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AUGUST

Insurecția din August 1944 a marcat începutul re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă care a 
pendențe a patriei, la 
cialistă a României.

dus la cucerirea adevăratei iude 
transformarea revoluționară, so

NICOLAE CEAUȘESCU
în perioada inaugurată de Con

gresul al IX-lea al partidului, sub 
imboldul gindirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, s-a 
realizat o vastă operă de remodelare 
a imaginii despre trecutul românesc, 
cercetarea istoriei — eliberată de 
povara ideilor preconcepute, a trans
punerii mecanice a unor teze necon
forme cu realitățile naționale — fiind 
așezată cu neabătută fermitate pe te
melia rigorii științifice, a adevăru
lui cuprins in mărturiile documenta
re. Pe această bază s-a redat po
porului ' român istoria sa autentică, 
bogată în valoroase lecții și invă- 
țăminte. măreață prin multimilena
rul efort al oamenilor acestui pă- 
mint — încins de briul Carpaților 
și udat de apele Dunării și ale Mării 
Negre — de a-și apăra vatra stră
bună. ființa lor de neam, dreptul de 
a-și orindui viața conform legitime
lor lor aspirații și nevoi. Prin toate 
acestea s-a restituit istoriei rostul 
său firesc — acela de a fi întîia 
carte de învățătură a nației, un fac
tor hotăritor în întărirea conștiinței 
de sine a poporului, în înțelegerea 
marilor răspunderi pe care generați
ile de astăzi Ie poartă pentru pre
zentul și viitorul patriei. Aceste 
adevăruri sînt, o dată mai mult, 
pregnant puse în relief de concepția 
riguros științifică, larg cuprinzătoa
re asupra istoricului act de la 23 
August 1944.

„Ținind seama de amploarea forțelor 
populare care au participat la in
surecția armată, arăta tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, și în primul 
rînd a clasei muncitoare, condusă de 
partidul comunist — exponentul in
tereselor vitale ale intregului popor 
—. de faptul că a răsturnat regimul 
politic al dictaturii militare-fasciste, 
forțele cele mai reacționare vîndute 
Germaniei fasciste, și a lichidat de
pendența de imperialismul german și 
de orice imperialism, ducind Ia în
toarcerea armelor împotriva armate
lor hitleriste și Ia izgonirea lor de 
pe teritoriul țării, insurecția din 
August 1944 a marcat inceputul revo
luției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă 
care a dus la cucerirea adevăratei 
independențe a patriei, la transfor
marea revoluționară, socialistă a 
României. Masele populare și-au 
dobindit, cu arma în mină, dreptul 
ia libertate și neatirnare, dreptul de 
a fi deplin stăpine pe bogățiile na
ționale, de a-și făuri destinele po
trivit intereselor și aspirațiilor pro
prii, precum și posibilitatea de a 
construi pe pămintul patriei cea mai 
dreaptă și mai înaintată orinduire 
socială — orînduirea socialistă și 
comunistă".

Reprezentincl o nouă și puternică 
afirmare a idealurilor 
socială și națională , 
lui, actul de voință.

de dreptate 
ale poporu- 

energie și 
demnitate națională de la 23 August 
1944 se'integrează astfel firesc, con- 
ferindu-i o nouă strălucire unei în
tregi istorii in cursul căreia românii 
n-au fost stăpiniți nicicind de dorința 
de anexiuni ori cuceriri străine.

cu tndirjire, cu eroism.apărind însă _
cu abnegație, atit cu armele, cit și 
cu mijloacele politico-diplomatice, 
independenta pămintulul românesc, 

în același timp, victoria istorică 
din Augustul de foc al anului 1944 
a ridicat pe cea mai înaltă treaptă 
lupta antifascistă a poporului român, 
mișcarea de rezistență antihitleristă 
din tara noastră. în acest spirit, prin 
actul de la 23 August 1944 s-a 
conferit consacrare istorică liniei 
politice consecvent urmate de Parti
dul Comunist Român, care a demas
cat stăruitor în întreaga perioadă in
terbelică gravele pericole pe care 
fascismul le reprezenta la adresa 
păcii și democrației, a libertății și 
unității popoarelor, a desfășurat o 
vastă și susținută activitate politico- 
organizatorică menită să antreneze la 
acțiune largi cercuri sociale, a orga
nizat și condus ample bătălii revolu
ționare cu caracter antifascist, anti
războinic și antirevizionist, intre care 
marea demonstrație patriotică de la 
1 Mai 1939 ocupă prin semnificațiile 
și învățămintele ei un loc deosebit. 
Ca urmare. România a fost una 
dintre ultimele țări europene în care 
fascismul a ajuns la putere, și aceasta 
numai în împrejurările în care state
le fasciste constituiau in vara lui 
1940 arbitrii situației pe continent, 

învățămintele luptei antifasciste 
din deceniul al IV-lea aveau să 
fie valorificate de partid în 
perioada dictaturii antonesciene, 
cînd, așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescd, lupta antifascista 

a poporului român s-a transformat 
într-o puternică mișcare populară de 
rezistență, oe s-a exprimat în ample 
acțiuni de sabotare a mașinii de 
război fasciste, în împotrivirea față 
de rechiziții, in neexecutarea ordine
lor de chemare pe front, in făurirea 
și acțiunea detașamentelor de par
tizani și a formațiunilor de luptă 
patriotică etc. Concomitent, partidul 
a elaborat o linie politică suplă, 
menită să asigure coalizarea tuturor 
forțelor patriotice, progresiste, demo
cratice pe o platformă comună de 
luptă, sub faldurile marilor coman
damente ale acelui moment istoric : 
ieșirea țării din războiul hitlerist, 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei. restaurarea libertății României. 
Aflind teren favorabil in faptul că 
salvarea țării constituia un obiectiv 
la care gindeau toate forțele politice 
patriotice, că scoaterea României din 
războiul antisovietic întrunea un larg

Silviu ACHIM
(Continuare in pag. a IV-a)
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popor pe calea

Una din ideile cardinale ale te
zelor din aprilie solicită abordarea 
cu mai multă indrăzneală a pro
blemelor ideologice noi care apar 
în procesul dezvoltării socialiste a 
tării, a lumii contemporane in ge
neral. pentru a se acționa astfel 
incit activitatea ideologică, de for
mare a conștiinței revoluționare, a 
omului nou. să devină o forță mai 
puternică, să se transforme intr-o 
adevărată forță motrice a înaintării 
întregului nostru 
socialismului și 
comunismului. A- 
ceastă' originală 
și semnificativă 
teză teoretică e- 
nunțată de se
cretarul generai 
al partidului, 
tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
punea, prin în
scrierea ei în 
Programul ideo
logic, bazele unei 
strategii de lun
gă durată, de e- 
sență profund re
voluționară, pri
vind formarea 
personalității u- 
mane.

Ca nouă realitate istorică, socia
lismului ii sint proprii un mod de 
gindire și o conștiință specifice, 
noua orinduire întrunind condiții 
favorabile afirmării unei concepții 
teoretice și ideologice unitare, al 
cărei rol rezidă in evaluarea per
manentă. din perspectivă revolu
ționară. a raporturilor ' mereu in
terdependente dintre 
și discontinuitate, dintre 
rile trecute și sarcinile 
dintre acestea și viitor, 
creatoare a ideologiei 
privește deopotrivă viața 
iă și spirituală, procesele 
rii social-economice.
stadiu al construcției socialiste „so
licită" capacitatea de creație a fac
torului subiectiv, ii pune noi si 
complexe probleme de soluționat.

în virtutea funcției si importan
tei lor sociale, factorii materiali, e- 
conomici au. în ultimă instanță, 
rolul hotăritor. factorilor politico- 
ideologici revenindu-le o sarcină 
nu mai puțin importantă : aceea a 

^influențării și convingerii maselor.

continuitate 
înfăptui- 
prezente. 

Funcția 
socialiste 
materia- 
conduce- 

iar fiecare

& ■■ 

a clarificării teoretice si soluționă
rii practice a problemelor organi
zării. . conducerii și perfecționării 
sistemului social, in cadrul căruia 
se definesc si se determină șan
sele afirmării reale a libertății și 
creației umane. Experiența socială 
arată că activitatea ideologică re
prezintă un element propulsiv al 
mersului inainte. Actuala dezbate
re din intregul partid, din întreaga 
societate — expresie a democrației 
interne de partid, a democrației

și viața spirituală a noii• •

A

creșterii 
conducător al partidu- 

intreaga viață economico- 
..Activitatea ideologică — 

în acest sens. tovarășul 
Ceaușescu — ridicarea ni- 
poiitico-educativ. a spiri-

muncitorești revoluționare — are 
in vedere perfecționarea în conti- 
.nuare a organizării si conducerii 
vieții economico-sociale. a muncii 
organizatorice, ideologice si politi
co-educative. in vederea 
rolului 
lui in 
socială, 
relevă. 
N icolae 
velului
tului revoluționar constituie o la
tură hotăritoare pentru creșterea 
rolului conducător al partidului".

Teoria revoluționară, concepția 
materialist-dialectică pornesc de 
la adevărul că în istoria societății 
factorii activi sint numai oamenii 
înzestrați cu conștiință, care acțio
nează rațional, că practic nimic nu 
se întimplă fără o intenție con
știentă. fără un scop voit. Pe acest 
temei, abordarea relației dialectice 
dintre baza materială si viata spi
rituală a societății comportă ana
lize adincite. multilaterale, con
tinue. cu atit mai necesare cu

perfecționării 
Asemenea 
pot fi, de- 
decît de 

revolu- 
înteme- 
ceea ce 

fiind 
a 

vreun

pe
nou, 

nonsens 
în 

îmbunătăți- 
muncii și

cît in istoria generală a edifică
rii noii orinduiri o astfel de pro
blemă a fost uneori privită sim
plist, vulgarizator, unii autori mul- 
tupaindu-se cu ’ interpretări uni
laterale. rutiniere. Manifestate prin 
exagerarea uneia sau alteia dintre 
lațurile vieții sociale, implicit prin 
neglijarea problemei strategice a 
armonizării lor, asemenea „inter
pretări" nu au putut să nu genere
ze și să nu întrețină iluzii și apre
cieri subiectiviste despre socia

lism, despre căi
le——————— jui<
căi nu 1 

. « | o sigur,itena a ».rate 
este 
un 
lega 
fel 
rea 
activității din ori
ce domeniu de 
ceea ce este 
vechi, a apela 
la „împrumuturi" 
teoretice și prac
tice din trecut, 
cum* se observă 

în literatura social-politică de
peste hotare. în unele orientări.

în țara noastră, Congresul al 
IX-lea al partidului a incetățenit 
trainic principiul potrivit căruia, 
cum sublinia, din nou, recent, to
varășul Nicolae Ceaușescu, trăgind 
învățăminte din experiența acumu
lată nu trebuie să ne întoarcem și 
să căutăm răspunsul in trecut, ci 
să privim înainte spre viitor, să 
găsim răspuns problemelor noi co
respunzător noilor cerințe ale dez
voltării social-economicc.

Conștient de complexitatea dez
voltării sociale, partidul nostru 
pornește de la considerentul că 
elemente ale bazei materiale, struc
turi și relații sociale instituționali - 
zate in procesul edificării socia
lismului se invechesc cu trecerea 
timpului, nu mai sînt apte să sa
tisfacă noi oerințe. Indeplin.indu-și 
misiunea sa istorică. partidul se

Ion MITRAN
(Continuare în pag. a II-a)
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Timpul de muncă - folosit integral, țSșSș-; il

cu eficiență superioară
•••

te
::

în condițiile in care, practic, toate 
Întreprinderile dispun de mijloace 
tehnice moderne. iar sarcinile da 
plan sînt stabilite pe măsura capa
cităților reale de producție, hotări- 
toare pentru realizarea ritmică șl 
integrală a producției fizice sint or
dinea și disciplina, utilizarea depli
nă, eficientă a timpului de lucru. 
Este un mare adevăr asupra căruia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, a in
sistat in repetate rinduri, arătind că 
nivelul de realizare a sarcinilor la 
producția fizică și la export exprimă 
în modul cel mai direct competența 
profesionala a fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii.

Fiecare minut bun de lucru — uti
lizat cu maximum de folos pentru 
producție ! Iată deviza muncitoreas
că aflată la ordinea zilei in marea 
întrecere socialistă care se desfășoa
ră in intimpinarea sărbătorii națio
nale de la 23 August. In această 
privință, un calcul este edificator ; 
in întreaga industrie, intr-o zi de 
muncă se realizează produse in va
loare de circa 4 miliarde lei. Este 
limpede deci cit prețuiesc o oră, 
un minut din timpul de producție. 
Și se cuvine precizat că preocuparea 
pentru folosirea judicioasă are atit 
un aspect cantitativ — regăsit in 
creșterea productivității fizice a 
muncii, cit și o componentă calita
tivă importantă. Aceasta deoare
ce a fabrica produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ, competitive, cu 
costuri reduse este echivalent cu a 
valorifica superior timpul de lucru. 
Așadar, a nu pierde, a nu irosi ni
mic din timpul de lucru nu repre
zintă numai un îndemn, ci și o . 
inaltă îndatorire patriotică, o sarcină 
de răspundere ce revine fiecărui co
lectiv. fiecărui om al muncii.

De bună seamă, numeroase fapte 
de muncă cuprinse în știrile sosite 
în aceste zile la redacție se consti
tuie in tot atitea mărturii ale efec
telor deosebite obținute printr-un 
efort susținut de economisire a 
timpului de lucru, de creștere pu
ternică a productivității muncii. Bu
năoară, minerii din Poiana Ruscăi 
au extras peste prevederi 4 500 tone 
de fier in minereu-marfă, 10 600 tone 
dolomită pentru siderurgie și 234 
tone talc preparat, cu precizarea că 
întregul spor al producției a fost ob
ținut în condițiile depășirii cu 9 la 
sută a productivității muncii, altfel 
spus prin economisirea, în aceleași 
proporții peste prevederi, a muncii 
vii. Analiza modului în care a mun
cit acest colectiv pune in evidență 
faptul că suportul realizărilor amin
tite il reprezintă preocuparea stă
ruitoare pentru funcționarea neîn
treruptă Ia parametri superiori a 
utilajelor din subteran, pentru trans
portul operativ la suprafață a mi
nereului extras, pentru pre'ucrarea 
și expedierea ritmică a produselor. 
Și bunele rezultate nu s-au obținut 
numai in anumite sectoare și aba
taje, ci, prin aplicarea consecventă, 
judicioasă a acordului global, s-a 
creat un climat sănătos de răspun
dere, de întrecere, practic, în toate 
formațiile de muncă.

Este un exemplu căruia îi pot fi 
asociate numeroase altele — cum 
sînt cele de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Arad, întreprinderea 
de rulmenți din Birlad, Combinatul

chimic și întreprinderea de echipa
ment hidraulic din Rimnicu Vilcea, 
întreprinderea de motoare electrice 
din Pitești — ce atestă legătura de 
la cauză la efect intre 
dicioasă a timpului 
dul de îndeplinire 
plan.

Timpul de lucru 
îndemina bunului 
poate fi pusă integral în valoare cu 
investiții de ingeniozitate, spirit or
ganizatoric și cu o severă, dar nece
sară disciplină a muncii. Dealtfel, în 
condițiile autoconducerii muncito
rești. ale acțiunii unor pirghii și in
strumente importante ale mecanis
mului economico-financiar, cerința 
utilizării cit mai complete și efi
ciente a timpului de lucru nu mai 
poate face obiectul doar al unor ac
țiuni sporadice, cu caracter mai mult 
sau mai puțin local, ci-trebuie să se 
constituie intr-o linie esențială de 
conduită a activității productive la 
toate locurile de muncă. re- 
prezentind o parte integrantă a 
strategiei de 
ganizării și 
ducției. S-ar 
rațiunea, sensul esențial al progra
melor de modernizare alcătuite și a-

de 
a

folosirea ju- 
lucru și gra- 
sarcinilor de

— o resursă la 
gospodar, care

perfecționare a or- 
modernizare a pro- 
putea spune chiar că

plicate in fiecare întreprindere il 
constituie tocmai creșterea producti
vității muncii, adică sporirea pro
ducției realizate in fiecare unitate 
de timp. De altfel, pe asemenea mă
suri se fundamentează într-o pro
porție însemnată sarcinile stabilite 
pentru actualul cincinal privind creș
terea substanțială a producției și 
productivității muncii.

Fără îndoială, în perioada care a 
trecut de la declanșarea acțiunilor 
de modernizare, în general s-au fă
cut pași importanți pe calea înnoirii 
tehnice și tehnologice, a perfecțio
nării organizării producției și a mun
cii in numeroase întreprinderi. Sur
prinzător însă, intr-o serie de ca
zuri, deși se raportează ca fiind rea
lizate măsurile din programul de mo
dernizare, rezultatele concrete pe 
planul utilizării mai bune a timpu
lui de lucru, al creșterii productivi
tății muncii sint inconsistente, pro
gresele sint încă timide, departe de 
ceea ce era de așteptat. Ce expli
cații pot fi date in asemenea situa
ții ? Investigarea atentă a realității

Comeliu CÂRLAN
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Arhitectura nouă, moderna, la Miercurea-Ciuc Foto : Sandu Cristian

(Continuare in pag. a IlI-a)

MEHEDINȚI : Zile-record în producție
în întîmpinarea ma

rii sărbători de la 23 
August, în toate unită
țile industriale din Me
hedinți s-au organizat 
zile-record in produc
ție, obținindu-se în
semnate sporuri peste 
plan. Se urmărește in 
mod deosebit creșterea 
mai accentuată a rit
murilor de fabricație, 
realizarea unor produ
se de calitate și cu

consumuri materiale 
cit mai reduse, onora
rea integrală și in 
devans a sarcinilor de 
export. în perioada 
care a trecut din acest 
an s-au obținut peste 
prevederi 1,2 miliarde 
kWh energie electrică, 
o șalandă de 600 mc, 
produse de mecanică 
fină, armături indus
triale din oțel, cheres
tea și alte produse. Cu

cele mai bune rezul
tate se înscriu pină 
acum întreprinderea 
electrocentrale — Por
țile de Fier, între
prinderea de construc
ții navale și_prelucrări 
la cald, ~ 
pentru 
lemnului.
aparate de măsură și 
control și întreprin
derea mecanică de 
armături și pompe. 
(Virgiliu Tătaru).

Combinatul 
prelucrarea 
Fabrica de

Arăturile pentru însămînțărîle 
de toamnă

- în ritm mai intens, cu răspundere 
pentru calitatea lucrărilor

SISTEMATIZAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR

parte integrantă a dezvoltării socialiste a țării
Lovrin — așezare în ves

tul Banatului, in renumitul 
șes bănățean, notată cu a- 
cest nume din 1529. încă 
de pe la 1784 se vorbea la 
Lovrin de 50 de case ri
dicate în Strada Nouă, de 
59 de case din Strada 
Nisipului, de alte 62 din 
Strada Principală. Și din- 
totdeauna s-a știut că lo- 
vrinenii au fost buni gospo
dari, legumicultori vestiți, 
că și terenurile joase, nisi
poase din preajma apelor, 
predominanța cernoziomu
lui ciocolatiu, 
țiile climatice 
deosebit de prielnice, că 
iubit pămintul, livezile, 
goarele, iar atunci cînd 
toria 
făcut salturi spectaculoa
se in

atit. Lovrinul este unul 
dintre marile CUASC-uri 
ale țării (cu 6 C.A.P.-uri, 2 
I.A.S.-uri și un S.M.A.), ce 
se desfășoară Pe o suprafa
ță de 30 000 de hectare. Co
muna Lovrin, viitor centru

tat agricultura, industria, 
s-au făcut importante in
vestiții în construcții. Toate 
se leagă. Am ajuns firesc 
aici, acum, cînd mai mult 
ca oricînd ne gindim la vii
tor, la ce moștenire lăsăm

vrin (distinsă cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialis
te") se recoltează gritil, 
combinele furnică pămin
tul. de la o oră la alta dind 
o altă imagine lanurilor. In
tr-o piersicărie a C.A.P.

Lovrin — o cunoscută comună
ca și condi- 
le-au fost 

au 
o- 
is- 
aule-a permis

_ _ dezvoltarea locali
tății lor, Lovrinul de azi. 
Comună care adună satele 
Lovrin (4 500
Gotlob (2 800 locuitori), 
Tomnatic (3 200 locuitori) și 
Vizejdia (412 locuitori), a 

scărei producție agricolă se 
ridică anual la 380—400 mi
lioane lei, in timp ce va
loarea producției industria
le (antrenînd peste 500 de 
lucrători) înseamnă 160—170 
milioane lei ! Și nu numai

locuitori),

timișeanâ, viitor oraș
urban agroindustrial, o co
mună care prin datele el 
certe vorbește de moderni
zare, de pașii siguri, fermi 
spre urbanizare. „Vedeți, 
toate s-au țesut firesc, 
treptat, de la an la an — 
povestește Petre Milităroiu, 
primarul Lovrinului. care 
cunoaște toate casele, pe 
toți gospodarii, toate grădi
nile, toate lanurile, și gă
sește pentru fiecare om un 
anume culoar sufletesc prin 
care să se apropie. Am 
muncit cu toții, am dezvol-

generațiilor viitoare. Ave
rea noastră trebuie sporită. 
Nimeni nu face pași înapoi, 
ci se gindește la o altă 
treaptă de civilizație".

in
Investiții 
construcții ?

Peste 
milioane lei!

Zi de vară în plină cîm- 
ple bănățeană. Cite nu sînt 
de văzut ! La C.A.P. Lo-

Tomnatic, oamenii sint la 
cules, lădițele. ca de expo
ziție. merg ~ 
de legume și fructe din 
Lovrin. La
Vizejdia (ferme ale între
prinderii
Timișoara), 
geamurile 
solarii moderne, 
șoară activitatea 
riul comunei Stațiunea de 
cercetări agricole, cu nume
roase priorități în cerceta
rea științifică, unitate de

la Complexul
fermele din

..Fructus' 
se

unor

i“ din 
montează 

viitoare 
își desfă- 
pe terito-

primă mărime în țară și în 
rețeaua institutelor simila
re de peste hotare. Apoi 
I.A.S. Tomnatic („Erou a] 
Noii Revoluții Agrare") — 
cu un puternic sector zoo
tehnic și recunoscute succe
se in producția vegetală 
(cultură mare și sector legu
micol) ; S.M.A. Gotlob — 
unitate „Erou al Muncii 
Socialiste" — care deser
vește întreaga activitate a- 
grîcolă din CUASC, C.A.P. 
Tomnatic (de asemenea, 
„Erou al Muncii Socialis
te") și C.A.P. Gotlob („E- 
rou al Muncii Socialiste" șl 
„Erou al Noii Revoluții A- 
grare")... La complexul de 
creștere și ingrășare a. mie
ilor — unitate fruntașă ne 
ramură — in moară se fa
brica furajul unic... Liniș
tit e Lovrinul. Pe șosea 
— caisii. la îndemina 
trecătorilor, astimpără se
tea. în fața caselor sînt și 
flori, și legume, după cum 
și-a dorit fiecare gospodar. 
„Am muncit și am avut 
bune rezultate in agricultu
ră — își continuă gîndul
Ssnarar.da OȚEANU
(Continuare in pag, a V-a)

După încheierea recoltării cerea
lelor păioase si a altor culturi de 
vară, in agricultură trebuie să se 
acționeze intens la executarea ară
turilor pentru insămintările de 
toamnă, stringerea și depozitarea 
furajelor, culesul și livrarea legu
melor potrivit graficelor întocmite 
intre unitățile de producție și cele 
de valorificare, la Întreținerea celei 
de-a doua culturi. Dar. cum nu 
peste multă vreme va incepe recol
tarea culturilor tirzii, a florii- 
soarelui in special, este necesar să 
fie luate măsuri deosebite pentru 
Încheierea grabnică a tuturor lu
crărilor de pregătire a noii cam
panii, astfel incit roadele toamnei 
să fie strînse în termenele stabilite 
si depozitate cu cea mai mare 
grijă, spre a se evita orice pierderi 
și, totodată, să fie asigurate, prin 
efectuarea la timp și de bună cali
tate a insămințării cerealelor păioa
se. condiții și mai bune pentru 
obținerea de recolte mari în 1989. 
Prioritate in această direcție are 
acum executarea arăturilor de vară, 
lucrare care constituie condiția ho- 
tărîtoare pentru creșterea randa
mentului la hectar. Potrivit progra
mului întocmit de organele de spe
cialitate, în această ygră este nece
sar să se efectueze intr-o perioadă 
foarte scurtă arături pe aproape 2 
milioane hectare. Prin urmare, 
toate tractoarele rămase disponibi
le trebuie concentrate la executa
rea acestei lucrări, spre a se putea 
realiza cel puțin vitezele zilnice 
stabilite. Care este stadiul la zi al 
acestei lucrări ?

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, rezultă că 
pină în seara zilei de 8 august au 
fost făcute arături de vară pe 13 la 
sută din suprafețele prevăzute. Este 
foarte puțin, dacă avem în vedere 
că în marea majoritate a unităților 
agricole secerișul orzului si griu
lui s-a încheiat cu multe zile în 
urmă, ca să nu mai vorbim de

faptul că a mai rămas puțin timp 
pină la vremea insămințărilor de 
toamnă. Aceleași date arată că 
există diferențe mari de la un ju
deț la altul, situate in aceeași zonă 
Si care au condiții asemănătoare in 
ce privește suprafețele arate. Ast
fel. dacă in unitățile agricole din 
județele Giurgiu. Constanța. Olt și 
in sectorul agricol Ilfov această lu
crare s-a executat pe mai bine de 
o treime din suprafețele prevăzute, 
in alte județe — Brăila. Tulcea, 
Galați ș.a. — pină la această dată 
nu s-a arat nici măcar un hectar. 
Nu probabil, ci in mod sigur există 
cauze de natură obiectivă foarte 
serioase care au condus la această 
situație, și avem în vedere neajun
surile in aprovizionarea cu moto
rină. Totuși, aceste dereglări nu pot 
fi atît de mari incit să determine 
o asemenea stare de lucruri inad
misibilă. Se știe doar că județul 
Brăila a fost primul care a anunțat 
Încheierea secerișului. Or. este de 
neconceput ca în răstimpul care s-a 
scurs do atunci acestui județ să nu 
i se fi asigurat nici măcar atit car
burant cit să poată face arături pe 
cîteva mii de hectare.

