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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN iNTlMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

PRODUCȚII ZILNICE Cil MAI MARI DE TITEI!
IAȘI : Producție fizică 

peste prevederi
Desfâșurind larg întrecerea socia

listă in cinstea zilei de 23 August, 
oamenii muncii din industria jude
țului Iași înregistrează substanția
le depășiri de plan la producția 
fizică. In perioada care a trecut de 
la începutul anului și pînă in pre
zent, au fost realizate in plus ma- 
șini-unelte prelucrătoare de metal 
prin așchiere. 3 300 tone profile în
doite la rece din otel, produse pen
tru industria electrotehnică și elec
tronică in valoare de 33 milioane 
lei. utilaje pentru construcții si lu
crări de drumuri, produse de meca
nică fină, instalații și echipamente 
pentru agricultură, prefabricate din 
beton armat, țesături și altele. Suc
cesele obținute au la bază crește
rea productivității muncii, ca ur
mare a aplicării întocmai a măsu
rilor de modernizare și perfecțio
nare a fluxurilor tehnologice. In 
mod deosebit, se evidențiază între
prinderile de mașini-agregat și ma- 
șini-unelte speciale, mecanică .,Ni
cotină". metalurgică. „Țesătura" și 
altele din Iași. întreprinderile de 
scule Si accesorii speciale, de per
dele și tricotaje din Pașcani. (Ma- 
nole Corcaci).
ALBA : Livrări suplimentare 

la export
Realizarea sarcinilor la export 

constituie obiectivul central al în
trecerii muncitorești inițiate la în
treprinderea mecanică din Cugir in 
intimpinarea zilei de 23 August. în 
fabricile și secțiile care dețin un 
loc important in realizarea expor
tului au fost luate noi măsuri 
pentru perfectionarea organizării 
muncii, urmărirea zilnică a produc
ției, asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale. întărirea controlului calității 
produselor pe fluxuri si operații. în 
această perioadă a sporit ponde
rea livrărilor către partenerii de 
peste hotare ale mașinilor-unelte și 
produselor electrocasnice. De la în
ceputul anului au fost livrate su
plimentar la export produse in va
loare de 90 milioane lei. (Ștefan 
Dinică).

Ani de mărețe 
împliniri socialiste

în fiecare an, zilele din preajma 
aniversării Revoluției din August 
sint prilej de rememorare și bilanț, 
de evaluare, de o și mai exactă de
finire a drumului parcurs de popor 
pe magistrala istoriei, din zorii li
bertății sale și pînă la zenitul 
prezentului. Sint zile cind fap
ta devine mai densă Iar gindul 
mai cuprinzător ; marile sărbători, 
borne pe harta timpului, au darul 
de a propune poporului o privire 
mai acută inlăuntrul ființei sale, 
de a-1 chema către o mereu mai 
exactă prețuire a victoriilor dobin- 
dite, la o cercetare înnoită a valo
rilor, la o reexaminare a drumului 
străbătut și o nouă scrutare a celui 
care stă în față.

Chipul României, după 44 de ani 
de la Revoluția din August, reflec
tă pe deplin drumul glorios străbă
tut, și chiar și cea mai suma
ră încercare de bilanț ar de
păși cu mult spațiul acordat 
acestor rînduri. Rămine această 
constatare : România s-a transfor
mat profund în aceste aproape pa
tru decenii și jumătate, iar cea mai 
exactă și mai rapidă demonstrare 
a acestui adevăr este însăși evi
dența; este o realitate atit de evi
dentă incit orice demonstrare de
vine superfluă. Așa cum se înfăți
șează ea astăzi lumii și fiilor săi. 
România este rodul muncii și lup
tei poporului timp de 44 de ani — 
din care cei 23 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului s-au dovedit a fi cei mai 
rodnici.

„Nimic nu ne-a căzut din cer 1" 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această propoziție cuprinde în pu
tinele ei cuvinte un adevăr esen
țial; mai mult, nu doar că nimic 
nu ne-a căzut din cer, dar, de des
tule ori, împrejurări vitrege s-au 
silit să ne ia din agonisire. Dar 
am mers mai departe si am în
vins. Si. privind in urmă, ințele- 
gem că la temelia împlinirilor șl a 
izbînzilor noastre, la temelia ma
rilor zidiri ale țării, la temelia mo
dernului și impunătorului edificiu 
care este România contemporană 
stă munca întregului popor. Exami- 
nind calea străbătută timp de a- 
proape patru decenii și jumătate 
revedem marile epopei de muncă 
în care s-a angajat poporul român: 
mai intîi, „Totul pentru front, to
tul pentru victorie !“, apoi recon
strucția, primele șantiere naționa
le, inceputurile industrializării și 
ale electrificării... Congresul al IX- 
lea al partidului, arc de lumină 
peste timp, deschizător de noi ori
zonturi muncii poporului. Se crea- 
ză marile platforme industriale,

Faptele de muncă de zi cu zi ale petroliștilor, re
zultatele tot mai bune obținute de o serie de schele 
de producție și de foraj ilustrează hotărîrea acestui 
puternic detașament al clasei noastre muncitoare de 
a intimpina cea de-a 44-a aniversare a zilei de 23 Au
gust cu noi și remarcabile fapte de muncă. Astfel, 
răspunzînd îndemnurilor mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncind cu abnegație pentru a face ca fiecare sondă 
să funcționeze la parametri superiori, întărind activi
tatea de asistență tehnică în toate schimburile, petro
liștii sporesc de la o zi la alta producția de gaze na
turale și țiței.

Măsurile tehnice și organizatorice luate intr-o serie 
de brigăzi și schele au determinat însemnate sporuri 
de producție. Trebuie spus insă că sint încă multe

unități petroliere care nu își îndeplinesc integral 
sarcinile de plan, înregisțrind însemnate restanțe la 
extracție. Iată de ce este necesar ca. pornind de la sar
cinile subliniate de secretarul general al partidului, 
petroliștii, factorii de răspundere din brigăzi, schele, 
trusturi și de la nivelul ministerului de resort 
să acționeze operativ, să ia toate măsurile pentru or
ganizarea judicioasă a activității in fiecare schelă, 
pentru aprovizionarea ritmică cu piese de schimb și 
materiale, pentru executarea programelor tehnologice 
menite să asigure sporirea producției de țiței.

în sondajul de astăzi înfățișăm citeva aspecte din 
preocupările și acțiunile întreprinse de colectivele 
muncitorești din Schela de producție petrolieră Videle 
și brigada de producție Grindu, pentru realizarea 
planului pe acest an.

Ritmuri
în perioada ce a trecut din acest 

an, colectivul Schelei de producție 
petrolieră Videle — una dintre cele 
mai mari unități de profil din țară 
— a realizat o producție suplimen
tară de gaze de peste 8 milioane 
metri cubi. Producția medie zilnică 
de țiței a crescut față de cea rea
lizată la inceputul anului cu 250 de 
tone. Cu tot declinul natural al ză
cămintelor aflate in exploatare, prin 
adoptarea unor măsuri organizatori
ce și tehnice s-a reușit menținerea 
unui nivel relativ ridicat al volumu
lui extracției, cu circă 50—70 ■ de 
tone mai mult in medie pe zi decit 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
De asemenea.'s-a îmbunătățit pro
ductivitatea muncii și s-au obținut 
însemnate reduceri ale cheltuielilor 
materiale.

Cu toate acest.eș, planul la produ
sul de bază — țiței — nu este rea
lizat integral. Cum se acționează 
deci pentru ca fiecare brigadă • și 
schelă să atingă nivelul prevăzut la 
extracția țițeiului ?

Vom preciza mai intîi că la Vide
le, datorită specificului zăcăminte
lor de hidrocarburi, fiecare tonă de 
țiței adusă la suprafață impune 
eforturi deosebite, ingeniozitate, in
teligență, o permanentă schimbare 
a tehnologiilor de extracție. Prac
tic, zilnic sint vehiculate zeci de mji 

combinate și uzine moderne împo
dobesc chipul țării, zeci și sute de 
localități se prefac in așezări mo
derne, recoltele sporesc de citeva 
ori, o țară întreagă invață, știința 
pătrunde pină in ultimele celule ale 
organismului social. Se schimbă 
conținutul și calitatea muncii.

Pe drumul deschis de Revoluția 
din August, mai cu seamă după 
1965, poporul român și-a dovedit 
marile sale înzestrări. Pus în îm
prejurări istorice prielnice — îm
prejurări făurite de el însuși — in 
numai cițiva ani el a dovedit că 
este îndreptățit să aspire către per
formanțe ale muncii de nivel mon
dial, că are o capacitate de efort 
excepțională, că inteligenta și inde- 
minarea pot rodi din plin. Poporul 
român ridică, prin fapte de fiecare 
zi, un adevărat monument al mun
cii și edificarea lui nu are sfirșit. 
Munca pentru țară, munca pentru 
viitorul socialist și comunist este 
munca liberă, generatoare de va
lori trainice, este — de abia ea — 
munca pentru sine, căci nu mai 
există ruotură intre cel ce munceș
te și produsul muncii sale.

Munca este singurul creator de 
valori, iar poporul român dove
dește pe deplin atașamentul său 
față de prezentul și viitorul pa
triei. Toate bunurile sale se înte
meiază pe muncă — și doar pe' 
muncă. Luminată de soarele înalt 
al socialismului, munca poporului 
român este pusă in slujba revolu
ției și slujește gloriei și măreției 
patriei. Este munca unui popor li
ber, unit ca un singur om in jurul 
centrului său vital, partidul comu
nist, călăuzitorul încercat și înțe
lept pe drumul mereu ascendent al 
noii orinduiri, in jurul conducăto
rului stimat și iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tezele din aprilie — document- 
călăuză a demersului nostru, stră
lucită sinteză a actualului stadiu 
de dezvoltare a țării și cartă a 
perspectivelor procesului revoluțio
nar — dau o înaltă prețuire roa
delor muncii întregului popor a- 
tunei cind relevă că bogăția națio
nală a ajuns la circa 5 trilioane de 
Iei, din care fondurile fixe repre
zintă peste 3.2 trilioane lei. „Creș
terea continuă a bogăției naționale 
— se arată în acest excepțional do
cument al partidului nostru — in 
primul rind a fondurilor fixe, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii avansate, repar
tizarea echitabilă a venitului națio-

Georqe-Radu CHIROVIC1
(Continuare in pag. a IV-a)

înalte de extracție
ț

de tone de lichid, din care apoi, se 
separă țițeiul prin complicate pro
cese tehnologice.

— Ca o primă direcție de acțiu
ne — ne spune directorul schelei, 
inginerul Mircea Alexandrescu — am 
hotărit să intervenim pentru stabili
zarea producției la sondele vechi, 
care dețin ponderea cea mai mare 
în volumul total' al producției. Am 
urmărit in acest scop îmbunătățirea 
activității, de intervenție, care con
stituie pentru noi compartimentul 
hotăritor. Printr-o bună organizare

La Schela de producție 
petrolieră Videle

— înțelegind prin aceasta atragerea 
tuturor specialiștilor schelei la sta
bilirea operativă a diagnosticelor 
sondelor avariate, asigurarea asis
tenței tehnice in toate cele trei 
schimburi, întărirea controlului și a 
îndrumării pe intregul flux al repa
rațiilor, aprovizionarea corespunză
toare cu materiale și scule, menți
nerea in stare de funcționare optimă 
a mijloacelor de intervenție — s-a 
putut reduce substanțial durata de 
imobilizare a sondelor, ceea ce a dus 
în mod firesc la diminuarea volu
mului pierderilor de producție.

în acest sens, este de remarcat că, 
datorită condițiilor create prin mă
surile organizatorice inițiate, tot mai 
multe formații de intervenție — 
printre care cele conduse de Paul 
Olteanu și Petre Florea — au înce
put să depășească cu regularitate 
normele și să diminueze astfel timpii 
neproductivi ai sondelor.

Unul din principalele obiective ale 
programului de modernizare — 
combustia subterană — concentrează 
în continuare importante forțe pen
tru dezvoltarea procesului la scară 

Produse cu performanțe superioare
Vn nou motor naval de mare 

capacitate pe standul de probă

REȘIȚA

industrială, pentru creșterea facto
rului de recuperare și a producției 
de țiței. Această modernă tehno
logie — realizată in prezent prin 56 
sonde de combustie și 95 sonde de 
reacție — asigură obținerea unei pro
ducții zilnice de 170 tone țiței. Prac
tic, in perioada care a trecut din 
acest an s-au pus in funcțiune 12 
sonde de combustie și 6 sonde de 
reacție, iar pe ansamblu — datorită 
dezvoltării frontului de ardere — 
efectele favorabile au inceput să fie 
tot mai evidente — in afara brigăzii 
nr. 4. unde s-a aplicat pentru prima 
dată — și in perimetrele de activi
tate ale brigăzilor nr. 1 și nr. 3.

O altă preocupare majoră a co
lectivului schelei o constituie comba
terea viiturilor de nisip, fenomen 
caracteristic zăcămintelor de hidro
carburi din această' zonă. Tn princi
pal se acționează pe baza unor pro
grame concrete de măsuri, pentru 
injectarea de nisip cuarțos și echi
parea sondelor cu filtre de construc
ție specială, precum și pentru conso
lidarea straturilor ou rășini epoxi- 
dice. Prin lucrările efectuate in a- 
cest scop, in perioada ce a trecut 
din acest an s-a asigurat un spor 
de producție de peste 3 000 tone de 
țiței.

Eficiente s-au dovedit, de aseme
nea, și alte măsuri și acțiuni urmă
rite cu perseverență la nivelul fie
cărei brigăzi : extinderea injecției 
cu apă, acidizările, tratamentele 
tensioactive, fisurările acide, mări
rea elementelor de pompare, dez
voltarea sistemului de control cen
tralizat și automatizare a sondelor.

Dar, așa cum ne spunea secreta
rul comitetului de partid al sche
lei. tovarășul Mihai Pleșa, hotărî- 
toare pentru redresarea activității 
productive rămin eforturile oame-

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a V-a)

între realizările de 
prestigiu pe care con
structorii de mașini 
reșițeni le dedică ma
rii sărbători de Ia 23 
August, la loc de cinste 
se situează finalizarea 
celui de-al doilea mo
tor naval de 19 000 CP. 
El face parte din 
familia motoarelor die
sel navale lente, cu 
consum redus de com
bustibil. destinat echi
pării navelor cu o ca
pacitate de peste 
150 000 tdw și prezintă 
citeva noutăți absolu
te : este echipat cu 
primele turbosuflante. 
pompe de injecție și 
injectoare fabricate 
la Reșița, încheind 
astfel o importantă e- 
tapă de integrare a 
construcției motoare
lor navale. Se răspun
de astfel prin fapte 
îndemnurilor adresate 
de către secretarul ge
neral al partidului de 
a se realiza produse 
de îțtaltă tehnicitate, 
comparabile și compe
titive cu cele de nive' 
mondial. Calitatea mo
torului. performanțele 
sale sint garantate do 
hărnicii muncitori ș! 
sneciâ'iști ai secției 
motoare diesel navale 
și compresoare. încc- 
pînd cu șeful secției, 
Iosif Gurămare. cu 
șeful de echipă, Carol 
Schaefer, pină la for
mațiile de la montaj 
conduse de șeful de 
echipă Vasile Măran 
și maistrul Ion Costa.
(Ion D. Cucu).

în expunerea cu privire la unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale. ale muncii ideo
logice si politico-educative, precum 
și ale situației internaționale, secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli
nia că „Sistemul democratic pe care 
noi l-am creat pornește de la o îm
binare armonioasă a rolului organe
lor centrale, a planului național unic 
de dezvoltare cconomico-socială cu 
creșterea răspunderii și atribuțiilor 
centralelor. Întreprinderilor, a orga
nismelor democratice, in elaborarea 
si înfăptuirea politicii interne si ex
terne ți partidului si statului nostru". 
. Acționindu-se consecvent pentru 
asigurarea conducerii științifice a 
societății, a tuturor laturilor și veri
gilor acesteia. în țara noastră a fost 
creat si se perfecționează permanent 
cadrul organizatoric necesar pentru 
realizarea unei îmbinări funcționale 
între democrația muncitorească si 
tehnologia conducerii. Una dintre 
transformările revoluționare ale ani
lor din urmă in amplul proces al 
construcției socialiste și în condu
cerea societății se referă la amplul 
proces de aplicare și perfecțio
nare necontenită a autocondu- 
cerii muncitorești si autogestiunii e- 
conomico-financjare. Fundamentat 
științific pe cvadrupla calitate a oa
menilor muncii — de proprietari, 
producători, beneficiari și conducă
tori ai propriei activități — concep
tul autoconducerii muncitorești și al 
autogestiunii economica, pe lingă 
faptul că a deschis un foarte intens 
și fertil cimp de afirmare inițiativei 
colective și individuale, a stimulat 
considerabil gindirea economică și 
creația tehnică.

Perfecționarea, pe mai departe, a 
procesului de democratizare a actu
lui de conducere trebuie să aibă 
insă in vedere faptul că actul auto
conducerii este viabil și creativ nu
mai in măsura în care organele co
lective de conducere folosesc cu fer
mitate toate pirghiile noului meca
nism economico-financiar pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor ce 
Ie revin din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. Pe de 
altă parte, trebuie avut in vedere că 
dacă principiile sint general obliga
torii, căile de aplicare, de punere a 
lor in valoare aparțin, indiscutabil, 
unităților economice. Realizarea în
tregii activități productive la nive
lul acestor exigente implică o nouă 
viziune in ce privește tehnologia 
conducerii, unitățile economice ur- 
mind să-și redefinească insăsi stra
tegia dezvoltării, ceea ce va nece
sita realizarea unor profunde trans
formări in modul de organizare si 
conducere, precum si în mecanismul 
de funcționare al întreprinderilor, 
tinzindu-se către o metodologie și 
tehnologie de stimulare a creativi
tății. —

Concomitent cu efectuarea
lucrărilor de vară din agricultură 
Condiții optime pentru desfășurarea

® Pentru realizarea 
producțiilor animaliere 
planificate, în fiecare fer
mă și unitate agricolă să 
se siringă și să se depo
ziteze cantitățile prevă
zute de furaje în structura 
stabilită

® Pretutindeni să fie 
întreținute exemplar pa
jiștile naturale și cultiva
te, precum și plantele din 
cultura a doua, spre a se 
realiza o recoltă supli
mentară de nutrețuri

• Este absolut necesar 
ca paiele și alte furaje 
grosiere să fie adunate 
neîntîrziat și transportate 
în apropierea sectoarelor 
zootehnice

Cerințele dezvoltării economiei 
naționale, ale ridicării nivelului de 
trai al poporului impun sporirea 
substanțială a producției zootehni
ce — lapte, carne, ouă. lină si alte 
produse de origine animală. Pro
gresele înregistrate în ultimii ani 
de zootehnia noastră sint eviden
te. insă posibilitățile de care dis
pune agricultura in această privin
ță sint mult mai mari. Acest fapt 
este demonstrat de diferentele 
mari care se înregistrează intre 
fermele zootehnice fruntașe și cele 
în care nu se realizează producțiile 
prevăzute. Aceste diferente sint 
determinate în special de modul in 
care este organizată activitatea Si 
se desfășoară munca in acest sec
tor. Ne aflăm într-o perioadă ho- 
tăritoare pentru aplicarea măsuri
lor de mare însemnătate de care

în pagina a III-a 
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în această privință, deși în econo

mia noastră au avut loc modificări 
substanțiale, mai există totuși unele 
unități economice unde directorul 
sau directorii adjuncți centralizează 
excesiv sau monopolizează toate la
turile procesului de decizie : sint 
semnalate frecvente cazuri cind spe
cialiștii nu sint consultați în pregă
tirea actului decizional sau se mai 
intilnesc si cazuri cind organele co
lective de conducere sint doar in
formate asupra unor decizii ce au 
fost deja luate și care ar fi impli
cat. prin importanța lor, analize și 
hotărîri colective. Asemenea neajun
suri manifestate în actul conducerii 
economice nu pot avea efecte pozi
tive asupra activității întreprinderi
lor. Iată de ce este necesar să se 
asigure participarea întregului per
sonal muncitor la conducerea unită
ților. conducere concepută și aplica
tă in unitatea dialectică a elemen
telor sale componente : diagnoză, 
decizie, organizare si control.

Cele citeva aspecte aduse în dis
cuție atit cu privire la perfecționa
rea cadrului democratic al conduce
rii. cit și la modernizarea tehnolo
giei acesteia scot în evidență pre
zenta unui fenomen comun și cu 
implicații deosebite asupra evolu
ției de ansamblu a acestora, res
pectiv actul participării maselor 
largi de oameni ai muncii la proce
sul de conducere. Apărut ca rezul
tat al politicii creative a partidului 
nostru, referitoare la perfecționarea 
continuă a democrației muncitorești 
și al înfăptuirii consecvente a prin
cipiului construirii socialismului cu 
poporul și pentru pOpor. actul par
ticipării are un .caracter multidi
mensional. obiectul participării con- 
stituindu-i toate domeniile de acti
vitate ale vieții noastre economico- 
sociale. La nivel micro, ca de altfel 
și în profil macroeconomic, partici
parea trebuie avută in vedere ca un 
mecanism de „autoreglare", ea dez- 
voltindu-se pe măsura creșterii și 
consolidării unităților economice, ca 
urmare a eforturilor de dezvoltare 
a conștiinței sociale socialiste. Un 
aspect foarte important cu privire 
la actul participativ este conturat 
de faptul că la nivelul unităților e- 
conomice. îndeosebi, acesta nu tre
buie să se limiteze doar la consul
tare. ci el trebuie să inglobeze și 
prezența colectivului la elaborarea 
deciziei. Aceasta înseamnă că uni
tățile economice, prin formele edu
caționale și structurile lor specifi
ce. trebuie să creeze țadrul propice 
de antrenare a colectivului de oa
meni ai muncii, astfel ineît să se 
treacă pragul participării pasive sau 
aprobative si să se asigure o depli
nă răspundere in fundamentarea si 
aplicarea tuturor măsurilor necesare 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor economice. în acest sens sint 
necesare preocupări mai intense

® Prin organizarea pă- 
șunatului să se prevină, 
în aceste zile, folosirea în 
hrana animalelor a fura
jelor destinate perioadei 
do stahulație

depinde îmbunătățirea radicală a 
activității în zootehnie și care tre
buie să preocupe acum cadrele de 
conducere si specialiștii din unită
țile agricole, consiliile agroindus
triale și direcțiile agricole, orga
nele și organizațiile de partid.

Principala condiție de care de
pinde sporirea efectivelor de ani
male și creșterea producției zooteh
nice o constituie asigurarea echili
brului nutritiv stabilit prin balanța 
furajeră. Există reale posibilități 
în acest sens. Datorită umidității 
optime din prima parte a anului, 
vegetația pe pajiștile naturale si 
cultivate s-a dezvoltat puternic, o- 
ferind premisele îndeplinirii și 
chiar depășirii cantităților de nu
trețuri. îndeosebi de fin. care tre
buie să fie strinse si depozitate 
pentru perioada de stabulație. Cu 

relatări ale corespondenților noștri din județele

pentru creșterea răspunderii oa
menilor muncii, și îndeosebi a 
membrilor organelor colective de 
conducere, in actul de decizie. 
Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului in expunerea 
din aprilie 1988, „Trebuie să facem 
ca adunările generale, consiliile oa
menilor muncii să aibă un rol mai 
activ și în activitatea de întărire • 
răspunderii tuturor oamenilor mun
cii, a ordinii și disciplinei in toate 
unitățile economico-sociale. Adună
rile generale trebuie să dezbată nu 
numai problemele întreprinderii, dar 
și activitatea proprie a oamenilor 
muncii, să tragă la răspundere pe 
acej membri ai colectivului respec
tiv care, prin munca si prin mani
festările lor, dăunează colectivului 
și întregii activități".