Avind in vedere că am intrat in 
a doua decadă a lunii august și că 
mai trebuie efectuate arături de 
vară pe mai bine de 1.7 milioane 
de hectare, la care se vor adăuga 
cele ce urmează după recoltarea 
florii-soarelui și a altor culturi, este 
absolut necesar ca ritmul lucrărilor 
să fie intensificat în toate unitățile 
agricole, in toate județele. Această 
presupune ca tractoarele repartiza
te la arat să fie folosite din plin, 
creîndu-se peste tot condiții ca 
acestea să lucreze in schimburi 
prelungite, iar acolo unde este ne
voie chiar în două schimburi. Pen
tru ca mecanizatorii să poată lucra 
din plin, este obligatoriu să fie eli
berate de resturi vegetale toate te
renurile respective, lucrare la care 
să fie mobilizate forțele disponibile 
de la sate.
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Aprecierile, concluziile, judecățile 

de valoare, tezele și orientările cu
prinse în recentele expuneri ale 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, referitoa
re la o multitudine de aspecte ale 
vieții politice, economice și sociale 
se însumează intr-un amplu program 
concret de muncă pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii in ve
derea înfăptuirii neabătute a hotărî- 
rilor Congresului al XHI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
menite să ridice patria noastră socia
listă la cote tot mai înalte de civili
zație și progres; un program concret 
care solicită punerea în deplină va
loare a puternicului potențial tehnic, 
material și uman existent in toate 
domeniile ; un program concret, care 
impune, in aceeași măsură, activi
zarea mai intensă a resurselor afec
tive ale celor chemați să-l îndepli
nească. Conducătorul partidului nos
tru sublinia în mod deosebit una 
dintre aceste resurse afective : în
crederea în forțele proprii, încrede
rea în forțele clasei muncitoare, ale 
țărănimii, ale intelectualității, ale în
tregului popor.

Sentimentul încrederii străbate de 
la un capăt la altul toate aceste ma
gistrale documente. El este evident 
atunci cînd secretarul general al 
partidului sintetizează marile succe
se obținute de poporul nostru, cu 
deosebire de la Congresul al IX-lea 
al partidului, în construcția socia
lismului. El este tot atît de evident 
și cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă lipsurile, minusurile, neajun
surile în unele sectoare de activitate, 
deoarece se are în vedere, pe teme
iul unei profunde analize a posibili
tăților, tocmai perspectiva opti
mistă a înlăturării acestor di
ficultăți. în acest sens, la Con
sfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază ’ din domeniile acti
vității organizatorice, ideologice și 
politico-educative, secretarul general 
al partidului arăta : „Lichidind stă
rile negative din trecut, s-a redat 
poporului nostru sentimentul min- 
driei patriotice, de respect pentru 
trecutul său milenar, de demnitate 
națională și sentimentul forței șl ca
pacității sale de a-și făuri o viață 
nouă, așa cum o dorește".

Sînt nenumărate exemplele care 
ilustrează ce performanțe remarcabi
le pot fi obținute numai printr-un 
simplu credit de încredere. Un ase
menea credit de încredere a primit 
din partea organizației de bază din 
secția convertizori de la întreprin
derea „Electrotehnica" din Capitală și 
tînărul electrotehnist Spiridon Cos- 
trășuc. Biroul organizației de bază a 
cerut conducerii secției să alcătuias
că o formație de lucru pe care s-o 
încredințeze tînărului comunist pen
tru a-și aplica proiectele sale de in
troducere a unor tehnologii moderne.

Forța revoluționară a ideologiei
(Urmare din pag. I)
preocupă de asigurarea unor relații 
cît mai concordante între bază și 
suprastructură, de promovarea con
secventă a noului în toate domeni
ile, dezvoltarea socialistă consti
tuind un amplu proces constructiv 
ce privește dezvoltarea forțelor de 
producție, perfecționarea vieții de
mocratice, afirmarea mai puternică 
a funcției sociale a științei și învă- 
țămintului, a rolului transformator, 
de forță motrice, al activității 
ideologice sub cele mai diverse 
forme ale sale.

In ce fel și în ce sens activita
tea ideologico-eduoativă, conștiința 
revoluționară pot deveni o forță 
motrice a dezvoltării noii orin- 
duiri ? Desigur, ideile înaintate, 
conștiința revoluționară nu acțio
nează „prin ele insele" ori „de la 
sine". Rod al aplicării legilor obiec
tive. dezvoltarea economico-socială 
se accelerează și capătă indici ca
litativi superiori prin intermediul 
forțelor subiective, al conștiinței 
oamenilor. Este vorba în primul 
rînd de partea lor cea mai înainta
tă. de cei care — conștienți de im
portanța acțiunii sociale dirijate — 
adică partidul, comuniștii, care au 
devenit, pe temeiul convingerilor, 
parte organizată și funcțional struc
turată a influențării și mobilizării 
tuturor in jurul cauzei și idealuri
lor progresului, și care trebuie să 
acționeze mereu in acest sens, în 
spirit revoluționar. Marx considera 
ideile înaintate drept instrument 
spiritual al progresului social, con
cepția materialist-dialectică rămî- 
nind mereu „pe terenul real al is
toriei". O asemenea concepție, eare 
este axul ideologiei socialiste, „nu 
explică practica prin idee, ci expli
că prin practica materială formarea 
ideilor", practica socială, revoluția 
fiind în fapt „forța motrice a isto
riei". Astfel, ideologia întemeiată 
pe o concepție profund și obiectiv 
analitică, revoluționară deține, prin 
aceasta, capacitatea de a considera 
și reconsidera mereu critic atît rea
litatea. omul, cit și propria lor 
substanță, de a confrunta perma
nent principiile teoretice cu prac

Argumentele : în primul rind calită- 
> țile sale profesionale de excepție, 
tinărul electrotehnist fiind autorul a 
numeroase îmbunătățiri și soluții 
tehnice ; în al doilea rînd, talentul 
său organizatoric; în al treilea rind, 
curajul de a lupta pentru ideile lui. 
Reușita a fost deplină. încrederea în 
capacitatea tînărului comunist și ea 
întru totul confirmată.

Tot printr-o profundă și realistă 
Încredere în forțele proprii — mai 
exact spus prin redobîndirea încre
derii — a izbutit colectivul de mun
că de la întreprinderea de construc
ții metalice Bocșa, din județul Ca- 
raș-Severin, să depășească o situație 
precară. Cu cîțiva ani în urmă, slabe
le rezultate în producție făceau ca 

încrederea în oameni
- ia baza muncii cn oamenii
numele unității să fie frecvent citat 
ca exemplu negativ. Cei care ar fi 
trebuit atunci să răspundă de bunul 
mers al producției se adăposteau sub 
plapuma comodă a justificărilor : că 
n-ar fi primit la timp materialele, 
că n-ar dispune de dotarea tehnică 
necesară, că n-ar avea suficient per
sonal calificat în meseriile de 
bază... în organizația de partid se 
discuta deschis despre unele neajun
suri. Se formulau critici, se mai 
luau și angajamente, se întocmeau 
și planuri de măsuri. Apoi, ecoul 
criticilor se stingea în sala de ședin
țe, angajamentele erau uitate, pla
nurile de măsuri rămîneau închi
se in sertare. Treptat, menta
litatea minimei rezistențe, a to
lerării lipsurilor, a resemnării 
a luat în conștiința unora di
mensiunea unei fatalități : „asta-i si
tuația, ăștia-s oamenii, nu-i nimic 
de făcut...". Și totuși lucrurile s-au 
schimbat. Și s-au schimbat radical. 
N-au venit nici oameni din altă 
parte, nici întreprinderea n-a primit 
o nouă dotare. Pur și simplu, colec
tivul de aici și-a aflat în el însuși 
forța și voința de a ieși din imobi
lismul în care se cantonase. în con
ducerea întreprinderii au fost nu
miți oameni cu reale calități profe
sionale, politice și morale, formați 
aici, care cunoșteau atît ceea ce era 
mai puțin bun, cit mai ales ceea ce 
era bun, sănătos, viabil în viața co
lectivului. în organele de partid, în 
organismele democrației muncito- 

tica socială. Evaluînd activitățile 
umane, consecințele lor, îndeplinind 
funcția de descifrare obiectivă și 
apreciere valorică a transformărilor 
din societate, activitatea ideologico- 
educativă fundamentează acțiunea 
socială, actele conducerii social- 
economice și politice, modelează 
comportamentele umane,

întrepătrunderea armonioasă a 
dezvoltării forțelor de producție cu 
afirmarea unei concepții înaintate 
despre lume și viață reprezintă 
astfel unul din obiectivele centrale 
ale cursului perfecționării noii 
orinduiri. în vederea realizării, in 
perspectivă, a unității armonioase 
dintre baza materială a noii civi
lizații și nivelul de conștiință al 
maselor. Esența nouă, revoluționa
ră a relațiilor sociale, nivelul tot 
mai înalt al forțelor de producție 
sub impactul cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice necesită în mod 
obiectiv generalizarea concepției 
ideologice înaintate despre lume și 
viață. în condițiile în care se în
registrează rămîneri în urmă în 
domeniul activității ideologice — 
iar acesta este un adevăr limpede 
exprimat de analizele întreprinse 
de conducerea partidului — se im
pun măsuri apte să determine 
realizarea unei concordanțe cît mai 
depline intre nivelul forțelor de 
producție, caracterul relațiilor so
ciale și conștiința maselor largi. 
Iată de ce in actualul stadiu de 
dezvoltare a societății noastre, ra
portul existență-conștiință conferă 
o semnificație sporită rolului activ, 
transformator, al ideologiei, al con
științei socialiste. De aceea. în spi
ritul hoțăririlor Congresului al 
XIII-lea, ale Conferinței Naționale, 
tezele pentru Plenara C.C. al 
P.C.R. formulează noi exigențe în 
privința preocupării continue pen- 
ru ridicarea întregii activități ideo- 
logico-educative la nivelul realiză
rilor obținute în opera de construc
ție socialistă. Acest obiectiv urmă
rește transformarea ideologiei re
voluționare, a muncii educative 
într-o puternică forță mobilizatoa
re și . dinamizatoare a energiilor 
creatoare ale maselor.

Experiența socială demonstrează

rești au fost aleși comuniști, oameni 
ai muncii cu talent organizatoric și 
spirit de inițiativă. Apoi, a fost de
clanșată o ofensivă generală împo
triva indisciplinei și dezordinii de 
orice fel. Cei mai mulți au înțeles 
că ordinea și disciplina reprezintă 
prima condiție în asigurarea normală 
a derulării procesului de producție, 
că fără ele nici vorbă nu poate fi 
de abordarea unor probleme com
plexe. Acolo unde argumentele s-au 
lovit de opacitatea lipsei de înțele
gere a necesității întronării rapide a 
ordinii și disciplinei au fost aplicate 
cu severitate sancțiuni administrati
ve și, unde a fost cazul, și pe linie 
de partid. Astfel, printr-o muncă or
ganizatorică și politico-educativă in-

tensă, atotcuprinzătoare a fost recu
perată pas cu pas încrederea pier
dută. Drept consecință, unitatea nu 
numai că și-a redresat activitatea 
productivă, dar a izbutit ca în mul
te privințe să devină ea însăși un 
etalon pentru alte întreprinderi din 
județ.

Două exemple, două ipostaze pri
vitoare la încredere. Prima, sim
plă-, normală, des întîlnită. Cealaltă, 
complexă, cu implicații mai profun
de, mai bogate în semnificații. In 
ambele situații a fost nevoie de în
vingerea unor rezistențe mai puțin 
sau mai mult pronunțate. Dacă în 
cazul lui Spiridon Costrășuc se poa
te vorbi mai degrabă de unele re
zerve (tinerețea electrotehnistului, 
lipsa de experiență în conducerea 
unei formații de muncă) pe care or
ganizația de partid le-a putut ușor 
înlătura, la recuperarea încrederii 
pierdute în colectivul întreprinderii 
din Bocșa a fost nevoie de măsuri 
radicale pentru dezrădăcinarea unor 
mentalități conservatoare, pentru în
lăturarea formalismului din chiar 
activitatea desfășurată de organiza
ția de partid, ea însăși tributară 
neîncrederii în forța sa. Redresarea 
a fost posibilă deoarece în cadrul 
colectivului exista un puternic 
nucleu de comuniști, de muncitori și 
ingineri cu o bună pregătire profe
sională și cu o înaltă conștiință po
litică, încrezători în forțele lor și 
în capacitatea colectivului, care nu 
s-au împăcat cu această stare de 

concludent că modelarea socialistă 
a gindirii oamenilor, a comporta
mentului lor psihosocial se petrece 
în cursul unui proces revoluționar 
complex, care privește atît trans
formările, de ordin material, dez
voltarea forțelor de producție, in
staurarea și perfecționarea noilor 
relații de producție, cit și formarea 
conștiinței sociale înaintate.' Astfel, 
ideile înaintate, nivelul de cunoaș
tere și cultură, gradul de dezvol
tare a conștiinței se manifestă ca 
o puternică forță materială în 
transformarea revoluționară a so
cietății, iar unitatea dialectică și 
condiționarea reciprocă a acestor 
două laturi ale activității umane 
influențează puternic procesul dez
voltării economico-sociale. în acest 
sens, secretarul general al parti
dului apreciază că „ne găsim în
tr-o asemenea etapă de dezvoltare, 
în care activitatea ideologică, poli
tico-educativă, nivelul general de 
cultură reprezintă un factor de 
importanță deosebită pentru în
treaga noastră activitate de partid 
și de stat, pentru însăși opera de 
făurire cu succes a societății so
cialiste".

Elaborarea și înfăptuirea de că
tre partid a strategiei dezvoltării 
socialiste a patriei, analiza teore- 
tico-ideologică a drumului parcurs, 
conturarea cu claritate a perspec
tivei sînt emanația unei gindiri 
sociale cutezătoare, expresia unui 
curs viu. novator în teoria și prac
tica socială, reflectate, intre altele, 
de continua examinare lucidă, rea
listă a fenomenelor si schimbărilor 
din societatea socialistă româneas
că. din lumea contemporană.

Capacitatea ideologiei revoluțio
nare de a întreprinde analize rea
liste asupra proceselor economico- 
sociale, asupra vieții materiale și 
spirituale a societății, de a opune 
concepțiilor retrograde, iraționale 
argumente vitalizate de „proba 
de foc" a practicii este, fără îndo
ială, condiționată de permanenta 
examinare și abordare revoluțio
nară a realității, adică fără idei 
preconcepute, fără prejudecăți. 
Aceasta este de fapt și forța vi
tală a ideologiei revoluționare. 

fapt și au reușit, e drept cu mari 
eforturi, să transforme cu totul în 
bine activitatea întreprinderii în an
samblul ei. Evoluții similare am mai 
putea cita. Ele demonstrează că in 
toate unitățile economico-sociale 
există nuclee de oameni ai muncii 
bine pregătiți, cu talent organizato
ric, cu spirit de inițiativă, nuclee 
care uneori nu sint puse în valoare, 
nu sînt dezvoltate în asemenea mă
sură încît să devină preponderente 
în structura colectivelor de muncă, 
ceea ce face loc neîncrederii, de- 
terminind rezultate nesatisfăcătoare.

Perfecționarea organizării muncii, 
modernizarea, reducerea cheltuielilor 
materiale, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, creșterea 
producției agricole, mărirea eficien
ței economice sub multiplele ei as
pecte și altele sînt obiective com
plexe, de mare întindere, a căror 
înfăptuire nu poate fi de conceput 
fără participarea creativă, în deplină 
cunoștință de cauză, a tuturor oame
nilor muncii. De aceea, organele și 
organizațiile de partid, în virtutea 
rolului lor de conducător politic, au 
datoria să combată cu tărie orice 
manifestare de subapreciere a for
țelor colectivului, orice rezistență la 
afirmarea noului, orice blocare de 
inițiative, prejudecățile, din necu
noaștere sau rău intenționate, în 
aprecierea calităților profesionale 
ale unor oameni ai muncii, imobi
lismul in gîndire, încetineala în de
clanșarea unor acțiuni. Pentru aceas
ta este nevoie ca înseși organele și 
organizațiile de partid să-și îmbună
tățească activitatea de conducere po
litică, avînd ca repere fundamentale 
tezele și ideile de o deosebită va
loare teoretică și practică cuprinse 
în recentele expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — perfecționarea 
permanentă a formelor organizato
rice, a metodelor și stilului de mun
că, dezvoltarea continuă a democra
ției interne de partid, afirmarea cri
ticii și autocriticii revoluționare, în
tărirea continuă a legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii.

Nu trebuie uitat niciodată că, în 
ultimă instanță, munca de partid 
este prin definiție o muncă cu oa
menii, iar măsura efectului acestor 
perfecționări o va reprezenta gradul 
de angajare al oamenilor muncii în 
înfăptuirea hoțăririlor și programe
lor partidului de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Organele și organi
zațiile de partid trebuie să asigure o 
angajare plenară în muncă, a tuturor 
oamenilor pe temeiul creșterii în
crederii în forțele proprii, înălțător 
sentiment al demnității umane, ca
pabil să declanșeze acel entuziasm 
care poate, așa cum sugestiv 
subliniază secretarul general al 
partidului, să miște din loc și munții.

Constantin VARVARA

socialiste
Pornind de la idei și teze generale, 
de la confluența acestora cu prac
tica socială, spiritul analitic lucid 
este generator de noi judecăți, ca
pabil de noi ipoteze teoretice, care 
duc la clarificarea noilor proble
me .care apar în practica , socială, 
în perioada actuală, în cadrul dez- 
bațerilpr. pentru pregătirea viitoa
rei plenare a C.C. al P.C.R., în 
partid. în întreaga noastră socie
tate sînt supuse analizei, studierii 
temeinice, între altele, așa cum re
levă secretarul general al partidu
lui, probleme cum sînt cele referi
toare la proprietatea socialistă 
de stat și cooperatistă, acumula
rea și fondul de dezvoltare, siste
mul de cointeresare materială și de 
retribuție, principiile eticii si echi
tății socialiste, structura socială, 
funcționalitatea democrației mun- 
citorești-revoluționare. căile apro
pierii dintre sat și oraș, ale omo
genizării societății, rolul maselor 
muncitoare în conducerea societă
ții, contradicțiile în socialism, ac
țiunea legilor, obiective în noua 
orînduire și așa-zisul socialism de 
piață, precum și o serie de pro
bleme internaționale privind' războ
iul, dezarmarea, armele nucleare, 
pacea.

Caracterul științific al ideologiei 
socialiste, valorile și principiile 
sale, opuse oricărei mistificări idea
liste a resorturilor reale ale mișcă
rii societății, se accentuează și ca
pătă aspecte noi in procesul per
fecționării noii orinduiri. Pe 
acest temei, partidul, secretarul său 
general au pus in fața societății 
importante probleme teoretice și 
practice spre a fi soluționate în 
concordantă cu obiectivele noii eta
pe de dezvoltare a patriei. Des
fășurată în strinsă relație cu prac
tica socială, fiind expresia și că
lăuza acesteia, activitatea ideolo
gică a partidului se caracterizează 
prin deschiderea către realități, că
tre evaluarea lor în raport cu 
scopul civilizației socialiste, por
nind de la profundele schimbări 
sub incidența și impactul revolu
ționarii tuturor domeniilor vieții 
sociale.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• La secția de întreținere me- 
canică-electronică din cadrul OSM 2 
— Combinatul siderurgic Hune
doara — se desfășoară o vie în
trecere socialistă pentru realizarea 
planului de reparații și revizie, 
executate la instalațiile de turnare 
a oțelului. Rezultatele pe cele șapte 
luni ale anului curent sînt superi
oare celor din aceeași perioadă a 
anului trecut cu 8 procente, dato
rită asigurării cu piese de schimb 
realizate și recondiționate în ate
lierele proprii și în cele centrale 
ale combinatului.

în legătură cu aceasta, cores
pondentul nostru voluntar Vasile 
Grigoraș a pus două întrebări secre
tarului organizației de partid a ate
lierului, Radu Mihet, pe care le 
redăm împreună cu răspunsul pri
mit.

— Vă rugăm să ne spuneți ce 
fel de piese de schimb s-au recon
diționat și care este valoarea lor?

— în atelierul propriu s-au exe
cutat peste 32 tone piese de 
schimb, cu o eficiență economică 
de 850 000 lei. Sînt piese necesare 
utilajelor de turnare ca: roți de 
rulare, osii la cărucioarele de la 
trenurile tehnologice, discuri de 
frînă, șine de susținere pentru va
nele de zgură etc. în atelierele 
centrale s-au recondiționat 385 tone 
piese și subansamble necesare 
agregatelor din sectorul de oțelării 
a căror eficiență economică este 
de peste 2 milioane lei.

— Numiți cîțiva dintre cei mai 
harnici muncitori din secție, eviden
tial în întrecerea socialistă...

— Dan Traian, Achim Daise, loan 
Seulean, Aurel Ailoaei, Mircea Ră- 
doane, Iuliu Groza, Miron Popa și 
mulți alții.
• Cititorul nostru Constantin 

Zaharescu ne scrie că locuiește în 
blocul B 1 din Piața Națiunilor 
Unite nr. 3—5, sector 4 și, în nu
mele mai multor locatari din imo
bilul respectiv, adresează ru
gămintea de a interveni și ajuta la 
rezolvarea unei situații tot mai 
greu de suportat. îi satisfacem do
rința, publicînd cazul relatat.

„Lingă imobilul in care locuim 
este situat Centrul de calcul elec
tronic al Ministerului Finanțelor. 
De circa 3 săptămini s-au făcut 
unele modificări sau reparații la 
instalația de ventilație a centrului, 
care produce un zgomot mult mai 
mare decît înainte, tulburînd liniș
tea noastră, mai ales noaptea cînd 
zgomotul devine de nesuportat. Din 
această cauză nu ne putem odihni, 
ajungem la serviciu obosiți și nu 
mai putem da randamentul nece
sar.

Deși reprezentanți ai asociației 
noastre de locatari au discutat cu 
conducerea centrului de calcul, nu 
s-a luat pînă în prezent nici o 
măsură, fie pentru găsirea unei 
soluții tehnice de diminuare a zgo
motului, fie pentru oprirea venti

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Caruselul programărilor. întlrzierea în punerea 

în funcțiune a ascensoarelor din blocul 11 C, șo
seaua Olteniței nr. 56, sectorul 4 București — ne-a 
comunicat conducerea întreprinderii „Ascensorul", la 
sesizarea comitetului asociației locatarilor — s-a da
torat faptului că instalațiile respective n-au cores
puns la probele tehnice efectuate. Deși efectuarea 
recepției a fost programată de 6 ori, reprezentanții 
întreprinderii de fabricație și montaje ascensoare nu 
au exetutat în timp util montajele și reglajele as
censoarelor, prezentînd la recepție instalații netermi
nate sau necorespunzătoare din punct de vedere ca
litativ sau funcțional. De altfel, așa cum rezultă din 
răspuns, la întreprinderea respectivă a devenit prac
tică programarea de mai multe ori a efectuării re
cepțiilor la ascensoare.

Poate fi oare oprit acest carusel al programărilor ? 
Evident că da, dar numai dacă se prezintă la re
cepție instalații corespunzătoare din toate punctele 
de vedere.

• Respectarea regulilor comerțului civilizat la ma
gazinul alimentar din Intrarea Garoafelor din Oto- 
peni a făcut obiectul unei scrisori primite la re
dacție din partea lui Nicolae Bojdechi. Soluționînd 
această scrisoare. Direcția generală comercială a mu
nicipiului București ne-a răspuns că s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea activității acestei unități, a 
căror îndeplinire va fi urmărită îndeaproape de con
ducerea cooperativei de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din această comună. Pentru nere
gulile constatate, gestionara Aurica Oprea a fost sanc
ționată contravențional,

• Scrisoarea unor oameni ai muncii din cadrul 
Secției de tricotaje a Cooperativei de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor Lugoj a fost cercetată de 
cadre de conducere ale Uniunii județene tutelare, re- 
zultînd că în bună parte faptele semnalate corespund

realității. în răspunsul trimis redacției se precizează 
că. pentru neregulile constatate, președinta coopera
tivei și contabila șefă au fost sancționate cu „avertis
ment". Totodată, a fost luată măsura restituirii sume
lor reținute ilegal din retribuțiile autoarelor ; s-a sta
bilit un sistem mai riguros de evidență a materiei 
prime folosite și a deșeurilor ; au fost înmînate certi
ficatele de calificare celor două lucrătoare și au fost 
încadrate în drepturi ; s-a stabilit organizarea unui 
curs de ridicare a cunoștințelor profesionale pentru 
lucrătorii tricoteri ; Uniunea județeană a Coopera
tivelor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor 
va sprijini o perioadă mai îndelungată activitatea sec
ției din Lugoj, în special pentru aplicarea corectă a 
acordului global și creșterea producției destinate ex
portului.

• Verificînd la fața locului o scrisoare a unui 
cititor, adresată „Scînteii", privitor la nefolosirea 
corespunzătoare a fondului funciar, s-a constatat că 
cele sesizate corespund realității. La data controlu
lui, 16 ha teren de la brigada Iorcani, C.A.P. Tă- 
tărași, care era în exces de umiditate din cauza 
ploilor abundente căzute in acest an, nu erau incă 
însămînțate la data de 29 iunie a.c. — ne răspunde 
U.J.C.A.P.Tlași, căruia i s-a trimis scrisoarea spre so
luționare. Pentru ca terenul să poată fi însămînțat, 
cu fasole și porumb siloz, a fost nevoie să se in
tervină pentru scurgerea apei și eliminarea bălților. 
Această lucrare putea fi făcută și înainte de a mer
ge noi la fața locului, vinovați făcindu-se inginerul- 
șef a unității. Apostol Gheorghe, și președintele C.A.P. 
Damian Ion.

Faptul punîndu-se în discuția consiliului de con
ducere, s-a stabilit ca diferența de producție ce va 
fi cunoscută la toamnă, ca urmare a întîrzierii în- 
sămînțărilor, să fie suportată de conducerea fermei 
și a C.A.P.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

latorului în timpul nopții, făcîn- 
du-se astfel și economie de energie 
electrică".

Oricum, o măsură trebuie luată 
pentru ca liniștea și odihna oame
nilor să fie apărate. Dacă condu
cerea centrului de calcul nu solu
ționează sesizările ce-i sînt adre
sate, este necesară intervenția al
tor foruri competente.
• Pornind de la necesitatea op

timizării turnării pieselor din oțel, 
de la imperativul asigurării unui 
ritm accelerat de fabricație impus 
de cerințele sporite ale producției, 
un grup de specialiști de la între
prinderea de armături industriale 
din fontă și oțel Zalău a pus la 
punct o originală tehnologie de 
execuție a miezurilor coaie din 
nisip peliculizat în cutii calde.

Autorul acestei informații, cores
pondentul nostru voluntar Ionel 
Protopopescu, afirmă că metoda, 
împreună cu modernizarea con
structivă a utilajelor de turnare, 
asigură la ora actuală o creștere a 
productivității muncii cu 12 pro
cente și un consum diminuat de 
nisip peliculizat, realizîndu-se o 
economie de peste 4 milioane lei 
anual. Concomitent, se obține o ca
litate superioară a produselor, ceea 
ce contribuie la reducerea sensibilă 
a procentului de rebuturi la tur
nare.
• Bacșișul, delapidarea, căpătu

iala, abuzul, favoritismul sint for
me de încălcare a echității socia
liste, expresii ale unor mentalități 
antisociale, ce afectează interesele 
societății, acte sancționate de 
legislația noastră socialistă și 
condamnate de opinia publică. 
Unele din aceste nedorite aspecte, 
ne relatează corespondentul nostru 
voluntar ing. Mihai Boghină, le-au 
întîlnit în teren și cele 23 echipe 
de control muncitoresc organizate 
de Consiliul județean al F.D.U.S. 
— Vîlcea cu personalul muncitor 
de la Centrala industrială de pro
duse anorganice Rm. Vîlcea. Un 
exemplu : la unitatea nr. 6 Tex- 
tile-încălțăminte a I.C.S.M.I. — 
Vilcea — Complex Nord, în depo
zitul de mină al raionului respec
tiv, membrjl echipei de control 
muncitoresc au depistat opt mii 
perechi de ciorapi de damă „sto- 
cați" de vînzătoarea Ileana Ale- 
xandrescu. Marfa a fost pusă ime
diat în vînzare, iar lucrătoarea 
comercială în cauză sancționată 
disciplinar de către conducerea 
I.C.S.M.I. Un alt exemplu : la uni
tatea alimentară nr. 4 a Comple
xului comercial Nord din cadrul 
I.C.S.-Alimentara, chiar în timpul 
controlului, vînzătoarea Valentina 
Georgescu vindea sucul cu supra- 
preț, încasînd în plus la fiecare 
Sticlă 1,25 lei. Tot aici au fost 
„scoase la lumină" și puse în vîn
zare o serie de produse dosite de 
vînzătoarea raionului dulciuri. Do

rina Marinescu, iar cîntarul de la 
raionul de mezeluri, gestionar Geta 
Păun, era nereglat, cu bătaie în 
favoarea vînzătoarei. Pînă la data 
cînd am trimis redacției scrisoa
rea, conducerea I.C.S.-Alimentara 
nu stabilise încă sancțiuni pentru 
aceste persoane necinstite, care, 
după părerea mea, nici n-au ce 
căuta în comerț.
• Corespondentul nostru volun

tar Alistar C. loan din Erbiceni, 
județul Iași, ne trimite vești des
pre munca și viața oamenilor din 
cele 5 sate ale comunei,, inițiative 
și realizări ale organelor locale 
pentru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială stabi
lite, planurile lor de viitor. în ul
tima sa corespondență se referă la 
o lăudabilă măsură a consiliului 
popular comunal de a înființa mi- 
croferme pentru creșterea și livra
rea către populație a purceilor, 
contribuind astfel la îndeplinirea 
programului de autoaprovizionare 
în profil teritorial. în anul trecut, 
de la cele 12 scroafe de prăsilă 
s-au obținut și livrat cetățenilor 
150 de purcei, iar pînă la sfîrșitul 
acestui an se vor livra incă 180 de 
purcei celor care au încheiat con
tracte cu statul.

De asemenea, cooperativa agri
colă de producție din comună vinde 
populației pui de o zi. Zilele tre
cute peste 5 000 de puișori de 
găină au împînzit ogrăzile oame
nilor.
• în vederea valorificării la cote 

superioare a resurselor de masă 
lemnoasă de dimensiuni reduse și 
calitate inferioară, Institutul de 
cercetare și proiectare în industria 
lemnului a proiectat și dat în ex
ploatare o nouă linie de fabricație 
a lamelelor pentru lăzi. în noua 
tehnologie lamelele de lăzi se ob
țin prin decupare, înlocuind teh
nologia tradițională de realizare a 
acestora prin fierăstruire.

Corespondentul nostru voluntar 
Apostol Crinu, tehnolog la Combi
natul de prelucrare a lemnului Pi
tești, ne informează că la IFET- 
Bistrița a și fost dată în exploa
tare (între timp și Ia alte unități) 
o asemenea linie de fabricație.

Prin debitarea lamelelor fără 
rumeguș se reduce considerabil 
consumul specific de lemn masiv. 
Astfel, dacă la fierăstruire norma 
de consum este de circa 2,200 mc 
cherestea pentru 1 metru cub la
mele. in cazul decupării consumul 
ajunge doar la 1,700 mc.

Raportat pe întreaga ramură, 
economisirea „aurului verde" este 
considerabilă — sute și mii de me
tri cubi de lemn anual, numeroși 
arbori falnici netăiați.

Noua tehnologie contribuie la 
creșterea substanțială a producti
vității muncii. O mașină de decu
pat deservită de doi muncitori 
produce cantitatea de lamele rea
lizată de 5 circulare,
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Locul de agrement din vecinătatea 

orașului, ștrandul, pădurea, baza 
sportivă constituie, cum știe ori
cine, un... loc aflat la îndemină pen
tru refacerea forțelor, pentru destin
dere. pentru petrecerea agreabilă a 
timpului liber. Da, dar cu condiția 
ca în afară de apă și soare, de um
bră și iarbă verde oferite generos de 
natură, cetățeanul să mai găseas
că și unele facilități, pe care, de alt
fel. organizatorii și administratorii 
acestor locuri au datoria să le 
ofere, măcar în virtutea faptului 
că au pus un tarif la intrare. Și, 
într-adevăr, în raidul nostru, între
prins recent prin mai multe ștran
duri din Capitală, ne-am convins 
că sint și administratori ai locu
rilor de agrement care știu să-și 
onoreze această obligație, unii 
chiar cu multă solicitudine ca, 
de pildă, cei de la ștrandul studen
țesc (Tei), de la „Tineretului" 
ori de la bazele sportive si de agre
ment administrate de U.T.C., de pe 
lacurile Tei și Străulesti. Aici poți 
găsi zi de zi o atmosferă reconfor
tantă, generată de „valurile" de apă 
curată, dar și de... muzică antre
nantă. de programele artistice (in 
special la „studențesc"), de aprovi
zionarea relativ corespunzătoare cu 
băuturi răcoritoare, dulciuri și gus
tări calde și reci, de posibilitățile 
de practicare a jocurilor sportive 
sau distractive, de închiriere a unor 
materiale sportive, echipament de 
mot subacvatic sau diverse obiec
te de plajă. Toate aceste ștranduri 
amintite — și încă vreo cîteva ce 
sferă aceleași deconectante condiții 
le petrecere a timpului liber — mai 
ru o caracteristică comună : o 
îdministrație unitară, să spunem așa, 
idică directorul sau șeful de com

plex răspunde de tot ce se intîmplă 
acolo : de la ordine și curățenie pînă 
la comportamentul civilizat al cetă
țenilor. de la aprovizionarea ritmică 
pină la... coloana sonoră. Și întrucît 
interesul este de a avea cît mai 
mulți clienți plătitori — locurile de 
agrement autofinanțindu-se — desi
gur că se are în vedere și interesul 
cetățeanului : de a se simți bine și 
a dori să revină cit mai frecvent.

ființat linii și către pădurile Pust- 
nicu și Dumitrana, precum și către 
satul de vacanță Bragadiru. în 
schimb, alți „colaboratori" nu numai 
că nu au catadicsit să-și Îmbunătă
țească serviciile la repetatele ape
luri formulate de presă, de către 
administrația ștrandurilor, de diverși 
cetățeni, în fapt de către opinia pu
blică, dar le-au neglijat aproape în 
totalitate și pe cele deja existente.

turii și altele ca acestea nu există 
nici un chioșc de răcoritoare, nici 
un punct alimentar al I.C.R.-ului sau 
al I.A.P.L.-ului. deși în fiecare din 
ele vin mii. chiar zeci de mii, de 
oameni, sîmbetele și duminicile. în 
afară de soare, apă în lac și apă la 
cișmea (cînd curge) nu găsesc însă 
nimic altceva. Situația nu este 
cu mult mai bună nici în cele în 
care a mai rămas cite un chioșc

Semnificativă pentru constatările 
făcute este și atmosfera întîlnită la 
un ștrand bine cunoscut, pină nu de 
mult un loc cu firmă, căutat de oa
menii muncii pentru odihnă și des
tindere. Acum, însă...

Ștrandul Mogoșoaia. sîmbătă. ora 
15,30. Căldură mare. Aglomerație si 
mai mare. Apa lacului cam... stă
tută. Unii, un grup mai pestriț, nici 
n-au apucat să se dezbrace. Se pare

_________________  PE TEME DE SEZON _________________

Dezagremente în locuri de agrement.
Subliniem toate acestea deoarece 

în Capitală există si o altă categorie 
de ștranduri : cele care aparțin 
I.C.A.B.-ului, respectiv sectorului 
său „Exploatare lacuri", aflate în
tr-o cu totul altă postură, deși ele 
constituie, din păcate, „grosul" lo
curilor de agrement din Capitală.

Ocupindu-ne si în anii trecuți de 
felul cum sînt asigurate diverse ser
vicii pentru cetățeni în ștrandurile 
I.C.A.B., criticam „nesincronizările ", 
lipsa de colaborare dintre unitatea 
de exploatare a ștrandurilor și di
verse unități comerciale, de prestări 
de transport etc. Față de criticlle 
repetate putem aprecia că numai 
I.T.B.-ul și-a manifestat receptivita
tea, în prezent toate ștrandurile a- 
vind legături destul de bune cu 
orașul. S-au înființat ori a-au rein-

Să exemplificăm. Cooperativa „Pre
starea" care avea mal multe puncte 
de închiriat obiecte de plajă și jocuri 
distractive la ștrandurile Titan, Bă- 
neasa. Cernica și care promitea cu 
aplomb prin conducerea sa că va mai 
deschide și altele, anul acesta, la cel 
mai solicitat dintre ele (Titan) „a tras 
obloanele", cum se spune, astfel că 
nu mai ai de unde închiria o saltea 
pneumatică, un șah, un remy, un 
echipament de înot subacvatic —> ce 
constituia pentru mulți o adevărată 
atracție și un însemn elementar al 
Civilizației agrementului.

Dacă așa stau lucrurile cu „deser- 
viciile" „Prestării", iată cum se pre
zintă ele în privința aprovizionării 
chioșcurilor și punctelor de răcori
toare și alimentație. Astfel, la ștran
durile Pantelimon, Grivița, Uver-

(Berceni sau Drumul Taberei), deoa
rece sînt nu o dată necorespunzător 
aprovizionate. De această situație 
profită... profitorii : bișnițarii și spe
culanții de care sînt pline toate 
ștrandurile. vînzind la prețuri de 
speculă bunuri cumpărate din co
merțul de stat — 30 de lei sticla de 
bere, 60 de lei sticla de vin etc. Și, 
din păcate, asemenea lucruri se pe
trec mai cu seamă în noul ștrand 
„Dîmbovița" ce parcă a devenit 
fieful unor asemenea indivizi. Ast
fel încît se pun cel puțin cîteva în
trebări : de ce sînt lăsați acești in
divizi, fără căpătîi și fără serviciu, 
de altfel, să practice acest comerț 
ilegal ? Ce fac organele de ordine 
cărora li s-au adus în repetate rîn- 
duri la cunoștință, inclusiv prin a- 
drese oficiale, asemenea fapte ?

că nici nu vor. La umbra unor co
paci, lingă o cișmeă, stau pe vine, 
învîrt și aruncă zaruri. Se aud și 
sume ; 120. 80. 150. 60...

în împrejmuirea destinată copii
lor, apa e mică, dar hărmălaia mare. 
Cu colaci și saltele, cu mingi și per- 
nuțe umflate, unii se bălăcesc, alții, 
ajutați de părinți, iau primele lecții 
de înot. Doar în mijlocul împrej
muirii. cîteva femei, localnice din 
vecinătatea ștrandului. îsi spală li
niștite preșurile si rufele murdare. 
Cu săpun, cu dero...

Deodată țipete, răcnete amesteca
te cu lătrături și schelălăituri acoperă 
vacarmul melodiilor produse de cîte
va casetofoane date la maximum. 
Cîțiva cîini „localnici" aciuiți în pe
rimetrul ștrandului s-au încăierat cu 
cîțiva buldogi veniți cu stăpînii lor

la baie. Unii peste alții, se mușcă, 
se tăvălesc peste cearceafuri si sal
tele. peste copii. întinși la soare. 
După multe lovituri cu lese, arun
cături cu pantofi și sticle goale, se 
pune, în sfîrșit, capăt încăierării.

De spaimă, unii se duc la cișmea 
să bea apă. Alții ar vrea un suc. 
Bufetul e închis. Doar duminica 
funcționează. Iar atunci berea se 
vinde cu lăzile, pentru acasă. Clienții 
vin cu mașinile. în schimb, cîteva 
vînzătoare ambulante oferă, la pre
țuri... adecvate, semințe, gumă, su
giuc și chiar înghețată — produsă 
artizanal — cu un aspect îndoielnic 
în ce privește calitatea și mai ales 
igiena.

întrebăm de responsabilul ștran
dului. Femeia de la . intrare care 
rupe biletele dă din umeri. „E pe 
aici. Nu știu exact...". De ce nu 
puneți capăt unor asemenea biza
rerii ? „Cine îndrăznește ?“ — ne răs
punde prompt.

Chiar, cine ar trebui să îndrăz
nească ?

Chiar dacă ștrandurile I.C.A.B. nu 
sint singurele locuri de agrement 
din Capitală ele dețin totuși pon
derea, astfel că vrînd, nevrind în 
zilele de caniculă cetățenii le caută 
în număr mare. Și încă un ar
gument în plus pentru îmbunătă
țirea situației prezentate mai sus : 
organizarea petrecerii timpului liber 
nu constituie deloc o problemă se
cundară și nici facultativă pentru 
edili, pentru cei care au atribuții în 
acest domeniu. Dimpotrivă 1

I. MARIN 
Al. PINTEA

Număr sporit 
de apartamente 

pentru oamenii muncii
Lucrătorii Trustului antrepri

ză generală de construcții mon
taj Mureș au înscris un nou 
fapt de muncă în cronica între
cerii socialiste ce se desfășoară 
in intimpinarea zilei de 23 Au
gust. Astfel, ca rezultat al or
ganizării judicioase a muncii 
pe fiecare șantier, utilizării pe 
scară largă a unor materiale de 
construcții locale și folosirii ra
ționale a energiei și combusti
bilului, ei au predat „la cheie" 
cel de-al 944-lea apartament 
din planul pe acest an, mai 
mult cu 60 de apartamente față 
de graficele la zi. Cele mai 
multe blocuri au fost construite 
în municipiile Tirgu Mureș și 
Șighișoara, în orașele Reghin, 
Tîrnăveni, Luduș și Sovata. în 
prezent, constructorii mure
șeni depun eforturi susținute 
pentru finalizarea înainte de 
termen a tuturor celor 1547 
apartamente care au mai rămas 
din planul pe acest an. Este de 
remarcat că, în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului și pină in pre
zent, în localitățile județului au 
fost înălțate peste 60 000 de 
apartamente, pe harta orașelor 
apărînd mari ansambluri de lo
cuințe — adevărate „orașe în 
oraș". Alte 5 000 de locuințe au 
fost construite în satele jude
țului. (Gheorghe Giurgiu)

«
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
- FORUMURI ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE

în prima parte a acestui an, acti
vitatea Institutului de chimie din 
Cluj-Napoca s-a desfășurat sub 
semnul unei puternice mobilizări 
pentru înfăptuirea indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru întreprinse, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, In județul Cluj în toamna 
anului trecut, a sarcinilor stabilite 
prin planurile și programele de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului 
tehnic. Ca atare, după cum era și 
firesc, dezbaterile din adunarea gene
rală a oamenilor muncii s-au con
centrat asupra activității consiliului 
științific, a colectivelor de cercetare 
și producție pentru finalizarea într-o 
perioadă cit mai scurtă de timp și 
cu rezultate economice superioare a 
celor peste 90 de obiective din pro
gramele speciale, precum și a teme
lor contractate peste plan pe par
cursul anului cu unii beneficiari din 
țară. Așa cum au menționat nu
meroși vorbitori, 
printre care Ion 
Oprea, Dan Ma- 
carovici, Gheor- 
ghe Morar, Con
stantin Măru- 
țoiu, loan Fene- 
șan, acțiunile În
treprinse de co
lectivele de cer
cetare au avut în 
vedere cerințele 
formulate de con
ducătorul parti
dului și statului 
nostru referitoare 
la rolul tot mai 
activ ce trebuie 
să revină cercetării științifice 
in introducerea progresului teh
nic, în dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale. în adunare, consi
liul științific și participanții la dez
bateri au arătat că în acest spirit de 
înaltă răspundere și exigență, al 
marilor îndatoriri ce revin științei, 
prin prisma orientărilor stabilite de 
Tezele din aprilie, s-a acționat pentru 
realizarea unor noi pestiaide și in
termediari ai acestora, a unor ma
teriale noi pentru industria electro
nică, electrotehnică și microelectro
nică, recuperarea de materiale pre
țioase din materiale uzate, obținerea 
de noi produse cosmetice și chimice 
de uz casnic, compozite polimerice 
de uz stomatologic, colaranți și 
arome alimentare, construirea unor 
aparate de laborator și cercetare.

în desfășurarea activității de cer
cetare, de valorificare a cercetărilor, 
consiliul științific a pus un accent 
mai mare pe conlucrarea cu unitățile 
de învățămint și producție. Partici
panții la dezbatere au relevat eficien
ța acestor acțiuni, menționind că a- 
ceasta a devenit o caracteristică a ac
tivității institutului și că, fără reali
zarea unei rodnice integrări a cerce
tării cu producția și învățămîntul, cer
cetarea nu s-ar fi putut axa cu prio
ritate pe problemele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării producției, 
modernizării activității din economie. 
S-a remarcat,, in acest sens, preocu
parea pentru constituirea unor co
lective complexe de cercetare, care 
au soluționat o serie de teme de im
portanță deosebită pentru economie. 
Astfel, un număr de 30 de teme, 
prevăzute in planul de cercetare pe 
acest an. se realizează de colective 
mixte de cercetători, cadre didactice 
și studenți, in marea lor majori
tate de la Facultatea de tehnologie 
a universității. Institutul agronomic 
și Institutul de medicină și farmacie 
din Cluj-Napoca. S-a extins, tot
odată, conlucrarea cu specialiștii din 
Întreprinderi, colectivul institutului 
fiind sprijinit pentru extinderea 
acestei colaborări de comitetul mu
nicipal de partid, ceea ce asigură

INVESTIȚII INTIRZIATE. RESURSE ENERGETICE PIERDUTE
Una dintre prioritățile acestei luni trebuie să fie, așa cum a indicat 

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 
august a.c„ intensificarea activității pe șantierele de investiții, astfel 
incit să se asigure îndeplinirea integrală a planului, precum și re
cuperat ea grabnică a restanțelor, acolo unde acestea există. Din ana
liza efectuată cu acest prilej a rezultat că pe unele șantiere există 
o mare cantjtate de utilaje nemontate — unele de mai mulți ani —

ceea ce a avut ca urmare nerespectarea graficelor și a termenelor de 
dare in folosință a unor importante capacități de producție. în mul
te cazuri, nivelul scăzut al realizărilor de pină acum se explică insă 
în bună parte și prin lipsurile manifestate în organizarea muncii, in 
soluționarea problemelor de care depinde bunul mers al activității de 
investiții. Este și cazul noilor instalații de biogaz. care, din cauza 
tergiversării lucrărilor, înregistrează mari și păgubitoare intirzieri.

A putea produce rapid și ieftin din 
resurse locale, atit un bun combus
tibil, cit și un prețios fertilizant — 
iată visul oricărui gospodar din 
agricultură, obiectiv pe deplin rea
lizabil datorită instalațiilor de bio- 
gaz puse la punct. de cercetarea și 
proiectarea de la noi din țară. în 
prezent, după cițiva ani de la in
trarea in funcțiune a primelor in
stalații industriale de acest tip, pe 
lingă mari complexe zootehnice, se 
poate constata că, intr-adevăr, ele 
sint fiabile, asigurind necesarul de 
combustibil al respectivei unități in 
proporție de 40—50 la sută în se
zonul rece și in totalitate în peri
oada primăvară-toamnă, cind rezul
tă pină și un excedent. Astfel, bio- 
gazul este utilizat, iarna, pentru pro
ducerea de apă caldă și abur teh
nologic necesar încălzirii maternită
ților, a altor amenajări destinate 
creșterii animalelor, iar vara — la 
pregătirea făinurilor și a supelor 
proteice, la uscarea furajelor verzi, 
Ia grupurile energetice de comple
tare, cit și pentru alte necesități ale 
respectivei unități zootehnice.

Cile ferme din zootehnie benefi
ciază însă de asemenea instalații de 
tip industrial ? Pinâ in prezent, con
form datelor primite de la Departa
mentul agriculturii de stat, s-au pus 
in funcțiune 21 de obiective, cu o 
capacitate totală de circa 9 500 tone 
combustibil convențional pe an. Este 
mult, este puțin ceea ce s-a realizat? 
Ținînd seama de nivelul prevederi
lor cuprinse în Programul privind 
producerea și valorificarea biogazu- 
lui în perioada 1985—1990, înfăptui
rile de pină acum sint extrem de 
modeste. Ce-i drept, in construcție 
se mai află un număr de alte 35 de 
obiective, marea majoritate restante 
din anii precedenți. Ele vor însuma 
o capacitate anuală de circa 30 000 
de tone combustibil conventional.

— Cu sprijinul Comitetului Națio
nal pentru Știință si Tehnologie am 
luat. împreună cu Ministerul Con
strucțiilor Industriale si cu între
prinderile de construcții implicate, 
măsuri de urgentare a punerii în 
funcțiune a acestor instalații, dintre 
care multe se află acum in stadiu 
final de realizare, afirmă ing. Dorin 

rezolvarea operativă a problemelor 
cu care se confruntă la un moment 
dat unele unități, transpunerea in 
producție intr-un timp mai scurt a 
rezultatelor cercetării. extinderea 
aplicării unor tehnologii și soluții 
științifice și tehnice. în acest context 
a fost evidențiată activitatea bună 
desfășurată de colectivele de paste și 
pulberi pentru metalizare, de com
pozite polimerice, de materiale de 
cromatografie și senzori electro- 
chimici, de biostimulatorl și fero- 
moni, care au finalizat și au inceput 
valorificarea in producție a noi cer
cetări.

Folosindu-se mal bine, mai eficient 
baza materială a institutului, expe
riența dobindită In ultimul, timp — 
institutul numărîndu-se printre uni
tățile fruntașe in întrecerea socialis
tă pe ramură — intensificindu-se in 
toate compartimentele, sub conduce
rea organizațiilor de partid, a acti
vității de creație științifică și tehni
că, la care a fost antrenat întregul 
personal de cercetare și producție.

Rezultate care confirmă 
creșterea eficienței 
cercetării științifice

LA INSTITUTUL DE CHIMIE DIN CLUJ-NAPOCA —
planul a fost îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii principali. Pe această 
bază, in prima parte a anului a 
inceput asimilarea în producție a 
unor noi produse pentru combaterea 
dăunătorilor culturilor de cereale pe 
cale neconvențională, a unor noi 
preparate biostimulatoare, care 
stimulează^ la tomate, vinete și 
castraveți înflorirea și fructificarea, 
obținîndu-se în acest fel însemnate 
sporuri de producție. Tot in această 
perioadă au fost omologate noi pro
duse și tehnologii oare vor fi va
lorificate în producție in perioada 
următoare în institut sau în unități 
industriale și agricole.

Institutul s-a implicat, oa urmare 
a solicitărilor unor unități, la rezol
varea unor probleme oare vizează 
•modernizarea producției, creșterea 
productivității muncii, valorificarea 
superioară a unor materii prime și 
materiale, recuperarea materialelor 
refolosibile și altele, acordînd, în 
afara sarcinilor de plan, asistență 
tehnică. Aceste acțiuni, care sint de
sigur benefice și pentru cercetători, 
vor sta și in continuare în atenția 
consiliului științific.

Referindu-se la modul în care au 
fost realizate sarcinile de plan de 
către fiecare colectiv, participanții la 
dezbateri au arătat că pe lingă 
rezolvarea unor obiective de cer
cetare, continuarea unor teme cu 
termene de finalizare în semestrul 
II al anului și în anul viitor, s-au 
depășit prevederile de plan la pro
ducția industrială (microproducție) 
cu 5 la sută pe primul semestru, 
depășiri mai mari fiind Înregistrate 
la paste conductive și pulberi de 
argint (12 sortimente), senzori elec- 
trochimici (25 sortimente), feromoni 
pentru combaterea dăunătorilor din 
agricultură (23 sortimente), materiale 
cromatografice (15 sortimente), bio- 
stimulatori pentru plante, arome ali
mentare, fibre metalizate și soluții 
de metalizare, aparate de laborator 
și altele.

Semnificativă este, așa cum au 
apreciat mai mulți vorbitori, partici
parea colectivului institutului la

Zaharescu, director in cadrul De
partamentului agriculturii de stat.