Perfecționarea activității organe
lor democrației muncitorești, crește
rea intensității actului de partici
pare. cit și îmbunătățirea tehnolo
giei conducerii implică, totodată, un 
larg proces de perfecționare a struc
turilor funcționale ale unităților eco
nomice. Avem in vedere, cind ridi
căm această problemă, că unitățila 
economice iși mențin vechile orga
nigrame. cu toate că din punct d« 
vedere structural, funcțional, insti- 
tuționalizarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii și a consiliu
lui oamenilor muncii a dus la am
plificarea obiectivelor și responsa
bilităților ce revin cadrelor de exe
cuție. a generat redistribuiri de sar
cini. competente și responsabilități 
intre titularii de posturi de condu
cere. precum și modificări de ordin 
funcțional in cadrul unităților. Fre- 
zenta celor două organe colective a 
generat, de asemenea, modificări 
substanțiale în relațiile organizațio- 
nale. respectiv in cadrul raporturi
lor ierarhice, funcționale, de coope
rare. multiplicind. în același timp, 
rețeaua de relații dintre conducere 
și eșaloanele de execuție. In aceste 
condiții, perfecționarea procesului 
de conducere, prin valorificarea su
perioară a actului de participare, 
impune creșterea funcționalității 
structurii organizatorice și eficienti- 
zarea în continuare a muncii de 
conducere.

Consiliul oamenilor muncii, ca or
gan de .conducere între două adu
nări generale, trebuie integrat func
țional în structurile unităților eco
nomice. Aceasta presupune atit o 
compartimentare funcțională a mun
cii de conducere și control, cit șl o 
materializare a laturii creative a ac
tivității desfășurate de acest organ 
colectiv de conducere. într-o aseme
nea accepție este necesar să s«
Prof. dr. Dumitru PATRICHE 
Academia de studii economice 
București
(Continuare in pag. a V-a)

© Construcțiile zooteh
nice să fie reparate din 
fcrî, asigurîndu-se cele 

bune candizi de adă- 
poslire șj îngrijire a ani
malelor pe timpul iernii

toate acestea. în multe unități a- 
gricole si județe nu s-a acționat cu 
răspunderea ne.cesară pentru strin- 
gerea. conservarea si gospodărirea 
cu chibzuință a tuturor resurselor 
de furaje. După cum rezultă din 
datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii, pină la 8 august, in 
județele Teleorman. Tulcea Brăila 
Bistrița-Năsăud. Galați. Călărași. 
Gorj și altele s-au depozitat pen
tru iarnă cantități mult mai mici 
de fin decit cele prevăzute in pro
gramul stabilit. De asemenea, exis
tă restante in ce privește asigura
rea suculentelor, intirzie stringerea 
și depozitarea paielor, a altor gro
siere. Timpul este de acum înain
tat si pune cu acuitate în fața ca
drelor de conducere din unitățile
(Continuare în pag. a III-a)
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MOMENTUL SOLEMN AL PRIMIRII IN RINDURILE PARIU
■ ■ ■■■ ■iin examen pelitic al tuturor comuniștilor!

COPIII fiecărei familii, 
VIITORUL întregii țări

este un
3 600 000

Partidul Comunist Român 
partid puternic. Cu peste 
de membri ; cu organizații active in 
toate unitățile economico-sociale, în 
toate domeniile. Pe măsura sporirii 
rolului politic conducător in întrea
ga noastră societate, prin implicarea 
in fiecare sferă de activitate, parti
dul trebuie să continue, totodată, să 
se întărească — numeric și calitativ 
— primind mereu în rindurile sale 
noi și noi membri, dintre cei mai 
înaintați și devotați oameni ai mun
cii, bărbați și femei, în special ti
neri. care au o temeinică pregătire 
profesională și politico-ideologică.

Subliniind aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta, la Consfă
tuirea din iunie cu activul și cadrele 
de bază din domeniile activității or
ganizatorice, ideologice și politico- 
educative, că primirea in partid 
trebuie să constituie nu o formali
tate, ci un act solemn, care să de
termine o schimbare în activitatea 
și viața celui care intră de bună 
voie in rindul comuniștilor. Pentru 
că, în societatea pe care o edificăm, 
comunistul este, trebuie să fie un 
om cu o înaltă conștiință revoluțio
nară, stăpîn pe cele mai noi cuceriri 
din toate domeniile, posesor al unui 
larg orizont științific și cultural, ca
pabil și hotărît să se angajeze pe de
plin și cu bune- rezultate în prima 
linie a luptei pentru socialism și co
munism.

Pe parcursul documentării noastre 
în muncipiul Sf. Gheorghe, din jude
țul Covasna, am căutat răspunsuri 
tocmai la unele întrebări privind 
asemenea aspecte concrete : 
întreprinde pentru pregătirea 
ce doresc să intre în rîndurile 
niștilor, cum este organizată 
mirea în partid. în ce măsură noii 
membri sînt integrați în viața de 
organizație.

ce se 
celor 

comu- 
pri-

„Ne ocupăm de tineri 
încă de la încadrarea lor 

în muncă"
...Sîntem la întreprinderea textilă 

„Oltul". Participăm la o adunare ge
nerală in care are loc pri
mirea în partid a tinerei fila
toare Ecaterina Reketes. Momen
tul este cu adevărat solemn, 
emoționant; cu atît mai emoționant 
și mai important pentru tînăra îm
bujorată din fața asistenței, cu cît 
dialogul cu cei ce urmau să-și ex
prime acceptul prin vot deschis nu 
fusese nicidecum superficial, grăbit! 
i se puseseră întrebări, i se făcu
seră recomandări pentru activitatea 
viitoare, i se atrăsese atenția că 
de-acum înainte va trebui să mun
cească și să trăiască în chip comu-

să merite și să confirme 
celor care o primeau în 

iat-o, pe tînăra 
semnînd „Anga- 
apoi inconjura- 
căldură. îmbră- 
— printre care 
Pălămidă a trăit

nist. încît 
încrederea 
organizația lor. Și 
membră de partid 
jamentul solemn", 
tă și felicitată cu 
țisată de prietene 
țesătoarea Mariana 
și ea, la rindu-i, abia de curind un 
asemenea eveniment important din- 
tr-o viață de om.

Ecaterina Olăh, secretara biroului 
organizației de bază respective (nr. 
1), ne oferă, apoi, unele informații 
privind desfășurarea acțiunii de 
primire în partid. Aflăm, astfel, 
și notăm că întărirea calitativă 
și numerică a organizației cu 
noi membri de partid este o preo
cupare parmanentă. Date fiind com
poziția personalului și specificul lo
cului de muncă, în mod deosebit

lege, să-i ajutăm concret în activi
tatea cotidiană : pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție, ridicarea oa- 
lificării profesionale, îmbogățirea 
necontenită a nivelului ideologic și 
cultural, integrarea în munca poli
tică și, cînd e nevoie, pentru rezol
varea unor probleme de viață“.

De la „caietul secretarului" 
la analize periodice

La întreprinderea de mașini agre
gate și subansambie auto (I.M.A.S.A.) 
în fiecare început de an toate cele 
54 organizații de bază iși Întocmesc 
o evidență cu oamenii muncii 
care să fie pregătiți pentru a intra 
în partid. In acest an, 1988, au fost 
propuși 216 ; dintre ei. în primul se
mestru au fost discutați și primiți

din întreprindere (nr. 47 — secția 
energetic șef ; nr. 30 — cutii de vi
teză ; nr. 26 — secția axe motoare) 
se achită cu seriozitate și responsa
bilitate de sarcina pregătirii și pri
mirii 
meni ai muuai, l 
scule de filetat ; 13 
7 — 
nesc 
sugerăm comitetului de partid de la 
I.M.A.S.A. să analizeze, spre a Ie 
veni in ajutor, activitatea birourilor 
organizațiilor de bază, din cele care 
trebuie ajutate și stimulate mai 
mult în acest domeniu.

în partid a celor mai buni oa- 
ai muncii, iar altele (21 — 
_ _____  , 3 — prototipuri ; 
secția mecanic-șef) iși îndepli- 
mai anevoie această misiune,

satisfacție. atunci cînd prezenta noastră e simțită 
umărul celorlalți : ai intrat in viată ! Sîntem in- 

uneori, cînd ezităm : întră în viață ! Dar. de fapt.
Nî se spune, cu 

puternic alături de 
demnați. încurajați, . .
cind intrăm în viață, cu adevărat 7

Sensul propriu al acestei sintagme — intrarea în viață — l-am urmă
rit, cu sufletul la gură, cu emoție, 
cute la clinica de obstetrică și 
București.

cu bucurie, în cele 24 de ore petre- 
ginecqlogie a Spitalului municipal

Inițiative și experiențe în municipiul 
Sf. Gheorghe privind creșterea calitativă 

a rîndurilor partidului

este avut în vedere tineretul. „Chiar 
imediat după incadraiea tinerilor in 
muncă purtăm o discuție cu ei, spre 
a incepe să-i cunoaștem. Iar după 
ce ii observăm o perioadă in mun
că, in viața de zi cu zi, pe cei mai 
buni îi și considerăm ca potențiali 
noi membri de partid. Și îi antre
năm in diverse activități politico- 
educative, continuind să-i cunoaș
tem cit mai bine — printre altele și 
Ia adunările organizației U.T.C., 
la care participăm. La noi. de pre
gătirea fiecărui tînăr care iși expri
mă dorința de a fi primit in partid 
răspund cite doi comuniști cu ex
periență și autoritate moral-politi- 
că. De exemplu, de pregătirea Eca- 
terinei Reketeș s-au ocupat comu
nistele Georgeta Macovei și Marga
reta Birtalan ; de Mariana Pălămi
dă — Rozalia Popovici și Lucica 
Farțadi. în momentul cînd, împreu
nă, cei trei consideră că tînărul este 
bine pregătit, cererea de primire în 
partid este luată în discuție".

Ce înseamnă a te ocupa de pregă
tirea unui tînăr pentru a deveni co
munist — ne spune Georgeta Maco
vei : „O complexă muncă de for
mare și dezvoltare a unei înalte con
științe revoluționare, muncă ce ne
cesită deopotrivă dragoste de om, 
răbdare și tact. Noi înșiiîe, comu
niștii ce ne ocupăm de tineri, tre
buie să fim — mai întîi de toate — 
modele în muncă, în comportare, 
să-1 educăm pe aceștia mai ales 
prin exemplul faptelor. Și, se înțe-

107. „Sigur, posibilități sînt să pri
mim in partid mai multi membri, 
dar punem pe primul plan calitatea 
celui ce solicită această cinste și 
onoare" — menționează secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. Emanoil Mitrea.

La adunarea generală în care se 
discută cererea de primire în partid 
participă, pe lingă comunistul care 
s-a ocupat de pregătirea celui dis
cutat (chiar dacă face parte dintr-o 
altă organizație de bază), și secre
tarul organizației U.T.C. (majorita
tea noilor primiți sînt uteciști).

O experiență bună există la 
I.M.A.S.A. în privința urmăririi și 
analizării sistematice a modului în 
care este pregătită șl se desfășoară 
primirea în partid. In fiecare orga
nizație de bază a fost distribuit „Ca
ietul secretarului de partid" (tipărit), 
care cuprinde îndrumări detaliate cu 
privire la toate sarcinile și obiec
tivele de îndeplinit ; evident, acțiu
nea de primire în partid se află la 
loc de frunte și explicată 
Iar, periodic, biroul comitetului 
partid din întreprindere 
diferite aspecte ale 
partid : activitatea 
U.T.C. pentru formarea tinerilor 
viitori comuniști ;
primirile în partid în semestrul pre
cedent ; cum se ocupă comuniștii cu 
experiență de pregătirea noilor 
membri de partid ș.a.m.d.

Pornind de la constatarea că în 
timp ce unele organizații de bază

detaliat, 
de 

analizează 
primirii in 
organizațiilor 

ca 
cum au decurs

Imagine din secția ringuri a 
Filaturii de lină pieptănată din 

Bistrița
Foto : S. Cristian

Confirmarea — moment 
de înaltă responsabilitate 

și exigență comunistă
Comitetul municipal de partid Sf. 

Gheorghe urmărește, desigur, în 
mod sistematic întărirea numerică și 
calitativă a organizațiilor de partid 
prin primirea de noi membri. In 
primul rînd, acordă sprijin în pre
gătirea viitorilor comuniști : expu
neri despre calitatea de membru de 
partid, despre carnetul de partid, 
centralismul democratic, disciplina 
de partid ș.a. ; simpozioane cu teme 
privind mărețele realizări socialiste 
în oraș, în județ, în țară etc.; Tot
odată, organul de partid municipal 
se îngrijește ca toate adunările de 
primire în partid să fie organizate 
și să se desfășoare ca momente so
lemne cu puternică înrîurire asupra 
vieții și educației celui discutat.

Iosif Molnar — prim-secretar al 
comitetului municipal de partid — 
ne vorbea, în același timp, și de un 
alt moment important — confirmarea 
primirii în partid : „Pentru cel care 
dorește cu ardoare și cere să fie 
primit în partid, ■ emoțiile acestui 
eveniment unic din viața sa nu se 
încheie o dată cu citirea și semnarea 
„Angajamentului solemn" în adu
narea generală. Potrivit normelor 
statutare, hotărîrea adunării gene
rale dobîndește putere deplină în 
urma confirmării acesteia de către 
organul de partid superior învestit 
cu acest drept. în ceea ce ne pri
vește, facem totul pentru ca momen
tul confirmării primirii în partid 
să fie un moment al înaltei 
responsabilități și al exigentei co
muniste, bineînțeles tot in scop 
educativ, formativ. Discuțiile care 
au loc cu acest prilej, întrebările 
care sondează stadiul pregătirii 
politice și generale sau atitudinea 
față de diferite situații ce apar în 
viață, îndemnurile și recomandările 
concrete ce le facem izvorăsc din 
grijă și afecțiune tovărășească față 
de noul membru de partid, din pre
ocuparea ca el să pornească bine pe 
drumul ales. Iar dacă, uneori, filtrul 
confirmării arată că omul nu e încă 
suficient pregătit pentru a intra în 
rîndurile comuniștilor, tot din grijă 
față de el, dar și din dorința de a 
lăsa să intre în partid numai oa
meni care-și cunosc foarte bine me
nirea revoluționară, confirmarea este 
respinsă ori amînată. Așa s-a pro
cedat. de exemplu, cu doi tineri de 
la S.M.A. Sf. Gheorghe : nu 
bine pregătiți, au fost 
sfătuiți cum . să studieze, cum 
mediteze asupra calității 
bru al partidului ; după 
cînd s-au pus la punct 
punct de vedere, au fost rechemați. 
Și confirmați. Parcă erau alți oa
meni. Biroul comitetului municipal 
de partid nu omite, însă, în legătură 
cu confirmările de noi membri, că 
acestea reprezintă și o apreciere a 
activității organizațiilor de partid, 
care au hotărit in acest sens, și ac
ționează în consecință pentru mai 
buna orientare a acestora, pentru 
intensificarea muncii de selectare și 
pregătire a viitorilor comuniști".

Și, desigur, munca de formare a 
noilor primiți în partid nu se în
cheie o dată cu momentul confir
mării. Importantă este. în 
nuare, asigurarea integrării 
niștilor tineri în viața de organiza
ție, crearea condițiilor pentru ri
dicarea continuă a nivelului lor de 
cunoștințe științifice, culturale, per
fecționarea pregătirii lor moral-poli- 
tice, revoluționare.

Gheorghe M1TROI 
Constantin TIMARU 
corespondentul „Scînteii"

Elena, operatoare

limentara. Are acasă o fetiță de trei 
ani. La ora 6.19, va naște a doua fe
tiță.

Asistenta medicală de pe salvare, 
care a însoțit-o pînă aici, a și trecut 
..pe recepție". In scurtul răstimp in 
care aște'aptă să i se comunice 
traseul pentru mai departe, stăm de 
vorbă.

— Lucrez de 30 de ani pe salvare. 
E greu să vă spun in cîteva cuvinte 
ce înseamnă lucrul acesta. Să înveți 
să fii întîi de toate, un om pentru 
oameni. In rest — e de muncă ! Dar 
e o muncă frumoasă. Dacă avem 
greutăți 7 Avem, firește I Ele însă 
trec, se uită. Cum trec și se uită 
durerile nașterii. Rămîn bucuriile., 
Nu-i lucru puțin să sprijini intrarea 
in viată a unui OM ! E un lucru atit 
de mare încît nu va putea fi po
vestit pe de-a-ntregul niciodată. 
Trebuie trăit.

ZORI DE ZI. PESTE ZI. Ii pri-

zile. care, la rindul Iul. are acasă 
două surioare mai mari, nerăbdă
toare să-1 cunoască...

Mamele au o singură rugăminte: să 
mulțumim, prin ziar, în numele lor, 
medicilor care le-au asistat la naș
tere. Recitind numele medicilor căro
ra trebuie să le aducem mulțumiri, 
constatăm că sarcina noastră poate 
fi îndeplinită : nu lipsește numele 
nici unuia din clinică. Mulțumim, 
prin urmare. întregii clinici, in nu
mele lor. aj copiilor lor.

Ora 10.00. Trăim în continuare sen
zația pe care am încercat-o alături 
de noii născuti — Senzația zorilor d« 
zi.

La biroul de înregistrare a nașteri
lor a început activitatea. Aici, foar
te tinăra și entuziasta registratoare 
medicală lucrează mai ales cu tații. 
Nu se plînge. 
ușoară. E foarte 
entuziasmați, ai 
între ei. Dar

Intrarea în viață
dorit foarte mult

erau 
amînați și 

Să 
de mem- 

un timp, 
din acest

conti- 
comu-

UN CUVlNT ORTOGRAFIAT CU 
MAJUSCULE. Anul : 1988. Luna :
august. Ziua : 8. Ora : 16.

Dacă răsfoim foaia de observație 
a unei lehuze, vom găsi, Ia pagina 
patru, înscris invariabil : data, ora 
și. apoi, cu majuscule, un cuvînt : 
NAȘTE ; urmează, alături, semnătu
ra si parafa medicului care a asistat 
la eveniment. Oricîte conotații ar 
purta, în orice chip ar fi ortografiat, 
cuvîntul acesta descoperă prea puțin. 
El cuprinde. în cinci litere, lungi 
minute de viață, cele mai pline, cele 
mai frumoase din existența unei fe
mei. Cuvintul acesta inchide. in 
cinci litere, munca plină de încorda
re. de răspundere a Dersonalului 
medical implicat. Cuvîntul acesta 
cuprinde, adunîndu-I din risipire, pri
mul strigăt, țipătul noului născut : 
un om ne dă de știre că a intrat in 
viață.

Ora 17. Pecenco 
la Direcția cen
trală de statistică, 
se află de cîteva 
ceasuri bune in 
sala de travaliu. 
Acum ne privim, 
în aerul subțiat 
de așteptare. Ea 
are 34 de ani, și-a
un copil, se află la un pas de a-și 
împlini dorința. Deși durerile se în
tețesc, nu scoate nici măcar un gea
măt. Stăpînirea de sine, echilibrul 
ei ne impresionează ; își păstrează 
forțele pentru momentul hotărîtor.

(— Mă gîndesc cîteodată că în
treaga lume e, cum să vă spun, ca 
o imensă sală de travaliu.

Optimismul acestei tulburătoare 
imagini, pe care avea s-o rostească 
a doua zi în zori. în aceeași sală, 
una dintre asistentele medicale ale 
secției, numai aici poate fi înțeles).

La ora 17,41, primul țipăt al nou
lui născut sfîșie liniștea încărcată 
de așteptare, o liniște în care am fi 
putut auzi cum curge sudoarea pe 
fruntea medicului. S-a născut o fe
tiță normoponderală (în termenii 
asistentei medicale de pediatrie, care 
o preia. însemnînd : întreagă, sănă
toasă. frumoasă) de trei kilograme 
și trei sute de grame.

I se arată fiica și mama șoptește, 
respirînd adine, mai mult pentru 
sine : să-mi trăiască... Ni se aburesc 
ochii de emoție.
simte că așteptăm să ne spună ceva 
și face una dintre cele mai firești și 
complete declarații posibile ;

— Sint fericită...
Sentimentul acesta încăpător, pe 

care l-am mai auzit mărturisit si în 
alte împrejurări, are. în locul in 
care ne aflăm, semnificații deosebi
te. Un sentiment pe care îl încer
căm toți cei prezenți.

„MEDIC IN GARDA !". Avem cea 
mai optimistă profesie, ne încredin
țează unul dintre medicii echipei de 
gardă. Particularitatea specialității 
noastre 7 In primul rînd aceea că lu
crăm cu oameni sănătoși ; In al doi
lea și in al treilea rînd, aceea că 
avem în grijă. concomitent, două 
vieți... Numele meu 7 N-ar fi corect 
să mă transformați intr-un erou de 
reportaj, într-o noapte in care nu-mi 
fac decit meseria, nimic in plus. 
Mai aproapp de adevăr ar fi să 
convingeți cititorii că protagonistul 
acestei nopți e unul coiectiv. inclu- 
zind aici viitoarele mame, copiii, 
personalul medical. Nu putem fi 
despărțiți unii de alții — veți avea 
tot timpul să constatați — nici măcar 
din motive... teoretico-metodologice. 
După cum nu putem omite condi
țiile materiale deosebite care ne-au 
fost oferite pentru a ne desfășura 
activitatea. Toate se leagă...

— Medic in gardă !
Apelul acesta se aude. Ia intervale 

din ce în ce mai scurte, ca un lait
motiv. Un medic a și plecat spre 
internări, înainte chiar ca — tran
scriind apelul în carnetul de repor
ter — să apucăm să 
exclamării.

„E DE MUNCA !". 9 august. Ora 
01,00. A fost adusă 
naștere Tudora Ioana. E în vîrstă de 
21 de ani, e vinzătoare la I.C.L. A-

Proaspăta mamă

punem semnul

cu dureri de

Ca pentru orice pro
dus. și pentru auto
turisme. cumpărători
lor li se înmînează un 
certificat de garanție, 
în baza căruia sînt re
parate sau înlocuite 
acele componente ce 
se defectează în peri
oada de garanție, ca 
urmare a 
ascunse, 
catul de 
berat de 
rea de 
„Dacia1 
precizează : „Garanția 
se aplică la toate (sub
linierea noastră) pie
sele și subansamblele 
care prezintă defec
țiuni de fabricație".

De ce am făcut 
această subliniere 7 
Pentru că. în mod pa
radoxal. deși unitățile 
„Dacia-service" garan
tează orice piesă și 
subansamblu 
rent de

unor vicii 
în certifi- 

garantie eli- 
intreprinde- 
autoturisme 

— Pitești, se

(indife- 
valoare), pen-

tru unul din repere 
face excepție. E vorba 
de bujii. întrucit re
prezentanții ateliere
lor de reparații n-au 
fost in măsură să ne 
explice care sînt mo
tivele acestei excepții 
(neprevăzută nici în 
certificatul de garanție 

■al mașinilor), ne-am 
adresat conducerii în
treprinderii care pro
duce bujiile — „Sinte- 
rom“ din Cluj-Napoca, 
Mirat de sesizarea 
noastră, inginerul-șef 
al întreprinderii ne-a 
dat să citim STAS-ul 
nr. 5518/1980, pe baza 
căruia se face con
tractarea buiiilor cu 
producătorii de auto
turisme, document în 
care se scrie negru pe 
alb că „întreprinderea 
acordă garanție pentru 
bujiile pe care le fa
brică" (art. 6). preci- 
zîndu-ne că există po
sibilitatea determinării

exacte a datei de fa
bricație pentru fiecarg 
bujie. Or, dacă între
prinderea producătoa
re acordă garanție, de 
ce nu fac același lucru 
și unitățile de repa
rații „Dacia-service" 7 
Ele.nu cunosc această 
prevedere legală 1

Și încă o întrebare : 
de ce nu sînt dotate 
atelierele service cu 
aparate de control 
care să determine dacă 
o bujie este bună 
sau nu 7 întreprinde
rea „Sinterom" este 
dispusă să producă a- 
ceste aparate, numai 
că nimeni , nu i-a soli
citat acest lucru pină ■ 
în prezent. Or. în lip
sa aparatelor respecti
ve, totul este lăsat la 
„auzul" meseriașilor, 
care stabilesc după 
ureche calitatea bujii- 
lor.
Mihai IONESCU

Pe Litoral...