De notat că majoritatea stațiilor 
de biogaz au termenul inițial dc pu
nere in funcțiune depășit cu 2—3 ani. 
Cum se explică ritmul extrem de 
lent al lucrărilor, in condițiile în 
care fondurile necesare noilor in
vestiții au fost aprobate din timp ? 
Lipsa de soluții tehnologice și de 
proiecte judicioase nu poate fi în 
nici un caz invocată de către cei care 

Explicații și cauze ale 
valorificării sub posibilități 

a biogazului
trebuiau să fie. nu numai cu nume
le. beneficiarii instalațiilor de bio- 
gaz. De exemplu, proiectul original 
„tip l.C.P.E.A.R". adică cel realizat 
de Institutul de cercetări și proiec
tări pentru epurarea apelor rezidua
le. este competitiv și pe plan mon
dial în ce privește gradul inalt de 
transformare în biogaz a substanțe
lor organice din dejecții. Fată de 
numai 50—60 la sută, cit este acesta 
în mod curent, instalația l.C.P.E.A.R. 
înregistrează 85—90 la sută, ceea ce 
înseamnă că efluentul evacuat mai 
conține doar o cantitate redusă de 
substanță organică nedegradată, sub 
formă de acizi humici și fulvici. și 
lipsită de bacterii patogene. Ca ata
re. lichidul se poate împrăștia pe 
cimp de indată ce s-a evacuat din 
fermentatoarele stației de biogaz, ori 
se poate depozita in bataluri de pă- 
mint. pină în perioadele de admi
nistrare a fertilizantilor. Bogat in 
azot, fosfor, potasiu, dar și in acizi 
humici, acest fertilizant lichid, cu 
proprietatea de a afina solul, a per
mis creșterea și chiar dublarea re
coltelor de lucernă. bunăoară, de pe 
loturile experimentale realizate de 

creația științifică și tehnică de 
masă in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", ceea ce expri
mă preocuparea comitetului de 
partid, a consiliului științific, a or
ganizațiilor de masă și obștești pen
tru stimularea largă . a creativității 
proprii, punerea in valoare a posi
bilităților mari existente pentru 
sporirea contribuției la innoirea pro
ducției, la modernizarea activității și 
creșterea eficienței economice din 
unitățile beneficiare. Astfel, un mare 
număr de cercetători și alți specia
liști din cadrul, colectivelor de cer«- 
cetare și producție au participat la 
diferite manifestări științifice, au 
prezentat sau publicat lucrări științi
fice în reviste de specialitate.

Dezbaterile au pus. totodată, în 
evidență necesitatea angajării cu în
treaga experiență și capacitate a tu
turor colectivelor de cercetare pen
tru realizarea sarcinilor de plan pe 
semestrul doi și pregătirea temeinică, 
de pe acum, a planului pe anul 
viitor, asigurarea condițiilor necesare 

pentru creșterea 
eficienței muncii 
de cercetare și de 
producție. în ca
drul laboratoare
lor, a stațiilor 
pilot, in ateliere 
sint asigurate 
condiții pentru ca 
în cea de-a doua 
parte a anului 
să se muncească 
mai bine, cu 
rezultate mat 
bune, pentru ca 
unele cercetări să 
se ridice la nivel 
mondial și peste 

nivelul atins la ora actuală de 
cercetările similare cunoscute în 
alte țări, pentru creșterea număru
lui de invenții și inovații aplicate. 
Pe baza acestor resurse, a propu
nerilor formulate de colectivele 
de cercetare, adunarea a hotărît 
suplimentarea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pe acest an, 
între care depășirea cu 5,3 la sută a 
volumului total al activității institu
tului, cu 4 la sută a volumului pro- 
ducției-marfă industriale, cu 9,2 la 
sută .valoarea contractelor de cerce
tare, realizarea pină la finele anului 
a unui număr de 22 propuneri de 
brevete de invenții, scurtarea duratei 
de cercetare la o serie de teme cu 
6 500 zile-om și altele.

Referindu-se la contribuția sporită 
pe care institutul trebuie să o aducă, 
în lumina orientărilor și sarcinilor 
indicate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind creșterea aportului cercetării 
la înfăptuirea planurilor și progra
melor dc dezvoltare economioo-So- 
cială a patriei, dr. Viorica Cosma, 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului științific, pro
fesor dr. Gheorghe Marcu, directorul 
unității, vicepreședinte al consiliului 
științific, au subliniat în cuvîntul lor 
direcțiile în care trebuie să se ac
ționeze cu răspundere de către fie
care colectiv de cercetare, pentru fi
nalizarea intr-o perioadă mai scurtă 
de timp a acelor obiective de care 
depinde realizarea unor noi produse 
și tehnologii pe care le solicită eco
nomia țării, pentru dezvoltarea in
tensivă a industriei, agriculturii, a 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Sarcinile actuale și cele pentru pe
rioada următoare impun, s-a arătat 
în adunarea generală a oamenilor 
muncii, desfășurarea unor acțiuni 
susținute pentru a sădi in conștiința 
întregului personal o tot mai mare 
responsabilitate pe planul creșterii 
eficienței economice a cercetării.

Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii"

Institutul agronomic din Timișoara. 
Nici nu este de mirare o asemenea 
performantă, dată fiind calitatea su
perioară a fertilizantului astfel ob
ținut. într-o serie de țări industria
lizate dezvoltate, efluentul se vinde 
ca îngrășămint lichid, iar nămolul 
din fermentatoare. după ce este us
cat. se folosește tot ca fertilizant 
agricol. ,

Ce randamente prezintă o instala
ție „tip l.C.P.E.A.R." ? Un singur 

modul grefat pe o fermă de creștere 
a animalelor cu efective de 10 000 de 
porcine, bunăoară, asigură, prin bio- 
gazul produs, economisirea a 300 
tone combustibil conventional pe 
an. Este deci ușor de calculat ce 
cantitate de combustibil convențio
nal scutește de la consum o unitate 
ca I.S.C.I.P. Caracal, unde funcțio
nează cu bune rezultate, de peste 
un an. patru asemenea module. Cit 
privește producția de îngrășămint 
lichid, dintr-un singur modul rezultă 
zilnic 80 mc de efluent, cu un conți
nut de 100—150 kg substanță activă 
(fosfor, azot, potasiu), adică nece
sarul pentru fertilizarea unei supra
fețe de 360 hectare pe an,

în ciuda avantajelor certe pentru 
beneficiarii din zootehnie, multe din
tre instalațiile de biogaz, prevăzute 
a fi date în funcțiune pină acum, se 
realizează cu o încetineală de melc, 
făcindu-se reprogramări peste re- 
programări ale termenelor de pu
nere în funcțiune. Să se explicș 
oare încetineala lucrărilor prin ..ti
miditatea" constructorului în fața 
complexității și a inaltei tehnicități 
a noilor obiective ? Nici motivul

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE - EXECUTATE
LA TIMP Șl IN CELE MAI BUNE CONDIȚII

Ritmul recoltării legumelor 
la nivelul producției existente! 
Raid-anchetă în unități agricple din județul Constanța

Pentru bunul mers al zootehniei
- asigurarea furajelor

în acest an, în județul SĂ
LAJ, suprafața cu bază fu
rajeră cultivată a fost mai judi
cios repartizată in raport de încăr
cătura de animale, iar în structu
ra plantelor de nutreț a crescut 
mult ponderea trifolienelor și bor- 
ceagului. De asemenea, în vederea 
creșterii producției, lucrările com
plexe pxecutate pe pajiștile natura
le au avut ca rezultat creșterea pro
ducției de iarbă, fapt ce a permis 
economisirea unei importante canti
tăți de fin care altădată se folo
sea în această perioadă la furaja
rea animalelor. în primăvară, la ni
velul fiecărui consiliu unic agroin
dustrial, s-au organizat instruiri și 
demonstrații practice, vizînd recol
tarea și conservarea furajelor sub 
formă de firi și semifin, insistîn- 
du-se pentru strîngerea, in perioada 
optimă, a fiecărei culturi în vede
rea obținerii unor producții maxime, 
de calitate.

Secvențele de muncă surprinse în 
cadrul unui-raid-anchetă efectuat, 
în unitățile agricole din raza con
siliului agroindustrial Someș Odor- 
hei ne-au relevat că în aceste zile 
se acționează cu prioritate la trans
portul fînurilor obținute de la pri
ma coasă din cimp și depozitarea 
acestora in condiții bune, la strîn- 
sul paielor, recoltarea perenelor noi. 
concomitent cu executarea celei de-a 
doua coase la trifoi și lucernă. La 
C.A.P. Someș Odorhei, stăm de 
vorbă cu șeful fermei zootehnice 
care coordona activitatea de de
pozitare a paielor. „Am depozitat 
pină acum 1 300 tone fin, din cele 
1 367 tone planificate. Imediat după 
prima coasă am trecut la fertiliza
rea tuturor suprafețelor cultivate cu 
trifoi și lucernă. Adevărul este că 
nici intr-un an n-am realizat ati- 
tea furaje, care pe deasupra sint și 
de foarte bună calitate".

Apreciere valabilă și în alte uni
tăți cum ar fi Năpradea sau Jibou. 
Practic, peste tot s-au recoltat mai 
multe furaje, producțiile din acest 
an fiind mai bune, dar trebuie ară- 

acesta nu poate fi invocat, de vre
me ce instalațiile surprind tocmai 
prin marea lor simplitate.

— Ca să poată fi ușor exploatate, 
întreținute și reparate oriunde, de 
către, un personal fără pregătire 
specială, institutul nostru a oferit 
proiecte de instalații robuste, greu 
detectabile și complet lipsite de uti
laje în mișcare, afirmă ing. Marga
reta Nicolau.

Originalitatea noii soluții con
structive a l.C.P.E.A.R. constă toc
mai in renunțarea la compresoarele 
și pompele utilizate îndeobște pen
tru realizarea barbotării masei de 
lichid din fermentator. în schimb, 
se recurge la autoagitare, folosin
du-se energia de generare a bio- 
gazului.

Prin eliminarea utilăjelor în miș
care. dar și prin izolarea incintei de 
fermentare, prin recuperatoarele de 
căldură cu care s-a prevăzut instala
ția. se realizează, totodată. însem
nate economii la autoconsumul de 
energie termică și electrică. Se poa
te spune chiar că s-a asigurat auto
nomia acestei instalații față de sis
temul energetic național. Consumul 
de energie se limitează doar la cel 
al pompei do alimentare a fermen- 
tatorului cu dejecții care, oricum, 
trebuiau pompate inspre bazinele 
de depozitare. Alte avantaje oferite 
de noile instalații ? întrucit efluen
tul rezultat se prezintă sub forma 
unui lichid cu conținut de substanță 
exclusiv coloidală. acesta nu înfun
dă duzele instalației de irigații, așa 
că se poate aplica direct pe cimp. 
Bazinele de decantare ,și de ingroșa- 
re a nămolului, absolut necesare la 
tipurile- clasice de instalații pentru 
obținerea biogazului, devin astfel 
inutile. Totodată, nu mai sint nece
sare paturile de -uscare a efluentu- 
lui, instalațiile și agregatele de în
cărcare și distribuire a fertilizantilor 
solizi pe terenurile agricole. Se eco
nomisește deci forța de muncă și 
carburantul necesar pentru transpor
tul acestora. în plus, stația de biogaz 
reduce simțitor timpul de compos
tare a dejecțiilor, in numai 12 zile 
acestea fiind gata pregătite pentru 
fertilizarea, fără nici un fel de risc, 
a culturilor. 

tat că In unele cooperative trans
portul din cimp și depozitarea fi
nului se desfășoară mai anevoios. La 
C.A.P. Creaca, spre exemplu, la data 
de 6 august erau depozitate doar 
276 de tone, la C.A.P. Mîrșid — în 
jur de 300 tone. „Avem recoltată cea 
mai mare cantitate de fîn din ul
timii ani, doar că n-am reușit încă 
să o transportăm integral, ne spune 
președintele C.A.P. Creaca, tova
rășul Liviu Taloș. Transportul a 
fost stinjenit și de campania griu
lui care la noi a inceput ceva mai 
tîrziu, dar azi, spre exemplu, sînt 
mobilizate toate atelajele și remor
cile la transportul din cimp. în 
cîteva zile va fi depozitat în con
diții corespunzătoare tot finul de pe 
cimp. Important este că cel rezul
tat din coasa a doua mai ales este 
de foarte bună calitate".

Indiscutabil, se impune accelera
rea ritmului la transportul și depo
zitatul furajelor peste tot în jude
țul Sălaj și în acest sens au fost 
luate o serie de măsuri, dintre care 
se detașează larga mobilizare a mij
loacelor cu tracțiune animală. După 
cum aflăm însă de la tovarășul Si- 
mion Timar, director zooveterinar la 
direcția agricolă județeană. nu
meroase unități se confruntă cu o 
situație deosebită la strîngerea și 
depozitarea grosierelor, dat fiind 
faptul că paiele n-au fost balotate 
pe o mare suprafață din lipsa sfo
rii 1 în aceste condiții se lucrează 
tot manual, iar transportul se efec
tuează mai ales cu atelajele mem
brilor cooperatori. Cit privește gro
sierele și suculentele, In unitățile a- 
gricole din județul Sălaj s-au depo
zitat pină în prezent 33 700 tone gro
siere și 56 000 tone suculente, exis- 
tînd toate premisele ca pentru a- 
cest an să fie asigurate și acestea 
la nivelul necesarului, respectiv 
92 200 tone grosiere și 238 600 su
culente.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

■ ■■■■■■
Singura „pretenție" mai specială a 

instalațiilor „tip l.C.P.E.A.R.” este 
ca etanșeitatea dintre compartimen
tele fermentatoarelor și ale recupe
ratoarelor de căldură să fie. prac
tic, perfectă. De notat că, atunci cind 
izolațiile sint .conforme proiectului, 
aceste instalații funcționează in bune 
condiții pină și la geruri mai aspre 
de minus 30 grade Celsius. Trebuie, 
așadar, ca lucrările de construcție a 
respectivelor dotări să fie executate 
corect. Or. in multe cazuri, ceea ce 
lasă de dorit este tocmai calitatea 
acestora, mai ales a turnării betoa- 
nelor.

— Ca atare. în loc să se treacă 
rapid la punerea in funcțiune a in
stalațiilor. după încheierea lucrări
lor de construcții încep remedierile, 
care, uneori, durează mult mai mult 
decit construcția propriu-zisă. afir
mă dr. ing. Cornel Craiu, directorul 
institutului.

Ce întreprinde l.C.P.E.A.R., unita
tea care a realizat proiectele multo
ra dintre stațiile de biogaz aflate 
actualmente în construcție, pentru 
urgentarea dării lor în exploatare ? 
Specialiștii din cercetare și proiec
tare acordă asistentă tehnică la rea
lizarea tuturor probelor tehnologice, 
găsind soluții de remediere la multe 
dintre deficiențele ivite pe parcurs, 
mai ales ca urmare a unor vicii de 
construcție. Din păcate insă, numă
rul mare al șantierelor existente și 
al celor care mai urmează a fi 
deschise depășește pe cel al mem
brilor colectivului din institut, care 
s-a specializat in domeniul instala
țiilor de biogaz. De fapt, nici nu 
este normal ca timpul acestor spe
cialiști din cercetare-proiectare să 
fie absorbit într-atît de o muncă de 
ruțiriă. de îndreptare a neglijențelor 
unor constructori. Și atunci, pentru 
eliminarea acestor neajunsuri, n-ar 
fi mai firesc ca. in fiecare județ, să 
se specializeze cite o mică echipă 
de 2—3 oameni în domeniul instala
țiilor de biogaz ?

— Institutul nostru este dispus să 
asigure „școlarizarea" unor ingineri 
hidrotehnicieni, instalatori, a altor 
specialiști trimiși din județe, care 
să fie apoi în stare să acorde o 
competentă asistență tehnică .la rea
lizarea și punerea în funcțiune a 
noilor instalații, pînă la atingerea 
parametrilor proiectați, ne spune dr. 
ing. C. Craiu.

Asupra modului cum se desfășoa
ră actualmente lucrările pe șantie
rele ■ instalațiilor de biogaz. cit și 
asupra măsurilor ce se impun pen
tru urgentarea punerii in funcțiune 
a acestora vom reveni însă intr-un 
viitor număr al „Scinteii".

Ioana DABU

Dintr-un inceput se cuvine făcută 
precizarea că, din inițiativa comite
tului județean de partid, au fost în
treprinse o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice pentru a se ajunge 
la un ritm înalt de lucru. Amănunte 
ne-a furnizat tovarășul Marin Tu- 
doran, directorul Trustului horticol 
județean. „O dată cu trecerea in lu
na august — ne-a precizat interlo
cutorul — în grădini și livezi avem, 
cum se spune, o adevărată explozie 
în coacerea legumelor și a fructelor. 
Aceasta coincide cu perioada de vîrf 
pe Litoral. în scopul coordonării co
respunzătoare a acțiunilor de recol
tare, preluare și valorificare a fost 
constituit un comandament special, 
ce reunește factorii răspunzători din 
sectoarele respective, sarcina priori
tară constituind-o crearea condiți
ilor pentru realizarea și depășirea 
graficelor de recoltare stabilite. în 
acest sens, o atenție deosebită a- 
cordăm asigurării forțelor necesare, 
mai ales în unitățile specializate, 
mari cultivatoare, care au deficit in 
forță de muncă". Deci, problema nu
mărul unu o constituie intensifica
rea recoltării. Pentru perioada 2—9 
august, In funcție de producția 'exis
tentă și stadiul de coacere, s-a sta
bilit că zilnic să fie recoltate și li
vrate pentru aprovizionarea pieței și 
pentru industrializare 1 500 tone de 
ceapă, cea mai mare parte din 
acest produs urmind să fie depozitat 
și conservat pentru iarnă, 300 tone 
de cartofi, 200 tone de ardeiuri, 200— 
250 tone de tomate. 150 tone de var
ză, 50 tone de vinete și cite 400 tone 
de fructe, în ultimele zile graficele 
de recoltare au fost depășite sub
stanțial. Iată și explicația...

Asociația legumicolă intercoopera- 
tistă Cobadin, Unitatea deține 420 
hectare de legume, la care sînt aso
ciate cooperativele agricole Ciocirlia, 
Cobadin, Viișoara, Negrești și Co- 
nacu. Rodul bogat al culturilor de 
tomate, ardei, vinete și ceapă de
notă că aici s-a depus o muncă res
ponsabilă pentru obținerea unor pro
ducții mari in acest an. Totuși, a- 
cum, cind esențială pentru obține
rea de venituri pe măsura eforturi
lor depuse este valorificarea inte
grală și superioară a întregii pro
ducții, ritmul recoltării era cu mult 
sub cel necesar. Motivul ? Insufi
ciența forței de muncă. Cooperati
vele agricole asociate „uitaseră" de 
obligația lor de a participa cu forță 
de muncă la realizarea sarcinilor ce 
revin asociației legumicole. Firească 
deci măsura comitetului județean de 
partid de a determina consiliile de 
conducere din cooperativele agri
cole să sprijine asociația cu un mare 
număr de oameni la recoltare. „Pen
tru noi — ne spunea Nicolae Ju- 
gravu. directorul asociației — greul 
începe cu recoltarea legumelor. Or, 
anul acesta, avem o producție bună, 
care, valorificată la timp și inte
gral. ne va aduce sigur beneficii 
importante. Este deci în interesul 
unităților asociate să participe la 
recoltare, cum de altfel au și obli
gația, pentru a obține și ele bene

TIMPUL DE MUNCĂ 
-FOLOSIT INTEGRAL
(Urmare din pag. I)
din unitățile respective demonstrea
ză că adevărul nu-1 reprezintă nicide
cum supraîncărcarea planului, ci este 
vorba fie de caracterul superficial al 
programului de modernizare, care nu 
a țintit măsuri adecvate in punctele 
nevralgice ale activității productive, 
fie de abordarea cu precădere a mă
surilor mai ușoare și de lipsă de fer
mitate in ducerea la bun sfirșit a 
acțiunilor mai dificile, dar mai re
levante pe planul rezultatelor, fie de 
apariția unor factori perturbatori 
care au diminuat sau anihilat efec
tele pozitive ale unor măsuri de mo
dernizare.

Este locul să ne referim Ia doi 
asemenea factori nedoriți care, la 
origine, au o determinare pur su
biectivă, Unul din factori se referă 
la nerespectarea cu strictețe a nor
melor disciplinei de producție. Pare 
de neînțeles cum in condițiile in 
care, prin aplicarea acordului global, 
interesele generale și cele personale 
converg spre obținerea unei produc
ții cit mai mari in timpul normat de 
muncă, unii șefi de secție, maiștri 
sau alți conducători ai formațiilor 
de muncă abdică lesne de la cerința 
elementară a respectării riguroase de 
către fiecare om din subordine a 
programului de lucru, de la începere 
și pină la terminare, inchid ochii 
sau- doar ii admonestează blind pe 
plimbăreții din secție, manifestă în
găduință față de cei care din negli
jență sau nepricepere perturbă pro
cesul de producție. Să fie această 
atitudine o reacție de compensare 
față de propriile lipsuri și neglijen
te, față de comoditatea pe care o 
manifestă in organizarea activității 
la toate locurile de muncă, in asi
gurarea aprovizionării ritmice cu 
materiale și scule, in urmărirea și 
conducerea efectivă a procesului de 
producție ? De fapt, doar o prșastă 
organizare a activității curente de 
producție, o conducere neștiințifică 
a fabricației pot explica neritmici- 
tatea accentuată a producției între 
decadele unei luni sau intre lunile 
unui trimestru, care, in fond, nu sînt 
altceva decit pierderi de timp in 
prima parte a perioadei de plan, 
pierderi ce anevoie mai pot fi recu
perate prin „asaltul" de Ia sfirșitul 
respectivei perioade.

Sint atitudini, sint mentalități care 
nu au ce căuta in întreprinderile 
moderne, construite prin efortul în
tregului popor și încredințate colec
tivelor de oameni ai muncii spre 
administrare și dezvoltare. Iată te

ficii și nu pierderi de la asociație". 
De la fiecare cooperativă, zilnic 
participă acum la recoltare cite o 
formație de 25—30 de oameni. Aces
tora li s-au adăugat peste 100 de 
lucrători de la unitățile cu profil 
neagricol din comuna Cobadin și un 
mare număr de elevi aflați in prac
tică atît din comună, cit și de la 
școala generală nr. 33 din Constanța, 
în felul acesta, ritmul recoltării și 
livrării legumelor se situează la ni
velul cerințelor.

Secvențe edificatoare pentru mo
dul temeinic de organizare a activi
tății înregistrăm la asociația hor
ticolă din Satu Nou, unitate care 
are un profil mixt — pomi, vie, le
gume. Dumitru Stingă, directorul 
asociației, se arată mulțumit și are 
motive pentru aceasta. „Avem la 
cules peste 800 de oameni — ne 
spune. Realizăm și depășim grafi
cele stabilite. Și aceasta deoarece, 
în acest an, nu am fost nevoiți să 
încetinim ritmul recoltării din cauza 
lipsei mijloacelor de transport sau a 
ambalajelor. Și la această dată a- 
vem în stoc peste 200 000 lădițe 
pentru piersici, și struguri". Se cu
vine aici să facem două precizări 
de ansamblu. Prima se referă la 
modul de repartizare și dirijare în 
teritoriu a mijloacelor de transport, 
în fiecare seară, pe baza informa
țiilor operativ primite din toate uni
tățile, comandamentul județean ho
tărăște numărul mijloacelor de 
transport și locul unde să fie tri
mise cu prioritate dimineața. în 
felul acesta se asigură nu numai un 
indice superior de utilizare, ci mai 
ales preluarea fără întîrziere a pro
ducției. Și, în al doilea rînd, este 
vorba de asigurarea ambalajelor, 
care prezintă o mare importanță 
pentru desfășurarea recoltării față 
întrerupere. în toate unitățile au 
fost aduse din timp ambalajele, co
relate strict cu producția existentă 
și ritmul de recoltare stabilit. în 
plus, este de notat inițiativa I.L.F. 
Constanta ca recoltarea unor sorti
mente să se facă în saci, fin acest 
scop fiind confecționați peste 600 000 
de saci.

Itinerarul parcurs prin uriitățije 
cultivatoare de legume din județul 
Constanța permite o concluzie fără 
echivoc : în grădini există o produc
ție abundentă, de bună calitate. Iar 
faptul că irigarea și întreținerea 
culturilor continuă pretutindeni cu 
intensitate este de natură să asigure 
menținerea în vegetație și fructifi
carea plantelor pînă toamna tirziu. 
Sarcina cea mai importantă o con
stituie acum asigurarea forțelor pen
tru intensificarea Ia maximum a re
coltării. Aceasta reprezintă condiția 
de bază ca în acest an unitățile cul
tivatoare din Constanța să realizeze 
și să depășească prevederile privind 
livrarea legumelor și a fructelor Ia 
fondul de stat, prevederi care, pe 
cele șapte luni, ce au trecut din 
acest an, au fost realizate in pro
porție de 103 la sută.

Aurel PAPADIUC

renul pe care organele și orgariiza- 
țiile de partid trebuie să desfășoare 
o activitate politico-educativă și or
ganizatorică stăruitoare, eficientă. 
Pentru că, oricit de spectaculoase 
ar fi măsurile tehnice, oricit de in
genioase și valoroase acțiunile de 
ordin tehnologic, determinante in 
utilizarea judicioasă a timpului de 
lucru sint climatul de muncă, serio
zitatea și conștiinciozitatea la locul 
de muncă de care dă dovadă fieca
re. de la muncitor la director.

în fine, se cuvine adus in discu
ție și un alt fapt : prin specificul 
economiei noastre, construite pentru 
a se obține o eficientă maximă prin- 
tr-o riguroasă specializare și coope
rare in producție, efectele pierderii 
timpului de lucru intr-o unitate sau 
alta nu se opresc nicidecum in ges
tiunea respectivei unități, ci, dim
potrivă, cel mai adesea se amplifică, 
asemenea unui bulgăre de zăpadă, 
producind neajunsuri in lanț. „Nu-i 
nimic dacă n-am reușit să fabricăm 
și să livrăm la timp toate piesele 
prevăzute. Găsim noi două ore pînă 
la sfirșitul trimestrului pentru a ne 
lichida restanța" — replica zilele tre
cute un director la observația re
porterului privind risipa de timp 
produsă în acea unitate.

Intr-adevăr, privită prin prisma 
interesului ingust al unei întreprin
deri. risipa de timp n-ar fi mare, 
iar explicația-angajament a directo
rului ar fi de luat în considerare, 
numai că acele două ore pierdute 
intr-o unitate devin zile irosite in 
unitatea care trebuie să aștepte pie
sele pentru montarea unui utilaj și 
poate decade și luni de întîrziere în 
finalizarea unui obiectiv de investi- 
ții. Pe bună dreptate atrăgea atenția 
secretarul general al partidului asul 
pra seriozității cu care fiecare coj 
lectiv este necesar să-și indeplineas- 
că obligațiile de plan și contractuale 
subliniind că in nici un fel o intre! 
prindere nu trebuie să suporte con 
secințele activității necorespunzătoa 
re ale altei întreprinderi.