Răspunsul celor în drept nu a venit
în schimb sesizarea abuzurilor continuă

"E ora 
unității 
presei' din centrul sta
țiunii Eforie Nord — 
zeci de oameni. De ce 
nu se duc pe plajă și 
pierd din timpul afec
tat unei băi în mare 
stînd pe trotuarul în
cins ? întrebindu-i. a- 
flăm că așteaptă să 
cumpere un ziar sau o 
revistă, un rebus sau 
un almanah, care să le 
facă ziua mai plăcută, 
să-i informeze cu ce 
mai e nou prin tară si 
prin lume, să citească 
o poezie, un fragment 
literar, o cronică spor
tivă.

După cum rezultă 
din investigațiile făcu
te, multe din chioșcu
rile de difuzare a pre
sei 
că 
să 
de 
fi

10 și în fata 
de difuzare a

stau inchise. așa 
cel mai sigur e 
sacrifici o oră 
plajă pentru a 

sigur că obții pu-

blicatiile dorite. Mai 
ales că unele vin in
tr-un număr redus de 
exemplare și se epui
zează urgent. Sînt 
puncte pe unde se pe
rindă mii și mii de oa
meni zilnic, cum ar fi 
intrarea la băile reci 
de nămol, pe faleză, 
locurile de acces pe 
plajă, unde chioșcurile 
lipsesc. ele neflind 
suplinite măcar de 
puncte volante de vîn- 
zare a presei, cum am 
văzut că există în 
unele stațiuni mon
tane din țară. în plin 
sezon estival, pe Lito
ral punctele de di
fuzare a presei s-au 
redus, în loc să spo
rească. iar situația 
este valabilă aproape 
pentru toate stațiunile 
de pe malul mării. 
Cine este răspunzător 
de această situație 7 

Lucrătorii de la poș-

tă primesc presa, dar 
de difuzarea ei se 
ocupă, pe Litoral, în
treprinderea comer
cială de stat pentru 
mărfuri metalo-chimi- 
ce Constanta. Si cum 
întreprinderea comer
cializează zeci de mii 
de produse. între care 
și presa, iar valoarea 
acesteia este minimă, 
și preocuparea este 
pe măsura respectivă.

Desigur, la urma ur
mei nu forma de or
ganizare interesează, 
ci dacă ziarele si re
vistele ajung lesne la 
cititorul aflat in va
canță pe Litoral. Ceea 
ce. așa cum am văzut, 
nu se prea intimplă. 
Poate este cazul ca 
forurile locale să gă
sească soluții si forme 
noi. potrivite pentru 
această activitate.
Rodită ȘERBAN

în numărul din 15 iunie a.c. 
(14 252), ziarul nostru a publicat 
anchșta „Subscriem la orice fiindcă 
așa vrea directorul... sau odiseea 
unui abuz", referitoare la modul în 
care, abuzind de funcția sa, directo
rul spitalului municipal din Ploiești, 
dr. Emil Vlaiculescu, dind dovadă 
de o incrincenare și o adversitate 
demne de o cauză mai bună, a per
secutat, a supus unui șir de șicane 
și nedreptăți, culminind cu desface
rea ilegală a contractului de muncă, 
pe asistenta Ana Maria, om al mun
cii de la același spital, care, sîib- 
liniem, se afla în pragul pensionă
rii, nu săvirșise pînă in momentul 
declanșării acelui maraton al ile
galităților nici o abatere, fiind apre
ciată și lăudată, in scris, chiar și 
de către protagonistul „odiseei" a- 
mintite. Trebuie spus că A. M. 
a fost repusă — parțial — în dreptu
rile sale de către instanța de 
judecată, care a dezvăluit totodată 
și unele din ilegalitățile, abuzurile 
și mașinațiunile de care s-au servit 
directorul și „coechipierii" săi. Așa 
cum «am arătat însă în ancheta 
noastră, o altă cauză ce ne-a de
terminat să scriem despre acest caz 
a fost și relevarea consecințelor pe 
care le pot avea tratarea cu super
ficialitate, neglijarea problemelor 
personale ale oamenilor muncii de 
către comitetul sindicatului si consi
liul oamenilor muncii. Astfel, in ca
zul dat. unii din membrii acestor or
gane, deși cunoșteau că este vorba de 
o răfuială a directorului și vedeau 
bine că se încearcă și o formă de in
timidare a altora, care ar fi avut ceva 
de spus împotriva 
trar de conducere, 
tudine demnă si 
dimpotrivă, au dat 
rului, subscriind astfel la nedreptă
țile acestuia.

Nu am fi revenit însă asupra aces
tui caz dacă nu s-ar fi manifestat 
citeva simptome aparte. în primul 
rind, surprinzătoarea „discreție" a 
forurilor în drept, obligate, prin

răspuns criticilor 
doilea rind faptul

lege, să dea un 
ziarului, iar în al 
că. după apariția articolului, au sosit 
un număr important de alte noi se
sizări referitoare la abuzurile direc
torului spitalului, aduse la cunoștința 
redacției de alți oameni ai muncii 
din cadrul aceluiași colectiv.

Față de gravitatea faptelor, foru
rile în drept. între care Direcția 
sanitară județeană șl Consiliul ju
dețean al sindicatelor Prahova, erau 
obligate să ia măsurile ce se cuvin și

stilului său arbi- 
nu au avut o ati- 

responsabilă, ci, 
concursul directo-

să dea un răspuns ziarului conform 
Legii presei, articolul 64, care stabi
lește : „Organele de stat. întreprin
derile si instituțiile, precum si orga
nizațiile de masă și obștești au dato
ria să răspundă, în scris, organului 
de presă. în termen de 30 de zile de 
la data primirii comunicării trimise 
de acesta, cuprinzînd opiniile critice 
exprimate in presă cu privire la 
activitatea 1 _ . .
„consecvente", de altfel, 
lor anterioară 
organele vizate 
răspuns și nu 
sură, astfel că 
simțit încurajați să 
abuzul in această privință, dînd în 
mod „demonstrativ", Ia două zile 
după apariția articolului, decizie de 
încadrare definitivă a asistentei 
A. M. la dispensarul nr. 15. Adică 
acolo unde fusese mutată în mod 
abuziv și de unde chiar directorul 
spitalului se arătase de acord —

lor". Cu toate acestea, 
cu poziția 

față de acest caz. 
nu au dat nici un 
au luat nici o mă- 
cei în cauză s-au 

„desăvîrșească"

anterior publicării articolului — ca 
cea in cauză să plece și să lucreze 
la cabinetul de explorări funcționa
le (pentru oare este specializată și 
unde a lucrat înainte de declanșa
rea nedreptăților împotriva ei), dar 
la cel al... spitalului județean.

In schimb, dacă organele vizate 
n-au catadicsit să curme lanțul ne
dreptăților, pe adresa redacției au 
sosit numeroase scrisori de la citi
tori in legătură cu acest caz, cele 
mai multe de la alți încadrați ai 
Spitalului municipal Ploiești, prin 
care se cere să se facă ordine în 
acest spital, să fie curmate abuzu
rile ce sfidează etica socialistă, deon
tologia profesiei lor. „Lucrurile, în- 
tr-adevăr, așa stau — se spune în
tr-o asemenea scrisoare — în ceea ce 
privește abaterile și abuzurile direc
torului E. V. Dar acest articol nu 
dezvăluie nici măcar zeoe la sută 
din ele". „Subsemnata Gavrilă Catin- 
ca din Ploiești — cităm dintr-o altă 
scrisoare — îmi exprim acordul cu 
articolul publicat și vin să vă aduc 
la cunoștință următoarele : In anul 
1983, la data de 5 I, am fost che
mată de directorul spitalului, care 
mi-a adus la cunoștință că incepînd 
cu această dată mi s-a desfăcut con
tractul de muncă, deși în cel 23 de 
ani de cînd lucram în acel cabinet 
nu am săvîrșit nici o abatere, pri
mind numai calificativul «foarte 
bine»". Și, în continuare, ni se aduce 
la cunoștință un alt abuz, ale cărui 
consecințe nici In ziua de azi nu au 
fost înlăturate, motiv pentru care 
cea în cauză s-a și adresat redacției. 
De ce toate acestea 7 „Deoarece nu 
am contribuit niciodată atunci cînd 
asistenta-șefă Pacu Victoria (un fel 
de mină dreaptă a directorului, cum 
se arată și in alte sesizări), 
stringea bani în vederea cumpărării 
de cadouri de ziua acestuia". 
Deși rizibil, la acest aspect s-au 
referit și alți petenți care s-au adre
sat ziarului. Din aceeași categorie a 
abuzurilor fac parte și cele rela
tate pe mai multe pagini de doctorul

vesc lung, stăruitor, pe fiecare în 
parte. Nu mă aflu pentru intîia oară, 
în răstimpul din urmă. în aripa cli
nicii care adăpostește noii născuți ; 
in aripa ocrotitoare a clinicii, copiii 
dorm adine. Afară nu s-a luminat 
încă. Aici adie, dinspre fiecare pă- 
tuț. presimțirea zorilor de zi. Cel mai 
tînăr ocupant al salonului e o fetiță 
în vîrstă de... o oră și jumătate. Am 
fost de față la nașterea ei. îmi aduc 
aminte că proaspăta mamă, Tudora 
Ioana, privind-o. 1 s-a adresat 
direct, ca unui om mare :

— Să fii sănătoasă !
La ora 4,30, intră asistenta de 

serviciu să pregătească „tinerii" 
pentru primul alăptat de dimineață. 
Zăbovește cu fiecare ; fiecare are 
deja o biografie ; scrisă, ea încape 
toată pe bănuțul de recunoaștere pe 
care-1 poartă legat la mînuță. Unde 
în altă parte se poate păstra mai 
bine, deocamdată 7

Sala de alăptare. Mamele. în hala» 
te imaculate, cu măști de tifon, sea
mănă unele cu altele. Par a fi una 
singură, repetată, umplind încă
perea : Mama, tinindu-și Pruncul la 
piept, cu duioșie. Ne oprim in drep
tul fiecărei mame — a fiecărei voci, 
mai exact —facem cunoștință: Lefter 
Ana. de profesie tehniciană, are 
un băiete! de două zile ; Pușcoci 
Elena, operator-calculator, are o fe
tiță ; Arnăut Georgeta. confecționeră 
Ia I.C.T.B., are uh băiețel de trei

dar nu e o muncă 
interesant. Toți vin 
crede că seamănă 
dacă ai puțină 

experiență, observi că fiecare are 
entuziasmul lui. Ce să vă povestesc 7 
Cînd e vorba de băieți, numele sînt, 
în general, pregătite dinainte. Une
ori însă stau aici, lingă mine, minute 
întregi pînă să se hotărască. Alte
ori. imi dictează atîtea prenume, 
încît îmi fac datoria și le spun, la 

un moment dat : 
„Opriți-vă, nu 
mai încape în ru
brică !“ Vin și cu' 
nume fistichii. 
Satisfacția o am 
atunci cînd reu
șesc să-i conving 

să pună un 
Cea mai 

satisfacție 7 Cetățeanul cu 
născut la

să le schimbe, 
nume frumos copilului, 
mare " * ~
numărul 23 000 000 s-a 
noi în maternitate. Am trăit clipe 
de neuitat. Am rămas, pentru prima 
oară, peste noapte în spital — era o 
adevărată „competiție" pe tară. Di
mineața. Ia șapte jumătate, ne-am 
strîns, noi, registratorii, la Direcția 
sanitară, am așteptat să se centra
lizeze situațiile. Nu vă pot spune ce 
bucurie am avut cînd le-am comu
nicat colegilor rezultatul !

Directorul adjunct medical al Spi
talului clinic al municipiului Bucu
rești ne dă dreptate. Tot ce am vă
zut — chiar oamenii aceștia bine 
pregătiți, da. chiar și ei — sînt rodul 
grijii deosebite pe care partidul 
statul nostru o manifestă față 
tînăra generație, față de copii.

— Fiecare gest al oamenilor 
care l-ați cunoscut e unul al maxi
mei responsabilități. Pasiunea și 
dăruirea de care aminteați sînt con
diții indispensabile muncii lor.

Clinica de obstetrică și ginecologie 
a Spitalului municipal nu este 
un teritoriu al discursivității. Nici 
exaltările nu-și au locul aici. De cu
vinte simple, omenești e nevoie — 
și ele așa se rostesc aici. Cuvinte ca 
o inspirație adîncă.

Inspirăm adine I

si 
de

pe

Leila MUNTEANU

Spitalul clinic al municipiului București

Ștefan Grigore, între care promo
vări, mutări și detașări nelegale, in
teresate (inclusiv cea a norei direc
torului), încadrări fără concurs, men
ținerea unui climat de suspiciune și 
neînțelegeri, de intimidare și ame
nințări, aplioarea părtinitoare a dis
pozițiilor in defavoarea celor „care 
nu-i cîntă în strună". în timp ce pe 
alții, aflăm dintr-o altă sesizare, ca 
de pildă pe asistenta de la dispensa
rul nr. 15, ce a produs o gravă in
fecție unui pacient, un flegmon, sau 
pe asistentul ce a pus un picior să
nătos în ghips, îi face scăpați din 
vedere din motive deloc obscure.

Deosebit de grav este și actul a- 
buziv, lipsit de omenie, comis împo
triva doctoriței Pașcanu Sofia, om 
de o profesionalitate deosebită, 
pe care însă directorul spitalului 
ploieștean nu a mai putut-o suferi 
din momentul în care aceasta 
permis să fie de altă părere cu 
vire Ia calitățile. profesionale 
unui coleg. Astfel că — așa 
arată în memoriul său — de aici doc
toriței i s-au tras atît scoaterea în 
afara cabinetului de medicina muncii, 
pe care ea l-a amenajat și l-a uti
lat, cît și o serie de jigniri groso
lane ce in nici un fel nu trebuiau 
să se aducă vîrstei sale, dăruirii cu 
care șl-a făcut datoria, calității sale 
de membru de partid. Căci, între al
tele, in timp ce la Ploiești ei i-au 
spus că „ministerul a redus fondu
rile de retribuire și astfel va trebui 
să iasă la pensie", către direcția de 
resort a ministerului au susținut că 
„doctorița Pașcanu a Săvîrșit niște 
abateri ce nu se pot spune prin te
lefon". „Cum și unde se pot spune 
însă, spre a fi auzite și in sfîrșit 
curmate, abaterile și abuzurile direc
torului spitalului ploieștean 7" — se 
întreabă cei care ni s-au adresat.

Dacă din partea forurilor în drept 
nu s-a dat nici un răspuns, așa cum 
am precizat, în schimb s-a primit, 
zilele trecute, o scrisoare semnată de 
directorul E. V. personal. Ia 
care, așa cum arătam chiar in 
titlul anchetei precedente, unii din 
membrii consiliului oamenilor mun
cii... subscriu. Și o fac întocmai ca 
și pînă atunci, fără să cerceteze în 
nici un fel faptele, fără a avea 
măcar curiozitatea de a vedea dacă 
„reproșurile" pe care le formulează 
șeful lor au cel mai mic temei. Ast
fel, doctorul E. V. se arată 
„profund lezat" șl colegii săi sub
scriu cu aplomb că î s-ar fi pus

și-a 
pri- 
ale 

cum

In cauză competența profesională, 
sau cum se exprimă el cit se poate 
de limpede : „aprecierile asupra 
pregătirii profesionale a medicilor 
să fie făcute de către personalitățile 
medicale, considerind că în acest 
sens autorul articolului și-a depășit 
competența, fapt regretabil". Numai 
că in nici unul din rîndurile artico
lului nu se face nici cea mai mică 
referire la competența profesională, 
articolul mărginindu-se strict la ile
galitățile și abuzurile comise în ca
litatea 
este cu totul altceva, 
pasajele 
tor iși ___ , _ ____
fesional sînt fără obiect, chiar dacă 
ar fi fost semnate de altcineva, și 
nu, în primul rînd. de el însuși. Și, 
de altfel, trebuie precizat: în societa
tea noastră, principiile eticii și echi
tății socialiste sînt incompatibile cu 
abuzurile, cu nedreptățile, indife
rent ce merite profesionale și ob
ștești ar avea cel în 
pildă în arbitrajul de 
medicul E. V. s-a 
noscut eu ani în urmă.
feriri din această scrisoare care se 
fac la ancheta noastră sint și ele 
în afara chestiunii, eludîndu-se fon
dul problemei la care ne-am refe
rit, respectiv procedeele in afara 
oricăror norme la care s-a recurs 
în acest caz de abuz evident, după 
cum rezultă și din 
ței, în care, între 
că „rezultă reaua 
toriței A. Stavrescu 
rul nr. 15, unde
„probele" de care s-a servit condu
cerea spitalului), care a folosit orice 
mijloc de intimidare a martorelor 
M.E. șl N.M., prin condiționarea a- 
sigurăriî mijloacelor necesare trata
mentului, prin amenințări cu în
chisoarea și prin sugestie. în sensul 
că asistenta Ana Maria nu și-ar fl 
îndeplinit datoria". Iată, așadar, 
mijloacele prin care s-a obținut des
facerea contractului de muncă — 
decizie anulată de instanță — și prin 
care s-au fabricat „probele" de jus
tificare a sa.

Iată dar faptele ce ne determi
nă să considerăm că este timpul, 
este cazul ca atît Ministerul Să
nătății. cît și Comitetul județean de 
partid Prahova să analizeze aprofun
dat lucrurile și să dispună. în sfîrșit, 
măsurile de rigoare.

sa de director. Ceea ce 
astfel încît 

în care medicul-direc- 
face un autoelogiu pro-

cauză — de 
fotbal, unde 

făcut cu- 
Puținele re-

sentința instan- 
altele, se arată 
credință a doc- 
(de Ia dispensa- 

s-au „fabricat"

Ion MARIN
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Concomitent cu efectuarea lucrărilor
de vară din agricultură

ACTIVITĂȚII
T

(Urmare clin pag. I)

Răspundere muncitorească, exigență sporită
față de perfecționarea propriei activități!

„Mai in detaliu și poate mai la o- 
biect am dezbătut principalele pro
bleme ale producției in adunările 
oamenilor muncii de la nivelul sec
țiilor și fabricilor. în adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii am urmărit să punctăm doar 
problemele cele mai presante, mai 
acute și totodată să găsim căile me
nite să ducă la o mai puternică mo

bilizare a întregului colectiv pe.itru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe a- 
cest an". Aprecierea a fost' formu
lată de ingmerul-șef al întreprinde
rii de radiatoare, echipament meta
lic. obiecte și armături sanitare 
(I.R.E.M.O.A.S.) diii Capitală, tova
rășul Mircea Syrdulescu. la citeva 
minute după încheierea adunării ge
nerale. Nici nu‘fee putea o caracte
rizare mai succintă și mai exactă a 
împlinirilor, a experienței oiștigate 
în cursul dezbaterilor, dar și a .ten
tei de .scenariu bine articulat, pe 
care această adunare a lăsat-o pe 
alocuri. Dar să concretizăm.

O cit de sumară trecere in revistă 
â realizărilor obținute de acest co
lectiv in primul semestru al anului 
nu poate să omită depășirea planu
lui la produeția-marfă. Ia exportul 
pe ambele relații, economisirea unor 
cantități însemnate de energie și 
materiale. în darea de seamă, pre
zentarea realizărilor nu depășește 
însă spațiul cîtorva paragrafe, aten
ția fiind concentrată asupra proble
melor cu care Se confruntă între
prinderea. Iar acestea nu sint nici 
puține, nici ușor de rezolvat.

• Turnătoria de fontă — a treia 
ca mărime din țară — se. confrun
tă cu mari neajunsuri datorate in 
special calității necorespunzătoare a 
cocsului livrat de Combinatul side
rurgic din Călărași, „dar și a unor 
deficiențe proprii, mai ales in privin
ța organizării și urmăririi producției, 
a exploatării utilajelor", după cum s-a 
precizat în darea de seamă. Drept 
urmare. întreprinderea nu si-a ono
rat contracte în valoare de 32 mi
lioane de lei. reprezentînd- aproape 
30 000 bucăți căzi de baie și^ peste 
26 000 mp radiatoare din fontă.

O Aprovizionarea cu materii 
prime și materiale a întreprinderii 
nu este corespunzătoare. Iată un 
singur exemplu : benzile de oțel 
laminate la rece furnizate de Com
binatul siderurgic Galați nu sint 
asigurate nici măcar la nivelul ne
cesar executării produselor desti
nate exportului indirect.

® Deși a predat importante can
tități de materiale recuperabile, 
întreprinderea nu se încadrează in 
planul de livrări datorită în prin
cipal necorelării lui cu posibilită
țile reale ale unității. Ca urmare, 
s-au plătit penalizări de ordinul 
milioanelor de lei. care*  au grevat 
situația financiară, și așa precară, 
a unității.

9 în primul semestru al anului 
viteza de rotație a mijloacelor cir
culante a fost de aproape trei ori 
mai mică deeît nivelul planificat, 
ca urmare a creșterii cu încă 24 de 
milioane de lei a stocurilor supra- 
normative.
Toate aceste probleme, ca și alte 

numeroase aspecte asupra cărora nu 
mai insistăm, au fost inventariate in 
raportul prezentat de președintele 
consiliului oamenilor muncii, tova
rășul Marin Iordan. în continuare 
firesc ar fi fost să urmeze o dezba
tere deschisă, aprofundată, intr-un 
spirit de răspundere muncitoreasca, 
pentru a se găsi modalitățile prin 
care toate aceste probleme să fie re
zolvate. Acesta este de fapt rostul 
forurilor democrației muncitorești, 
în care trebuie numite fără menaja
mente lipsurile și mai ale? găsite 
soluții de rezolvare. Adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.R.E.M.O.A.S. a ratat 
însă această ocazie, iar vina o poar
tă și tonul oarecum impersonal a- 
doptat in darea de seamă. Cu excep
ția maiștrilor șefilor de ateliere și 
de secții de la fabrica de radiatoa
re. băi și alice — dar și aceștia ci
tați tot in bloc — nu ne-am putut 
lămuri clar cine anume se face răs
punzător de o deficiență sau alta. 
„Avem obiective care înregistrează 
întirzieri nejustificate. printre care : 
punerea in funcțiune a instalației 
de turnare la atelierul de băi I. rea

lizarea unei instalații de turnare cu 
joasă presiune". ..Se mai semnalea
ză incă unele (s.n.) cazuri in care 
diferite sorturi de ’metal sint ames
tecate. deși sint create suficiențe 
condiții tehnice". .în întreaga între
prindere continuă ; să se manifeste 
cazuri de neglijență, in special in 
buna depozitare și conservare a ma

Din cuvîntul particspanWor la adunarea
generală a oamenilor muncii

■- '1 ...........n •’r
de la I.R.E.M.O.A.S. București

Marian Bușe, muncitor, secre
tar al comitetului U.T.C. din 
întreprindere : „Preocuparea or
ganizației noastre pentru ridi
carea calificării și pregătirii 
profesionale a tinerilor este 
ilustrată de obținerea unui loc 
I și a cite două locuri II și III 
in întrecerea pe meserii la ni
velul sectorului".

Ion Magadan, economist, 
șeful serviciului aprovizionare : 
„Propun constituirea unei comi
sii în cadrul consiliului oame
nilor muncii care să analizeze 
oportunitatea modernizării de
pozitelor și a căilor de acces 
către principalele secții".

terialelor. în urmărirea strictă și 
permanentă a modului în care se 
respectă rețetele de fabricație, in in
tervenția operativă a conducătorilor 
locurilor de muncă, a maiștrilor ori 
de cite ori se semnalează abateri 
de la tehnologie și de la disciplina 
muncii". Asemenea formulări, care 
nu citează practic nici un nume, au 
apărut adeseori in darea de seamă. 
Iar despre felul cum și-au făcut da
toria membrii consiliului oamenilor 
muncii nu s-a spus nici un singur 
cuvint.

Participanta la dezbateri au insis
tat asupra lipsurilor dintr-un sector 
sau altul, asupra problemelor in re
zolvarea cărora au nevoie de spri
jinul centralei, ministerului, furni

zorilor de materii prime și materia
le. Au fost făcute referiri critice și 
autocritice, s-au menționat măsurile 
adoptate pentru îmbunătățirea mun
cii. au fost avansate propuneri con
crete cu privire la activitatea unui 
sector sau altul. Cel mai adesea vor
bitorii s-au referit la minusuri orga
nizatorice.. la greutățile generate de

Constantin Ghiță, subinginer 
la compartimentul C.T.C.: „Mar- 
ca fabricii este cunoscută și a- 
preciată in numeroase țări. Nu 
am primit reclamații cu privire la 
calitate de la partenerii externi. 
Totuși va trebui să fim mai exi
gent!, îndeosebi la sectoarele 
calde, pentru a realiza numai 
produse de cea mai bună ca
litate".

Florea Dună, inginer, șeful 
secției turnătorie : „Calificarea 
personalului muncitor din secția 
turnătorie continuă să lase de 
dorit. Propun să ne fie repar
tizați de. la liceul de speciali
tate patronat de întreprindere 
absolvenții din două clase de 
turnători-formatori".

abaterile de la disciplina tehnologi
că, de la disciplina muneji. Numai in 
secția de radiatoare, după cum a- 
firma șeful secției, inginerii] Florea 
Dună, ca urmare a absențelor nemo
tivate s-a pierdut o producție de cir
ca 15 000 mp radiatoare. în adunare 
s-a arătat, de asemenea, că in secția 
băi-alice este necesară schimbarea 
mentalității unor conducători ai 
locurilor de muncă ce nu au dove
dit intransigentă față de abateri, tot 
așa cum este nevoie și de întărirea 
asistenței tehnice in toate schimbu
rile.

Alti vorbitori s-au referit la mă
surile luate pentru reducerea stocu
rilor de materii prime și materiale, 
la activitatea organizației de tine

ret. — implicată direct in îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de export 
—. la serioasele deficiențe pe liniă 
aprovizionării tehnico-materiale. la 
activitatea de sindicat, pe linia or
ganizării întrecerii socialiste și mul
te altele.

Cu toată diversitatea problemelor 
abordate, trebuie spus că mulți vor
bitori s-au oprit insă la jumătatea 
drumului. însușindu-și parcă tonul 
din darea. de seamă, aceștia s-au 
menținut in sfera enunțiativă, fără 
a face referiri nominale, fără a arăta 
deschis cine anume și ce anume tre
buie să facă pentru îmbunătățirea 

ii activității'. ■
■ $i toi uși adunarea generală a avut 
: un-moment care puteți da.o altă tiur-„, 

1 miră dezbaterilor. în intervenția s'a.' 
inginerul Virgil Popa, directorul în
treprinderii, s-a referit clar la pro- 
blemele-eheie ale activității. Apre
cierile și criticile formulate nu au 
fost insă folosite pentru stabi
lirea unor măsuri concrete me
nite să asigure în viitor îm
bunătățirea activității productive. 
Chiar directorul economic al centra
lei. inginerul Paul Chiriță. a arătat 
că multe din problemele întreprin
derii. cu toate că stau permanent in 
atenția centralei, depășesc posibili
tățile de acțiune ale acesteia. De 
altfel, ar fi fost normal ca la adu
nare să participe și reprezentanți ai 
Ministerului Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Construcție, 
ai furnizorilor, ai coordonatorilor de 
balanțe, ai altor organe de sinteză 
al căror sprijin este necesar. Numai 
că aceștia au lipsit, deși au fost in
vitați să participe la adunarea ge
nerală. Ca atare, iată numai trei din 
problemele pe care discuțiile din a- 
dunarea generală, oricit de aprinse 
ar fi fost, nu le-ar fi putut soluțio
na :

® De mai mulți ani. ca urmare a 
utilizării unui cocs de calitate neco
respunzătoare, producția întreprin
derii nu depășește 150 000 căzi de 
baie anual. Ignorind această realita
te. demonstrată clar prin studișț teh- 
nico-economice avizate de ministe
rul de resort, organele de sinteză 
stabilesc niveluri ale producției cu 
pînă la 30 la sută superioare aces
tei capacități, punind întreprinderea 
în situația de a avea permanent 
contracte neonorate.

<2 Simpla comparație a sarcinilor 
de predare a materialelor refolosi- 
bile cu cantitățile de materii prime 
repartizate întreprinderii . arată dis
crepanțe greu de înțeles. Iată citeva 
exemple : din 11 600 tone de oțel. în
treprinderea ar trebui să predea- 
6 800 de tone. Din 4 430 tone alamă 
ar trebui să predea 3 900 tone. în ce 
privește aluminiul, întreprinderea 
ar trebui să recupereze și să pre
dea... cu 50 la sută mai mult decit 
a primit. Pe bună dreptate se pune 
întrebarea : cui folosește o aseme
nea practică antieconomică ?

• Prin planul de stat. întreprin
derea trebuie să realizeze 600 tone 
de utilaje. Pentru acestea există sar
cini din partea Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, există o bună experiență in 
producție, beneficiari tradiționali și 
comenzi lansate. Numai că Centrala 
industrială de utilaj metalurgic și 
prese Iași, coordonatorul de balanță 
pentru aceste produse, susține ferm că 
I.R E.M.O.A.S. nu figurează printre 
furnizori și. în consecință, nu emite 
repartițiile necesare.

Este limpede că adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii 
de ia I.R.E.M.O.A.S. a fost cu grijă 
pregătită. Și totuși, scopul urmărit 
nu a fost decit parțial atins. Iar 
aceasta, pe de o parte, pentru că o 
seamă dintre problemele ridicate nu 
și-au găsit o rezolvare clară. Iar, pe 
de altă parte, pentru că nu s-a făcut 
nici o referire la modul in care s-au 
soluționat problemele ridicate în 
precedenta adunare a oamenilor 
muncii. Ceea ce lasă impresia că 
multe din dificultăți sînt știute, re
cunoscute, reluate, dar din păcate 
rămin nesoluționate.

Gheorghe ION1ȚA
Eugen RADULESCU

Foto : S. Cristian

CONDIȚII OPTIME PENTRU DESFASURAREA
A

IN
HUNEDOARA

Programul zilnic în zootehnie
- riguros respectat !

Județul Hunedoara are condiții 
naturale favorabile dezvoltării zoo
tehniei. în scopul sporirii producției 
in această importantă ramură, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare Și conducerile majo
rității unităților agricole se ocupă 
îndeaproape de îmbunătățirea bazei 
furajere, urmăresc aplicarea de noi 
tehnologii în creșterea animalelor, 
asigură organizarea mai bună a mun
cii in fermele de animale.

Dintre acțiunile mai importante 
desfășurate in acest an in zootehnia 
județului menționăm pe cele care se 
referă la modernizarea construcțiilor 
zootehnice. Din cele 108 unități agri
cole. in peste 70 s-au finalizat lucră
rile de modernizare. în numeroase 
cooperative agricole și asociații eco
nomice intercooperatiste s-au reali
zat in acest an trei maternități pen
tru tineret bovin, a crescut numărul 
de locuri in creșele pentru vițeii 
pină la 30 de zile, s-a introdus apa 
in șapte ferme zootehnice, s-au con
struit trei bucătării furajere, două 
instalații de evacuare a dejecțiilor, 10 
finare cu o capacitate de 200 tone 
fiecare. La acestea se adaugă umbrare 
pentru bovine, drumuri de acces și^ 
platforme tehnologice în incinta fer
melor etc.

Ca urmare a măsurilor ce se în
treprind in vederea bunei îngrijiri 
și furajări a animalelor,, intr-un nu
măr însemnat de unități au sporit 
efectivele și livrările de produse ani
maliere la fondul de stat. La coope
rativele agricole din Brad. Romos, 
Țebea. Hărău, Orăștie. Tîmpa. Bre- 
tea-Strei și multe altele, efectivele de 
bovine și ovine sînt realizate incă de 
pe acum la nivelul-sarciniior de plan 
ne întregul an. Cu toate aceste rea
lizări, în multe unități agricole în 
sectorul zootehnic se mai manifestă 
neajunsuri mai ales în aplicarea teh
nologiilor înaintate de creștere a ani
malelor, respectarea programului zil
nic din ferme.

în scopul redresării zootehniei, 
concomitent cu alte măsuri de ordin 
tehnic „și organizatoric, la indicația 
comitetului județean de partid se ac- . 
tionenză în vederea asigurării unor 

' crțritități. îndestulătoare de furaje, 
care sâ permită o hrănire corespun
zătoare a întregului efectiv de ani
male. în numeroase unități agricole, 
printr-o bună organizare a muncii 
și o gospodărire judicioasă a

TULCEA

Măsuri mai
asigurarea

Experiența anului trecut, cînd can
titățile de nutrețuri asigurate au 
fost sub cele necesare, fapt resimțit 
în producțiile mici de lapte și lînă 
obținute, a făcut ca in acest an pro
blema recoltării și depozitării fu
rajelor îndestulătoare hrănirii anima
lelor să constituie o preocupare de 
primă însemnătate în activitatea mul
tor conduceri de unități agricole din 
județ. Cu toate acestea, realizările la 
zi sînt încă slabe față de programul 
județean stabilit, program ce prevede 
asigurarea pînă la această dată a 
circa 88 000 tone fîn, 59 000 tone gro
siere și 51 000 tone suculente. Atrage 
atenția în mod deosebit situația 
finului .depozitat, sortiment la care 
se înregistrează o restanță de circa 
20 000 tone. Cum se explică această 
situație ? Cu atit mai mult cu cit 
numai de pe cele peste 7 300 hectare 
cultivate cu lucernă se putea prea 
bine asigura pînă acum cantitatea 
planificată de 86 000 tone, ca să nu 
mai amintim aici de recolta de 
borceag deja obținută. Este vorba, în 
primul rînd. de slaba preocupare 
pentru realizarea producțiilor pre
văzute la hectar, și aceasta mai ales 
datorită faptului că nu peste tot a 
fost efectuat numărul de coase po
sibil de realizat în această vară. Așa 
se explică de altfel faptul că uni
tăți agricole precum cele din consi
liile agroindustriale Topolog, Somova 
și Mihail Kogălniceanu și-au asigurat 
aproape in întregime stocurile de 
furaje, in timp ce altele, cum sînt 
cele din Dăeni, Cerna sau Baia, în-

olt: Irigațiile, conform graficelor
întrucit ploaia ocolește de timp 

îndelungat județul Olt, în ansamblul 
lucrărilor de sezon din agricultură 
asigurarea apei pentru plante este 
prioritatea nr. 1. care preocupă pe toți 
factorii din agricultură. Potrivit in
dicațiilor comandamentului județean 
pentru agricultură, pretutindeni se 
acționează energic in vederea utili
zării la maximum a întregului po
tențial existent. Iar cind spunem 
aceasta avem în vedere nu aripile 
de ploaie, ci volumul de apă exis
tent grație amenajărilor pentru iri
gații atit în sisteme mari, cit și din 
sursele locale.

Am urmărit zilele acestea cum se 
desfășoară udările in sistemul Gă- 
neasa, care servește unitățile agri
cole aflate pe teritoriul a trei con
silii agroindustriale : Strejești, Gă- 
neasa și Oboga. Programul prevede 
irigarea, zilnic, a 752 hectare, res
pectiv 5 264 hectare săptăminal, ast
fel că în două săptămini sint udate 
toate culturile a căror stare de vege
tație o necesită, iar ciclul se reia, 
revenindu-se pe o aceeași suprafață. 
Bi este nevoie de apă in cazul tu
turor culturilor care încă nu au 
ajuns la maturitatea de coacere, 
cum este floarea-soarelui, de exem
plu.

La ferma Bistrița a cooperativei 
agricole Piatra-Olt, porumbul, culti
vat aici pe 250 hectare, depășește doi 
metri înălțime. Și totuși, peste aceas

resurselor. de pe acum s-au depozi
tat cantități de fin. suculente sau 
grosiere la nivelul celor stabilite 
pentru întregul an prin balanțe. Me
rită relevate in acest sens realizările 
asociațiilor economice intercoopera
tiste Chimindia, Peșteana, Grind si 
Vaidei, precum și cele ale cooperati
velor agricole Băcia, Peștișu Mare. 
Buitui, Beriu, Jeledinți ș.a.. unde 
s-au pus la păstrare pentru perioada 
de stabulație insemnate cantități de 
fin, siloz sau grosiere, chiar mai 
mari decit cele planificate.

Din datele primite de la Direcția 
județeană pentru agricultură reiese 
că in cooperativele agricole și aso
ciațiile intercooperatiste cu profil 
zootehnic s-au depozitat pină acum 
mai mult de 32 000 tone fin. 58 008 
tone suculente și 33 000 tone grosiere. 
Rezultatele ar putea fi insă mult 
mai bune dacă in toate unitățile s-ar 
acționa energic in vederea strîngerli 
si depozitării tuturor surselor de nu
trețuri. Cu toate că. in perioada’ de 
stabulație trecută, consiliile de con
ducere ale unor cooperative au in- 
timpinat greutăți cu furajarea ani
malelor. acestea continuă să se com
placă în aceeași situație. La C.A.P. 
Totești nu s-a depozitat nici jumă
tate din cantitatea de fîn necesară, 
iar la suculente nu s-au realizat 
decit 610 tone din cele 2 630 tone 
planificate. O slabă preocupare pen
tru asigurarea nutrețurilor se con
stată și la C.A.P. Densuș. unitate 
unde, din 582 tone fîn, s-au depozitat 
doar 230 tone, din 3 300 tone sucu
lente nu s-a realizat, nimic, iar la 
grosiere mai trebuie depozitate peste 
300 tone. Și in alte unități, cum sînt 
cele din Nucșoara. Pui, Romoșel, 
Rădulești. Bunila, deși există su
ficiente resurse, munca nu s-a orga
nizat temeinic pentru ca întreaga 
cantitate de nutrețuri să ajungă la 
timp și fără pierderi în depozite.

Deoarece în perioada actuală în 
fiecare unitate agricolă sînt suficien
te forte și mijloace disponibile, este 
necesar să șe asigure mobilizarea 
cooperatorilor la stringerea si depo
zitarea in cele mai ■ bune condiții a 
furajelor. De asemenea, sînt necesare 
măsuri energice, astfel îneît progra
mul zilnic în zootehnie să fie ferm 
respectat

Sabin CERBU
corespondentul „Scfnteii"

ferme pentru 
nutrețurilor!

registrează restanțe de 3 800. 2 500 și. 
respectiv, 2 300 tone fin. Slabă preo
cupare manifestă la această dată 
unele unități agricole din județ și in 
ceea ce privește depozitarea sucu
lentelor. Deși la nivelul județului, 
din totalul de 51 000 tone erau de
pozitate pină luni seara 27 503 tone, 
în unele consilii agroindustriale rea
lizările la zi indică rezultate necores- 
punzătoare. Astfel. în consiliul agro
industrial Cerna se depozitase doar 
32 la sută din necesarul stabilit prin 
program, în C.U.A.S.C. Greoi — 30 
la sută, la Topolog — 38 la sută, 
iar la Isaccea doar 20 la sută.

Evident, există incă posibilități de 
completare a golurilor din cămările 
zootehniei, dar să nu uităm că acum 
este vremea cînd și tulcenii trebuie 
să adune furajele. O demonstrează 
cu prisosință unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Mihail 
Kogălniceanu și Mahmudia, care au 
deja depozitate în plus 7 000 și, 
respectiv, 3 800 tone suculente. Iată 
de ce, în toate Unitățile agricole se 
impun măsuri hotărîte pentru com
pletarea stocurilor de furaje în 
structura planificată, pentru asigu
rarea unor nutrețuri valoroase efec
tivelor mari de animale existente în 
județ, știut fiind că fără nutrețuri 
de bună calitate nu se pot obține 
producțiile mari prevăzute în zooteh
nia tulceana.

Adrian VASILE 
corespondentul „Scinteii"

tă pădure ce se întinde cit vezi cu 
ochii se puteau număra cele 12 aripi 
de ploaie în funcțiune, de-a lungul 
Cărora țișneau jeturile aspersoarelor, 
arcuindu-se peste virful plantelor. 
Constantin Ștefan, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Găneasa, 
ne relatează că aici sint utilizate 
înălțătoarele cu trepied, aspersoa- 
rele atingind inălțimea de doi me
tri. Numărul aripilor de ploaie a 
fost dublat, precum și cel al udăto- 
rilor — aceste măsuri asigurînd în
cadrarea în timpul prevăzut pentru 
funcționarea efectivă a aripilor timp 
de peste 10 ore la o mutare. Uni
tatea și-a asigurat 139 udători, re- 
tribuiți in acord global, a căror ac
tivitate este bine organizată și con
trolată atit ziua, cit și noaptea.

La fel se lucrează și la coopera
tivele agricole din Găneasa, Drano- 
vățu, Brincoveni, Osica de Sus, Bir- 
za. Se irigau, în afara porumbului 
in ogor propriu, porumbul în cul
tură dublă, însămințat după griu și 
avind deja 3—5 frunze, sfecla de 
zahăr, varza de toamnă, roșiile, go- 
goșarii, lucerna. Inginerul Constan
tin Popescu, șeful sistemului de iri
gații, ne relata că peste tot au fost 
asigurați udători în număr suficient 
și că, de fapt, cooperatorii înșiși 
sînt interesați în buna desfășurare 
a irigațiilor.

După ce sistemul de Irigații Gă
neasa, numit inițial Bucșani-Cioroiu 

agricole, a organelor de specialita
te cerința de a acționa cu fermitate 
pentru completarea cantităților de 
furaje — la nivelul stabilit și pe 
sortimente — care să fie gospodă
rite cu cea mai mare răspundere.

Cunoașterea exactă a cantităților 
de furaje existente in fiecare fer
mă. a cauzelor care au generat de
ficite trebuie să fie urmată de mă
suri urgente pentru buna desfășu
rare a activității de recoltare sl 
depozitare a tuturor rezervelor de 
nutrețuri in săptăminile ce urmea
ză. în acest scop, trebuie bine in- 
treținuțe fînețele naturale pentru 
a se obține o cantitate cit mai mare 
de otavă, iar în unitățile care dis
pun de terenuri irigate cultivate cu 
plante furajere. îndeosebi cu trifo- 
liene. să fie aplicat numărul stabi
lit de udări, astfel incit fiecare din 
aceste suprafețe să poată fi cosite 
de mai multe ori. De asemenea, 
este necesar ca in toate unitățile 
agricole să fie Îngrijite exemplar 
culturile duble — sursă importantă 
de completare a bazei furajere. 
Esențial este ca ne baza unei cu
noașteri reale a tuturor rezervelor 
existente in unitățile agricole, a 
resurselor din alte sectoare, să fie 
strinse și depozitate cantitățile 
prevăzute de furaje. în structura 
stabilită. Cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole 
au obligația să asigure respectarea 
riguroasă a tehnologiilor de recol
tare. depozitare sau însilozare. iar 
organizațiile de partid au datoria 
să acționeze cu stăruință pentru 
prevenirea acelor abateri care în 
unele ferme au determinat obți
nerea unor nutrețuri de slabă ca
litate de natură să influențeze ni
velul producției si starea de sănă
tate a animalelor. Peste tot. în fi- 
nare și silozuri, să fie strînse si 
depozitate numai furaje de cea mai 
bună calitate !

Asigurarea celor mai bune condi
ții de hrănire a animalelor atlt 
acum, cit și în toată perioada de 
stabulație constituie o cale sigură 
de sporire a producției zootehnice. 
In mod deosebit se impune ca, în 
aceste zile, să se organizeze pășu- 
narea animalelor pe miriști, pe 
pășuni și in păduri, astfel incit să 
se reducă drastic consumul da 
m,asă-verde prin furajarea da 
iesle; :

Dezvoltarea zootehniei Ia nivelul 
exigentelor actuale necesită o 
muncă stăruitoare pentru a se crea 
cele mai bune condiții de adăpost 
tire si îngrijire a animalelor pa 
timpul iernii, astfel incit și în a- 
ceastă perioadă a anului să fie rea
lizate constant producții mari. Cu 
deosebire este necesar să se acțio
neze cu toate forțele pentru inten
sificarea lucrărilor de reparații și 
modernizare a grajdurilor, saiva
nelor si celorlalte adăposturi, a- 
cordîndu-se oea mai mare atenție 
maternităților de vaci și spatiilor 
destinate creșterii vițelelor. Conco
mitent. trebuie organizate si repa
rate bucătăriile furajere, astfel 
îneît să se asigure tot ce este ne
cesar în vederea preparării furaje
lor potrivit normelor stabilite, ex- 
tinzîndu-se larg experiența poziti
vă ce există în această privință. 
Tot atit de important este să se 
asigure punerea la punct a instala
țiilor de alimentare cu apă. gene- 
ralizîndu-se cele cu nivel constant 
în toate fermele de vaci. înainte 
ca vremea să se răcească, este ne
cesar ca pretutindeni să fie mate
rializate toate măsurile prevăzute 
în programul de modernizare a a- 
dă'posturilor pentru animale, astfel 
incit activitatea din fiecare fermă 
să se poată desfășura în cele mai 
bune condiții.

Soluționarea problemelor com
plexe ce se ridică în această peri
oadă in zootehnie pune în fata or
ganelor si organizațiilor de partid, 
consiliilor populare, conducerilor 
unităților agricole sarcina de a ac
ționa cu toată răspunderea, pe toa
te planurile pentru desfășurarea 
activității in acest sector la nivelul 
exigentelor si cerințelor formulate 
de conducerea partidului. în vede
rea realizării de producții anima
liere superioare destinate bunel 
aprovizionări a populației si satis
facerii celorlalte cerințe ale econo
miei naționale.

(după cele două localități limită în
tre care se întinde, situate in ju
dețele Vilcea și, respectiv, Olt) con
struit defectuos la început, a fost 
pus la punct și au fost înlăturate 
necazurile repetate în exploatarea 
acestuia, de 2—3 ani încoace și-a 
dovedit din plin eficiența — lucru 
constatat direct de către coopera
tori. Așa se explică faptul că au fost 
cazuri in care ei au adoptat atitu
dine critică față de aceia dintre con
săteni, cu sarcini la udat, cînd au 
constatat că nu și-au făcut din plin 
datoria.

Greutăți mai sint, desigur, în 
funcționarea, instalațiilor de irigat : 
garnituri ce abia puse cedează sau 
coliere ce se fisurează. La acestea 
se adaugă întreruperile în alimen
tarea cu energie electrică a stațiilor 
de punere sub presiune sau repom- 
pare. Nu sint de durată, însă aproa
pe zilnice. Săptămina trecută, după 
datele consemnate la dispeceratul sis
temului, acestea au fost înregistrate 
în cazul a 14 stații, cu durată in ge
neral mică, avind loc atit ziua, cit 
și noaptea. Acestea au condus la 
nerealizarea de udări, in săptămina 
respectivă, pe 476 hectare, ceea ce, 
desigur, înseamnă minusuri din vi
itoarea recoltă.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"



PAGINA 4 SClNTEIA - joi 11 august 1988

ADEVĂRUL VIEȚII,
ADEVĂRUL CĂRȚILOR DE REPORTAJ

Posibilitatea de a transcrie reali
tatea socială și umană surprinsă în 
chiar faza ei de geneză a făcut din 
reportaj un gen literar de mare 
audientă publică, frecventat de 
autori cu cele mai diverse înclina
ții și structuri. Spre acest spațiu 
s-au îndreptat, deopotrivă, publi
ciști, prozatori, poeți, eseiști, chiar 
dramaturgi, ceea ce a exclus spe
cializarea îngustă în favoarea unei 
multitudini de stiluri creatoare ca
pabile să dea unui gen aglutinant 
unitatea distinctă necesară. Conlu
crarea unor forte creatoare de o 
asemenea diversitate a produs de
finirea stilistică pregnantă nu nu
mai a unor autori sau generații, ci 
a genului însuși, care și-a aflat te
ritoriul propriu de investigație con
comitent cu delimitarea formelor, 
mijloacelor și uneltelor de lucru 
specifice, particulare, reportajul 
parcurgînd un moment de maturi
zare expresivă, caracteristic unui 
anotimp de claslcizare a genului.

contemporane, faptele temerare, 
victoriile, dificultățile învinse, nă
zuințele spre mai mult și mai bine. 
Calitatea de a capta prin mijloace 
specifice actualitatea vie, în plină 
transformare, asigură reportajului 
un statut social bine determinat, 
cu o importanță aderentă la citito
rul zilelor noastre.