în concluzie, așadar, se poate afil 
ma cu deplină îndreptățire că econo 
mia de timp, prețuirea fiecărui mJ 
nut. reducerea și eliminarea pierd) 
rilor de timp productiv reprezinj 
una din cerințele fundamentale a 
dezvoltării economice intensive, ui 
din căile esențiale de sporire a r 
zultatelor și eficienței muncii, ; 
avantajul direct al întreprinderii! 
al societății, in beneficiul matei 
direct al fiecărui om al muncit
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O concepție științifică,
profund patriotică

(Urmare din pag. I)
consens național, activitatea desfășu
rată de partid pentru unirea acestor 
forțe politice și sociale într-un larg 
front de luptă antifascistă al întregu
lui popor a urmat un curs continuu 
ascendent, materializîndu-se în vara 
lui 1944 în făurirea celei mai largi 
coaliții politice din istoria de pînă 
atunci a țării, ceea ce a avut drept 
urmare izolarea deplină a regimului 
antonescian. Apare limpede, astfel, 
că structurarea căilor de acțiune, 
elaborarea planului insurecțional au 
reprezentat rodul eforturilor șl 
căutărilor forțelor politice interne, 
ale Partidului Comunist Român în 
primul rind, superioritatea poziției 
sale constind în aceea că, în consens 
cu toate învățămintele istoriei, punea 
accentul și acorda o uriașă valoare 
efortului propriu al poporului, dimi- 
nuînd impactul factorilor conjunctu- 
rali externi. A fost o poziție pe care 
realizarea efectivă a actului istoric 
de la 23 August 1944 a validat-o pe 
deplin. Declanșată în împrejurările 
internaționale favorabile create de 
victoriile coaliției antihitleriste din 
vara lui 1944, și cu deosebire de des
fășurarea victorioasă a ofensivei so
vietice de la 20 august 1944; insurec
ția armată română s-a bucurat de 
sprijinul întregului popor român, 
fiecare dintre fiii țării socotindu-se 
atunci un soldat în slujba dreptei 
lupte eliberatoare pe care o purta 
națiunea. Participarea însuflețită și 
comportarea eroică a armatei. a 
luptătorilor din formațiunile patrio
tice, a populației civile în zilele lui 
August 1944 a asigurat biruința de
plină a obiectivelor insurecției, eli
berarea în decurs de numai 8 zile a 
celei mai mari părți a teritoriului 
statului român. Insurecția armată 
victorioasă este, așadar, opera pro
prie a poporului 
luptei sale pline de 
eroismului pe 
tunci sute și 
fiii săi.

Actul istoric

român, rezultatul 
abnegație, al 

care l-au dovedit a- 
sute de mii dintre

de la 23 August 1944

a marcat intrarea României în 
războipl antihitlerist alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte state 
ale coaliției antihitleriste, in condi
țiile in care încă nu se precizase 
soarta războiului, clnd victoria asupra 
hitlerismului nu se conturase cu 
toată limpezimea ; vreme de aproape 
nouă luni de zile, peste o jumătate 
de milion de soldați și ofițeri români 
s-au acoperit de glorie nepieritoare 
în lupta împotriva nazismului, adu- 
cînd o marcantă contribuție la apro
pierea zilei victoriei popoarelor 
asupra fascismului. In același timp, 
în țară s-a declanșat, la chemarea 
partidului comunist, 
„Totul pentru front,
Victorie !“, o amplă mișcare la scară 
națională în vederea sprijinirii fron
tului antihitlerist. Participind cu 
întregul său potențial militar, uman, 
economic la lupta împotriva Reichu- 
lui nazist, România s-a situat pe 
locul al patrulea în cadrul forțelor 
coaliției antihitleriste, contribuind la 
scurtarea duratei războiului cu circa 
200 de zile. Subliniind semnificațiile 
de profunzime ale participării active, 
demne a României la obținerea vic
toriei în războiul antihitlerist, secre
tarul general al partidului arăta : 
„Putem afirma cu îndreptățită min- 
drie că, prin lupta sa eroică, prin 
angajarea sa hotărîtă, cu întreaga 
armată, în marile bătălii pentru în- 
frîngerea Germaniei hitleriste, a 
fascismului, poporul român a de
monstrat, cu puterea faptelor, că nu 
a avut niciodată nimic comun cu 
dictatura militară-fascistă și cu 
participarea la războiul împotriva 
Uniunii Sovietice. Participarea 
României cu întreaga forță la răz
boiul împotriva Germaniei naziste, 
luptele grele purtate de ostașii 
români, sacrificiile uriașe făcute de 
întregul popor pentru obținerea vic
toriei finale asupra fascismului au 
demonstrat eu putere hotărirea po
porului român de a lupta pentru 
zdrobirea fascismului și lichidarea 
politicii imperialiste de dominație și 
asuprire, pentru democrație, pentru 
cauza independentei și libertății po-

sub deviza 
totul pentru

Cartea
Ce loc ocupă biblioteca și 

cartea in preocupările oa
menilor. cit de eficient 
contribuie ele la educarea 
oamenilor, cum1 răspund 
nevoilor de informare și 
de imbogățire a universu
lui intelectual, afectiv al 
cititorilor ? în activitatea 
Bibliotecii județene Sucea
va. locul principal il ocu
pă. firește, valorificarea 
fondului de carte prin lec- 
tură. în prezent, fondul en
ciclopedic de carte este de 
300 000 volume, din care 
50 000 social-politice, 45 000 
tehnico-științifice și peste 
200 000 beletristice, de artă, 
literatură pentru copii, 
sport și altele. Prin struc
tura sa, biblioteca asigură 
o largă circulație a cărții- 
La sfîrșitul anului trecut 
erau înregistrați 14113 ci
titori. care au împrumu
tat sau au consultat în 
sălile de lectură peste 
332 000 cărți. Aceștia, pre
cum și alți indicatori de 
activitate, între care indi
cele de lectură de 23,5, de 
cuprindere a populației 
apte de lectură din muni
cipiu de 18 la sută, situea
ză biblioteca județeană 
printre primele din țară. 
Ea a fost distinsă cu lo
cul I pe țară în întrecerea 
cu unitățile de același pro
fil la ultimele 4 ediții ale 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României11.

Cum este organizată ac
tivitatea instituției și ce ac
țiuni desfășoară aceasta ? 
Ea cuprinde secțiile de îm
prumut pentru adulți și 
copii, sală de lectură, unde 
se consultă cărți, ziare, re
viste, secția muzicală și de 
artă plastică, cu peste 
10 000 discuri, benzi, diapo
zitive și diafilme, compar
timentul de informare bi
bliografică și documentară 
și de îndrumare metodică 
directă a bibliotecilor pu
blice din județ, care sînt 
cuprinse in concursul „Lau-

poarelor, a înțelegerii și 
in întreaga lume11.

Măreața biruință de la 
1944 a deschis în istoria 
celor mai

colaborării

23 August 
țării etapa 

profunde prefaceri, a 
inaugurat procesul revoluției și con
strucției socialiste. Un moment hotă- 
rîtor in desfășurarea acestui proces 
revoluționar neîntrerupt, continuu 
ascendent, l-au reprezentat lucrările 
Congresului al IX-lea al partidului, 
care a înarmat partidul și poporul cu 
un amplu și mobilizator program de 
acțiune revoluționară, a făcut să pă
trundă în toate sferele vieții sociale 
un spirit nou, a marcat afirmarea 
puternică a gîndirii creatoare, a de
clanșat bătălia pentru înlăturarea 
hotărîtă a dogmelor, a șabloanelor, 
descătușînd marele potențial de gîn- 
dire și acțiune revoluționară al po
porului. în semn de aleasă cinstire 
pentru cel care este ctitorul strălucit 
al acestui timp, pentru cel a cărui 
gîndire vie, larg deschisă noului este 
încorporată statornic în grandioasele 
programe de dezvoltare economico- 
socială puse în lucrare în acești ani, 
pentru cel care, în fruntea partidului 
și a statului, desfășoară o vastă ac
tivitate pentru mobilizarea și unirea 
energiilor poporului, această epocă 
s-a încrustat în inimi și în conștiin
țe, ca și in paginile cărții de istorie 
cu numele ilustrului fiu al națiunii 
— „Epoca Nicolae Ceaușescu1*.

La a 44-a aniversare a măreței vic
torii din August 1944, poporul român 
se înfățișează puternic, strâns unit, 
mîndru de marile sale înfăptuiri, 
hotărît să-și pună toate forțele crea
toare în slujba îndeplinirii hotăriri- 
lor Congresului al XHI-lea și ale 
Conferinței Naționale. Această 
unanimă și însuflețită hotărîre, în
crederea cu care poporul privește 
viitorul reprezintă suprema consacra
re pe care timpul o dă opțiunii isto
rice din August 1944 și, totodată, 
suprema cinstire pe care perioada ce 
o trăim o aduce celor care, în frunte 
cu comuniștii, au luptat și au 
singerat pentru a deschide acum 44 
de ani orizonturi noi muncii și vieții 
poporului.

creație

M. Eminescu: Opere - voi. VIII

Modern oșezăminț cultural din Botoșani, veritabil centru de cultură rea României"

20,00 Telejurnal
• In întîmplnarea marii sărbători

20,25 Priorități In economie
20,45 sistematizarea localităților în 

strategia dezvoltării economlco- 
sociale a patriei noastre (color). 
Comuna — centru economic șl 
social-cultural modern. Reportaj 

21,05 Partid, Incandescentul nostru crez.
Versuri patriotice (color)

21,20 Omul șl sănătatea
• Tabaglsmul șl bolile respiratorii

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Recent apărut la Editura Acade
miei. volumul al VIU-lea din edi
ția critică a Operelor lui M. Emi
nescu. îngrijită de un colectiv de 
cercetători de la Muzeul Literaturii 
Române, cuprinde o parte impor
tantă a operei majore a poetului, 
și anume — arată Petru Cretia, 
coordonatorul volumului. în sub
stanțialul studiu „Opera dramatur
gică a lui Eminescu11 — „una. al 
cărei chip adevărat ne-a fost pînă 
acum ascuns atît de scăderile 
activității de editare a dramatur
giei lui Eminescu, cit și. izvorînd 

de persistenta 
a unor grele

nu trebuie să fie pasiv șl servil, 
ci îndrăzneț, cit mai in stare a 
intui și de a demonstra firele 
ascunse care leagă atîtea texte dis
parate și nefinisate. G. Călinescu. 
care cunoștea bine lumea manu
scriselor eminesciene, cerea încă

izvor nesecat de lumina
și înțelepciune

dă cărții11. Se adaugă apoi 
filialele cu fond de carte 
enciclopedic din cartierele 
Burdujeni și Obcini. De 
menționat că la filiale car
tea tehnică este repartiza
tă în funcție de structura 
socioprofesională și eco
nomică a locuitorilor. La 
filiala din cartierul Obcini, 
aflat în apropierea platfor
mei industriale Șcheia, cu 
unități de industrie ali
mentară și o întreprindere 
de rulmenți, se găsesc cărți 
tehnice destinate profe
siilor, specifice acestor acti
vități. In acest an, peste

rale ale civilizației socia
liste11. „Cartea și meseria 
aleasă11, „Coordonate ale 
educației estetice11, „Cărți 
pe adresa copilăriei11, „Imn 
patriei și partidului11. .Un 
loc distinct il ocupă acțiu
nile de popularizare a fon
dului de carte științifică și 
stimularea interesului 
menilor pentru astfel 
cărți.

Lucrătorii bibliotecii 
ocupă și de cercetarea 
valorificarea patrimoniului 
artistic, științific și cul
tural local, în ultimii ani 
tipărind 5 ghiduri biblio-

oa- 
de
se
Și

nisată prin eforturi proprii, 
deci prin lectură și stu
diu, rolul bibliotecilor în 
acest sens nu mai trebuie 
demonstrat.

Cum privesc cititorii ro
lul cărții în elevarea spi
rituală a oamenilor ? Pro
fesorul Petru Froicu. de la 
Liceul industrial nr. 3 din 
Suceava, ne spunea : „In 
istorie, popoarele care și-au 
durat biblioteci, care au 
dat tiparului rodul pro
priei sete de cunoaștere, 
care, pentru modelarea fi
inței umane, au durat am
fiteatre șl au creat magiș-

însemnări despre activitatea bibliotecii județene Suceava

520 de cititori, în medie, pe 
zi, au trecut pragul biblio
tecii. Aceasta și drept ur
mare a faptului că achizi
ția de carte se face in 
funcție de fonduri și de 
structura secțiilor bibliote
cii. urmărindu-se continui
tatea lor și necesitățile e- 
conomice (profesionale) ale 
zonei, dar și informării 
prompte a cititorilor. Prin 
intermediul compartimen
tului de informare bi
bliografică și documenta
ră se realizează biblio
grafii și liste bibliogra
fice în ajutorul perfecțio
nării pregătirii profesiona
le. in sprijinul propagan
diștilor și cursanților de la 
învățămintul politic și uni
versitățile cultural-științi- 
fice, sinteze documentare, 
prezentări de carte, meda
lioane. concursuri.

Intre ciclurile tematice 
defășurate majoritatea in 
întreprinderi și instituții, 
se numără : „Documentele 
Congresului al XIII-Iea șl 
Conferinței Naționale ale 
partidului — tezaur de gîn
dire și faptă revoluționa
ră11, „Cunoașterea materia- 
list-științifică“, „Valori mo-

grafice, lucrări de informa
re, dicționare. Ei susțin co
municări la sesiuni științi
fice județene sau naționale.

Cine sînt cititorii, ce 
știu bibliotecarii despre ei, 
cum acționează pentru a-i 
sluji cit mai bine ?

— In structura sociopro- 
fesională a cititorilor din 
municipiu au intervenit 
mutații calitative — ne 
spunea tovarășul loan Pin- 
zaru, bibliograf la bibliote
ca județeană. Astăzi, ma
joritatea muncitorilor sint 
absolvenți de liceu, cu un 
orizont de cultură superior. 
De aceea, urmărim perfec
ționarea activității noastre 
începind chiar de la achi
ziția de carte, făcînd o se
lecție mai riguroasă, și con- 
tinuînd cu 
lecțiilor și 
informare, 
un factor 
procesului 
și educație 
și al celei 
Dacă școala 
și-a propus,

organizarea co- 
a sistemului de 

Lectura este 
de bază al 
de instrucție 

școlară, cît 
permanente, 
dintotdeauna 
între altele, 

să-i învețe pe tineri cum 
să .învețe singuri, punînd 
temeliile unei construcții 
care va fi desăvîrșită și fi-

tri, dar care n-au întîrziat 
să înalțe monumente și sta
tui au asigurat dialo
gului dintre generații su
portul sigur al pătrunderi
lor în universalitatea spiri
tului. Numeroase dovezi ale 
culturii noastre populare și 
culte dezvăluie vocația ro
mânilor spre drumul trud
nic al creației. O întoar
cere în șirul impresionant 
al generațiilor de cărturari 
care și-au înscris operele 
in tezaurul universal de 
valori este, înainte de toa
te, un act cu certe ecouri 
patriotice. La lumina lăsa
tă de înaintași, căutările 
noastre găsesc rezolvări și 
reazem. Iată de ce e atît de 
necesar ca procesul pătrun
derii în moștenirea științi
fică, culturală și artistică 
să fie temeinic pregătit 
încă din anii uceniciei șco
lare. De altfel, lectura face 
parte din lecțiile pe care ni 
le impune imperios viața. 
Lectura, ca orice act de 
cunoaștere, e și o activă 
înscriere socială în comen
zile epocii, un efort care 
poate rodi și înălța omul11. 
Mihai Bândea. jurist pen
sionar. ne spune : „Bi

- *

blioteca, prin specificul 
ei, contribuie la formarea 
unei bogate culturi gene
rale. Unele îmbunătățiri se 
impun și aici. Pentru că 
fenomenul lecturii s-a am
plificat mult în municipiul 
Suceava, cererea de carte 
este tot mai mare. Insă 
din cauză că numărul e- 
xemplarelor dintr-un titlu 
nu este suficient de mare, 
se intimplă să nu găsești 
întotdeauna cartea dorită. 
De aceea, cred că fonduri
le de care dispun bibliote
cile pentru achiziția de 
carte ar trebui să fie mai 
mari. Totodată, ar trebui 
intensificate acțiunile edu
cative pentru creșterea res
pectului cititorilor față 
de cărțile împrumutate11. 
Gheorghe Mihoc, muncitor 
suflător la țeavă, întreprin
derea de sticlărie-menaj : 
„Deși am numai 19 ani, 
am pasiunea lecturii. Pen
tru că, chiar și din cărțile 
lui Jules Verne, Walter 
Scott sau din romanele de 
aventuri, pe care acum le 
citesc cu multă plăcere, a- 
similez cunoștințe diverse, 
rețin prețioase informații 
de cultură generală. Citesc 
însă și cărți tehnice, îndeo
sebi de electrotehnică, pen
tru că aceasta mă pasio
nează efectiv, dar și din 
domeniul meu de activita
te. Mi-am dat seama că 
prin lectură iți poți forma 
un larg orizont spiritual, 
poți înțelege mai bine ne
cesitățile etapei actuale de 
dezvoltare a țârii11.

Oameni care au nevoie 
de cărți, care le resimt ne
cesitatea ca pe o cerință a 
spiritului lor : cititori ade- 
vărați, slujiți cum se cu
vine de 
mare rol 
tilaterală 
azi.

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scinteii

sau nu de aici.
aproape seculară _ _
prejudecăți11. Intr-adevăr, teatrul 
lui Eminescu a fost vitregit de 
posteritatea poetului : Perpessicius 
nu l-a editat, iar tradiția nu a izbu
tit să impună încă o imagine con
sistentă a acestei părti din activi
tatea literară a 
acest volum, 
ediție critică 
pessicius. ne găsim în fața primei 
„tentative coerente de restituire a 
unor unități textuale altminteri 
răzlețite în labirintul manuscrise
lor11. Tot ce ține de o unitate 
dramaturgică dată se află risipit, 
cu cîteva excepții. în aproape toate 
cele 50 de caiete in care se află 
legate manuscrisele eminesciene. 
De aici au decurs pentru editori 
sarcini de o mare dificultate. între 
care pe primul plan se situează 
structurarea și organizarea textului 
cit mai aproape de ceea ce se poa
te considera că a fost. în virtutea 
logicii dramaturgice. voința autoru
lui. Principiul de lucru, formulat 
în studiul introductiv de o mare 
Pătrundere filologică si filozofică, 
plin de bogate sugestii în direcția 
valorificării scenice a dramaturgiei 
eminesciene — este formulat astfel 
de Petru Creția : -Editorul trebuie, 

^firește, să fie atent și prudent ; dar

. Iui Eminescu. Cu 
al 8-lea, din marea 
inaugurată de Per-

acum jumătate de secol, cind și 
Perpessicius era abia la începutul 
strădaniilor sale, „să refacem arhi
tectura ipotetică a operei11, nădăj
duind că intr-o zi „vom aduce o 
refacere anatomică a tabloului spi
ritului creator eminescian 
insufla duh foilor risipite; 
cu linii, ca in 
peiene. figurile 
te11». - -

Insuflînd duh 
tualul editor restituie culturii na
ționale un sector de excepțională 
valoare și semnificație din opera

si vom 
unind 

restaurațiile pom- 
mozaicurilor soar-

foilor risipite, ac-

poetului, literatura dramaturgică. 
grupată aici in trei secțiuni : Do- 
decameron dramatic (titlu dat de 
autor) care cuprinde scenele șl 
poemele dramatice istorice (Dece- 
bal. _ Pacea pămîntului vine s-o 
ceară, Bogdan Dragoș, Gruia Sin
ger. Alexandru cel Bun, Ștefan cel 
Tînâr, Petru Rareș, Cel din urmă 
Mușatin. Alexandru Lăpușneanu, 
Mira. Andrei Mureșanu. Povestea) ; 
Alte drame (Călugărul și chipul. 
Regina și Cavalerul. Amor pierdut 
— viață pierdută) ; Comedii (Min
te si inimă. Elvira si desperarea 
amorului. Convorbiri literare : Ro- 
mancero espanol, Gogu tatii. Ju
dețul împăratului, Județul lui 
Vodă). Volumul al VUI-lea de 
..Opere1' (cu 145 de reproduceri 
după manuscrise) mai cuprinde : 
transcrierile de teatru, traducerile 
de proză literară, dicționarul de 
rime. Volumul este îngrijit de un 
colectiv de cercetători de la Mu
zeul Literaturii Române : Petru 
Creția (stabilirea și afilierea texte
lor, comentariile), Aurelia Creția- 
Dumitrașcu (stabilirea textului 
pentru teatrul original). Oxana 
Busuioceanu (stabilirea textului 
pentru traduceri și dicționarul de 
rime ; bibliografia editărilor), 
D. Vatamaniuc (cadrul istoric-li- 
terar). Ileana Rațiu. secretar teh
nic.

M. Eminescu : Opere, voi. VIII, 
Editura Academiei, act cultural și 
editorial de proporții majore, caie 
Încheie-editarea integrală a operei 
strict literare a poetului national, 
înscriindu-se ca al 12-lea apărut, 
din cele 16 proiectate ale prezentei 
ediții critice (începute de către 
Perpessicius acum mai bine de o 
jumătate de secol), impresionantă 
ctitorie editorială datorată acestei 
epoci de largă afirmare a cultu
rii socialiste, de valorificare a 
moștenirii noastre literare.

Dialogul, conlucrarea - condiții
ale instruirii de calitate

9
studenților

o instituție cu 
in educarea mul-
a oamenilor de

S-a încheiat de curînd cea de-a 
Xl-a ediție a „Galei filmului pen
tru tineret11 de la Costinești. 
Alături de peliculele inspirate din 
actualitate, ce au dominat selecția 
lungmetrajelor de ficțiune, docu
mentarele au relevat preocuparea 
cineaștilor de a surprinde chipul de 
azi al țării, de a configura artistic 
mărturii despre ritmurile trepidan
te ale construcției socialismului in 
tara noastră, documentariștii dove- 
dindu-se astfel conștienți de misiu
nea formativă a artei lor. de răs
punderile social-politice, morale și 
estetice ale acesteia.

Deși genul a fost reprezentat la 
Costinești numai de șase pelicule 
înscrise in competiție (realizate de 
studioul „Alexandru Sahia11) și de 
două prezentate in afară de con
curs. se pot distinge direcțiile te
matice ale documentarului în acest 
moment. Astfel, in prim plan se si
tuează filmele dedicate eroismului 
cotidian al muncii în diferite sec
toare de activitate. Unitatea de 
gind și faptă a oamenilor tării este 
atestată de secvențe din realitatea 
cotidiană surprinse cu grijă pentru 
autenticitate. Un impresionant poem 
dedicat lui „homo faber11 este Por
țile (regia Ervin Szekler ; imaginea 
Ion Bîrsan). filmat pe șantierul 
canalului Poarta Albă — Midia- 
Năvodari. Omagiul curajului și 
modestiei constructorilor care au 
montat giganticele ecluze deschi- 
zind o nouă poartă spre mare și 
spre lume nu are accente patetice : 
acești oameni care au participat la 
un efort grandios sînt portretizați 
cu detalii de adevăr omenesc, sur
prinși in momentele lor de indoiilă 
și de așteptare încordată, dar și în 
clipa emoționantă a izbînzii. 
Aceeași senzație de autenticitate în

portretul contemporanului nostru o 
lasă și Străpungerea (regia : Ale
xandru Gașpar ; imaginea : Ion 
Birsan și Horia Bolboceanu), pe
licula ciștigătoare a premiului pen
tru documentar. o pasionantă 
incursiune în universul unei me
serii mai puțin cunoscute, cea de 
tunelist. Filmate spectaculos, citeva 
dintre etapele cele mai riscante ale 
săpării și consolidării unui tunel

Situat la confluenta dintre docu
mentar și filmul științific. Energii 
pe verticală (regia : Mircea D. Po
pescu ; imaginea : Claudiu Soltes- 
cu) semnalează succese ale cercetă
torilor noștri in biologie, preocupați 
de descoperirea unor noi surse de 
energie.

Inspirat din trecutul glorios de 
luptă al neamului, Locuri de epopee 
(regia : Pompiliu Gîlmeanu ; ima-

Gala filmului pentru tineret de la Costinești

Chipul țării în filmul documentar
vorbesc elocvent despre tenacitatea 
și temeritatea celor care s-au de
dicat acestei profesiuni, dar și des
pre satisfacțiile lor personale. Fap
tele de viață sînt surprinse cu 
spontaneitate, fără tentative de a 
supradimensiona 
reportajului, 
racterizează, 
Strungul de 
Voiculescu ; 
stantinescu), 
gar ciștigător in olimpiada pe me
serii. Comentariul protagonistului 
este prea, elaborat pentru a fi con
vingător, pfea „pus in pagină'1, iar 
faptele din viața profesională și 
personală a tânărului muncitor sînt 
surprinse dintr-o 
vrescă. Aceste 
altfel, sesizate 
la Costinești în 
cu realizatorii.

pe protagoniștii 
Aceste calități nu ca- 
din păcate, și filmul 
aur (regia : Elefterie 

imaginea : Sorin Con- 
portret al unui strun-

perspectivă li- 
lucruri au fost, de 
și de publicul de 
întîlnirea-dezbatere

ginea : Dumitru Gheorghe), ce re
levă noi date despre eroii de la 
Mărăști-Mărășești-Oituz, își tri
mite mesajul cătrei cei datori să 
cunoască și să învețe noile genera
ții despre aceste fapte de vitejie. 
O incursiune în trecut, de data 
aceasta pe urmele unei personali
tăți a scrisului românesc, este si Pe 
Copou, Ia Sadoveni (regia : Gheor
ghe Horvat ; imaginea Otto Ur
banski), o altă peliculă cu certă 
semnificație educativă pentru tine
ret. dedicată marelui scriitor-cetă- 
țean Mihail Sadoveanu.