Peisajul literar înregistrează dife
rențiat afirmarea reportajului. Tot 
mai multe edituri îi rezervă din ce 
în ce mai mult spațiu in planurile 
anuale : unele (Eminescu, Junimea, 
Sport-Turism) au adevărate colec
ții cu acest profil. Lucrările origi
nale sint numeroase si aparțin unor 
autori consacrat!, dar și noii sosiți 
aduc adesea volume remarcabile. O 
privire panoramică asupra repre
zentanților genului indică chiar ve
nirea „în față" a unor publiciști

zările reportajului nostru actual. 
Din parcurgerea lui se pot desprin
de unele orientări predominante, 
adevărate linii de forță identifica
bile la toți autorii. Poate cel mai 
elocvent se impune optimismul or
ganic al celor ce participă la rea
lizarea marilor ctitorii ale acestor 
ani și care se transmite prin fiece 
cuvint. prin gesturile încărcate de 
semnificații și mîndria de a fi făp
tuitori. Este mîndria celor ce dau 
viață nouă acestui străvechi pă- 
mint. gestul inconfundabil de a se 
implica în tot ce s-a înălțat și se 
înaltă, conștiința posibilităților îm
plinite. Sub aceste însemne tutelare 
reportajul transcrie starea reală a 
eroismului muncii aflat la temelia 
tuturor realizărilor contemporane.

Paleta preocupărilor reporteri
cești. mai ales în aceste ultime de-

Evoluția formelor și mijloacelor 
ar fi rămas un simplu semn de 
alexandrinism dacă s-ar fi produs 
pe fondul unui material de viată 
nesemnificativ, depășit de chiar 
evoluția lui. Or, vigoarea genului, 
capacitatea de a-și depăși propriile 
limite trebuie aflate în preocuparea 
constantă a autorilor de a face din 
reportaj modalitatea optimă de a 
capta fluxul dinamic al realității 
cotidiene, cu uriașul ei potential 
de veridicitate umană, cu nenumă
ratele acte de eroism, abnegație, 
superioară realizare în muncă. Con
diția reportajului se află în capa
citatea sa de a fi în miezul fapte
lor. martor și participant care dă 
seama despre oamenii și evenimen
tele timpului, iar reporterul devine 
cronicarul modern al clipei, impli
cat în derularea acestui uriaș efort 
constructiv. Reporterul pare a fi 
predestinat a lupta cu natura efe
meră a faptului cotidian căreia îi 
opune trăirea patetică, stăruința 
plină de har în a-i capta semnifi
cațiile cu valoare de permanență 
pentru a-1 înscrie în durată. Pere
nitatea scriiturii nu trebuie căutată 
în senzațional sau captivant, ci în 
capacitatea de a conferi unui fapt 
de viață dimensiunea eternului 
uman. Atîtea opere de artă exem
plare își au originea intr-un spațiu 

' trăit, din care forța creatoare a 
făurit un tărîm de eternitate, de
oarece faptul de viață se află la 
originea oricăror opere de ficțiune, 
transgresat însă spre durabil și per
manență.

Pagini

din epopeea

constructivă

a acestor ani

Desprins dintr-o tradiție literară 
puternică, reportajul contemporan 
își asumă o individualitate distinctă. 
Diversitatea specifică creației are 
în primul rînd un temei în diversi
tatea lumii investigate, văzută și 
„călcată" cu pasul de reporter. 
Realitatea noastră socialistă, proce
sele revoluționare petrecute după 
23 August 1944, înnoirile cunoscute 
de peisajul tării, de societate în 
ansamblul său. de oameni, mai ales 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
oferă scriitorului și reporterului 
cimp larg, practic inepuizabil, de
investigație, de exercitare a talen
tului, sensibilității și puterii lui de 
sinteză. Nu este, aproape, locali
tate a tării, fapt mai deosebit, eve
niment important, oameni cu reali
zări semnificative despre care să nu 
se fi scris un reportaj. Pe mari 
obiective s-au alcătuit lucrări re
prezentative. antologii monografice 
reportericești, suite de fragmente 
cu numeroase detalii. Reportajul 
tinde să devină un summum de 
adnotări publice, de imagini desti
nate să fixeze pentru posteritate 
efortul constructiv al generațiilor

mai tineri, remarcați în ultimii ani 
în presa scrisă sau vorbită, și care, 
cu sprijinul editurilor, au ajuns să 
tipărească unul sau mai multe vo
lume. Acest sprijin poate fi obser
vat mai ales în asumarea unui rol 
activ in orientarea activității crea
toare prin revigorarea a ceea ce în
deobște se numește comanda so
cială. Au apărut astfel nu numai 
unele volume individuale remarca
bile. ci mai cu seamă s-au editat 
antologii de reportaje cu o tematică 
diversă. Ia alcătuirea cărora parti
cipă numeroși autori. Experiența se 
dovedește relevantă mal ales in 
cazul antologiilor tematice circum
scrise unui anumit spațiu reprezen
tativ pentru reportajul actual. Se 
pot cita asemenea apariții editoria
le de real interes. S-a mers chiar 
mai departe : ■ reporterilor încă fără 
volum, dar cu reportaje publicate 
în presă li s-au rezervat volume 
colective, care țin loc de debut edi
torial. Inițiativa nu poate înlocui 
însă adevăratul volum de debut si. 
continuată astfel, poate duce la 
depersonalizarea autorilor prin im
posibilitatea de a se întreprinde o 
selecție axiologică într-un domeniu 
unde numărul noilor veniți este 
impresionant

Inițiativa antologiilor se dovedeș
te a fi în continuare necesară, ca 
un pas spre alcătuirea unui corpus 
al reportajului rom&nesc din toate 
timpurile, lucrare ce se justifică 
prin vechimea și succesele notabile 
ale genului. Parte a unei asemenea 
cuprinzătoare initiative editoriale 
ne apare antologia Magistralele lu
minii, apărută la Editura Eminescu. 
care în cele aproape opt sute de 
pagini adună multe lucrări memo
rabile pentru preocupările si reali

cenii de după Congresul al IX-lea, 
diversă, bogată, abordind înfăptui
rile semnificative de pe întregul 
spațiu românesc actual, se concen
trează predominant în jurul unor 
fenomene și obiective-etalon prin- 
tr-o necesară acțiune de selecție a 
unor direcții „magistrale". Și nu 
întîmplător citeva capitole conțin 
această sintagmă : „Magistralele lu
minii", „Magistralele griului". „Ma
gistrala albastră", indică direcții 
ale strădaniei creatoare pe care re
porterii au căutat să le capteze. La 
loc de frunte se află prioritarul 
efort de producere a energiei din 
apă. cărbune sau atom, unde 
atîtea energii umane s-au concen
trat în bătălia pentru lumină. „Pe 
urmele lui Prometeu" (loan Gri- 
gorescu), „Doi luceferi ai energe
ticii românești" (Mihai Caranfil), 
„Tinerii la porțile de fier" (Tra
ian Coșovei), „Stele în adîncuri" 
(Marin Negoiță) sint doar o parte 
din reportajele care reconstituie 
dinamic, convingător și atractiv, fe
lul în care oamenii acestui timp 
au împlinit mari obiective ale con
strucției socialiste, capacitatea lor 
creatoare cu adevărat epopeică 
pusă în slujba devenirii întru mo- 
dernitate a unei Întregi societăți. 
Pe un plan apropiat se configu
rează imaginea construcției gigant 
a Canalului Dunăre — Marea Nea
gră (Victor Vântu, Monica Zvir- 
jinschi. Petre Mihai Băcanu) sau 
efortul de modernizare a agricul
turii. Reprezentative pentru con
turarea dimensiunilor acestor ini
țiative apar reportajele lui Iile 
Purcaru : • „Grandios proiect al 
Epocii Ceaușescu : reconstrucția 
pămîntului" și „Orașe în anii care

vin", dar și „Țăranii noii revolu
ții agrare" (Mihai Caranfil), ,.Bă
tălia dintre ape continuă" (Mircea 
Bunea), „Cununa de aur a Cim- 
piei Române" (Ștefan Dorgoșan) 
sau „Drumul unei comune" (Cris
tian Teodorescu), pagini de fidelă 
reconstituire a patosului unei 
munci pline de responsabilitate și 
încredere. Alte lucrări memorabi
le sint dedioate capitalei țării, sub 
semnăturile lui Dinu Săraru, Ilie 
Tănăsache, Florentin Popescu, 
Mihai Bărbulescu ; toate oferă un 
impresionant portret al metamor
fozelor in profunzime sau pe ver
ticală ale întineritului oraș dîmbo- 
vitean.

Diversitatea de preocupări este 
definitorie pentru reportajul ac
tual atras de peisajul în schimba
re al patriei. Deși e sesizabilă ten
dința de a asocia prea des repor
tajul unei factologii potopitoare, 
statisticilor analitice sau sintetice, 
măsurării cu pasul sau cu palma 
a unor obiective economice, în de-, 
trimentul aprofundării naturii uma
ne, a caracterului său complex, 
contradictoriu adesea, nu se poa
te spune că reportajul s-a reifi- 
cat, s-a îndepărtat de la esența sa 
dintotdeauna, omul. Reporteri sau 
prozatori cu mare experiență ca 
Nicolae Țic, Corneliu Leu, Radu 
Theodoru, Ilie Purcaru, George- 
Radu Chirovici. Ion Arieșanu, Iu
lian Neacșu, Miko Ervin, Romulus 
Lal, Mara Nicoară, Ion Andreiță, 
Mihai Negulescu, Ion Segărceanu 
ș.a„ alături de mai tinerii Eugen 
Mihăescu. Dumitru Ion Dincă, 
Mihai Bărbulescu, Ioan Barbu, 
Ștefan Mitrei și atiția alții, oferă 
intr-un tur Imagistic caleidoscopic 
fragmente relevante pentru preo
cupările actuale ale oamenilor, ra
diografiază ritmurile muncii crea
toare deopotrivă pe un șantier de 
căi ferate, intr-o mină, la un o- 
biectiv industrial sau captează gîn- 
durile unor tineri cîștigători ai 
olimpiadelor școlare.

Natura proteică a reportajului 
se dezvăluie fără îndoială in ca
pacitatea de a nu lăsa să-i scape 
nimic din ceea ce poate însemna 
nou în viața oamenilor, în împli
nirea lor ca personalități diferen
țiate, puternice. Din această per
spectivă, reportajul pare a parcurge 
un moment în care valoarea se 
cuprinde deopotrivă în subiect și 
scriitură, depășindu-se, cel puțin in 
antologii, falsele priorități. Dimen
siunea obiectivului investigat nu 
aduce neapărat un plus de cali
tate reportericească ; măsurabile 
rămîn numai împlinirile în plan 
artistic, capacitatea de a cuprin
de adevărul vieții în opere ade
vărate artistic, cu profunzimi psi
hologice, deci autentic umane. Sint 
încă sesizabile semne ale unei in
vestigații de suprafață, ale. unui 
optimism susținut doar verbal, ci 
nu prin substanța faptelor, a obser
vațiilor. dar mai ales ocolirea 
aspectelor complexe ale realității, 
rezolvate uneori simplist, prin con
semnare stereotipă. Este cu atît mai 
necesar ca reportajul să tindă spre 
adîncirea investigației umane, „a 
vieții adevărate", cum observa cu 
îndreptățire Geo Bogza. Reporta
jul, o dovedesc multe din lucră
rile antologate, se susține prin va
loarea sa intrinsecă, care îl obligă 
să treacă dincolo de consemnarea 
obișnuită a unor pagini cotidie
ne pentru a se înscrie în durabi
lul literar cu o contribuție solidă, 
convingătoare la ansamblul cultu
ral contemporan.

Emil VASILESCU

Un impunător edificiu cultural în municipiul Drobeta-Turnu Severin Foto: S. Cristian

Tineri care au deschis 
porțile luminii

Argumentele unei expoziții
Expoziția deschisă cu un timp în 

urmă in clădirea Facultății de in
dustrializare a lemnului a Universi
tății din Brașov a stîrnit un mare 
interes in rîndul cadrelor universi
tare și al specialiștilor din sectorul 
industrializării lemnului din țara 
noastră. Expoziția redă preocuparea 
universitarilor brașoveni de a răs
punde în modul cel mai concret 
unor cerințe actuale ale sectorului 
economiei forestiere: modernizarea și 
automatizarea proceselor de pro
ducție în scopul realizării unei 
creșteri mai accentuate a pro
ductivității muncii, reducerii consu
murilor specifice si valorificării su
perioare a materialului lemnos su
pus prelucrării si. implicit, sporirii 
eficieintei economice a activității 
productive în acest sector.

Detalii cu privire la această ex
poziție ne-au fost furnizate de către 
prof. dr. ing. Ștefan Alexandru, de
canul Facultății de industrializare a 
lemnului din Universitatea brașo
vean ă.

„Am vrut să prezentăm astfel re
zultatele concrete obținute in ultimii 
ani de facultatea noastră pe linia in
tegrării învățămîntului cu cercetarea 
și producția. Expoziția la care vă 
referiți este și o ilustrare a efici
enței muncii universitare, a auto
finanțării. Exponatele — mașinile, 
utilajele, tehnologiile si materialele 
— sint noi, executate in premieră 
națională. Temele sint selectate din 
programele de cercetare ale minis
terului și centralei de resort, iar 
realizarea lor este efectul direct al 
orientării activității de cercetare 
științifică universitară către nevoile 
producției. Am organizat activitatea 
de cercetare universitară pe colec
tive mixte interdisciplinare formate 
din cadre didactice, cercetători de 
diferite specialități și studenți frun
tași, care muncesc reuniți intr-un 
microinstitut pe care l-am numit : 
ACAPTIL, ceea ce se traduce prin : 
atelier de cercetare pentru automa
tizarea proceselor tehnologice din in
dustria lemnului. Această denumire 
s-a dat la început, dar ea nu mai co
respunde activităților noastre de a- 
cum, care au devenit mai complexe. 
Trebuie să arăt că la început cerceta
rea avea un caracter individual și 
aceasta explica slaba ei eficientă. 
Pe de altă parte, de cele mai multe 
ori. cercetarea se limita la partea 
teoretică a problemelor pe care le 
aborda, adică realizarea de formu
le si grafice, oe care le punea la 
dispoziția celor care urmau să le 
transpună în practică. în asemenea 
condiții, rezultatele cercetării se re
găseau cel mult în publicarea lu
crării intr-o revistă de specialitate 
sau în prezentarea lor într-o sesiu
ne de comunicări științifice. Nu ne 
puteam opri însă aici, ci am hotărît 
să parcurgem întregul drum de la 
cercetare la materializarea rezulta

telor obtinuto în producție. Căci la 
noi cercetarea este urmată de exe
cutarea modelelor experimentale si 
a prototipurilor, inclusiv urmărirea 
lor in timpul incercărilor și omolo
garea seriei zero. Asa înțelegem in
tegrarea învătămîntului cu cerceta
rea si producția. Numai în felul a- 
cesta se pun cu adevărat în valoare 
marile resurse de creație ale învă
tămîntului universitar. Și, apoi, mai 
este si un alt aspect : în condițiile 
cînd specialiștilor din producție li 
se oferă ..pe viu", in modul cel mai 
concret, modelul functional sau pro
totipul unei mașini sau utilaj, rezul
tatele cercetării au — si de acest 
lucru ne-am convins noi. brașovenii 
— incomparabil mai multe sanse de 
aplicare rapidă si sigură in produc
ție. deoarece ele conving mai mult 
decît niște scheme sau schite pro
iectate, chiar dacă sint însoțite de 
un studiu tehnico-economic".

nuală ce se depune actualmente la 
această operație. De un interes deo
sebit în riadul specialiștilor consta
tăm că se bucură si alte două rea
lizări ale universitarilor brașoveni : 
noul tip de parchet, realizat sub for
ma panourilor, care este format la 
suprafață din lamele de uzură din 
lemn rezistent — stei ar. fag etc — 
si un suport din lemn de calitate 
inferioară — salcie sau plop. Prin 
realizarea acestor panouri, consumul 
de lemn prețios scade cu circa 60 la 
sută. Cea de-a doua realizare — și 
ea avînd un caracter de noutate — 
constă în execuția unor elemente 
mulate din furnir pentru mobila stil. 
Noua realizare nu conduce numai la 
diminuarea consumului de lemn de 
stejar, dar si la reducerea consumu
lui de manoperă. înlocuind munca 
migăloasă a sculptorilor în lemn, 
ceea ce face ca la un dulap sau o 
bibliotecă să se reducă costurile cu

O experiență valoroasă oferită de Universitatea 
din Brașov privind sprijinul dat producției 

de cercetarea științifică

...Iar mărturia cea mai palpabilă 
sint mașinile si tehnologiile prezen
tate în expoziția amintită, dintre care 
ne vom opri la cîteva. Una dintre 
acestea este mașina de șlefuit pro
file. La ora actuală, șlefuirea pro- 
filelor se realizează exclusiv ma
nual in întreaga tară. Volumul aces
tei operații reprezintă cam 30 la 
sută din volumul operațiilor care se 
execută manual în fabricația mobi
lei. Or, mașina concepută si reali
zată de universitarii brașoveni re
duce — deocamdată — la mai pu
țin de jumătate volumul de muncă 
manuală, iar de avantajele ei vor 
putea beneficia în viitor circa 70 de 
unități de fabricat mobilă din tară. 
O importantă cel puțin egală o au 
cele 4 mașini — care formează o 
linie tehnologică — destihate valori
ficării superioare a materialului lem
nos. Este vorba de valorificarea su
perioară a resturilor rezultate de la 
debitarea unor elemente de mobi
lier. care oină acum se valorificau 
inferior. Cu ajutorul celor 4 ma
șini. aceste resturi pot fi prelucra
te si îmbinate, urmind să fie folo
site la fabricația de mobilă, soluție 
prin care crește cu circa 10 la sută 
indicele de utilizare a materialului 
lemnos. în același context se înscriu 
alte două mașini : mașina de furni
ruit panouri ne canturi curbe cu 
ciclu semiautomat, din care s-au si 
executat oină acum 50 de bucăți 
pentru diferite C.P.L.-uri din tară, 
si mașina de îmbinat furniturile de 
miez pentru fabricarea Placajelor 
care Înlocuiește integral munca ma

circa 20 la sută. Si exemplele ar 
mai putea continua.

Caracterul novator din punct de 
vedere tehnic al realizărilor univer
sitarilor Facultății de industrializa
re a lemnului este confirmat și de 
cele aproape 40 de brevete de in
venții cu care au fost răsplătite lu
crările lor. Desfășurarea unei acti
vități atit de fructuoase a fost po
sibilă și datorită unei foarte bune 
organizări a muncii pe întregul ei 
flux, ca si a unei conlucrări si co
laborări cu unitățile de profil din 
tară, dar mai cu seamă cu C.P.L. 
Brașov, unde se află, de fapt. t>aza 
de integrare a facultății, ceea ce a 
permis să se pună mai bine în va
loare potențialul de cercetare si 
creație universitară. Vrem să știm 
cum este organizat, din cine se com
pune „microinstitutul" de care ne-a 
vorbit tovarășul decan.

„întregul personal al microin- 
stitutului nostru se compune din 
12 cadre didactice. 12 ingineri de 
proiectare, un număr de 13 tehni
cieni si muncitori care lucrează în 
atelierul de microproducție și 25 de 
studenți ai grupei de utilaje. în 
scopul implementării rezultatelor 
cercetării. ACAPTIL colaborează cu 
atelierul de microproducție al uni
versității si cu secția de dispozitive 
si verificatoare a C.P.L. Brasov, 
unde sînt executate modelele si pro
totipurile. în cazul rezolvării unor 
probleme de strictă specialitate teh
nică. se face apel la specialiștii al
tor catedre universitare cum sînt 
cele de mecanică, organe de mașini, 
rezistenta materialelor".

Toate mașinile, utilajele și tehnolo
giile prezentate in expoziția braso- 
veană răspund unora dintre strin
gentele cerințe ale fabricației si ele 
sînt rodul contractelor Încheiate cu 
unități productive receptive la nou. 
ca I.P.L. Sibiu. I.P.L. Tîrgu Mureș, 
C.P.L. Sighet etc. O altă precizare : 
toate mașinile și tehnologiile reali
zate de universitarii brașoveni în 
ultimii ani au un larg caracter de 
generalizare în Întregul sector de 
industrializare a lemnului si ele răs
pund unui deziderat major : dezvol
tarea si modernizarea fabricației. 
Rezultatele cercetării si creației uni
versitare brașovene îsi găsesc re
flectarea adecvată si în conținutul 
procesului de invătâmînt. in nivelul 
de pregătire al studenților. Aceasta 
se realizează, pe de o parte, prin 
încorporarea rezultatelor cercetării 
științifice în cursurile cadrelor di
dactice de care beneficiază studenții 
si care le îmbogățesc orizontul de 
cunoștințe teoretice si experiență 
practică, iar pe de altă parte, prin 
practica de cercetare științifică a 
studenților. A devenit o regulă ca 
studenții. în special cei din grupa 
de utilaje, să fie repartizați la ore
le de practică Pe lingă cadrele di
dactice si inginerești de cercetare cu 
care participă la rezolvarea unor 
nroWeme din contractele de cerce
tare încheiate cu diferite unități in
dustriale de profiL executind diferite 
lucrări, ca măsurarea și calcularea 
unor parametri de lucru. Ei tra
sează grafice, proiectează diferite 
elemente sau subansamble de mobi
lier sau mașini. De fapt, toti stu
denții din anii IV si V. indiferent 
de grupa din care fac parte, parti
cipă o zi pe săptămînă la execu
tarea unor asemenea lucrări in ca
drul practicii de cercetare si proiec
tare. Separat, studenții fruntași mai 
participă la activitatea de cercetare 
științifică studențească, prezintă re
ferate în cadrul unor sesiuni știin
țifice conduse de cadre didactice. în 
cazul anilor doi si trei, studenții 
efectuează practica la unitățile de 
profil unde confruntă cele învățate 
la cursuri cu activitatea productivă 
concretă. în afara acestor forme de 
practică, studenții mai participă, sub 
îndrumarea specialiștilor, la realiza
rea unor comenzi de mobilier uni
versitar, pentru cantine si cămine 
studențești din Brașov sau din alte 
centre universitare din tară.

Evident, rezultatele obținute de 
studenții si profesorii Facultății de 
industrializare a lemnului a Univer
sității din Brașov sînt demne de 
laudă, expoziția la care ne-am re
ferit renrezentînd o convingătoare 
dovadă în acest scop. Ar fi bine, 
tocmai de aceea, ca ea să constituie 
un exemplu de urmat de cît mai 
multa facultăți, inclusiv din Brașov!

N. MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Pe malul Dunării, stră- 
juind curgerea lină a ape
lor, ruinele anticului Dro- 
beta sau ale medievalului 
Severin amintesc trecătoru
lui secvențe ale istoriei. 
Alături, caligrafia zveltă a 
navelor modeme, ritmurile 
geometrice ale construcți
ilor aflate în perimetrul 
șantierului naval, monu
mentala etalare a baraje
lor de la Porțile de Fier 
deschid ample perspective 
asupra ritmurilor dezvoltă
rii moderne. Orașul în care 
întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la 
cald, combinatul de prelu
crare a lemnului sau în
treprinderea de confecții 
„Porțile de Fier" jalonează 
tot atîtea etape ale pro
gresului este astăzi o cita
delă trainică a industriei 
românești ; un loc în 
care-și desfășoară activita
tea mii de oameni ai mun
cii, In marea lor majoritate 
tineri.

Am urmărit de curind 
prezenta entuziastă a aces
tor tineri nu doar la locu
rile de muncă, ci și intr-o 
amplă manifestare semni
ficativă pentru rolul și 
locul pe care prezenta ti
nerilor îl ocupă astăzi în 
transformarea spectaculoa
să a țării. Pe platforma 
Șantierului național de la 
Centrala termoelectrică 
Drobeta-Turnu Severin a 
avut loc o amplă adu
nare festivă dedicată „Zi
lei brigadierului". Rapor
tul tinerilor in salopete 
albastre de la centrala 
termoelectrică, al celor de 
la sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de 
Fier II" sau al celor de la 
șantierele locale de muncă 
patriotică, întîlnirea cu 
cîtiva dintre aceia care au 
participat la primele șan
tiere ale tineretului, pro
gramul artistic în care 
poezia s-a alăturat muzicii 
intr-o atmosferă de reală 
sărbătoare au afirmat pu
ternica prezentă a tinerilor 
la porțile luminii. „Satis
facția noastră, a tinerilor 
este cu atît mai mare, cu 
cît știm că ne desfășurăm 
activitatea muncind în 
unul din sectoarele de acti
vitate prioritare ale econo
miei noastre naționale și 
că sintem în primele rîn- 
duri ale muncii pentru 
bunăstarea țării, afirma 
Ștefan Constantinescu, co
mandantul Șantierului na
țional al tineretului Drobe
ta-Turnu Severin. Sintem, 
așa cum ne-a cerut secre
tarul general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acolo 
unde este mai greu, acolo 
unde este mai mare nevoie 
de noi, demonstrînd, cu 
forța minții și brațelor 
noastre, cu elanul nostru 
tineresc, cu rezultatele 
muncii că sintem demni de 
încrederea care ne este 
acordată nouă. tinerei 
generații, de către conduce
rea de partid și de stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

O expoziție dedicată ani
versării a 40 de ani de la 
constituirea primelor șan
tiere naționale ale tinere
tului evoca, la intrarea in 
tabăra șantierului național 
de la centrala termoelec
trică. file dintr-o epopee 
eroică. De la Agnita-Botor- 
ca, Salva-Vișeu sau Bum- 
bești-Livezeni — pași de 
început în aceste adevărate 
amfiteatre ale muncii — 
a urmat, cu rezultate din ce 
în ce mai bogate, activita
tea pe șantierele de la 
Porțile de Fier 1, unde 
timp de doi ani au partici
pat, la toate punctele de 
lucru din cadrul sistemu

lui, peste 7 000 de briga
dieri, la Porțile de Fier II, 
în care brigadieri din toate 
județele țării au realizat 
lucrări în valoare de peste 
1,1 miliarde lei și, mai nou, 
șantierul național de la 
centrala termoelectrică 
inaugurat în iunie 1982. 
Sînt etape importante, 
etape de lucru, dar și de 
educație revoluționar-pa- 
triotică. Și nu întîmplător 
formarea multilaterală a 
acestor tineri, dar și rezul
tatele creației lor tehnico- 
științifice, ne spunea ing. 
Dumitru Mnerie, președin
tele comisiei județene de 
creație tehnico-științifică 
pentru tineret, „ne obligă 
să acționăm consecvent 
pentru formarea si dez
voltarea la fiecare tînăr 
a curajului și a repli
cii constructive în fața pro
blemelor viitorului, asigu
rarea progresului omului 
prin progres tehnico-știin- 
țific".

Și la Drobeta-Turnu Se
verin eficiența activită
ții culturale Înseamnă 
răspuns direct, concret la

singular. Căai în județul 
Mehedinți, ca și in întreaga 
țară de altfel, se desfășoa
ră frecvent săptămîni ale 
activităților politice și 
cultural-educative ale ora
șelor, Spicuind din aceas
tă bogată agendă va trebui 
să menționăm concursul de 
muzică și poezie patriotică 
de la Vînju Mare, con
cursul interjudețean al for
mațiilor de instrumente 
populare de la Strehaia. 
manifestările consacrate 
împlinirii a 25 de ani de 
teatru popular la Drobeta- 
Turnu Severin (teatru 
laureat cu premiul I la 
toate edițiile Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei") și a 90 da ani de 
activitate corală. Li s-ar 
putea adăuga concursul 
„Cîntec nou în Mehedinți", 
aflat anul acesta la cea 
de-a 18-a ediție, „Colocvi
ile agrare mehedințene" 
sau acțiunile dedicate con
structorilor hidroenergeti- 
cieni „îritîlnire la Porțile 
luminii".

Activitatea unor cena
cluri literare cum sînt „Do-

Fapte, acțiuni, manifestări din viața 
cultural-artistică desfășurată în anii 
socialismului la Drobeta-Turnu Severin

întrebările șl aspirațiile, 
căutările de nou și frumos 
ale unui număr tot mai 
mare de tineri, de oameni 
ai muncii. Dat fiind 
nivelul de pregătire al oa
menilor este firesc, așa 
cum ne spunea tovarășul 
Constantin Pogan, vicepre
ședinte al comitetului ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă, ca spectatorii 
să devină din ce în ce mai 
sensibili la manifestările 
artistice de calitate. Ase
menea manifestări au avut 
loc, de curind, în cadrul 
„Zilelor culturii orșovene". 
Timp de o săptămînă, rînd 
pe rînd. la șantierul naval, 
îa întreprinderea minieră, 
la întreprinderea textilă 
„Cazanele", la întreprinde
rea forestieră de exploatare 
și transport, la secția me
canică au fost declarate 
„zile record în producție". 
Rezultatele deosebite înre
gistrate în munca produc
tivă au fost insă dublate 
de ample și variate mani
festări culturale : expozi
ția de creație științifică și 
tehnică deschisă la centrul 
de cultură si creație ..Cîn
tarea României", dezba
terea privind educația pa- 
triotic-revoluționară. sim
pozionul pe teme de educa
ție materialist-științifică. 
dar mai ales concursul ln- 
terjudețean „Porțile de 
Fier — porțile cîntecului și 
ale poeziei patriotice româ
nești" au reunit un public 
numeros și entuziast. „Im
portanța acestui concurs, 
organizat în cinstea marii 
sărbători de Ia 23 August — 
ne spunea tovarășul Ion 
Radoslav, membru al 
biroului executiv al consi
liului județean ai sindica
telor — concurs aflat acum 
la a 13-a ediție, constă în 
faptul că întrunește într-o 
amplă competiție concu- 
renți din toate zonele țării 
care vin cu muzica și cos
tumele populare specifice 
zonelor respective, cu pie
se de folclor autentic ca
pabile să creeze o atmos
feră de autentică emulație 
culturală",

„Zilele culturii orșove
ne", desfășurate de curind, 
nu sint insă un eveniment

naris". „Generații". „Pri
ma verba" de la Vînju 
Mare, cenaclurile artiștilor 
plastici profesioniști și 
amatori se alătură unor 
activități permanente orga
nizate de comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă, cum ar fi „Ca
ravana cultural-artistică", 
în cadrul căreia bilunar în 
multe looalități ale județu
lui se deplasează o echipă 
de lectori, scriitori, inter
pret! de muzică populară 
care organizează manifes
tări cultural-educative 
complexe. Pînă acum au 
avut loc asemenea întilniri 
Ia Căzănești. Vlădaia, Sal
cia, Bala. Ultima dintre 
aceste manifestări, „întil- 
nirea Mehedințiului cu 
tarta", s-a adresat fruntași
lor în producție, colective
lor artistice din școli, țăra
nilor cooperatori, prezen- 
tind probleme variate ale 
activității politico-economi- 
ce și culturale.

Generoasa înflorire pe 
care a cunoscut-o în ulti
mele două decenii activita
tea cultural-artistică din 
județ este pusă în valoare 
de manifestările desfășura
ta în cadrul unui adevărat 
complex cultural concen
trat in jurul teatrului din 
Drobeta-Turnu Severin. în 
aceeași clădire somptuoasă 
sint reunite teatrul, casa 
de cultură, universitatea 
cultural-științifică, cinema
tograful. biblioteca județea
nă, grădina de vară cu 
spectacole variate, două 
terase pentru manifestări 
cultural-distractive, o sală 
de expoziție, două săli de 
spectacol, săli pentru 
cercurile artistice șl tehni- 
co-aplicative, cu alte cu
vinte, un adevărat cen
tru de cultură si creație 
„Cîntarea României", Este 
astfel oferită publicului 
șansa unei bogate pregătiri 
spirituale, prin modalități 
variate ale activității cul
turale, capabile să continue 
tradiții fertile ale artei 
românești. Trecem prin să
lile vaste, luminoase ale bi
bliotecii județene, care cu
prinde un fond de peste 
210 000 volume, străbătută 
de peste 16 000 de cititori

anual Atit prin sediul 
central, cît și prin cele trei 
filiale ale ei. biblioteca 
difuzează anual peste 
400 000 de volume.

Prezentîndu-ne una din 
piesele rare ale patrimo
niului bibliotecii — manu
scrisul inedit al albumului 
junimist din 1871, în care 
versuri și adnotări semnate 
de Eminescu, Creangă. Ca- 
ragiale se alătură unor 
desene de Asachl — 
directoarea bibliotecii, to
varășa Roșu Alexandra, 
ne-a vorbit despre ac
țiunile complexe de popu
larizare a fondului da 
carte și despre activi
tatea de educare a tinere
tului. In acest scop, săp- 
tămînal se organizează ac
țiuni de propagandă și pre
zentare de carte, dezbateri, 
întilniri cu cititorii, cu 
autorii și editorii, expoziții 
și prezentări de carte, ex
puneri atit la sediul insti
tuției. cît și în întreprin
deri și pe șantiere, dimi
neți de basm, mese rotun
de. seri de poezie și mu
zică dedicate tineretului.

Pe malul străvechiului 
Danubius. în imediata 
apropiere a ruinelor cas- 
trului roman, impunătorul 
complex muzeal întreține, 
viu, sentimentul mîndriei 
patriotice. Poate că cifra 
de 172 000 care însumează 
numărul vizitatorilor ce-i 
străbat anual sălile nu ex
primă cu adevărat impor
tanța istorică și artistică a 
acestui muzeu. Mai prețioa
se și interesante sînt însă 
piesele tezaurului de la 
Uin ova, descoperite în 1980 
de arheologul Mișu Davi- 
descu. directorul muzeului, 
piesele de ceramică aparți- 
nind culturilor neolitice, 
vestigii ale epocii daco
române sau medievale, o 
inspirată prezentare a fol
clorului zonei, interesantă 
secție de științe ale naturii 
sau acvariile. „Orașul nos
tru e un oraș plin de 
istorie, ne spunea tovarășul 
Mișu Davidescu. Fiecare 
din locuitorii orașului își 
face un titlu de glorie din 
faptul că a copilărit printre 
ruinele castrului si băilor 
romane, ale urmelor cele
brului pod construit da 
Apolodor. în apropierea 
cetății medievale a Severi- 
nului — fostă reședință a 
Banatului de Severin, cu
prins ca atare în titulatu
ra lui Miroea cel Mare. în 
același timp, fiecare seve
rinean este mîndru să 
trăiască și să lucreze în 
această nouă cetate a mun
cii socialiste. între noile cti
torii care au schimbat des
tinul localității, al oameni
lor, ridicîndu-1 la cotele 
prezentului".

în patrimoniul muzeului 
se află peste 100 000 de 
piese. Ele constituie un 
material prețios pentru ac
tivități multiple de educa
ție complexă nu doar a ti
neretului. ci și a publicului 
larg. Atît în sălile muzeu
lui. cît și in întreprinderi. 
Instituții, școli, muzeografii 
prezintă microexpoziții, 
prelegeri pe diferite pro
bleme ale istoriei și artei, 
însoțite de prezentarea 
unor diapozitive. Sînt. de 
obicei, manifestări deosebit 
de căutate, de ascultate, 
întrucît prezentarea unor 
documente de arhivă, ana
liza lor în fața publicului 
stimulează sentimentul 
mîndriei patriotice : min- 
dria de a trăi într-un oraș 
cu bogate tradiții, într-o 
așezare ce a cunoscut ea 
însăși, în acești ani, trans
formări radicale, spre bine
le și progresul tuturor.

Marina PREUTU

Ani de mărețe împliniri
(Urmare din pag. I)
na! reprezintă singura cale pentrn 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, pen
tru ridicarea continuă a bunăstării 
materiale si soirituale a întregului 
popor, pentru întărirea independen
ței și suveranității României". în 
fața poporului român stă un pro
gram de muncă intensă, înnobilată 
de caratele celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, o muncă 
mai productivă, încorporînd și mai 
multă inteligență, încorporînd in
tr-un grad mai înalt spiritul revo
luționar. Marilor bogății acumulate 
ină astăzi li se vor adăuga altele, 

aceasta fiind singura cale pe care 
marile noastre programe se pot îm
plini. Dezbătînd și transpunind în

viață Tezele din aprilie, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți cetățenii patriei dau glas voin
ței lor de a munci mereu mai bine, 
mai eficient, de a lărgi mereu ori
zontul cunoștințelor lor, adueîndu-și 
în felul acesta o contribuție sporită 
la înaintarea neabătută a țării pe 
drumul socialismului și comunis
mului.

...Munca liberă a schimbat radical 
înfățișarea țării. Străvechilor fru
museți ale pămintului românesc 
li s-au adăugat altele, infinite, pe 
măsura timpului revoluționar pe 
care îl trăim. în ele este încorpo
rată munca, este încorporată voin
ța revoluționară a unui întreg po
por, Munca liberă a poporului ro
mân liber.

OLT : Manifestare 
cultural-educativă

în comuna Ianca, județul Olt, 
prin munca patriotică a sătenilor a 
fost amenajată o frumoasă șl spa
țioasă grădină de vară. Cu acest 
prilej, cooperatorii și mecaniza
torii, care au încheiat nu de mult 
recoltarea griului, ceilalți locuitori 
din Ianca au participat la o am
plă manifestare cultural-artistică. 
Numeroși săteni prezenți la mani
festare au vizionat un bogat și a- 
tractiv spectacol cultural-artistic, 
la care și-au dat concursul, ală
turi de ansamblul folcloric „Izvo- 
rașul" din comună, și o serie de 
colective artistice din Caracal și 
llatina. (Mihal Grigoroșcuță).
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Rolul organismelor democratice
în perfecționarea conducerii 

activității economice
(Urmare din pag. I) 
elimine paralelismele ce se men
țin în cadrul organigramelor unită
ților economice, paralelisme ce se 
manifestă intre sarcinile consiliului 
oamenilor muncii, organele de con
ducere colectivă si conducerea teh- 
nico-administrativă, ca organ de con
ducere executivă. După părerea 
noastră, ar trebui promovate soluții 
mai îndrăznețe, prin crearea unei 
corespondențe intre structura orga
nizatorică a organelor democrației 
muncitorești si organigramele Între
prinderilor. S-ar putea, astfel, ca 
vicepreședinții consiliului, membrii 
acestuia să fie însărcinați atit cu. 
responsabilitatea problemelor poli
tice sau obștești, cît și cu respon
sabilitatea directă a unor sectoare 
de activitate și compartimente din 
cadrul unităților economice. Aseme
nea soluții, alături de comparti
mentarea problematică ce ar trebui 
promovată în cadrul activității con
siliului oamenilor muncii ar duce 
în mod realist la concentrarea prin
cipalelor decizii de conducere ale 
unităților economice în cadrul or
ganelor de conducere colectivă, ar 
asigura creșterea substanțială a ro
lului participării oamenilor muncii 
la realizarea etapelor de analiză a 
variantelor decizionale, de decidere

Producții zilnice cît mai mari de țiței!
(Urmare din pag. I) 
nilor muncii, angajarea responsabi
lă a fiecăruia în ampla bătălie pen
tru a da țării cit mai mult țiței. 
Tocmai de aceea, în aceste zile pre-

LA BRIGADA GRINDU

Fiecare sondă — la
Trecerea în revistă a rezultatelor 

obținute in perioada care a trecut 
de la inceputul anului de brigada 
nr. 2 Grindu, din cadrul Schelei de 
producție petrolieră Berea, atrage in 
primul rînd atenția prin nivelul 
constant al producțiilor realizate, 
prin ritmul parcă de metronom in 
care au funcționat sondele de extrac
ție a țițeiului și gazelor naturale. Se 
știe că, în general, datorită condi
țiilor specifice de lucru, activitatea 
productivă în industria extractivă 
este influențată în bună parte de 
condițiile atmosferice, care își pun 
amprenta nu numai asupra muncii 
oamenilor, ci și a afluxului de ți
ței din zăcămînt. Petroliștii de la 
Grindu au reușit să demonstreze 
însă că producția se poate menține 
constant la un nivel înalt. Astfel, și 
la începutul anului, iarna, cînd se 
lucra la —39°C și acum, vara, cînd 
temperatura a ajuns uneori la +39’C 
producția de țiței extrasă a fost con
stantă, de 101—103 tone pe zi.' Cupa - 
s-a reușit acest lucru 1

— De fapt, acesta este poten
țialul productiv nominal al instala
țiilor pe care le avem in dotare, ne 
spune ing. Nicolae Tifigiu, șeful 
brigăzii. Intr-un anume fel aș zice 
deci că nu ne-am făcut decît datoria, 
asigurind condițiile necesare pentru 
ca instalațiile să funcționeze normal, 
cit mai aproape de capacitatea lor 
maximă. Nu este însă mai puțin a- 
devărat că, în meseria noastră, și

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Inscripție pe o coală de hirtie de Bușteni

Se zice că arborii, în 
lungul lor drum spre întil- 
nirea cu oamenii, au ma: 
multe vise. Se visează te
melii de casă, grinzi de 
pod, țarcuri de mioare, 
jgheaburi de fintînă, pătu- 
lașe de porumbei, uluci de 
iscodit printre ele ochii 
copiilor și firele ierbii, to- 
iege de sprijin în mina bă- 
trmilor. Lemnul, după 
piatră și fier, sau poate o- 
dată cu ele ori chiar îna
intea lor, a devenit prie
tenul statornic al omului.

Dar cel mai frumos vis 
— socotim noi — visul 
dinții și de pe urmă.al ar
borilor, este să se prefacă 
în hirtie. în fina, subțirea, 
diafana, frageda — și, to
tuși, rezistenta în timp — 
hirtie. Hirtia primului ca
iet de școală; hirtia bilan
țurilor de muncă și-a pla
nurilor ce-au premers a- 
ceste bilanțuri ; hirtia scri
sorilor de acreditare și a 
declarațiilor solemne; hir
tia înaltelor convenții pen
tru pace.

Cel care mă poartă și-mi 
descoperă această lume de 
adevăr și vis este un mare 
împătimit de arbori în 
drumul lor spre întîlnirea 
cu memoria hîrtiei. Se nu
mește Gheorghe Moja — 
iar locul de baștină și lo
cul de muncă îl prezintă 
mai bine decît orice altă 
descriere : este din Buș- 
teni-Prahova (nu-i greu de 
ghicit de unde se trage a- 
cest nume) și muncește la 
Fabrica de hirtie din chiar 
orașul Bușteni.

Nici drumul lui spre în
tîlnirea cu hirtia n-a fost 
unul Simplu, linear. Un 
prim ocol l-a făcut la 
vîrsta cînd copacii privesc 
mirați peste creștetul flo
rilor; nu imnlinise 18 an* *.  
Al doilea ocol l-a făcut

• Teatrul Mic <14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la 
Expoflora din parcul Herăstrău) :

9
și de aplicare a deciziilor adoptate 
in plenul organelor de conducere 
colectivă.

In ansamblul preocupărilor pri
vind perfecționarea cadrului gene
ral de realizare a conducerii, pro
bleme importante ridică și un ale as
pecte specifice, de structură internă 
privind locul unor compartimente și 
funcții din organigramele unităților 
economice. Soluționarea unor aseme
nea probleme trebuie abordată in 
strînsă legătură cu noile premise de 
îmbunătățire a activității tuturor 
sectoarelor — create prin dezvolta
rea sistemului de conducere colecti
vă —. reducerea dimensiunilor apa
ratului de conducere, eliminarea su- 
pradivizării structurale, apropierea 
conducerii de activitatea operativă, 
realizarea unei diviziuni științifice 
a activității desfășurate de specia
liștii prezenți in diferitele comparti
mente ale întreprinderilor și impli
carea lor nemijlocită in procesul de 
elaborare și înfăptuire a deciziilor. 
In această privință considerăm că o 
soluție ar putea-o reprezenta renun
țarea Ia actuala structurare a perso
nalului de specialitate pe servicii, 
birouri sau alte tipuri de comparti
mente independente si trecerea la 
stabilirea unor relații directe intre 
consiliul oamenilor muncii — în sis
temul de organizare preconizat an

mergătoare marii sărbători de la 
23 August petroliștii din cadrul 
schelei Videle au stabilit ca fiecare 
zi să fie o zi a producțiilor-record, 
astfel incit să se extragă cantități 
tot mai mari de petrol și gaze.

întreaga capacitate!
în felul de a-ți face datoria pot 
exista diferite moduri "de a acționa.

— Vă referiți la atitudinea in 
muncă a oamenilor ?

— Exact. In perimetrul nostru de 
activitate avem peste 400 km de tu
bing și circa 1 000 km de conducte 
de transport, multe instalații care 
lucrează la adincime, in pămînt. In 
aceste condiții, am pus un accent cu 
totul deosebit pe efectuarea unor ac
țiuni profilactice oare să asigure 
menținerea în perfectă stare de 
funcționare a instalațiilor. Nu aș
teptăm deci ca un utilaj să se de
fecteze sau o sondă să-și diminueze 
prea mult producția pentru a inter
veni, ci acționăm preventiv pentru 
cit mai buna lor întreținere. Ca 
atare, practic, executăm zilnic dia
grame de dinamometrare a sonde
lor. pe baza cărora se stabilesc pro
gramele de intervenții. Totodată, am 
îmbunătățit asistența tehnică și 
structura formațiilor de intervenții 
pe fiecare schimb. Ce eficiență au 
avut măsurile pe care le-am luat ? 
Am să mă refer la un singur as
pect : timpul neproductiv al sonde
lor s-a redus de Ia 4 Ia sută anul 
trecut, la 2 la sută in medie in pe
rioada care a trecut din acest an, 
in ultimele două luni coborind chiar 
la 1,6 la sută.

Sigur, activitatea petroliștilor de 
la Grindu este mult mai complexă, 
iar rezultatele obținute au la bază 
numeroase alte acțiuni tehnice și or

ceva mai tîrziu ; din el a 
revenit cu cercuri noi și 
puternice, rotunjite frumos 
în trunchiul vîrstei. In lo
cul metaforei însă, să-i as
cultăm propria mărturi
sire : „Făcusem un an de 
școală tehnică. intr-un 
oraș mai depărtat, cînd am 
înțeles că nu pot părăsi 
Buștenii. Țara avea pen
tru mine forma acestui 
loc, iar eu îmi iubeam lo- 
cul-țară cu sinceritate și 
putere. Am renunțat fără 
nici o remușcare la școala 
aceea și m-am angajat 
muncitor la Fabrica de 
hirtie din orașul natal. Mă 
pasiona munca aceasta, 
stăm minute în șir în fața 
hirtiei ascultind cum urcă 
în membrana-i subțire 
freamătul pădurii. Dar am 
priceput repede că numai 
pasiunea, fără un solid su
port al cunoașterii, nu du
ce departe. Nici țara nu 
ți-o poți sluji doar cu sen
timente. Iar eu, la vremea 
aceea, eram doar un sen
timental muncitor necalifi
cat. Lucram pe mașina 7 
— și oamenii, cînd au au
zit că vreau să urmez li
ceul seral, au rîs : Te duci 
să înveți să numeri oi'e 
lui Topliță. ziceau — acest 
Topliță fiind un cioban bo
gat din apropiere — ui- 
tă-te mai bine la noi. fură, 
că meseria așa se învață, 
furînd-o. Așa o fi fost, dar 
simțeam că numai trasul 
cu coada ochiului nu este 
de ajuns.