Două filme prezentate în afară 
de concurs au lărgit perspectiva 
trecerii în revistă a preocupărilor 
documentarului prilejuită de „Gala“ 
de la Costinești Realizat de Stu
dioul Ministeru'ui de Interne. 
Dinamo 40 (regia : Dragomir Vîl- 
cov ; imaginea : Cristian Perianu)

este un film de metraj mediu ce 
rememorează, cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de existență a clubului 
„Dinamo11, o lungă serie de succese 
sportive. Documentarul intitulat 
Succes 1 (regia : Cornel Diaconu ; 
imaginea: Florin Tolaș), realizat de 
Centrul de producție cinematogra
fică București. își alege ca temă 
integrarea învățămîntului superior 
cu practica și reunește aspecte cu 
adevărat semnificative din activita
tea practică a studenților. Ca și 
Niște băieți grozavi, pelicula sem
nată de aceiași realizatori, înscrisă 
in competiția lungmetrajelor artis
tice, acest scurtmetraj cucerește 
prin tonul său tineresc, prin pros
pețimea unghiului de vedere din 
care este surprinsă realitatea. Suc
ces ! a completat fericit, 
matică și prin modul de 
selecția documentarelor 
curs, mai restrînsă ca la 
ții. Este poate și acesta 
că documentariștii noștri 
să se preocupe mai intens de îm
prospătarea mijloacelor lor artisti
ce. renunțlnd la unele locuri comu
ne în prezentarea realității, sesiza
bile mai ales în comentariu. Imagi
nile vorbesc adesea mai elocvent 
decît cuvintele despre faptele de 
muncă și viață ale prezentului, 
textul însoțitor fiind adesea tauto
logic, inexpresiv scris și rostit. 
Apelul la condeie prestigioase ale 
reportajului ar fi poate salutar și 
ar pune mai pregnant în valoare 
interesul constant al realizatorilor 
noștri față.de actualitate, preocu
parea lor de a desprinde din reali
tate chipuri și gînduri ale făuritori
lor de istorie nouă pe harta Româ
niei.

prin te- 
realizare, 
din con- 
alte edi- 
un semn 
ar trebui

Dana DUMA

Practica studenților se definește ca 
un obiectiv de căpetenie in raportu
rile de conlucrare dintre învățămîn- 
tul superior, cercetare și producție. 
Spre deosebire însă de etapele pre
cedente. instruirea studenților cumu
lează acum și o valoare specifică, in 
sensul că ea reflectă inclusiv călită- 

• tea acestor raporturi și uneori chiar 
mai mult : perspectiva lor de dez
voltare.

• Un exemplu grăitor în toate aceste 
direcții 11 oferă raporturile dintre 
Politehnica bucureșteană și Combi
natul de oțeluri speciale din Tirgo- 
viște. Sint bine cunoscute atît înzes
trarea și organizarea modernă a uni
tății tîrgoviștene, cît și nevoia acută 
a Politehnicii bucureștene de a-și 
instrui studenții in întreprinderi-eta- 
lon, reprezentative pentru cel mai 
avansat progres științifico-tehnic. Ca 
atare. între cele două unități s-a in
stituit un larg sistem de conlucrare, 
întemeiat pe un dialog continuu, și 
de cite ori s-a discutat cu discernă- 
mi nt un aspect sau altul al conlucră
rii s-a ajuns la formule organiza
torice viabile, iar de cite ori s-a 
apreciat că unele aspecte îșl vor găsi 
ulterior soluționarea, oarecum de la 
sine, s-au creat, involuntar., unele 
praguri din ce în ce mai greu de 
trecut, cu deosebire în organizarea 
practicii studenților.

Nu întîmplător deci exemplifică
rile pot fi aduse mai cu seamă 'din 
acest domeniu, al instruirii : bunăoa
ră. cunoscute fiind greutățile unora 
dintre instituțiile de învățămînt su
perior in a avea acces cu studenții 
la practică în punctele esențiale ale 
producției. Politehnica bucureșteană 
și Combinatul de oțeluri speciale din 
Tirgoviște au analizat concret, amă
nunțit această problemă și au fixat 
un itinerariu de practică ce întruneș
te exigențele ambelor părți. Studen
ții Facultății de metalurgie, veniți 
aici la practică în perioada 13 iunie— 
12 iulie 1988, au fost repartizați, 
succesiv, în secții reprezentative pen
tru profilul științifico-tehnic al com
binatului.

Sau un alt exemplu : s-a constatat 
nu o dată, și aceasta la nivelul prac
ticii tuturor studenților, că cel puțin 
jumătate din neîmplinirile programe
lor de instruire se datoresc îndrumă
rii necorespunzătoare ; în vreme ce 
întreprinderile lasă adeseori îndru
marea studenților exclusiv pe sea
ma facultăților, acestea nu Întot
deauna pot trimite cu studenții în 
unitățile productive cadre didactice 
de specialitate și atunci lucrurile se 
desfășoară cu multă improvizație, dar 
cu puțină eficiență. Pentru evitarea 
unor asemenea situații, la Tirgoviște 
s-a convenit ca tineri ingineri de spe
cialitate din combinat să-i însoțească 
pe studenți prin secțiile unde aceștia 
își desfășoară practica și să le ofere 
întreaga asistență științifică și teh
nică. O discuție pe această temă, 
purtată în ziua anchetei noastre cu 
inginerii îndrumători de practică 
Oliviu Hidan și Cristina Creață, a 
evidențiat citeva învățăminte în ega
lă măsură folositoare atît producției, 
cît și învățămîntului superior.

Si încă un aspect : deoarece spre 
sfîrșitul fiecărei zile de practică, stu
denții și îndrumătorii lor au trebuin
ță de o reuniune în care, eventual, să 
fie dezbătute și lămurite principalele 
probleme intilnite în cursul activi
tății cotidiene, corelate cu alte aspec
te din structura proceselor de fabri
cație și consemnate dintr-o perspec
tivă interdisciplinară în caietele de 
practică, in fiecare secție a fost ame
najată o sală destinată special aces
tor scopuri. Iar asemenea exemple 
de colaborare între producție și învă- 
țămînt ar mai putea fi citate.

Din păcate însă, dialogul instituit 
între Politehnica bucureșteană și 
Combinatul de oțeluri speciale din 
Tirgoviște nu pare să fi fost extins, 
cel puțin în cazul de față, asupra 
tuturor componentelor practicii stu
denților. din care cauză o seamă de 
probleme au fost soluționate necores
punzător sau, uneori, lăsate in sus
pensie. Așa se explică, probabil, 
faptul că la data anchetei noastre. (a 
10-a zi a programului de practică) 
nici nu prea se știa cu precizie ciți 
studenți ar trebui să fie de față. In 
convenția de practică nr. 4830 din 
5-IV-1988. Încheiată intre Facultatea 
de metalurgie și combinat, este pre
cizat numărul de 111 studenți ; la bi
roul de învățămînt. responsabilul cu 
practica studenților din partea com
binatului. Ion Brașoveanu, a indicat 
ca prezență zilnică o 
jurul a 85 de studenți; 
fuseseră repartizați, 
dentilor prezenți în 
noastre (în jurul orei 
mic. Iar în tabelele cu numele stu
denților. purtînd ștampila decanatu
lui și trimise combinatului, am vă
zut operate o seamă de modificări 
(nume adăugate cu creionul, in 
schimbul altora tăiate), fără ca ci
neva. aici, la combinat, să cunoască 
rațiunea acestor modificări.

In organizarea acestei practici s-a 
plecat probabil de la concepția (întru 
totul justificată) că rolul decisiv in 
realizarea obiectivelor instruirii revi
ne conștiinței participative a tinerilor, 
interesului lor major de a valorifica 
optim posibilitățile de pregătire 
practică, dar se pare că un aseme
nea interes nu este egal repartizat 
pe fiecare student în parte. Presu
punere confirmată, de altminteri, și 
de conf. univ. dr. ing. Cornelia Io- 
nescu. o foarte activă îndrumătoare 
a studenților în activitatea de in
struire. care în ziua anchetei noas
tre ne-a spus : „Ne așteptam la un 
interes mult mai mare din partea 
studenților, chiar dacă, e adevărat, 
ei vin aici imediat după sesiunea 
de examene și eforturile se resimt11.

Așadar, la Tirgoviște. ca în orice 
loc de practică a studenților, apare 
firească necesitatea ca fiecare pro
gram de instruire să nu rămină la 
stadiul organizării preliminare, ci.să 
fie necontenit adaptat realităților 
prin operarea succesivă a unor co
rective stimulative. In cazul de față, 
bunăoară, s-ar fi impus, credem, ca 
inginerii îndrumători ai practicii din

cifră variind în 
în secțiile unde 
numărul stu- 
ziua anchetei 
12) era și mai

partea întreprinderii să aibă un rol 
mai activ și. în strînsă conlucrare 
cu cadrele didactice îndrumătoare, 
să organizeze mai riguros activita
tea studenților, după un grafic coti
dian și cu respectarea întocmai atît 
a locurilor, cit1 și a operațiilor pre
văzute in programul de practică. Cu 
atit mai mult cu cit, iată, inițiativa 
adoptată aici, ca studenții din anul 
al III-lea să elaboreze pe perioada 
practicii o lucrare pe o temă anume 
repartizată de facultate, se resimte 
favorabil, inclusiv asupra prezenței 
lor la practică. în vreme ce reparti
zarea „în general11 a studenților din 
anul al doilea intr-o anume secție, 
fără nominalizarea unor obiective 
cotidiene precise, asupra îndeplinirii 
cărora să se opereze de fiecare dată 
o retrospectivă la sfîrșitul zilei, nu 
pare un procedeu satisfăcător. Cel 
puțin sub aspectul participării acti
ve a tuturor studenților : in ziua 
anchetei noastre, de pildă. în secția 
laminorul degrosisor. după scripte, 
ar fi trebuit să fie 30 de studenți 
(22 din anul al doilea și 8 din 
al treilea). Dar, spre sfîrșitul 
gramului de practică, numai 13 
tre aceștia s-au prezentat în 
unde. în prezenta inginerului îndru
mător. ar fi putut analiza principa
lele probleme întîlnite în acea zi ; 
la ora de încheiere a programului 
zilnic de instruire au maî venit 6 
studenți și... programul cotidian de 
practică s-a sfîrșit. astfel. în pre
zenta noastră, fără ca cineva să știe 
cu precizie unde se 
dentilor.

Permanentizarea 
tinitățile productive 
sitare. operarea din mers a unor îm
bunătățiri in programul instruirii 
studenților fac cu atit mai necesa
ră elaborarea temeinică, larg cuprin
zătoare a documentelor pe baza că
rora se desfășoară practica studen
ților. In acest sens, ni se pare în
dreptățită opinia tovarășului Con
stantin Olaru. secretarul comitetului 
de partid și președintele consiliului 
oamenilor muncii din combinat, ca 
atît convenția, cît și programa de 
practică să fie perfectate mai din 
timp și pe baza unei conlucrări mai 
largi între învățămînt și producție, 
astfel incît studenților să li se poată 
repartiza sarcini precise, care să i 
angajeze plenar, să-i integreze în 
fluxul activității industriale. Sub 
auspiciile unor asemenea prelimi
narii s-ar putea organiza mai bine 
întreaga lor prezență în uzină, in
clusiv timpul lor liber, s-ar institui 
relații mai ■ strînse de colaborare cu 
organizația U.T.C., cu specialiștii 
stagiari etc. Și — s-ar putea adăuga 
cu tot atîta îndreptățire — anali
zele succesive, efectuate în organi
zația de partid și C.O.M., ar 
putea include între obiectivele lor 
nu numai practica elevilor, ca pînă 
acum, ci și programele de instruire 
a studenților.

Mihal IORDĂNESCU 
Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii"

anul 
pro- 
din- 
sala

află restul stu-

dialogului intre 
și cele univer-
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România • REPOR TAJE • NOTE» INFORMA TU
Doresc să vă exprim profunda mea gratitudine pentru mesajul călduros 

și prietenesc de solidaritate pe care mi l-ați adresat, in numele Partidului 
Comunist Român și al poporului român, precum și al dumneavoastră per
sonal, cu ocazia „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean".

Faptul că dumneavoastră ați reafirmat sprijinul unanim față de iniția
tivele și propunerile constructive prezentate de guvernul țării noastre în fa
voarea reducerii tensiunii în Peninsula Coreeană și realizării reunificării 
pașnice și independente constituie o puternică încurajare pentru poporul 
nostru.

Fiind pe deplin încredințat că relațiile tradiționale de prietenie și cola
borare existente intre partidele, țările și popoarele noastre se vor întări și 
dezvolta continuu in viitor, în lupta comună pentru pace și victoria cauzei 
socialismului și comunismului, folosesc acest prilej pentru a vă transmite 
sincere urări de succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră 
răspundere, pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și 
ferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

de înaltă 
ale Con-

Central

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă exprim sentimentele mele de cordială 
gratitudine și înaltă apreciere pentru amabilul dumneavoastră mesaj de salut 
$1 calde felicitări transmis cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a proclamării 
independentei tării noastre.

Poporul și guvernul Maldivelor mi se alătură în a vă adresa cele mai 
bune și sincere urări de sănătate și fericire.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldive

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Poppa a fost numit in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Libaneză, in 
locul tovarășului Florea Chițu, care 
a fost rechemat.

★
La Ambasada Republicii Democra

te Germane a avut loc, marți, o con
ferință de presă organizată cu pri

lejul Tîrgului internațional de la 
Leipzig (4—10 septembrie). Helmut 
Flachs, director în cadrul Oficiului 
de tîrguri din Leipzig, a subliniat 
importanța și programul tradiționa- 

• lei manifestări economice, relevînd 
continua dezvoltare a schimburilor 
și relațiilor de cooperare . dintre 
România și R.D.G,

(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVA
BASCHET. Azi; la Constanța, fn 

Sala sporturilor, începe a 21-a ediție 
a competiției internaționale de bas
chet feminin „Cupa Mării Negre". 
Participă echipele R.P. Chineze, Po
loniei, o selecționată din , U.R.S.S., 
precum și prima reprezentativă a 
României și formația de tineret a 
țării noastre. în prima zi a turneu
lui, de la ora 17, au loc meciurile 
România A — România tineret și 
U.R.S.S. — Polonia.

HANDBAL. • Competiția inter
națională de handbal pentru ju
nioare „Turneul Prietenia", desfășu
rată la Piotrkow Tribunalski, a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S., urma
tă in clasamentul final de forma
țiile României, Poloniei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Ungariei. R.P.D. 
Coreene și Bulgariei. în ultima zi 
a turneului s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : România — Ce
hoslovacia 27—21 (16.—10), U.R.S.S.— 
Polonia 17—15 (11—9), R.P.D. Co
reeană — Bulgaria 33—27 (18—11),
R.D. Germană — Ungaria 25—22 
(10—8). • Turneul internațional
masculin de handbal desfășurat în 
orașul spaniol Irun a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S. care a întrecut in 
meciul decisiv cu scorul de 25—20 
(15—12) selecționata Spaniei.

FOTBAL. • într-un meci contind 
pentru preliminariile Campionatului 
mondial de fotbal, selecționata Tu
nisiei a invins cu scorul de 5—0 
(2—0) echipa Guineei. • Meciuri 
amicale : la Reykjavik, selecționata 
Bulgariei a întrecut cu scorul de 
3—2 (1—2) echipa Islandei, golurile

formației bulgare fiind marcate de 
Iordanov, Mladenov și Alexandrov ; 
iar Își Bogota, Columbia — Uruguay 
2—1 (1—0).

PENTATLON MODERN. Campio
natul mondial feminin de pentatlon 
modern s-a încheiat la Varșovia cu 
victoria polonezei Dorota 
a totalizat 5 308 puncte, 
rile imediat următoare : 
seleva (U.R.S.S.) — 5 251 
Caroline Delmer (Franța) 
puncte. în clasamentul final pe e- 
chipe, primul loc a fost ocupat de 
Polonia (15 423 puncte), urmată de 
Italia' (14 681 puncte). Ultima probă 
a competiției — crosul 
nit polonezei Anna Silima — 
puncte.

LUPTE GRECO-ROMANE. 
turneul internațional de lupte 
co-romane de la Varșovia, 
Grigoraș s-a clasat pe locul al 

iar Mihai 
catego-

Un baraj obișnuit, de be
ton armat, este de regulă 
o construcție hidrotehnică 
impresionînd in primul 
rînd prin suplețe. Despre 
cel din fața noastră nu pu
tem spune insă același lu
cru. Pentru că n-a cunoscut 
în devenirea lui de pină 
astăzi acest material, nu 
știe și nu va ști ce e be
tonul. Ceea ce, vom vedea, 
nu-1 împiedică să concure
ze, din punct de vedere al 
solidității, cu cele de felul 
barajelor de la Bicaz, As- 
geș, Porțile de Fier ș.a.m.d.

Ne aflăm la Siriu, in 
munții Buzăului. în locul 
unde și-au dat întilnire, cu 
ani în urmă, cei mai expe
rimentați constructori de 
pe șantierele hidroenerge
tice ale țării pentru a pune 
în operă barajul de anroca- 
mente cu miez de argilă. 
Centrala electrică de Ia 
Nehoiașu, care folosește 
apa din lacul de acumulare 
creat aici, a fost co
nectată la sistemul energe
tic național în cinstea zilei 
de 1 Mai 1988. Ce ar trebui 
să mai știm încă despre 
complexul hidroenergetic 
din munții Buzăului ?

Ing. Dimltrie Dorojneac, 
șeful brigăzii nr. 1 baraj, 
face parte din eșalonul pri
milor șantieriști sosiți pe 
aceste meleaguri; de atunci
— cînd, exceptind proiec- 
tanții. foarte puțini știau 
prea bine ce reprezintă a- 
ceastă lucrare — muncește 
cot la cot cu oamenii din 
brigada sa. De aceea, expli
cațiile pe care mi le dă sînt 
ale celui experimentat, bun 
cunoscător al tuturor celor 
petrecute aici în decursul 
anilor de construcție ;

— La început a fost pă
rerea oamenilor din zonă că 
din simpli bolovani și argi
lă nu se poate zidi ceva 
care să strunească apele 
încruntate ale Buzăului. Ei 
știau una și bună ; din ar
gilă se pot face oale și stră
chini, nicidecum un „mun
te de baraj". Noi trebuia să 
le dovedim — de fapt, nu 
numai lor — contrariul. Și 
iată că barajul se apropie 
de sfirșit. încorporează, la 
această oră, 7,5 milioane 
metri cubi de anrocamente
— materiale structurate în 
„tehnică sandviș", după 
exigențe asemănătoare pro
ceselor geologice naturale. 
Fără, lianți de felul cimen-

tului. Numai prin compac
tare, strat cu strat. Această 
tehnică ne obligă, îndeosebi 
în cazul miezului de argilă, 
să nu pierdem nici o zi în
sorită propice înălțării sale 
cu cel puțin 25 cm — cît e 
grosimea stratului.

Am prins o zi însorită. 
Construcția „care nu știe 
ce-i betonul", despre care 
ne vorbește cu însuflețire 
inginerul Dorojneac, crește 
sub ochii noștri. Pare de-a 
dreptul un munte. Un 
munte numit așa, părinteș
te, de către 3 500 de oameni 
cîți trudesc în jurul lui,

imediat cu compresorul, 
care n-a făcut suficientă 
priză cu celelalte straturi. 
Or, riscul acesta îl evităm 
de mult timp, de cînd am 
trecut la sincronizarea ope
rațiilor de depunere și de 
compactare a stratului de 
argilă. Cînd plouă, misiu
nea noastră e să ne alătu
răm urgent formațiilor care 
realizează „coaja" de anro- 
cament a barajului. Acolo, 
ca de altfel în tot restul 
șantierului, se poate lucra 
și pe furtună.

Ca să vezi toate locurile 
„unde se poate lucra și pe

Constructorii 
care dovedesc, 
prin opera lor,

//Cît e Siriul de mare"
oameni ai Antreprizei de 
construcții hidroenergetice 
Siriu, baraj. Cînd realizezi 
că doar pajiștile de pe ver- 
sanți ii mai lipsesc ca să 
se confunde cu peisajul, ci
neva dintre gazde te între
rupe și-ți spune că proiec- 
tanții s-au gîndit și la asta. 
Că „peste doi ani, după ce 
pleacă constructorii, se va 
obține și prima coasă de 
fîn de pe versantul-aval" 
— sugerează mai în glumă, 
mai în serios, dar decon- 
spirîndu-și obirșia țără
nească, Neculai Dobre, șe
ful formației, care așterne 
în această zi pelicula de 
argilă pe baraj.

— Ce-ar fi dacă, dintr-o 
dată, ar începe să plouă pe 
baraj ? — îj întrebăm pe 
inginerul Gh. Morărașu, 
poposit acum șase ani di
rect din amfiteatrele stu
dențești ale Iașiului în 
acest pretențios punct de 
lucru al șantierului buzo- 
ian.

— N-ar fi dezastru ! Ba
rajul e făcut să reziste la... 
orice. Darămite la ploi. 
Numai că ploaia ar com
promite stratul de argilă 
peste care nu s-a trecut

furtună" iți trebuie ceva 
timp. Pentru că șantierul 
A.C.H. — Siriu nu înseam
nă numai barajul de anro
camente și argilă. Ci și 
centrala electrică de la Ne
hoiașu, și un nou baraj și 
lac de acumulare ce debu
tează la Surduc, pe Bîsca 
Mare, și tot ce se cheamă 
aducțiune, galerie forțată și 
castel de echilibru pe tron
sonul (de la 17 km) Sur- 
duc-Nehoiașu.

Dar, in primul rlnd, șan
tierul înseamnă oamenii 
lui. Și-i musai să-ți, faci 
timp, de pildă, să afli de 
la un om mult prea tă
cut, de aceea extraordinar 
— l-am numit pe artificie
rul Ion Drăghici, 57 de ani, 
din care 39 vechime neîn
treruptă în muncă — cum 
a lucrat el 12 ani în mină, 
cum astăzi „pușcă" în carie
ra de anrocamente mult 
mal bine decit „după car
te", mai ales d-acă-i știe 
lingă el pe Bran 
Gheorghe Neamțu 
Constantin Vădana, 
bește simplu, dar... 
miez. Despre tovarășii lui 
de muncă, despre toți cîți 
alcătuiesc aici un puternic

Ghiță, 
sau 

Vor- 
cu

eșalon de constructori con
ferind și refrenului „Cît e 
Siriul de mare..." un nou 
înțeles.

Multe, foarte multe bio
grafii exemplare de con
structori întîlneștl și pe 
„fronturile de la aducțiu
ne" : la Cașoca, la Pruncea 
și pe tronsonul 3. Mineri 
ca Petre Constantin, Dumi
tru Tănase, D. Homocea 
sau Gh. Avram au cel mai 
greu cuvînt de spus în 
confruntarea cu gresia 
muntelui, cu șisturile care 
le dau mare bătaie de cap 
la tot pasul, cu infiltrațiile 
de gaz metan și hidrogen 
sulfurat în galerii. Galeri
ile sint de proporțiile tune
lului de metrou, dacă nu 
mai mari. Oricum, la fron
tul unde bihoreanul Viorel 
Fulea este maistru evacua
rea materialului dislocat 
de acești oameni se face cu 
basculante obișnuite, di
rect în mină. Da ! Mine
rul merge cu perforatorul 
înainte preț de patru luni, 
săpînd sub munte un drum 
pe care DAC-ul îl par
curge în zece minute. „To
tuși — ne spune inginerul 
Gh. Teodorescu — șoferii 
de.aici sint și ei, intr-un 
fel’ mineri...".

Șantierul înseamnă oa
menii lui : Nicolae Sinea, 
Petre Chitan. Constantin 
Diaconu, Mircea Țînțărea- 
nu. Alexandru 
Panaite... Dar 
lor.

în primăvara 
bitul Buzăului 
de baraj ajunsese, catas
trofal, în citeva zile, la 
1 000 m cubi pe secundă. 
Exista pericolul ca apa să 
depășească barajul în con
strucție, să ducă sate și co
lonii, toată munca de zece 
ani, la vale. O mai pățise
ră și alții, pe alte meri
diane, cu baraje intrucitva 
asemănătoare. Aici n-a fosl 
așa. Lucraseră, deci, bine 
constructorii. Ca și acum, 
ca întotdeauna. Tot ce fac 
e temeinic, e menit să ră- 
mînă, impresionant, in e- 
ternitatea patriei. Căreia îi 
adaugă mereu noi și noi^ 
valori. Valori organic și 
definitiv integrate în ma
gistralele înfăptuiri ale ce
lei mai fertile epoci din is
toria României. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Ivan. Ion 
și memoria
lui ’84 de- 
în amonte

Nistor TANASESCU

r
(Urmare din pag. I)
primarul rulind Aro-ul de 
la Stațiunea de cercetări a- 
gricole, la cochetul ștrand 
cu apă geotermalâ (intere
sant, că la intrare în bazin 
apa are 72 de grade C !), la 
Fabrica de gheață unde 
tocmai se scoteau 18 calu
puri dintr-un singur tron
son. Dar avem și o între
prindere „Agrosem", de 
prelucrare a semințelor 
produse în agricultură, Fa
brica de gheață deci, care 
asigură agentul frigorific 
pentru consumul intern, 
pentru exportul legumelor 
și fructelor (si care fiin
țează din 1969). din 1974 
avem o secție de foraje 
pentru ane geotermale. 
Funcționează și o secție 
a întreprinderii „Electro
motor" din Timișoara — 
care produce motoare e- 
lectrice speciale, anume 
motoare de gabarit 71 si 
motoare cu pompe 5 MP. 
Sintem la începutul mo
dernizării unei secții de 
conserve și băuturi răcori
toare in cadrul complexu
lui de legume și fructe. 
Plus mica industrie (din 
1977) cu vreo 34 de profiluri 
(de la timplărie la tinichi- 
gerie, de la țesut covoare 
la marochinărie). Pe măsura 
înființării de noi activități 
s-a redus, așa cum era 
normal, numărul navetiști
lor ! Primul bloc cu 12 a- 
partamente s-a ridicat în 
1974, iar acum avem 8, deci 
112 apartamente. Și, iar 
subliniez, totul a mers trep
tat, firesc. O dată cu pri
mele foraje pentru apă po
tabilă, in 1974 s-a intro
dus șl sistemul centralizat 
de alimentare cu apă. Lu
crările pentru canalizare 
au început în ’77. s-a re
zolvat și stația de epurare 
mecanică. Tot in ’77 s-a 
construit și centrala ter
mică, agentul termic fiind 
chiar apa geotermalâ, nu 
mai vorbesc de faptul că 
avind în vedere calitățile 
terapeutice ale acestei ape 
(vizind afecțiuni reumatis
male și sistemul neuroperi- 
feric), din 1981 funcționea
ză baza de agrement și tra
tament balnear (ștrand in 
aer liber, bazin acoperit, 
cabine cu vane, spatii de 
cazare) — asistată de me
dicii circumscripției... S-a 
dezvoltat Lovrinul sub o- 
chii noștri. Cine mai poate 
compara Lovrinul de •r-i 
cu cel dinaintea istoricei 
zile de 23 August 1914 ? 
Copiii invață în cele 57 de

Idzi, care 
Pe locu- 

Irina Ki- 
puncte și 

5 209

a reve-
1255

La 
gre- 
Ion 

2-lea
la categoria supergrea, 
Cișmaș a ocupat locul 3 
ria 52 kg.