Se prevesteau vremuri 
noi peste țară — și, vorba 
proverbului, la vremuri 
noi, oameni noi. Au urmat 
ani de muncă aspră — 
două săntămîni noaptea, 
una dimineața — de învă
țătură perseverentă. Fa
cultatea ș-a impus, apoi, 
de la- s’ne. Facultatea do

celuloză și hîrti_e, desigur
— din cadrul Institutului 
politehnic din Iași. împli
nesc, iată, 32 de ani de 
cînd muncesc în această 
fabrică și 25 de ani de cînd 
slujesc ca inginer meta
morfozarea arborilor in 
hirtie^ In curînd vom a- 
vea întîlnirea de promoție
— și uite, stau și mă în
treb : ce voi raporta eu 
la această întîlnire ?“

Intr-adevăr : ce-ar pu
tea raporta acest om, care 
nu s-a putut stabili în altă 
parte, decît aici, la rădă
cina arborilor, în tovărășia 
imaculatelor „frunze" ? EI, 
pentru care patria înseam
nă ozonul de sub fruntea 
Caraimanului și alchimia 
trudei de decantare a ar
borilor în pagina operei 
nepieritoare ! însăși deve
nirea fabricii în acești ul
timi 25 de ani — alături de 
devenirea întregii țări — 
Înseamnă munca sa, pa
siunea sa. împlinirea sa. 
Trebuie, deci, să spunem 
că fabrica — deși veche, 
înființată în 1882 — a făcut 
pași mari pe calea pro
gresului. De la o gamă re- 
strînsă de produse, astăzi
— pe lîngă hirtie de scris 
și de tipar — se realizea
ză, adesea în premieră na
țională, un bogat sorti
ment de hirtie tehnică. 
Operațiile de izolare la 
transformatoarele construi
te de „F,lectroputere“-Cra- 
iova folosesc hirtia de 
Bușteni. Cartelele calcula
toarelor electronice sînt 
confecționate tot din hirtie 
de Bușteni. Dar la Bușteni 
se face și hirtia specială 
capabilă să filtreze uleiuri, 
rășini. motorină : toate 
motoarele de 115—220 CP 
primesc elemenți filtranțl 
de Ia Bușteni. Sănătatea 
noastră însăși este testa’ă

terior — și diferitele categorii de 
specialiști din cadrul unităților eco
nomice. In felul acesta, consiliul 
oamenilor muncii, președintele aces
tuia. Cît și vicepreședinții pe pro
bleme vor putea avea la dispoziție 
colective de specialiști prin inter
mediul cărora vor putea acționa 
direct în orientarea, desfășurarea, 
îndrumarea si controlul activității 
atit la nivelul conducerii de ansam
blu a unității, cît și in domeniul 
problemelor pe sectoare. O aseme
nea soluție de redefinire a statutu
lui compartimentelor și funcțiilor 
din organigramele unităților econo
mice ar avea menirea să îmbunătă
țească concomitent și relațiile exis
tente între funcțiile respective, ceea 
ce ar contribui la perfectionarea re
lațiilor de colaborare între specia
liști in rezolvarea unor probleme 
sau realizarea diferitelor proiecte si 
programe ce depășesc atribuțiile 
secvențiale ale anumitor servicii sau 
birouri prezente în structurile ac
tuale. In fine, o asemenea remode- 
lare a structurilor organizatorice ar 
asigura circulația fluentă, neîngră
dită a informației științifice și a 
ideilor noi. o asemenea structură 
organizatorică flexibilă și remodela- 
toare devenind ea însăși un factor 
de progres.

ganizatorice. Astfel, numai în pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului s-au aplicat peste 30 de 
măsuri geologo-tehnologice, cu efec
te substanțiale asupra menținerii 
producției la un nivel constant. La 
șase sonde s-au îmbunătățit elemen
tele de pompaj, mărindu-se lungi
mea curselor și numărul de curse 
duble pe minut» La alte trei sonde 
s-au făcut cimentări sub presiune 
pentru izolarea parțială a circui
tului de apă din partea inferioară a 
intervalului perforat. în urma unei 
asemenea lucrări, sonda 305, de pil
dă, a pornit în erupție.

Totuși, după cum ne spunea mais
trul principal Ion Pița, adjunctul 
șefului de brigadă, nici numărul mă
surilor geologo-tehnologice aplicate 
nu poate să exprime exact calita
tea muncii oamenilor, utilitatea și 
eficienta intervențiilor făcute, de
oarece lucrările executate trebuie să 
fie in deplină concordanță cu con
dițiile specifice de lucru ale fiecărei 
sonde. Pentru stabilirea adînclmii 
de fixare a instalației de pompaj, 
de exemplu, petroliștii trebuie să 
cunoască exact evoluția, istoria fie
cărei sonde în parte. La două sonde, 
de pildă, s-a obținut un spor de 
producție de aproape o tonă de țiței 
pe zi în condițiile in care instalația 
de pompaj a fost coborită la o sondă 
cu 50 de metri, iar Ia alta a fost re
trasă cu 150 de metri. Iar petro
liști cu o înaltă pregătire profesio
nală, cu o înaltă conștiință munci
torească sînt mulți la brigada din 
Grindu. printre care li amintim fie 
și numai pe sondorii șefi Constantin 
Tănase și Ion Panaitescu. Așa se ex
plică, de altfel, rezultatele constant 
bune obținute în producție, puter
nica mobilizare pentru întîmpinarea 
zilei de 23 August cu noi și presti
gioase fapte de muncă.

Mihai V1SO1U
corespondentul. „Scînteii"

cu ajutorul Buștenitor : 
hirtia specială pentru elec
trocardiograme și electro
encefalograme de aici vine. 
Hirtie — un produs, după 
cum se vede, deloc banat, 
care trebuie să țină sea
ma de numeroase condiții, 
să întrunească anumite în
sușiri și calități — de gra
maj, rezistență, opacitate, 
conductivitate. Aflu, astfel, 
că hirtia pentru ziar tre
buie să aibă 50 de grame 
pe metru pătrat — o do
zare atentă, o urmărire se
veră.

Vorbind despre sine, In
ginerul Gheorghe Moja 
vorbește, de fapt, de între
gul colectiv muncitoresc — 
care numără aproape două 
mii de oameni — alătur; 
de care s-a format și lu
crează. Muncitori la umă
rul cărora a ucenicit la 
mașina 7 — Constantin
Rujoiu, Gheorghe Șandru, 
Octavian Pavel, foști pre
sari, azi conductori de uti
laj, maiștri. Muncitori și 
maiștri a căror efigie In- 
confundabilă este unanim 
recunoscută în calitatea 
imaculatelor șarje. Prin 
efortul de muncă și crea
ție al tuturor s-a reușit să 
se îmbunătățească sub
stanțial procesul de pro
ducție : utilaje, tehnologii, 
calitatea produselor. Doua 
argumente : 50 la sută din 
producția fizică se expor
tă in exclusivitate pe de
vize convertibile ; produc
tivitatea muncii a atins 
cifra-record de 650 000 de 
lei pe om. între cele mai 
proaspete produse, de ma
ximă competitivitate, se 
numără : hirtia specială 
„pergarom", hirtia „kraft" 
ignifugă și hirtia crepona
tă pentru întreținerea e- 
chipamentelor nucleare. 
Programul privind organi

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Ecuador, ambasadorul acestei 
țări la București. Filoteo Samaniego 
Salazar, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat miniștri, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, altor ministere, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră 

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal

• în întîmpinarea marii sărbători
20,25 La zi in agricultură
20,45 Eroism și sacrificiu pentru primă

vara patriei (color) • Un act de 
voință al poporului român. Docu
mentar

21,05 Roman-foileton (color). „.Țărmul 
vieții". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. Cu : 
Iuri Solomin, Liudmila Titova, 
V. Sofonov, E. Vitorgan, B. Iva
nov, E. Vestnik. Scenariul Igor 
Bolgarin, Viktor Smirnov. Regia 
Iuri Solomin. Episodul 3

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 august, ora 20 — 14 august, 
ora 20. în țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Izolat, în regiunile^ nordice și 
la munte, vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse, în 
general, între 12 și 20 grade, iar cele 
maxime intre 25 și 35 grade, pe alocuri 
mai ridicate în sud-vest. Dimineața, 
izolat. în zona de munte, ceață. In 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă, iar cerul variabil. Vînt slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 17 și 20 grade, iar cele maxime 
între 32 și 35 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. • In turneul internațio

nal de juniori „Cupa Prietenia", ce 
se desfășoară in orașul polonez Leg
nica, echipa României a întrecut cu 
scorul de 2—1 formația Cubei. Alte 
rezultate : Bulgaria — Ungaria 2—0 ; 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 2—1 ; Po
lonia B — R.P.D. Coreeană 2—1. 
• Disputat la Oslo, meciul inter
național amical de fotbal dintre se
lecționatele Norvegiei și Bulgariei 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). 
Gazdele au deschis scorul prin Soer- 
loth (min. 2), golul egalizator fiind 
marcat de Stoikov (min. 58);

BASCHET. In prima zi a com
petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Mării Negre", ce se 
desfășoară în Sala sporturilor din 
Constanța, s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : România — 
România (tineret) 83—53 (49—27) ; 
Polonia — Selecționata sindicală a 
U.R.S.S. 74—49 (32—25).

Astăzi, cu începere de la ora 17, 
se vor disputa două meciuri : Se
lecționata sindicală a U.R.S.S. — 
România (tineret) și R.P. Chineză — 
Polonia.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 10 AUGUST 1988

Extragerea I : 45 7 2 36 11 14.
Extragerea a Il-a : 41 20 44 5 25 8. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

510 495 LEI.

zarea și modernizarea pro
ducției se află aici in plină 
desfășurare. Pentru acest 
an, el prevede obiective cu 
o eficientă în valoare de 
22 milioane lei spor la pro- 
ducția-marfă, din care 6,5 
milioane lei producție de 
export. Tot pentru acest 
an, programul impune asi
milarea a 11 noi produse.

Trec, împreună cu ingi
nerul Gheorghe Moja, di
rectorul Fabricii de hirtie 
din Bușteni, prin imenstla 
hale de producție, urmă
rind drumul luminii, de la 
arborele proaspăt tăiat 
pînă la metamorfozarea lui 
în superba coală de hirtie. 
Miroase a dragoste hirtia 
de Bușteni : dragostea na
turii, a muntelui și pădu
rilor sale, dragostea oame
nilor pentru oameni, mis- 
tuitoarea dragoste de țară. 
Dragostea cu care se scriu 
cele mai alese poeme. Și 
poate că, în finalul acestui 
reportaj, nimic nu se aș
terne mai frumos pe ima
culata coală de brad ca 
versurile unui poet al 
locului. Radu Ghica Moise, 
din care citez ; „Ce-ar 
însemna / Pămîntul fără 
soare ? / Dar Soarele /
fără Pămînt / Cum ar mai 
lumina ? / / Ce-ar fi via
ța mea / Fără tine. Româ
nie ? ! / Și tu, țara mea ! 
Fără streașină ocrotitoare / 
A Bucegilor ! ? / Cu glasul 
inimii scriu / Pe cea mai 
curată coală / A cugetu
lui : / Aici / Sub streașma 
Bucegilor / Intr-un cuib în 
care / Numai dragostea de 
țară / Are loc / Se află ca „a 
mea / Viața mea / împli
nirea mea. / Iată testamen
tul pe care / Fiica mea 
Oana / îl va lăsa, la rln- 
du-i / Fiilor ei !“.

Ion ANDREIȚA

Din țările socialiste
................. . ........................1,11 ..... ■■■ ............ ■■■■..................................................... ..............................................

Profilul contemporan al unui vechi oraș
După animația care domnește pe 

străzile sale, orașul Leipzig se re
comandă de la sine ca un punct de 
atracție pentru vizitatorii din țară și 
de peste hotare. Desigur, prin al
ternanță, primăvara, in luna mar
tie, sau toamna, in luna septem
brie, el devine oficial gazdă a unor 
renumite tirguri internaționale. Cu 
egală ospitalitate : fie că este vor
ba de producători, sosiți din nu
meroase țări, oameni de afaceri 
sau specialiști in domeniile cele 
mai noi ale tehnicii, fie simpli 
cetățeni veniți nu să încheie tran
zacții sau contracte com.erciale, ci 
să se informeze ce produse noi 
sint expuse la tradiționalele tir
guri de mostre din Leipzig.

După tumultul perioadelor de 
virf ale tirgurilor, orașul râmine 
ceea ce este in tot timpul anu
lui : un important centru indus
trial al R.D.G., o metropolă cu 
numeroase mărturii ale vechii ar
hitecturi germane, cu orchestre, 
teatre, muzee. Monumentele arhi
tectonice ar tenta vizitatorul să-1 
considere un oraș-muzeu, căci bo
găția de mărturii ale trecutului 
este, intr-adevăr, impresionantă. în 
clădirea Primăriei vechi (Altes Rat- 
haus), reprezentativă pentru arhi
tectura de acum citeva secole a ur
bei, transformată în Muzeul de is
torie a orașului, se oferă privirilor 
peste 50 de colecții referitoare la 
evoluția în timp a localității, o- 
bieete de artă de inestimabilă va
loare și o dioramă a „bătăliei po
poarelor" din 1813. Teatrul de ope
rațiuni din timpul acestei istorice 
bătălii, încheiată cu infrîngerea lui 
Napoleon de către trupele aliate 
(austrieci, prusaci, ruși și suedezi) 
și marcată prin pierderea a 100 000 
de vieți, s-a aflat în apropierea 
Leipzigului — eveniment căruia I 
s-a dedicat impozantul monument 
din incinta orașului.

In Naschmarkt întîlneștl statuia 
titanului literaturii germane, Goe
the, care a studiat aici între anii 
1765—1768. iar in Pasajul Mădler — 
Pivnița lui Auerbach, devenită ves
tită prin cadrul oferit unor scene 
din „Faust". In apropiere se înal
ță monumentul lui Johann Sebas
tian Bach, care consemnează pre
zența marelui artist la Leipzig ca 
organist intre anii 1723—1750. Case, 
edificii, străzi și cartiere păstrează 
alte mărturii ale unor momente 
însemnate din istoria orașului, 
marcată de prezența și activitatea 
liderilor mișcării muncitorești ger
mane, August Bebel, Clara Zet- 
kin. Wilhelm Liebknecht, Ernst 
Thălmann. în anul 1900, intr-o im
primerie din cartierul Probstheida, 
a tipărit Lenin primul număr al 
ziarului „Iskra". Tot la Leipzig a 
fost înscenat, in 1933, „procesul in
cendierii Reichstagului", al cărui 
protagonist, Gheorghi Dimitrov, a 
demascat farsa nazistă.

Impunătoarea gară centrală, cu 
26 de peroane, cu o fațadă de a- 
proape 300 de metri lungime, refă
cută după distrugerile războiului, 
își dispută întîietatea cu alte mari 
gări de călători din Europa. Con
struirea acestui edificiu monumen
tal, in al doilea deceniu al seco
lului nostru, venea să întregească 
vocația Leipzigului de așezare si
tuată la întretăierea unor impor
tante rute de transport și căi co
merciale. Documentele de epocă 
atestă ridicarea localității la ran
gul de oraș încă in anul 1165. Din 
acea vreme datează și primele re
feriri Ia tîrgurile comerciale.

Astăzi. Leipzigul, al doilea oraș 
ca mărime al R.D. Germane, este 
deopotrivă un mare centru eco
nomic, in care pulsează activita
tea unor ramuri industriale de deo
sebită importanță : întreprinderi 
constructoare de mașini, de uti
laje nentru transport, uzine pentru 
instalații din dotarea industriei 
chimice, pentru mașini agricole și 
poligrafice.

...Un popas in marginea de nord- 
vest a orașului, pe drumul ce duce 
spre Merseburg. Clădiri patinate 
de vreme. O uzină inființată în 
urmă cu aproape o sută de ani, 
de 35 de ani proprietate socialis
tă : VEB Drehmaschinenwerk, as
tăzi o unitate importantă a Com
binatului „7 Octombrie" din capi

DE LA CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI
Avantaje ți drepturi asigurate 
prin lege tuturor depunătorilor

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean al patriei, care 
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict indivi
duală este stimulată și de nume
roasele drepturi și avantaje pe care 
Casa de Eoonomii și Consemnațiuni 
le asigură tuturor depunătorilor — 
economisirea la C.E.C. constituind 
astfel un mijloc eficient de păs
trare a economiilor bănești perso
nale. Astfel, toți depunătorii la 
C.E.C. au asigurate prin lege :
• Garanția statului asupra sume

lor depuse și asupra cîștigurilor 
obținute, acestea fiind restituite de 
unitățile C.E.C. orieînd. la cererea 
titularilor sau a persoanelor îndrep
tățite să dispună asupra depune
rilor.
• Păstrarea secretului privind 

numele depunătorilor si ale titu
larilor, precum si operațiile efec
tuate.
• Scutirea de impozite, taxe de 

timbru și oricare alte taxe asupra 
sumelor economisite și asupra ope
rațiilor efectuate.
• Imprescriptibilitatea sumelor 

depuse și a cîștigurilor. acestea 
fiind ținute la dispoziția depună
torilor timp nelimitat, pină la soli
citarea restiturii lor.
• Dreptul de a împuternici alte 

persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. sub forma clau
zelor de împuternicire.

• Dreptul de condiționare a 
restituirii depunerilor făcute de o 
persoană pe numele altei persoane. 

tala R.D.G. Ca peste tot în țară, 
vechile uzine iși măresc capacita
tea : apar hale și utilaje noi. Cea 
mai recentă este Hala P, unde a 
fost pus in funcțiune, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale tehnicii, 
un sistem flexibil de asamblare. 
Uzina produce mașini automate de 
strunjire cu mai multe axe. „Dre
ma", numele prescurtat al uzinei, 
sau „marca fabricii", a devenit, din 
1971, centrul pentru realizarea a- 
cestor mașini automate în R.D.G. 
în altă parte a orașului — la Lin- 
denau — funcționează o anexă a 
„Dremei". Piese în greutate de 
40—60 kg. care trebuie executate 
cu mare precizie. Ritmul macara
lei, care deplasa piesele, ca și

ÎNSEMNĂRI
DIN R.D. GERMANĂ

acela al procesului de producție 
a fost, intr-un timp, destul <je lent. 
„Atunci — iși amintește inginerul 
Jiirgen Kleine — a devenit evi
dentă necesitatea introducerii noi
lor tehnici moderne de producție, 
adică microelectronica, robotizarea, 
computerizarea. Dar pentru noile 
macini era nevoie fi de o califi
care sporită".

în virstă de 46 de ani, Peter Biil- 
lesbach, maistru principal la sec
ția de montaj,, s-a simțit atras de 
tehnica modernă, noile solicitări și 
încercări le-a depășit fără dificul
tăți de adaptare. „Unii insă, spune 
el, aveau la început teamă de ne
cunoscut și se simfea la ei nos
talgia vechilor deprinderi profesio
nale. Dar, cind au privit noua 
hală, au fost cuceriți de tehnica 
modernă. Munca noastră a dobindit 
un nou conținut. Solicitările fizi
ce sint minime, dar a apăsa pe 
butoane nu înseamnă că munca a 
devenit o rutină. Datele furnizate 
de centrele de prelucrare trebuie 
traduse cu precizie in operațiile 
executate de mașini și utilaje". 
Uwe Steinbrilch nu are decit 25 
de ani. A început ca ucenic la 
„Drema". Astăzi este muncitor cu 
o inaltă calificare. Și lui noua sec
ție — „Halle" P — i-a oferit .șan
sa să-și ridice nivelul de pregătire 
profesională. „Este pentru mine — 
mărturisește el — un nou pas in 
viată, care mă bucură, evident, 
dar mă și obligă fată de colectivul 
meu".

Din cînd in cînd, un mic colec
tiv se reunește pentru a discuta 
despre problemele pe care le ridică 
noile tehnologii in căutarea celor

Intr-o secție modernizată a întreprinderii „Drema" din Leipzig

• Dreptul de a introduce dispo
ziție testamentară asupra sumelor 
economisite și depuse la C.E.C. pe 
orice fel de instrument de econo
misire.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii si 
Consemnațiuni. instituție autorizată 
să păstreze economiile bănești per
sonale. oferă permanent instrumen
te de economisire care sînt desti
nate să satisfacă preferințele tutu
ror cetățenilor adepți ai chibzuin- 
tei și spiritului gospodăresc. Prin- 
tr-o vastă rețea de unități, care 
este răspîndită în întreaga tară. în 
prezent ajungînd la peste 10 500. se 
asigură o bună servire tuturor de
punătorilor. iar prin înființarea de 
unități și puncte de servire C.E.C. 
in numeroase unități economice, 
șantiere și instituții se asigură o 
servire promptă chiar la locul de 
muncă al depunătorilor, aceștia 
realizînd. totodată, și o importantă 
economie de timp.

Dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună 

de sumele depuse
Titularul unui instrument de eco

nomisire are oricind posibilitatea 
să ceară înscrierea în acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor per
soane (cel mult două) pe care le 
indică pe documentul de depunere, 
în instrumentul de economisire 
respectiv se înscriu de către C.E.C. 
numele, prenumele și anul nașterii 
persoanelor împuternicite. 

mai adecvate căi de rezolvare. Se 
întilnesc. in acest scop, inginerii 
Jiirgen Kleine, care răspunde de 
raționalizare și proiectare, și Al
win Jung, de la centrul de calcul, 
Peter Heleine, din conducerea în
treprinderii, și Peter Biillesbach, 
apreciat pentru deosebitul lui simț 
practic. Ei toți sint pasionați de 
tehnica modernă, dar orizontul lor 
depășește stricta snecialitate. „Apa
ratura electronică, roboții, com
puterele — precizează J. Kleine — 
au caracteristici identice de func
ționare, fie că este vorba de Fran
ța, Japonia, S.U.A. sau țările so
cialiste. Dar intr-o societate orga
nizată pentru profitul proprietari
lor de întreprinderi apar inevitabil 
și consecințele inumane ce derivă 
acolo din introducerea noilor teh
nologii, cum ar fi, de exemplu, 
milioanele de oameni rămași fără 
slujbe. Creșterea productivității și 
eficienței, determinate de noile cu
ceriri ale științei și tehnicii, aduce 
in țările socialiste progres și bună
stare pentru toți membrii colec
tivității".

Pentru noile generații, asimilarea 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii e pregătită din vreme. Iar 
Leipzigul este și un important cen
tru universitar. în ziua cind ne-am 
aflat la Leipzig, în sala nr. 17 de 
prelegeri a Universității „Karl 
Marx" nu se aflau obișnuiții stu- 
denți ai prestigioasei instituții, ci 
elevi din clasele superioare ale 
liceelor. Ei vin aici in timpul li
ber din dorința de a-și îmbogăți 
cunoștințele, in domenii care ii pa
sionează. Le stau la dispoziție pro
fesori universitari, pedagogi. Pre
legerile sint expuse pe grupe de 
specialitate : chimie, fizică, biolo
gie, matematică, informatică. Sub 
îndrumarea profesorilor de spe
cialitate din licee și a oamenilor 
de știință de la Universitatea 
„Karl Marx“, cursanții abordează 
probleme care denășesc nivelul 
obișnuit al programei Școlare. 
„Această formă de instruire — 
spune prof. Kopperschlâger — per
mite o rodnică dezbatere, trezește 
tinerilor interesul pentru suplimen
tarea informațiilor științifice șl ii 
pregătește pentru a ajunge cît mai 
curind la performante profesionale. 
Ei sint incintați să aibă de pe 
acum relații cu universitatea sau 
să poată soluționa anumite sarcini 
din partea unor întreprinderi".

Sînt doar citeva aspecte care 
conturează profilul contemporan al 
acestui vechi oraș, care este Leio- 
zigul, unde viața pulsează din 
plin.

Petre STAJNCESCU

De clauza de împuternicire pot 
beneficia numai persoanele majore, 
ea acționind numai pe timpul vie
ții titularului instrumentului de 
economisire.

Clauza" de Împuternicire poate fi 
modificată sau anulată . în timpul 
vieții titularului numai de către 
acesta.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împuterni
cire, ulterior, cu ocazia unei opera
ții de depunere, chiar și pentru 
suma de 5 lei, titularul instrumen
tului poate introduce clauză de 
împuternicire.

Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane 
pot cere la prima depunere intro
ducerea în favoarea lor sau a altor 
persoane a clauzei de împuternicire.