ATLETISM. In ultima 
pionatelor de atletism ale 
desfășurate la Birmingham, 
Akabusi a cîștigat proba de 400 m 
cu timpul de 44”93/100. iar Linford 
Christie a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 200 m, cu 20”46/100. 
Alte rezultate : masculin : 110 m
garduri : Colin Jackson — 13”29/100 ; 
triplusalt : John Herbert — 17,12 m ; 
1 500 m : Peter Elliott — 3’44”48/100 ; 
feminin : 1 500 m : Christine Cahill 
— 4’08”26/100 ; 400 m garduri : Sally 
Gunnell — 55”40/100.

la

zi a cam- 
Angliei, 

Kris

4-

săli de clasă, în cele 7 la
boratoare, în cele 3 atelie- 
re-școală, fac practică la 
Stațiunea de cercetări agri
cole, au rezultate la olim
piade, in Festivalul națio
nal „Cintarea României", 
în concursurile de creație 
tehnică, științifică. Așa e 
lovrineanul — gospodar 
priceput. Să nu sune a lau
dă, pentru că eu sînt bănă
țean prin adopțiune doar... 
Iar cuvintul oraș este intrat 
in conștiința noastră de 
mult, de peste 10 ani. Ne 
gindim acum la un plus de 
efort, la un salt binevenit 
spre modernizare. O comu
nă in care s-au făcut în- ul-

BRAȘOV : Spații comerciale moderne, funcționale
O dată cu transpunerea în viață 

a amplului program de construcții 
de locuințe. în județul Brașov s-a 
desfășurat o amplă acțiune de ex
tindere și modernizare a rețelei co
merciale. ' ‘ ’
suprafața comercială a județului a 
sporit de aproape 4 ori. Principa
lele dotări cu spații comerciale 

■ S-au realizat în noile cartjere 
și ansambluri de locuințe din 
Brașov 
urbane, 
faptul

Din 1965 și pină acum.

de locuințe din 
și din celelalte centre 
Demn de relevat este 

că noile spații comer-

ciale sint rațional concepute, ele 
asigurînd condiții mai bune de des
facere a produselor. Concomitent, 
s-a acordat și se acordă o mare 
atenție sistematizării și moderniză
rii unităților mai vechi. Cel mai 
concludent exemplu este cel al re
țelei comerciale din Piața 23 Au
gust, din zona istorică a Brașovu
lui, unde se apropie de sfirșit ac
țiunea de modernizare a rețelei co
merciale si creșterea, pe această 
cale, a funcționalității ei. (Nicolae 
Mocanu).

ARGEȘ : Așezări miniere 
înfloritoare

ALBA IULIA : Un nou ansamblu de locuințe

în ultimul timp, datorită investi
țiilor alocate de stat si hărniciei 
locuitorilor lor. așezările din jurul 
întreprinderii miniere Cîmpulung 
au cunoscut profunde prefaceri în
noitoare. ,S-au construit peste 1 000 
de apartamente, licee și scoli, așe
zăminte de cultură, complexe co
merciale, tmități prestatoare de 
servicii, s-au amenajat spații verzi 
și baze sportive. Cu înfățișări noi 
se prezintă astăzi localitățile mi
niere Boteni, Godeni, Aninoasa, 
Schitu Golești și altele. (Gheorghe 
Cirstea).

Din țările socialiste
U.R.S.S.

Un nou oraș pe harta Kazahstanului
Un nou oraș minier urmează să 

apară în curînd pe harta Kazahsta
nului. Este vorba de centrul urban 
muncitoresc Șusbarkel, ridicat in 
apropierea unui important bazin 
carbonifer exploatabil la zi. ale 
cărui rezerve sînt estimate la peste 
două miliarde tone de cărbune su
perior. Exploatarea intensivă a a- 
cestui important zăcămint va duce 
la creșterea populației localității. 
După cum se apreciază, în 1990 la 
Șusbarkel vor locui peste 10 000 de 
persoane.

Noul oraș se construiește după 
un proiect ce ține seama de clima
tul continental al stepei kazahe. 
Clădirile au fost proiectate sub for
mă circulară, astfel încit să formeze

microraioane închise, în interiorul 
cărora se vor ridica grădinițe și 
școli, fiind în acest fel ocrotite de 
vînt. Panourile de construcții au 
inserții speciale izolatoare împotri
va frigului iernii și arșiței zilelor 
de vară.

Producția bazinului carbonifer 
experimental de la Șusbarkel va fi, 
în faza de început a exploatării, de 
circa un milion de tone de cărbune 
pe an. după care, intr-un interval 
de cîțiva ani, ritmul de exploatare 
urmează să crească în mod consi
derabil, astfel încit producția reali
zată aici să poată satisface pe de
plin necesitățile locale, dar și nevoi 
sporite de consum din alte regiuni.

R.P. BULGARIA
Tehnologii pentru valorificarea superioară 

a materiilor prime
Realizarea de economii de ener

gie și de combustibil continuă să 
se numere printre preocupările 
majore ale industriei bulgare. Una- 
din întreprinderile distinse in în
trecerea ' pentru economisirea de 
energie este și Combinatul chimic 
din Stara Zagora. Aici, rezultatele 
care au plasat combinatul în rîndul 
întreprinderilor fruntașe sînt lega
te. în primul rînd, de introducerea 
tehnicii noi. avansate, de perfecțio
narea întregului proces tehnologic, 
de realizarea unor produse, cu înalt 
grad de competitivitate pe piața 
internațională. Printre realizările 
tehnice cele mai noi. care asigură 
economii mari de energie, se nu
mără și înlocuirea unui catalizator 
care acționa la temperatura de 
200—220 grade Celsius cu un altul

care acționează și la temperatura 
de 100 de grade, reducîndu-se sub
stanțial consumul de energie elec
trică.

Totodată, a fost pusă la punct o 
tehnologie de transformare com
plexă a reziduurilor de combus
tie ale cărbunelui mineral folosit 
în centralele termoelectrice. Teh
nologia oferă posibilitatea de a se 
obține un concentrat de cărbune 
care se evidențiază prin gradul de 
puritate ridicat și poate fi utilizat 
în energetică și metalurgie. iar 
substanțele reziduale pot fi folosi
te în industria construcțiilor și a 
materialelor de construcție. Agen
ții chimici folosiți sînt ieftini, iar 
cheltuielile de muncă și de ener
gie sînt minime.

R.D. GERMANĂ
Un centru al progresului tehnico-științific
Dresda — unul dintre districtele 

cu cea mai densă populație din 
R.D. Germană — promovează cu 
asiduitate sectoare ale industriei de 
vîrf, între care un loc de prim- 
ordin îl ocupă electrotehnica și 
electronica. în ultimii ani. micro
electronica s-a dezvoltat aici mai 
rapid decit celelalte ramuri indus
triale. Recent, a fost înființat Cen
trul de cercetare și tehnologie în 
domeniul microelectronicii, care 
produce circuite integrate de înaltă 
tehnologie și echipament industrial 
de specialitate. Cercetarea științifi-

R.S CEHOSLOVACĂ
Descoperiri

Ultimele cercetări geologice efec
tuate de specialiștii cehoslovaci au 
permis descoperirea unor noi zăcă
minte de petrol și gaze naturale pe 
teritoriul țării. Prognozele specia
liștilor relevă că, 
valoare a acestor 
putea ajunge de 
ducție de 150 000
anual, la o extracție de 500 000 
în prezent, producția de petrol asiIn zona centrală a municipiului 

Alba Iulia au Început lucrările de 
construcție la un nou ansamblu 
de locuințe. Situat în preajma pie
ței agroalimentare, noul ansamblu 
va avea în stadiul final 400 apar
tamente în blocuri prevăzute la 
parter cu spații comerciale, unități

prestatoare de servicii și de utili
tate publică. în ultimul timp au 
mai fost date în folosință în zona 
centrală a municipiului alte 212 
apartamente, un magazin universal, 
unități comerciale si prestatoare de 
servicii. (Ștefan Dinică).

că reprezintă, de asemenea, un alt 
domeniu important al activității 
districtului. în fiecare an. Dresda 
găzduiește aproximativ 100 de con
ferințe științifice internaționale. Cel 
mai mare centru politehnic este 
Universitatea tehnjcă din Dresda, 
care asigură pregătirea a 13 000 stu- 
denți. profilați pe 60 de discipline. 
Procesul de integrare știință-pro- 
ducție stă. de asemenea. în atenția 
forurilor de resort, care urmăresc 
creșterea participării cadrelor di
dactice și a cercetătorilor la ame
liorarea proceselor de producție.

geologice

cută, s-a discutat și cu lo- 
vrinenii, cu locuitorii din 
comunele aparținătoare.

— Ce va cuprinde cen
trul civic ?

— Se reorganizează zona 
de locuit, dotările social- 
culturale, unitățile econo
mice, industriale, agricole. 
Lingă sediul politico-admi- 
nistrativ va ființa și centrul 
de cultură și educație so
cialistă „Cintarea Româ
niei", la parterul blocurilor 
cu 2 sau 3 etaje vor fi uni
tăți de prestări servicii. Se 
prevăd și alte blocuri du
plex (parter și etaj), cre- 
șe, grădinițe, spații verzi... 
în jur de 36 de apartamen-

micole timișene, dintre 
care 4 000 tone sînt predate 
statului de către gospodă
riile populației ! Deci a- 
ceasta este una dintre te
mele discuției pe marginea 
sistematizării : să se aibă 
în vedere gospodăriile-ane- 
xă pentru legume, fructe, 
creșterea animalelor. To
tul trebuie chibzuit, astfel 
îneît țăranul, gospodarul, 
în general, să nu fie înde
părtat de acel spațiu, acel 
teren in care-si cultivă le
gumele, fructele de primă 
necesitate, chiar dacă va 
sta la bloc. Și mai este 
ceva : să sădim mai depar
te în inima copiilor noștri

cu oa-
Lovrin, 

Vizej- 
Oamenii

IAȘI : Autopompă 
pentru betoane

Colectivul de la întreprinderea 
mecanică „Nicolina" din Iași a 
realizat o modernă autopompă cu o 
capacitate de 70 metri cubi pe oră. 
Noua autopompă are brațe pliabile 
cu ridicare pină la 25 metri si cu 
rotire, astfel că poate servi cu ope
rativitate mai multe puncte de 
lucru din perimetrul unui obiectiv 
în execuție. Noul utilaj este acțio
nat hidraulic și își reglează auto
mat debitul. în funcție de mărimea 
agregatelor aflate în mortare. Este, 
totodată, echipată cu elemente de 
automatizare pentru siguranța si 
protecția muncii in orice moment al 
turnării betoanelor. Prin calitățile 
sale tehnice si funcționale, prin 
robustețe și fiabilitate sporită, noul 
utilaj se situează la nivelul celor 
mai bune performanțe în materie, 
contribuind la diminuarea importu
rilor. (Manole Corcaci).

prin punerea în 
zăcăminte.

la actuala
tone de

s-ar 
p ro
titei, 
tone.

gură doar 0,5 la sută din necesarul 
tării.

Geologii apreciază că petrolul 
cehoslovac este de cea mai bună 
calitate, constituind o materie pri
mă prețioasă pentru industria chi
mică st farmaceutică. Anul trecut, 
geologii cehoslovaci au descoperit 
un nou zăcămînt Petrolier în Mo
ravia de nord. Acest zăcămînt va 
fi folosit pentru necesitățile indus
triei farmaceutice.

R.P. POLONĂ
Industria aeronautică își diversifică producția

în cei 50 de ani de existență, in
dustria aeronautică poloneză s-a 
specializat în producția de avioane 
agricole, elicoptere, planpare. avi- 
oane-școală și de antrenament. 
Aproape 95 la sută din producția 
industriei aeronautice poloneze este 
destinată exportului. Fabricile de 
avioane din Mielec. Swidnik și 
Kalisz realizează avioane utilitare 
perțtru 50 de țări de pe toate con
tinentele.

Printre noile modele ale indus
triei aeronautice poloneze se află 
avionul agricol M-21 „Dromader-

Mini" și o replică mai modernizată 
a acestuia — „Dromader-Super 
M-24“ — al cărui prototip și-a în
cheiat probele de zbor. Fabrica din 
Swidnik a început producerea eli
copterului „Kania", utilizat atît 
pentru pasageri, cît și în scopuri 
sanitare, iar versiunea pentru 
marfă poate transporta o încărcă
tură de peste trei tone. La fabrica 
de avioane din Varșovia, specialiștii 
au încheiat cu succes probele la 
avionul-școală și de antrenament 
„Orlik", iar la cea din Rzeszow a 
început producția unei noi genera
ții de turbine propulsoare.

LOVRIN
o cunoscută comună timișeunu, viitor oraș

timii 22 de ani Investiții in 
construcții în valoare de 
peste 120 milioane lei, în 
care se produc mărfuri 
pentru export (la întreprin
derile „Electromotor", „A- 
grosem", „Fructus", la 
Complexul de creștere și 
îngrășare a mieilor, la Sta
țiunea științifică de cerce
tări agricole), care numără 
peste 300 de intelectuali — 
urbanizarea (susținută clar 
de factorii economici, so
ciali, de diversitatea cate
goriilor socioprofesionale, 
de tot ce ne înconjoară) 
este o necesitate, o reali
tate a acestor ani. Este 
platforma binevenită de la 
care 
alți 
lui".

începem să privim cu 
ochi viitorul Lovrinu-

te se vor construi și în 
Tomnatic și, respectiv, în 
Gotlob, iar satul Vizejdia 
va fi complet dezafectat.

— Cite case are Lovrinul, 
tovarășe primar 7

— 1 200. Este adevărat 
însă că multe dintre ele 
au peste 100 de ani, sint 
construite din pămînt bă
tut, din chirpici, din mate
riale fără rezistență, n-au 
fundații corespunzătoare, 
nu au izolații, la vedere a- 
pare igrasia. Multe sînt îm- 
bătrinite de vreme, supuse 
unei uzuri fizice și morale 
— la fel în toate satele co
munei noastre — dar tre
buie să recunoaștem 
și-au împlinit rostul

respectul și dragostea pen
tru pămînt.

Trepte 
ale progresului

Lovrinul — 
vââîor oraș

convorbire 
Voștinaru, de la

cuAvem o 
arh. Liviu 
IPROTIM.

— în ce 
rășe arhitect, proiectele de 
sistematizare a viitorului 
oraș Lovrin ?

— Pină în septembrie 
trebuie să fie gata. Lovri
nul este unul dintre ma
rile CUASC-uri timișene, 
una dintre cele 11 comune 
— viitoare orașe din jude
țul nostru. Lucrează la de
talii o echipă de specialiști. 
Există variante, se mai dis-

fază sint, tova-

că 
v._       lor
de-a lungul deceniilor, fără 
doar și poate. Acum, gene
rația tînără mai ales este 
dornică de confort, de un 
grad sporit de civilizație. 
Cît privește satul Vizejdia 
— nu are unități econo
mice, nu are cale ferată, 
dispensar, șosea asfaltată, 
ci doar o școală primară cu 
12 elevi, ceilalți copii fă- 
cînd 6 km dus și întors la 
Școala generală din Gotlob. 
E normal ca locuitorii de 
acolo să se adune aici, la 
centru. în satele comunei 
noastre grădinile apar în
floritoare, bogate, lovrine- 
nii fiind mari gospodari, 
pricepuți agricultori. Comu
na noastră asigură 50 000 
tone de legume pe an din 
toate solurile — fiind unul 
dintre marile bazine Iegu-

File de istorie în viața u- 
nei mari comune timișene. 
Treaptă cu treaptă și-a cu
cerit bunăstarea. De la pro- 

' ducțiile-record ale C.A.P.- 
urilor la succesele de vîrf 
ale cercetătorilor de la 
stațiune ; de la înființarea 
unei secții pentru construc
ția unor motoare electrice 
la deschiderea unui bazin 
de agrement și tratament cu 
ape geotermale... Tot așa 
se numesc străzile ca acum 
citeva secole — Strada 
Principală, Strada Nouă, 
Stra'da Nisipului — dar a- 
cum ele sînt parte dintr-o 
comună — viitor oraș, care 
deține toate datele intrării 
în circuitul urbanistic. Nu 
uităm puterea economică a 
comunei, nu uităm valoa
rea producției industriale, 
a producției agricole. Nu 
uităm mai ales oamenii. 
Calitatea lor, dragostea lor 
de pămînt. De fapt, care 
este opinia lor despre sis
tematizare ? lancu Corne
lia, administrator la Stațiu
nea de cercetări agricole 
Lovrin : „Noi, tinerii, avem, 
poate, o mai mare mobili
tate. Știm că se vor con
strui, aici, la Lovrin, noi 
blocuri. Dacă locuința noas-

tră va fi dezafectată vom 
locui acolo. Mă gîndesc că 
băiatul meu va învăța la 
un liceu agroindustrial, 
va frecventa interesante 
cursuri la centrul de cul
tură și educație socialistă 
-Cintarea României»". Pir- 
va Octavian, secretar ad
junct cu propaganda : „Ră- 
mîne o problemă perma
nentă discuția 
menii. Aici, la 
la Gotlob, la 
dia, la Tomnatic,
trebuie să înțeleagă exact 
că acest proces de sistema
tizare este firesc și necesar. 
Sînt atîtea case care se 
autodemolează de la sine, 
care nu mai rentează să fie 
renovate". Fizitea Ioan, 
profesor la Școala generală 
Lovrin : „Din acest an se 
vor înființa la Lovrin cla
sele IX—XI la seral. Dar, 
în viitor, un liceu agroin
dustrial, cu o practică per
manentă la Stațiunea de 
cercetări agricole, la „E- 
lectromotor" va rezolva 
problema calificării, va fa
miliariza copiii, tinerii cu 
sarcinile pe care le are co
muna noastră in domeniul 
agriculturii, în industrie", 
Mihai 
la I.A.S. 
ne uităm 
deși ni-s 
le. multe 
corespund.
vechi, igrasioase. E normal 
să construim, să dăm o a- 
lură modernă localităților 
noastre". Dărău Ispas, 
muncitor la .Fabrica de 
gheață : „Și muncitorul, și 
medicul, și țăranul... toți 
lovrinenii vor ca Lovrinul 
să devină oraș. O să pu
nem umărul să construim, 
să ridicăm blocuri, așeză
minte de cultură... în ace
lași timp, vom rămîne de
votați pămîntului si tot așa 
il vom îngriji cum ne-au 
învățat părinții, strămoșii 
noștri".

industrie1
Sirokman, lucrător 

Tomnatic : „Dacă 
bine, vedem că 
dragi toate case- 
dintre ele nu mai 

Sînt locuințe

în comuna Lovrin, co
mună viitor oraș, sfatul oa
menilor este în toi. Zestrea 
comunei trebuie imbogățită. 
Tradițiile trebuie respec
tate, continuate. Fie că este 
vorba de un cîntec bătrî- 
nesc, de un joc bănățean 
de cînd lumea, de datinile 
pămîntului, de dorința oa
menilor de a sădi copaci, 
de a cultiva legume, de a 
se bucura din tot sufletul 
că recolta de grîu e bogată 
— bogată, că nu degeaba 
combinele furnică pămin- 
tul ; de felul oamenilor de 
a gindi la viitor.

i

BRĂILA : Lucrări 
edilitar-gospodărești

Tinînd seama de îmbinarea ar
monioasă a tradiției cu noul, a 
utilului cu frumosul, de numeroa
sele propuneri ale cetățenilor in 
acest sens, constructorii de locuin
țe brăileni si-au intensificat ritmul 
de lucru pe șantiere. De la începu
tul anului si pînă în prezent au 
fost date in folosință 649 de apar
tamente, atît în municipiul Brăila, 
cît și in comuna Ianca. viitor cen
tru agroindustrial. în această peri
oadă s-au dat. de asemenea, in 
folosință noi spatii comerciale si 
de prestări servicii pentru popu
lație. De remarcat că sarcina de 
plan la prestări servicii pentru 
populație a fost realizată în pro
porție de 103,7 la sută. Tot In acest 
răstimp au fost definitivate lucră
rile la dezvoltarea alimentării cu 
apă a municipiului Brăila, prin 
care s-au asigurat capacități de 800 
litri pe secundă (captare, tratare si 
pompare). 10 km rețea de aditcțiu- 
ne și 10 km rețea de distribuție, 
precum și un rezervor de înmaga- 
zinare de mare capacitate. (Can- 
diano Priceputul.

cinema
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
VICTORIA (16 28 79) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19
• Duminică In familie : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
• Flăcări pe comori : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• tn fiecare zi mi-e dor de tine : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Rezervă la start : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17; 19
• Pistruiatul (I—II) — 12; 15; 18,
Program de desene animate — 9 ;
10,30 : DOINA (16 35 38)
• Program de vacanță — 9; 11,30,
Drumul oaselor — 14; 16,30; 19 :
PACEA (71 30 85)

R.P.S. ALBANIA

Se extinde activitatea de cercetări
Institutele de cercetări din R.P.S. 

Albania desfășoară o vastă activi
tate, pusă in slujba progresului mai 
rapid_ al țării. La nivel național 
există peste 50 de centre științifice, 
de studii și proiectări, 12 facultăți 
și școli superioare de profil, birouri 
specializate pe lîngă marile între
prinderi. Se află în curs de elabo
rare studii complexe, cu aplicabili
tate directă în activitatea produc
tivă, de la modalitățile cele mai efi
ciente ale extracției și prelucrării

petrolului, cărbunelui, cromului 
cuprului pînă la noi tehnologii 
sporire a producției agricole.

La rîndul lor, specialiștii care_
ocupă de studii în materie de știin
țe sociale, istorie, lingvistică, etno
grafie și folclor contribuie la eluci
darea unor* probleme privind evo
luția poporului albanez, lupta sa 
pentru independență și libertate, 
tradițiile sale progresiste și revo
luționare, angajarea sa pe calea 
progresului economic și social.

și 
de
se

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 august (ora 20) — 13
august (ora 20). tn țară : vremea va 
fi predominant frumoasă, iar cerul 
variabil în regiunile nordice, unde, pe 
alocuri, se vor semnala averse trecă
toare de ploaie și descărcări electrice.

In sud, cerul va fl mal mult senin. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 10 șl 20 grade, ușor mai scăzute 
In depresiunile lntramontane, iar cele 
maxime Intre 25 și 35 grade, mal 
ridicate, izolat, In sud-vest. Dimineața, 
local se va semnala ceață tn zonele de 
munte. tn București : vremea va fi 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vintul va sufla predominant slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 17 și 20 grade, iar cele maxime 
intre 32 și 35 grade.

BUZEȘTI

(80 49 85)

PALATU-

• Lovitura fulgerătoare : FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială: VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20

• Misterele Bucureștilor :
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Evadarea : FERENTARI
— 15; 17; 19
• Tema : SALA MICA A
LUI — 17,15; 19,30
• Duelul ; COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
• Actorul și sălbaticii (I—II) : ARTA
(21 31 86) — 9: 12; 15: 18
• Noile povești ale Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, GRIV1ȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Intlmplări pe vasul „Speranța" : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20
• Legenda
(50 35 94) —
• Călărețul
(31 71 71) — .
grădină — 20,45

teatre

lui On Dai : DACIA
9; 11; 13; 15; 17; 19
cu eșarfă albă : LIRA 

9; 11; 13; 15; 17; 19, la

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică șl poezie) — 44: 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, cioclrlie — 
18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
tn sala Teatrului Mic) f Sonata 
Kreutzer — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04. sala 
Cosmonauților) : Hai, copil, la joc — 
10,30.



în urtna convorbirilor cvadripartite de la Geneva

ÎNȚELEGERI PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCESULUI 
DE REGLEMENTARE A CONRICTULUI DIN AFRICA AUSTRALĂ

LUANDA 9 (Agerpres). — în con
formitate cu înțelegerile realizate 
între Angola, Cuba, R.S.A. și S.U.A., 
în cadrul celei de-a patra runde de 
negocieri privind reglementarea si
tuației din sudul Africii (încheiate 
săptămîna trecută la Geneva), la 
Luanda, Havana, Pretoria și Wa
shington a fost dat publicității 
simultan textul unei Declarații 
comune. Guvernele Cubei, Angolei și 
Africii de Sud — se arată in decla
rația transmisă de agenția Prensa 
Latina — au hotărît să adopte. în 
formă de tratat, principiile acordu
lui care să conducă la soluționarea 
conflictului din zonă.

Delegațiile Angolei, Cubei și Afri
cii de Sud au căzut de acord asupra 
succesiunii măsurilor privind asigu
rarea accesului Namibiei la indepen
dență, în conformitate cu Rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate, și 
pentru asigurarea păcii in sud-vestul 
Africii. Părțile au convenit, de ase
menea, să recomande secretarului 
general al O.N.U. data de 1 noiem
brie 1988 pentru începerea aplicării 
rezoluției 435.

Angola și Cuba — continuă decla
rația — au reafirmat hotărirea de a 
subscrie la un acord bilateral în care

Reuniunea la nivel înalt a statelor din „prima linie’*
LUANDA 9 (Agerpres). — La Lu

anda s-a desfășurat o reuniune la 
nivel înalt a statelor din „prima li
nie" — Angola, Botswana. Mozam- 
bic. Tanzania. Zambia și Zimbabwe 
— la care au fost reprezentate, de 
asemenea. Congresul Național Afri
can (A.N.C.) și Organizația! Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). A fost dezbătută si
tuația din sudul Africii. Participan- 
ții au salutat acordul cvadripartit 
realizat la Geneva și au cerut seProiectul unei Constituții a R.S.A. eliberată de apartheid

LONDRA 9 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.), 
partid politic al populației -majori
tare din Africa de Sud, aflat în ile
galitate, a elaborat proiectul unei 
Constituții a Africii de Sud eliberată 
de apartheid. In document, care a 
fost publicat la Londra, se arată, 
între altele, că statul trebuie să re

Datoriile externe frinează progresul 

economico-social al țărilor in curs de dezvoltare

COTONOU 9 (Agerpres). — La C0- 
tonou s-au încheiat lucrările celei 
de-a Vl-a Conferințe a șefilor de 
ștat și de guvern ai țărilor membre 
ale Uniunii monetare vest-africane 
(U.M.O.A.). în rapoartele dezbătute 
de președinții statelor Benin. Cote 
D’Ivoire. Mali. Niger, Senegal și de 
reprezentanți din Burkina Faso și 
Togo s-a subliniat că situația eco
nomică generală din lume, scăderea 
vertiginoasă a preturilor la produsele 
africane tradiționale de export și 
cheltuielile excesive pentru rambur
sarea datoriei externe s-au repercu
tat negativ asupra dezvoltării sociale 
și economice a statelor din regiune.

Conferința a aprobat principalele 
orientări ale politicii financiare — 
relevă comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor. Participanții au 
subliniat necesitatea însănătoșirii sis
temului bancar și financiar al 
U.M.O.A. și a menținerii parității de 

va figura un calendar, acceptabil 
pentru toate părțile, privind retrage
rea pe etape și totală a trupelor 
cubaneze din Angola. Părțile s-au 
angajat să ajungă la un acord asupra 
acestui calendar cel mai tîrziu pină 
la 1 septembrie 1988.

Au fost aprobate, totodată, o serie 
de măsuri concrete îndreptate spre 
consolidarea încrederii reciproce, re
ducerea riscului confruntării militare 
și crearea în regiune a condițiilor 
pentru încheierea cu succes a tratati
velor.

Prin aprobarea acestor măsuri, 
Încetarea ostilităților devine efectivă, 
precizează declarația.

Următoarea rundă de tratative, la 
nivelul unor înalți reprezentanți, va 
avea loc peste două săptămini. Data 
și locul intilnirii urmează să fie 
stabilite.

('
După cum informează agenția 

Prensa Latina, ministrul de externe 
al Africii de Sud, Roelof Botha, a 
declarat la Pretoria că trupele sud- 
africane vor începe retragerea de pe 
teritoriul angolez la 10 august și o 
vor încheia complet înainte de 1 
septembrie a.c.

cretarului general al O.N.U. să a- 
dopte măsurile necesare pentru a- 
plicarea Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate privind independența 
Namibiei.

în legătură cu situația din Africa 
de Sud a fost subliniată necesita
tea stabilirii unui dialog între gu
vernul sud-african și majoritatea o- 
primată. relatează agențiile de presă. 
Participanții au exprimat solidarita
tea țărilor din „prima linie" cu 
A.N.C.. cu toate forțele ce luptă îm
potriva regimului de apartheid, 

cunoască diversitatea lingvistică și 
culturală a poporului și să asigure 
posibilități de afirmare pe aceste 
planuri pentru toți cetățenii. Proiec
tul de Constituție prevede interzi
cerea oricăror practici rasiale sau de 
incitare etnică. De asemenea, sint 
specificate drepturile și obligațiile 
instituțiilor democratice ale viitorului 
stat nerasial Africa de Sud.

schimb a unității valutare — francul 
vest-african. U.M.O.A. — relevă co
municatul — trebuie să continue 
eforturile in direcția dezvoltării sta
telor din regiune și să participe la 
înfăptuirea programului comun de 
acțiuni.

LIMA 9 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Lima, președinte
le Federației mondiale a orașelor în
frățite, Pierre Mauroy, s-a pronun
țat pentru continuarea proceselor de 
democratizare a vieții politice lati- 
no-americane — relatează agenția 
Prensa Latina. El s-a referit la com
plexitatea problemei datoriei ex
terne latino-americane — care con
stituie un obstacol serios în calea 
dezvoltării națiunilor din regiune —, 
chemind la intensificarea eforturilor 
naționale și internaționale pentru re
zolvarea ei, în spirit de echitate.

Acordul de încetare a focului intre Iran și Irak
va intra in vigoare la 20 august

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). ‘ 
— Secretarul general al Organizației< 
Națiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, a anunțat, in Consiliul de 
Securitate, că acordul de încetare a 
focului intre Iran și Irak va intra 
în vigoare cu începere de la 20 
august 1988, ora 3,00 G.M.T. Secre
tarul general al O.N.U. a cerut Iranu
lui și Irakului să trimită reprezen
tanți la Geneva pentru începerea, la 
25 august, a negocierilor directe, care 
se vor desfășura sub auspiciile sale, 
informează agențiile de presă. Perez 
de Cuellar a făcut apel la părțile 
beligerante să nu recurgă la forță și 
să se abțină de la orice activități 
ostile — pe pamint, pe apă și in aer

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi acțiuni militare israeliene în sudul Libanului • Luări 

de poziție în sprijinul luptei poporului palestinian
BEIRUT 9 (Agerpres). — In sudul 

Libanului s-a menținut încordarea 
marți, in urma unor noi acte de a- 
gresiune ale forțelor israeliene de 
ocupație. Agențiile de presă trans
mit că avioane de luptă israeliene 
au întreprins mai multe raiduri asu
pra taberelor de refugiați palesti
nieni Miyeh Miyeh și Ain Al-Hio- 
weh, aflate la est de orașul Saida, 
în cursul raidurilor. considerate 
drept cele mai puternice de la înce
putul acestui an, cinci persoane au 
fost ucise, iar 15 rănite.

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a 
prezidat, marți, o reuniune la care 
au participat președintele Adunării 
Poporului. Rifaat El Maghoub, pre
ședintele Consiliului Consultativ. Aii 
Loutfi, primul-ministru, Atef Sedki, 
ministrul de externe. Esmat Abdel 
Meguid. alte oficialități egiptene.

într-o declarație făcută presei la 
încheierea întrunirii, șeful statului 
s-a referit la o serie de aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu, sub
liniind necesitatea unor noi eforturi 
pentru realizarea păcii în regiune. 
EI a reafirmat, in context, că O.E.P. 
este unicul reprezentant, legitim al 
poporului palestinian, informează a- 
genția MENA.

KUWEIT 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Yasser Arafat, a calificat ho
tărirea Iordaniei de a înceta legă
turile juridice și administrative cu-

Comemorarea victimelor 
de la Nagasaki

TOKIO 9 (Agerpres). — Mii de 
persoane au luat parte marți la Na
gasaki la o ceremonie in memoria 
victimelor bombardamentului atomic 
asupra acestui oraș, petrecut in ur
mă cu 43 de ani, transmite agenția 
Kyodo. La manifestarea comemora
tivă au luat parte circa 5 000 supra
viețuitori și rude aie victimelor 
bombardamentului, membri ai Parla
mentului și alte oficialități, precum 
și mii de cetățeni. Primarul orașu
lui, Hitoshi Motoshima, a procedat 
la plasarea unei plăci cu numele a 
2 295 noi victime ale bombardamen
tului, care au decedat în cursul anu
lui trecut, in structura unei sculp
turi a păcii. In total, numărul vic
timelor acestui bombardament se ri
dică la 77 462.

Intr-un mesaj al primului-minis- 
tru, Noboru Takeshita, s-a lansat un 
apel pentru înfăptuirea păcii și pen
tru eliminarea definitivă a armelor 
nucleare de pe glob. în mesaj se 
exprimă, totodată, atașamentul fată 
de cele trei principii nenucleare ale 
Japoniei: de a nu produce, a nu 
poseda și a nu permite prezenta 
armelor nucleare pe teritoriul țării. 

— pînă Ia intrarea in vigoare a 
încetării focului.

Ambele părți au dat asigurări că 
vor respecta încetarea focului, in 
contextul aplicării întocmai a preve
derilor ' Rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Pe de altă parte, Consiliul de 
Securitate a hotărît, marți, în cadrul 
unei ședințe constituirea neîntîrzia- 
tă a unui „Grup de Observatori Mi
litari ai Națiunilor Unite pentru 
Iran și Irak" (UNIIMOG), însărcinat 
cu supravegherea aplicării încetării 
focului și a retragerii forțelor in. in
teriorul granițelor naționale. Man
datul UNIIMOG este de șase luni, 
dacă în viitor Consiliul de Securita
te nu va adopta o altă hotărîre.

Cisiordania drept „o dezangajare ju
ridică cu dimensiuni multiple la ni
vel palestinian, arab și internațio
nal". După cum transmite agenția 
Kuna. la o conferință de presă orga
nizată la Kuweit, Yasser Arafat a 
subliniat că O.E.P. iși va asuma toa
te responsabilitățile rezultind din 
decizia iordaniană.

TUNIS 9 (Agerpres). — în comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor de la Tripoli 
dintre Conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie a Marii Jama- 
hirii Arate Libiene Populare Socia
liste, Moammer Al-Kadhafi, și pre
ședintele Tunisiei, Zine El Abidine 
Ben Aii, părțile au exprimat spriji
nul față de lupta justă a poporului 
palestinian, sub conducerea O.E.P., 
unicul său reprezentant legitim, 
pentru înfăptuirea drepturilor sale 
legitime.

In Cisiordania și Gaza continuă 
mișcarea de protest palestiniană îm
potriva ocupației. Marți, o nouă 
grevă generală a fost declarată de 
locuitorii arabi. Activitățile cotidie
ne au fost întrerupte, numeroși pa
lestinieni ieșind în stradă pentru a 
demonstra. în timpul manifestațiilor 
înregistrate la Khan Younis, zona 
Gaza, militarii israelieni au deschis 
focul, rănind doi palestinieni.

CAIRO 9 (Agerpres). — La Cairo 
au început negocierile tripartite în 
problema zonei Taba. la care parti
cipă delegații din partea Egiptului și 
Israelului și reprezentanți ai S.U.A. 
cu statut de observator.

PRIMIRE. Primul-ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, l-a 
primit pe ministrul cipriot de( ex
terne, Gheorghios Iacovou. într-o 
declarație făcută presei, Iacovou a 
menționat că, in cursul întrevede
rii, s-a efectuat un schimb de opinii 
cu privire la contactele diplomatice 
din ultima perioadă, menite să 
ducă la o soluționare pașnică a si
tuației din Cipru.

INTILNIRE. Ministrul aface
rilor externe al R. F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, s-a întâl
nit, în Bavaria, cu omologul său 
francez, Roland Dumas, cu care 
a discutat o serie de probleme ala 
actualității politice internaționale, 
între altele, pe agenda convorbirilor 
s-au aflat aspecte referitoare la re
uniunea general europeană de la 
Viena și eforturile întreprinse la 
Națiunile Unite în vederea încetării 
războiului din Golf.

PRIMUL-MINISTRU AL THAI
LANDEI. Chatichai Choonhavan, .a 
anunțat oficial la Bangkok forma
rea noului guvern al țării, după 
aprobarea acestuia de regele

Reînnoirea unei propuneri a R.P.D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene. Yang Hyong Sop. a adresat 
o nouă scrisoare „președintelui Adu
nării Naționale" a Coreei de Sud, 
Kim Jae Sun. în problema organi
zării. cît mai curind posibil, a unei 
reuniuni comune interparlamentare 
a Nordului și Sudului Coreei, pro
pusă de R.P.D.C. în iulie în vederea 
publicării unei declarații comune de 
neagresiune. relatează agenția 
A.C.T.C. Animată de această dorin
ță — se arată in scrisoare — partea 
nord-coreeană consideră rezonabilă 
ideea unei reuniuni pregătitoare, la 
17 august, la Panmunjon. la care să 
participe 3—5 parlamentari de fie
care parte, pentru discutarea iniție
rii primei sesiuni parlamentare co
mune. la Phenian sau la Seul, la 26 
august.

„Marșuri 
aie unificării" 
în drum spre 

Panmunjon
PHENIAN 9 (Agerpres). — Circa 

10 000 de studertți din R.P.D. Coreeană 
au început, un marș din centrul țării 
spre localitatea Panmunjon. unde, la 
15 august, ar urma Să aibă un 
dialog cu colegii lor din Coreea 
de Sud — informează agenția A.C.T.C. 
Cu prilejul unei ceremonii desfășu
rate pe muntele Baiktou. vorbitorii 
au exprimat speranța că tineretul 
studios din Coreea de Sud nu se va 
lăsa intimidat de politica represivă 
a autorităților de la Seul și va parti
cipa la acest dialog, care se va înscrie 
în cadrul eforturilor menite să ducă 
la reunificarea pașnică a patriei.

I
SEUL 9 (Agerpres). — O coloană 

formată din mai multe sute de stu- 
denți sud-coreeni, purtând denumi
rea de „Avangarda unificării", a 
pornit marți, din Seul. într-un marș 
care urmează a străbate mai multe 
orașe ale Coreei de Sud pentru a se 
încheia in ajunul datei de 15 august, 
cînd este programat să aibă loc. la 
Panmunjon, un dialog intre studenții 
din Nordul și Sudul Coreei — trans- 
,miite agenția China Nouă. Autorită
țile sud-coreene au depus eforturi 
pentru a împiedica desfășurarea 
acestei manifestații, ce simbolizează 
dorința tineretului studios din în
treaga Coree de a se intîlni și a 
discuta problemele legate da reunifi- 
oarea patriei sale.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

Bhumibol Adulyadej. Cabinetul re
prezintă o coaliție formată din șase 
partide. Primul-ministru deține și 
portofoliul apărării, iar Siddhi 
Savetsila șl-a menținut postul de 
ministru de externe.t

P.C. TUNISIAN a hotărît să 
participe la viitoarele alegeri par
lamentare din țară, se anunță în
tr-o declarație a C.C. al partidului.

INSPECȚIE. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., în Bel
gia au sosit două grupuri de ex- 
perți sovietici ce urmează să in
specteze bazele americane de ra
chete de tip „Cruise" de pe teri
toriul acestei țări. Inspecțiile se 
desfășoară în conformitate cu Tra
tatul sovieto-american privind li

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ECUADOR
■ . X -

Domnului RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele Republicii Ecuador

QUITO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Ecuador îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă transmite cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului ecuadorian prieten, pace și 
prosperitate.

Totodată, vă doresc succes deplin în îndeplinirea înaltei funcții cu care 
ați fost învestit de națiunea ecuadoriană.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de stimă și prietenie sta
tornicite intre România și Ecuador vor cunoaște o dezvoltare continuă, în 
interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul ecuadorian sărbătorește 
la 10 august împlinirea a 179 de ani 
de la proclamarea independenței 
naționale. Acest eveniment a avut o 
importanță istorică pentru întregul 
continent latino-american. dat fiind 
că Ecuadorul — țara străbătută de 
linia Ecuatorului — a fost prima 
din America Latină ce s-a desprins 
de sub stăpinirea colonială.

Mult timp. Ecuadorul era cunos
cut în lume ca mare producător și 
exportator de banane, produs care 
avea o pondere covirșitoare în an
samblul exporturilor, restul venitu
rilor țării provenind din vânzarea 
producției de cafea și cacao, ca și 
a unor esențe prețioase de lemn. Cu 
circa două decenii in urmă, spe
ranțele de dezvoltare ale Ecuadoru
lui au primit un puternic impuls, 
tocmai intr-o zonă unde progresul 
a pătruns cel mai puțin. Este vorba 
de regiunea situată la răsărit de 
lanțul Anzilor, făcind parte din 
bazinul Amazonului, upde s-au des
coperit însemnate zăcăminte de pe
trol, fapt ce avea să potențeze per
spectivele de progres ale. țării. In 
scopul utilizării acestei bogății, a 
fost creată o industrie națională a 
petrolului, iar o parte crescindă din 
ciștigurile realizate s-au îndreptat 
spre industria petrochimică, precum 
și spre ramuri ca extracția și pre
lucrarea fierului, cărbunelui, cupru
lui și altor minereuri.. S-a optat 
astfel pentru transformarea secto
rului petrolier intr-un ax al dezvol
tării întregii economii. Pentru a se 
asigura energia necesară noilor

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Ecuador, marți a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune.

COMISIE. In India a fost în
ființată Comisia națională pentru 
știință și tehnologie. Noul orga
nism va coordona activitatea știin
țifică începînd cu explorările cos
mice și terminînd cu crearea da 
materiale netradiționale pentru ne
voile industriei. Potrivit datelor 
apărute in presa indiană. în aceas
tă țară există peste 1 300 de insti
tuții științifice.

FORȚE GUVERNAMENTALE 
ale Mozambicului au lansat o 
nouă acțiune militară încununată 
de succes împotriva bandelor con
trarevoluționare interne, care, după 
cum se știe, sint sprijinite de re

obiective ale industriei prelucră
toare, au fost construite citeva 
uzine hidroelectrice. In același 
timp, au fost elaborate programe 
vizind modernizarea agriculturii, 
îmbunătățirea sistemului de învă- 
țămint și a asistenței sociale.

Reafirmînd opțiunea în favoarea 
dezvoltării țării prin propulsarea 
industriei naționale, noul președin
te al Ecuadorului. Rodrigo Borja, 
cîștigător al alegerilor din mai, care 
preia funcția supremă astăzi, a ex
primat intenția de a revitaliza pro
gresiv rolul statului in coordonarea 
angrenajului economic, pentru a se 
putea depăși cît mai curind actua
lele dificultăți în acest domeniu.

Opinia publică din tara noastră 
urmărește cu simpatie eforturile 
poporului ecuadorian pentru pro
gres economic și social. Legate prin 
afinități de limbă și cultură. Româ
nia și Ecuadorul întrețin relații 
prietenești de colaborare, ce cunosc 
un curs ascendent. O însemnătate 
deosebită pentru adîncirea și diver
sificarea raporturilor româno-ecua- 
doriene au avut vizita întreprinsă 
de președintele Nicolae Ceausescu 
în Ecuador, în 1973. precum și dia
logul la nivel înalt româno-ecuado- 
rian, de la București, din 1975. în
țelegerile convenite. Declarația so
lemnă comună semnată, celelalte 
documente și acorduri realizate au 
deschis noi perspective relațiilor 
dintre cele două țări, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, ale 
cauzei păcii. înțelegerii și colaboră
rii în întreaga lume.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

A fost prezent Filoteo Samaniego 
Salazar. ambasadorul Republicii 
Ecuador la București.-

(Agerpres)

gimul rasist de la Pretoria. Po
trivit surselor din Maputo, trupe
le armatei naționale au eliberat 
140 persoane aflate în captivitate, 
în cadrul unei operațiuni de an
vergură desfășurată in sudul pro
vinciei Inhambane.

ANTIDROG. Peste 500 de kilo
grame de cocaină au fost descope
rite de autoritățile mexicane în a- 
propierea graniței cu S.U.A. In 
vecinătate a fost găsit un avion 
ușor cu defecțiuni la trenul de 
aterizare și aripi, care, potrivit po
litiei, a fost abandonat de trafi- 
canți. Valoarea narcoticelor cap
turate se ridică pe piața ilicită din 
S.U.A. la 22 milioane dolari.

EXPOZIȚIE. La Muzeul de ști
ințe ale naturii din Beijing s-a 
deschis o expoziție referitoare la 
originea omului. După cum rela
tează agenția China Nouă, sint 
prezentate peste 200 de exponate 
și 300 de imagini ilustrind teoria 
evoluționistă in devenirea speciei 
umane.

LUMF.A capitalului în adevărata ei înfățișare
„ȘOMERII: O VIAȚĂ LIPSITĂ DE SPERANȚE"
' r -> ->

„DIE ZEir

„Societatea bunăstării" - on mit spulberat
„Moi intîi iți pierzi locul de muncă ; după aceea, treptat, te pă

răsesc cunoscuții. Copiii îți sint împroșcați cu injurii, iar pe tine te 
consideră un „chiulangiu" pentru că nu mai ai o slujbă de peste un 
an. Nu trece mult și rudele îți întorc spatele, deoarece se tem că sta
rea ta le va știrbi reputația. începi să te îndoiești de sistemul econo
miei de piață. Perspectiva sărăciei este inevitabilă".

Textul reprodus mal sus însoțeș
te fotografia alăturată, publicată 
de săptămînalul vest-german „DIE 
ZEIT" din Hamburg, sub titlul 
„Rețete împotriva șomajului — 
mila nemiloasă". Este mărturisirea 
zguduitoare a unui cap de familie 
ajuns șomer, citată intr-o scrisoa
re adresată publicației „Die Zeit".

„Din păcate — scrie W.D. Mus- 
wieck, autorul scrisorii — o mare 
parte a opiniei publice consideră 
că șomerii sînt oameni care tră
iesc fericiți și mulțumiți și care 
acceptă să depindă de ajutoarele 
in bani". Urmează mărturisirea ci
tată, după care semnatarul con
chide : „Consider că trebuie să în
țelegem, cît mai repede, cit de 
împovărătoare este situația în care 
tint siliți să trăiască majoritatea 
șomerilor, să înțelegem că șomajul 
le poate distruge viața acestor oa
meni. Expresia curentă «mila 
nemiloasă- spulberă,. în fond, afir
mațiile privind «statutul bună
stării» și prin aceasta societatea 
noastră în ansamblu".

Scrisoarea, inclusă de „Die Zeit" 
tntr-o pagină ce consemnează 
opinii ale cititorilor, a fost pu
blicată după apariția in acest săp- 
tămînal a unui serial de nouă ar

ticole consacrate șomajului — pro
blemă de stringentă actualitate în 
R.F.G.

Fenomen specific șl altor țări 
occidentale, șomajul afectează în 
R.F.G. peste două milioane de oa
meni, plus familiile lor, și cuprinde 
diverse categorii și pături sociale 
— muncitori, mici meseriași, co- 
mercianți ș.a. Articolele amintite 
Încearcă să explice, cu ajutorul 
unor specialiști, cauzele șomajului 
de masă in R.F.G.. făcind. totoda
tă, unele comparații cu situații din 
alte țări occidentale confruntate cu 
probleme economice și sociale ase
mănătoare. In cadrul serialului au 
fost avansate și unele sugestii re
feritoare la modul cum s-ar putea 
ameliora starea existentă.

Datele consemnate de publicații
le economice de specialitate indică 
însă faptul că perspectivele unei 
slăbiri a tensiunilor pe piața mun
cii sint incerte. Pe o perioadă mai 
îndelungată de timp, rata șomaju
lui in R.F.G. a avut următoarea 
evoluție : intre 1950—1959, ea a fost 
de 6,7 la sută ; intre 1960—1969 — 
1,0 la sută ; intre 1970—1979 — 2,8 
la sută ; intre 1980—1987 — 7,8 la 
sută.

„KULTUR CHRONIK*

A supraviețui cu firimituri...
După cum reiese dintr-un articol 

apărut tn revista „KULTUR 
CHRONIK", șomajul nu cruță nici 
una din categoriile profesionale, 
armata celor fără de lucru sau în 
căutare de slujbe incluzînd și pe 
cei ce se consacră unor cariere 
artistice,

„Un mic anunț — «se caută actor 
șomer pentru un post de crainic- 
prezentator- — publicat intr-un 
ziar cu difuzare la scară federală 
— scrie revista — a declanșat o 
năvala de solicitatori, oameni care 
au renunțat, de mult, să viseze la 
aplauze in fața cortinei de catifea ; 
ei supraviețuiesc, intr-un fel sau 
altul, și iși duc viața cu firimituri 
sau se amăgesc cu speranțe.

Vera, de exemplu, se ocupa cu 
disecții la Institutul de medicină 
veterinară din Gottingen — de luni 
și pînă vineri, Intre orele 14—18. 
De plătit este plătită ca un mun
citor necalificat înainte a fost ac
triță. După ultimul ei angajament, 
a căutat timp de patru ani un loc 
sigur de muncă intr-un colectiv 
teatral, dar n-a găsit La Început 
era plină de optimism, mai tîrziu 
a obosit de atîtea căutări. Vera 
făcea parte din rindul actorilor și 
actrițelor care nu prea știu cărei 
categorii aparțin : liber profesio
niști sau șomeri, deoarece delimi
tările sint nebuloase. Actorii liber 
profesioniști primesc ocazional o 

ofertă pentru film, televiziune sau 
teatru ; actorii șomeri așteaptă za
darnic un angajament.

Este greu de stabilit cîți dintre 
ei se consideră tn Republica Fe
derală actori șl cîți șomeri. Oficiul 
federal al muncii evaluează Ia 
12 600 numărul actorilor de teatru. 
Președintele Asociației actorilor 
vest-germanf, Holger von Hartlieb, 
apreciază că actorii cu angajamen
te sporadice sau fără nici un con
tract reprezintă pînă la jumătate 
din cifra totală amintită. Pe cele 
aproximativ 400 de scene din 
R.F.G. numai circa 1 300 actori au 
un angajament ferm. Toți ceilalți 
trăiesc din expediente, o parte se 
descurcă, dar cei mai mulți o duc 
foarte prost.

Așa esle cazul Ninel Sommer 
(numele a fost schimbat — preci
zează revista) din Mtinchen. Banii 
necesari pentru chiria locuinței și 
pentru hrană ti ciștigă prestînd 
munca de plasatoare in «Deutsche 
Theater». «Am vrut, in orice caz, 
să rămin aproape de profesiunea 
visată».

Alții iși ciștigă existenta Iucrtnd 
la postsincronizarea filmelor, fac 
pe măscăricii la zilele de naștere 
ale unor copii de bogătași sau — 
iarna — pe Moș Gerilă tn marile 
magazine universale.

în studioul de postsincronizare 
FFS este finisat un film de groa

ză. In sala de așteptare, pe fotolii 
jerpelite, stau zece actori, cunos- 
cuți și necunoscuți. Ei examinează 
o lungă listă spre a ști cind Ie 
vine rindul pentru secvențe de 
film cu durata de citeva secunde, 
în acest film de groază nu există 
text : interpreților pentru postsin- 
cron li se cere doar să strige sau 
să urle, solitar ori in grup.

Evelina Pianka, in vîrstă de 48 
de ani, recomandă actorilor înce
pători o dublă calificare — din 
prudență. «Dacă un actor nu are 
o a doua meserie, alunecă repede 
la fund». '

Unii iși ciștigă existența ca șoferi 
de taxi, alții servesc in restau
rante. Foarte puțini primesc aju
tor de șomaj. Ulla Oken (numele 
a fost schimbat), din Frankfurt, 
prezintă astfel situația : Dacă ești 
înregistrat ca șomer și primești, 
împotriva așteptărilor, un mic an
gajament, trebuie să restitui o par
te din ajutorul primit. Aceasta în
seamnă să fii în permanență la 
Oficiul de muncă pentru a modi
fica in scripte situația respectivă. 
«In ce mă privește, m-am săturat 
de atîta corvoadă și am renunțat 
la acest ajutor».

Sint unii actori care cred că vor 
avea norocul de a obține un an
gajament, de pildă, la un mic tea
tru particular. Aici însă condițiile 
de lucru sînt arbitrare : nici o re
tribuție pentru repetiții, plata nu
mai pentru spectacolele jucate. 
După șase săptămini de repetiții, 
directorul unui asemenea teatru 
din Mtinchen l-a scos de pe afiș 
cu citeva zile înainte de premieră 
pe interpretul principal pentru a 
interpreta el însuși rolul acestuia. 
Rezultatul ? Actorul respectiv a 
muncit timp de șase săptămini 
fără să primească nici un ban".
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