Minorii nu pot fi trecuți la clauza 
de împuternicire.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce clauza 
de împuternicire numai dacă au 
împlinit virsta de 14 ani.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are dreptul să stabilească 
prin „dispoziție testamentară" per
soanele fizice sau juridice care să 
dispună de sumele economisite la 
C.E.C. după decesul său. Dispozi
ția testamentară se înscrie în fișa 
de cont a instrumentului de eco
nomisire. Ea poate fi revocată sau 
modificată numai de către titularul 
depunerilor.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce dis
poziții testamentare numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani și se 
întrețin singuri.

cinema
O 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 t 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 : 13,
Drumul oaselor — 15 ; 17 ; 19 :
PACEA (71 30 85)
• Misterele ’Bucureștilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15: 17; 19
• Evadarea: FERENTARI (80 49 85) 
— 15; 17: 19
• Tema : SALA MICA A PALATU
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, GRTVITA (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
• Tntimplări pe vasul „Speranța*  : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20
• Legenda lui On Dai : DACIA 
(50 35 94) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : LIRA 
(317171) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,45

teatre 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14 ; 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : O seară 
la Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă ciocirlle — 
18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hai 
copii la joc ! — 18,30



ÎNARMĂRILE, conflictele armate
- PUTERNICĂ FRlNÂ IN CALEA DEZVOLTĂRII

„Viața, evenimentele au demonstrat că recurgerea la calea 
militară provoacă mari pierderi umane și materiale țărilor respec
tive și, în același timp, determină o accentuare a încordării și 
o creștere a pericolului de război general. De aceea, oricît de înde
lungate și grele ar fi tratativele, ele reprezintă singura alternativă 
logică ce răspunde intereselor fiecărui popor, ale păcii în general”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Este un adevăr peremptoriu că 

politica înarmărilor, politica de în
cordare și conflict influențează ne
mijlocit starea economiei mondiale, 
întreaga evoluție a evenimentelor 
demonstrează că pregătirile de 
război, conflictele militare frînează 
puternic dezvoltarea economică a 
statelor, reprezintă unul din princi
palii factori care au contribuit la 
declanșarea actualei crize economice 
internaționale, la agravarea și cro- 
nicizarea ei. în lumina acestei reali
tăți, România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu desfășoară o in
tensă activitate pe plan internațio
nal pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, pentru 
stingerea focarelor de conflict și 
solutionarea tuturor problemelor 
litigioase pe cale pașnică, prin tra
tative. în acest sens. Tezele din 
aprilie pentru plenara C.C. al P.C.R. 
evidențiază legătura directă dintre 
soluționarea conflictelor, a tu
turor problemelor litigioase și so
luționarea problemelor economice ce 
confruntă țările in curs de dezvol
tare. economia mondială în an
samblu.

Factorul politic în balan
ța economiei mondiale. In* 
tr-adevăr, una din trăsăturile ca
racteristice perioadei postbelice este 
sporirea continuă a influenței fac
torilor politico-militari asupra si
tuației economice din lume. Se 
poate spune astfel că întreaga evo
luție a vieții economice internațio
nale este condiționată de creșterea 
sau scăderea încordării in relațiile 
dintre state.

Datele arată că fenomenele eco
nomice negative generate de criza 
mondială sint mereu agravate de 
uriașele cheltuieli militare ale sta
telor, care au ajuns la circa 1000 
miliarde de dolari pe an. în ace
lași timp, ' dificultățile economice și 
sociale fără precedent pe care le 
cunosc țările in curs de dezvoltare 
— îndeosebi statele din Africa și 
America Latină, unde venitul pe 
locuitor a scăzut la nivelul anilor 
'60, în primul caz, și la nivelul ani
lor ’70. în cel de-al doilea caz — 
sint accentuate tot mai mult de 
focarele de conflict provocate de 
imixtiunile imperialiste.

După statisticile Institutului in
ternațional de cercetări in pro
blemele păcii din Stockholm 
(S.I.P.R.I.), la sfirșitul anului 1986 
existau în lume 36 de războaie și 
conflicte militare, în care erau im
plicate 41 de state, în cea mai mare 
parte state in curs de dezvoltare. 
Aceste războaie produc țărilor in 
cauză imense pierderi materiale și 
de vieți omenești. „Prețul" acțiuni
lor agresive desfășurate. în anii '80, 
de R.S.A. pe un larg fpont — care 
se întinde de la provinciile septen
trionale ale Mozambicului pină la 
podișul central al Angolei, inclusiv 
pină la frontierele statelor Botswa
na și Zimbabwe, adică pe aproape 
4 000 de km — este evaluat la 25—30 
de miliarde de dolari. Aceasta a în
semnat pentru țările din sudul Afri
cii, victime ale războiului nedecla
rat dus de regimul rasist de la Pre
toria, pierderi de 380—450 de dolari 
pe locuitor, in timp ce, • în multe 
dintre ele, venitul pe locuitor abia 
depășește 200 de dolari.

Dacă producția țărilor .din Ame
rica Centrală s-a redus atit de 
mult, incit a ajuns la nivelul de 
acum 20 de ani, o asemenea prăbuși
re a activității economice nu poate

fi Înțeleasă fără a ține seama de 
instabilitatea socială și politică din 
regiune, de faptul că eforturile 
făcute de statele latino-americane, 
prin intermediul „Grupului celor 8", 
n-au reușit încă să pună capăt în
cordărilor generate de politica 
S.U.A. Calcule ale Centrului latino- 
american de studii monetare arată 
că țările Americii Centrale au 
pierdut, în ultimii șapte ani, dato
rită situației conflictuale din Nica
ragua. Salvador și Guatemala, circa 
30 miliarde de dolari — sumă cu 
mult mai mare decit produsul na
țional brut cumulat al statelor din 
zonă!

Pagube materiale deosebit de mari 
au suferit, de asemenea, statele din 
Orientul Mijlociu. Numai în Liban, 
în 12 ani de război civil, au fost 
distruse complet 100 de localități, 
800 de obiective economice și 80 000 
de locuințe. Venitul pe locuitor nu 
mai reprezintă în prezent decit o 
pătrime din cel obținut înainte de 
izbucnirea războiului civil. Se a- 
preciază că pentru reconstrucția e- 
conomică a Libanului ar fi necesa
re 100 miliarde de dolari, ceea ce 
înseamnă aproape o cincime din cit 
investesc anual în economie cele 
peste 130 de țări în curs de dezvol
tare.

în imediata vecinătate geografică, 
în zona Golfului, războiul dintre 
Iran și Irak s-a dovedit a fi cel mai 
distrugător conflict din perioada 
postbelică. Institutul francez de re
lații internaționale evaluează pier
derile materiale globale suferite de 
cele, două țări, în cei opt ani de 
înfruntări militare, la aproximativ 
400 miliarde de dolari — sumă egală 
cu venitul anual obținut de un 
miliard de oameni, adică de o cin
cime din locuitorii planetei !

Mai multe arme, mai pu
țină speranță de viață. 111 ce 
privește pierderile de vieți .omenești, 
care nu pot f-i evaluate in nici o 
monedă, S.I.P.R.I. apreciază zcă ele 
s-au ridicat, in întreaga perioadă 
postbelică, la 20 milioane de per
soane, îndeosebi tineri ce ar fi putut 
contribui substanțial la' dezvoltarea 
țărilor lor, la eradicarea sărăciei, 
foametei și bolilor de pe întinse 
zone ale globului.

Oricît de mascate apar motivații
le unor tensiuni, ale conflictelor ar
mate pe care adesea le generează, 
adevărata lor cauză rezidă in poli
tica imperialistă de perpetuare a 
relațiilor de dominație in lume, de 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
in scopul exploatării popoarelor 
respective. Tocmai o asemenea po
litică nocivă a determinat actualele 
dimensiuni ale cursei pentru acu
mularea de mijloace de distrugere, 
cursă în care sint antrenate, din 
păcate, tot mai multe țări în curs 
de dezvoltare.

Desigur, nu țările lumii a treia 
creează principalele probleme mon
diale care decurg din irosirea unor 
importante resurse financiare, ma
teriale si umane în scopuri de 
înarmare. în ansamblul lor. statele 
respective, inclusiv cele din zonele 
unde persistă conflicte și există 
concentrări de trupe și armament, 
nu cheltuiesc decit circa 16 la sută 
din totalul sumelor irosite pentru 
Înarmări. Dar, dacă privite în con
textul global, bugetele militare ale 
țărilor lumii a treia par reduse, nu 
același lucru se poate spune atunci 
cind sint raportate la resursele mo
deste ale acestor state și, mai ales, 
la nevoile lor urgente de natură

economică și socială. S-a calculat 
că, dacă țările sărace și bogate ar 
aloca un procent egal din produsul 
național brut in scopuri militare, 
daunele economice pricinuite de a- 
semenea cheltuieli ar fi de 3—4 ori 
mai mari in primul grup de state 
decit în cel de-al doilea.

Cu toate acestea, sub impactul 
stării de nesiguranță și al focarelor 
de tensiune provocate de practicile 
imperialiste, importul de arme al 
țărilor subdezvoltate a sporit rapid, 
cu profunde implicații negative pe 
plan economic și social. Un grup 
de experți ai O.N.U. au calculat că, 
de exemplu, o țară săracă, luată ca 
etalon (cu o populație de 8,5 mi
lioane și o producție pe locuitor de 
350 de dolari pe an), care ar impor
ta arme de 200 milioane de dolari, 
ar cunoaște o creștere a mortalită
ții infantile cu 20 la fiecare mie de 
nou-născuți și a analfabeților adulți 
cu 14 la sută, concomitent cu redu
cerea speranței de viață cu 3—4 ani.

Jn consens cu interese
le de progres ale popoare
lor. Pornind tocmai de la ase
menea realități, președintele 
Nicolae Ceaușescu a elaborat și 
promovat conceptul de inestimabilă 
valoare, în actualul climat politic 
și economic internațional, in virtu
tea căruia nu există divergențe — 
indiferent de originea, amploarea și 
evoluția lor — care să nu poată fi 
soluționate pe cale pașnică, prin 
tratative. în concepția țării noastre, 
puternic reafirmată în Tezele din 
aprilie, conflictele nu pot și nu au 
cum să rezolve problemele litigioa
se. însăși viața, arată secretarul ge
neral al partidului, demonstrează că 
recurgerea la forță, la calea militară 
cauzează mari pierderi umane și ma
teriale țărilor aflate in ■ conflict și, 
în același timp, determină o accen
tuare a încordării și o creștere a 
pericolului de război general. De a- 
ceea. în concepția președintelui țării 
noastre, oricit de îndelungate și gre
le ar fi tratativele, ele reprezintă 
singura alternativă logică ce răspun
de intereselor fiecărui popor, ale 
păcii în lume.

în acest spirit. România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
întreprins demersuri de mare în
semnătate pentru stingerea focare
lor de conflict; pentru făurirea unor 
instrumente juridice capabile, să e- 
limine folosirea forței șa,u amenin
țarea cu forța, pentru crearea unui 
for al bunelor oficii în soluționa
rea litigiilor și statuarea fermă a 
negocierilor în practica raporturilor 
dihtre state. De asemenea, țara 
noastră s-a pronunțat pentru redu
cerea cheltuielilor militare și fo
losirea fondurilor eliberate in scopul 
dezvoltării tuturor statelor, în spe
cial a celor rămase in urmă pe plan 
economic.

Firește, reducerea bugetelor mi
litare și stingerea focarelor de în
cordare și conflict sint sarcini de 
mare complexitate. Dar, așa cum a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ele sint pe deplin realizabile dacă 
se va manifesta înțelegerea carac
terului lor stringent, dacă se va da 
dovadă de voința politică necesară, 
dacă popoarele iși vor face și mai 
puternic auzit glasul in favoarea 
dezarmării, a înaintării spre obiec
tivul fundamental : făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, a 
păcii și progresului general.

Gh. CERCELESCU

r
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CONVORBIRI VIZÎND REGLEMENTAREA PROBLEMEI CIPRIOTE Secreta-

ILE DE PRESA
e scurt

rul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a anunțat că în zilele de 
20-21 august va participa, la Geneva, la convorbiri cu conducătorii 
comunităților greacă și turcă din Cipru, care vor avea tratative in zilele 
de 24—25 august în probleme vizînd reglementarea problemei cipriote.

L

ȘEDINȚA. La sediul din New York 
al O.N.U. a avut loc. o ședință a Co
mitetului special al Națiunilor Unite 
împotriva apartheidului, consacrată 
Zilei internaționale de solidaritate 
cu lupta femeilor din Africa de Sud 
și din Namibia. Comitetul a che
mat la intensificarea eforturilor 
pentru eliminarea apartheidului, 
peptru sprijinirea popoarelor asu
prite din R.S.A. și din Namibia 
in lupta lor justă. Participanții la 
ședință au cinstit prfntr-un mo
ment de reculegere memoria victi
melor apartheidului, inclusiv fe
mei și copii.

CUVlNTARE. într-o cuvîntare 
rostită la New Delhi, primul-mi
nistru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 
lansat forțelor democratice din 
țară apelul de a riposta ferm față 
de acțiunile destabilizatoare și 
reacționare ale forțelor de dreapta 
orientate. împotriva politicii pro
gresiste a guvernului. Rajiv Gandhi 
a subliniat că guvernul indian va 
continua eforturile în vederea dez
voltării economiei naționale.

COMITET. Președintele Filipi- 
nelor, Corazon Aquino, a creat la 
Manila un comitet însărcinat cu 
studierea alternativelor de folosi
re a zonelor ocupate in prezent de 
instalațiile militare ale bazelor 
S.U.A. de pe teritoriul țării, în con
dițiile in care acordul asupra ba
zelor nu va fi prelungit. Con
form proiectelor preliminare, zo
nele respective ar urma să fie

transformate in porturi de mare 
capacitate, in zone industriale și 
centre turistice, informează agen
țiile de presă.

FESTIVITĂȚI. La Singapore au 
avut loc manifestări prilejuite de 
împlinirea a 23 de ani de la pro
clamarea republicii. în mesajul 
adresat națiunii cu acest prilej, 
premierul Lee Kuan Yew a ară
tat că in acest an a continuat pro
cesul de redresare a economiei ță
rii, inregistrindu-se un ritm mediu 
de creștere economică mai mare 
decit in 1987.

ACORDURI LIBIANO-TUNISIE- 
NE. în timpul vizitei președinte
lui Tunisiei, Zine El-Abidine Ben 
Aii, in Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, între cele două 
țări au fost convenite mai multe 
acorduri care se referă la regle
mentarea problemei platformei 
continentale și efectuarea unor 
studii asupra construcției unui ca
nal de aducțiune a apelor mare
lui fluviu artificial de pe teritoriul 
libian in teritoriul tunisian în ve
derea asigurării cerințelor de apă 
în sudul Tunisiei, transmit agen
țiile JANA și MENA.

PUTERNICA ‘ SECETA care s-a 
abătut asupra Iugoslaviei in ulti
mele două luni ar putea avea drept 
urmare reducerea recoltelor cu 30 
pină la 70 la sută — relatează 
agenția Taniug. Culturile cele mai 
afectate de lipsa de apă sint po

rumbul și sfecla de zahăr. Seceta 
și căldurile excesive au influențat 
serios și agricultura regiunii Voivo- 
dina. grinarul țării, unde o treime 
din culturi au fost compromise.

AEROSTAT. în aproniere da 
Kaunas, specialiștii sovietici și a- 
mericani au inceput experimenta
rea unui aerostat cu dimensiunile 
aproximativ egale cu ale aerosta
tului care va fi trimis spre planeta 
Marte. în cadrul expediției marție- 
ne sovietice din anul 1991. în afara 
aparatului orbital, a unui vehicul 
care se va deplasa pe suprafața 
planetei, a unor sonde speciale, se 
va utiliza si un aerostat cu ajuto
rul căruia se vor efectua studii 
privind rocile de la s-uprafața pla
netei. atmosfera acesteia si altele.

INUNDAȚII. Sudanul a decretat 
starea de urgență pe o perioadă 
de șase luni ca urmare a inunda
țiilor catastrofale, care s-au soldat 
cu 1,5 milioane persoane fără a- 
dâpost in capitala țării, Khartum. 
Primul-ministru, Sadiq El Mahdi, 
a declarat la televiziunea naționa
lă că guvernul său are nevoie de 
împuterniciri speciale pentru a 
face față catastrofei. Khartum, 
oraș de cinci milioane locuitori, a 
fost declarat zonă sinistrată îm
preună cu alte trei localități.

POPULAȚIA ASIEI a depășit, 
In noaptea de marți spre miercuri, 
cifra de 3 miliarde de locuitori, 
potrivit statisticilor oferite de Or
ganizația. Națiunilor Unite. La 1 
iulie a.c., pe glob existau 5.111 mi
liarde de oameni, dintre care in 
Asia 2,996 miliarde.

MAJORARE A TAXEI DE 
SCONT. Oficiul Federal de Rezer
ve (F.E.D.), care îndeplinește rolul 
de bancă centrală a Statelor Uni
te, a majorat taxa de scont de la 
6 la 6,5 la sută, cel mai ridicat 
nivel al acestei dobînzi bancare de 
la 7 martie 1986, cind fusese de 7 
Ia sută. Decizia este motivată prin 
hotărârea de a se combate presiu-

Noi acțiuni in vederea soluționării 
conflictului din Golf

• Sosirea in Irak și Iran a primilor observatori ai O.N.U. care 
vor supraveghea aplicarea incetării focului • La 25 august — 
o nouă rundă de consultări sub auspiciile secretarului general 

al O.N.U.
BAGDAD 10 (Agerpres). — La 

Bagdad au sosit, marți seara, pri
mii membri ai „Grupului de Obser
vatori Militari ai Națiunilor Unue 
pentru Iran și Irak" (UNIIMOG), 
însărcinat cu supravegherea aplică
rii încetării focului și retragerii for
țelor celor două țări în interiorul 
granițelor naționale.

TEHERAN 10 (Agerpres). — Pri
mii membri ai „Grupului de Obser
vatori Militari ai Națiunilor Unite 
pentru Iran și Irak" (UNIIMOG). 
însărcinat cu supravegherea aplică
rii încetării focului și a retrageri’ 
forțelor celor două țări în interio
rul granițelor naționale, au sosit la 
Teheran miercuri.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— La 25 august, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
va începe o nouă rundă de consul
tări în cadrul eforturilor pentru re
glementarea conflictului iraniano— 
irakian, avînd in vedere în primul 
rând începerea unor convorbiri

directe între reprezentanții celor 
două părți.

ALGER 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei, Chadli Bendje- 
did. l-a primit pe Taha Yassin Ra- 
madhan. prim-vicepremier al Ira
kului, care a sosit la , Alger. în ca
drul întîlnirii, trimisul irakian l-a 
informat pe șeful statului algerian 
asupra ultimelor evoluții ale situa
ției din Golf, transmite agenția 
A.P.S.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat rețelei de 
televiziune C.B.C., ministrul apărării 
al S.U.A., Frank Carlucci, a arătat 
că, după intrarea in vigoare a ince
tării focului în conflictul iraniano— 
irakian. S.U.A. vor reduce numărul 
de nave militare aflate in această 
zonă, intrucit a dispărut necesitatea 
excortării vaselor de transport.

Dar — a arătat șeful Pentagonului 
— intrucit S.U.A. au nave militare 
în Golf de la cel de-al doilea război 
mondial, intenționează să-și mențină 
prezența militară în zona respectivă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intensificarea tensiunii în sudul Libanului • Contacte diplo
matice în diferite capitale arabe • încheierea convorbirilor 

egipteano-palestiniene consacrate enclavei Taba
BEIRUT. 10 (Agerpres), — O nouă, 

intensificare a Încordării- s-a înre
gistrat, miercuri, în sudul Libanu
lui. ca urmare a actelor de agre
siune israeliene. Corespondenții de 
presă din regiune, citați de agen
ția KUNA, relatează că mai multe 
avioane de luptă israeliene au sur
volat taberele de refugiați palesti
nieni Miyeh Miyeh și Ain El-Hilo- 
weh, aflate la est de orașul Saida, 
simulînd raiduri de bombardament. 
Concomitent, navele militare israe
liene staționate în zonă și-au in
tensificat acțiunile de patrulare de-a 
lungul litoralului sudic al Libanu
lui.

AMMAN 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Richard Murphy, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A. pentru pro
blemele Orientului Mijlociu si Asiei 
de. Sud. care a efectuat o vizită la 
Amman. Au fost discutate ultimele 
evoluții ale situației în Orientul 
Mijlociu și eforturile in direcția 
ajungerii la pace. Au fost abordate 
măsurile anunțate de Iordania pri
vind incetarea legăturilor juridice și 
administrative cu Cisiordania, pre
cum si perspectivele instaurării păcii 
in Golf.

Trimisul american a fost, de ase
menea, primit de primul-ministru 
iordanian.

ALGER 10 (Agerpres). — La 
Alger a avut Ioc o intilnire intre 
președintele Algeriei, Chadli Ben- 
djedid, și președintele Comitetului

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
care a sosit intr-o vizită în capi
tala algeriană, informează agenția 
A.P.S.

CAIRO 10 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul afacerilor exter
ne al Egiptului. Esmat Abdel Me- 
guid. l-a primit pe Jamal Al-Sou- 
rani, membru al Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Cu acest prilej, s-a efec
tuat un schimb de vederi asupra ul
timelor evoluții pe plan palestinian, 
arab și internațional, precum și as
pecte ale situației create in urma 
hotărârii Iordaniei de a întrerupe 
legăturile juridice și administrative 
cu Cisiordania, transmite agenția 
MENA.

CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat convorbirile egipteano- 
israeliene consacrate enclavei de 
frontieră in litigiu Taba. din Sinai, 
la care a participat și o delegație 
americană. După cum transmite a- 
genția MENA, nu s-a ajuns la 
nici un rezultat asupra subiectelor 
aflate in studiu. Potrivit agenției 
MENA, s-a încercat o reglementa
re a problemei respective in afara 
comisiei de arbitraj internațional, 
dar fără a fi stinjenită procedura 
de arbitraj, care iși urmează cursul.

Membrii delegației israeliene la 
negocieri au fost primiți de vicepre- 
mierul și ministrul egiptean de ex
terne. Esmat Abdel Meguid.

Pentru continuarea eforturilor de pace 
in America Centrală

• Salvadorul propune convocarea unei reuniuni la nivel înalt
• Declarații în favoarea reluării dialogului național în Nicaragua
SAN SALVADOR 10 (Agerpres). 

— Salvadorul a propus organizarea 
In capitala țării, la sfirșitul lunii, a 
unei reuniuni centro-americane la 
nivel inalt, consacrată continuării 
eforturilor de pace in regiune — 
transmite agenția E.F.E. Anunțul a 
fost făcut de președintele in exer
cițiu al Salvadorului, Rodolfo Castil
lo Claramount.

MANAGUA 10 (Agerpres). — 
Conducători ai partidelor de opoziție 
din Nicaragua și-au exprimat hotă
rârea de a sprijini reluarea necon
diționată a dialogului național, ca 
răspuns la propunerea guvernului 
sandinist formulată in acest sens la 
4 august — informează agenția 
A.N.N.

Stabilirea unui dialog național cu

toate forțele de opoziție din țară 
constituie una dintre prevederile 
acordurilor de pace semnate de șefii 
de stat centro-americani anul trecut.

în Nicaragua, dialogul național a 
fost inițiat la 5 octombrie 1987, după 
care a fost suspendat pină la 21 mar
tie 1988 prin retragerea unilaterală 
a opoziției.

SAN JOSE 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, l-a primit pe secreta
rul de stat, al S.U.A.. George Shultz. 
Au fost abordate teme ale actuali
tății centro-americani?. in special 
privind rezultatele aplicării Planului 
de pace in regiune, semnat la 7 
august anul trecut, la Ciudad de 
Guatemala — transmite agenția 
Prensa Latina.

nile inflaționiste și a merge in pas 
cu realitățile pieței financiare, se 
menționează, intre altele, in co
municatul acestui organism, dat 
publicității la Washington.

SCHIMBURILE COMERCIALE 
AMERICANO-CANADIENE. Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. a aprobat Acordul pri
vind comerțul liber intre S.U.A. si 
Canada, care prevede lichidarea, in 
următorii zece ani. a barierelor ta
rifare in comerțul dintre cele două 
țări. 10 la sută din tarifele actuale 
vor fi anulate imediat, Volumul 
comerțului bilateral — arată presa

americană — a ajuns la 200 miliar
de dolari, la care sint supuse taxe
lor vamale numai 25 la sută din 
mărfuri. Parlamentul canadian nu 
a aprobat incă acordul, intrucit in 
forul legislativ reprezentanți ai 
opoziției, făcindu-se ecoul unor pă
turi largi ale populației, consideră 
că el va slăbi independenta econo
mică a tării.

DECES. Francis Ponge, conside
rat unu] dintre cei mai mari ..poeți 
în proză'1 ai Franței in acest secol, 
a încetat din viață, in vîrstă de 
89 de ani, la locuința sa din Bar- 
sur-Loup.

Ravagiile invaziei de lăcuste în Africa

Agențiile de presă informează 
despre ravagiile provocate agricul
turii africane ca urmare a invaziei 
de lăcuste. Astfel, regiunea de sud- 
vest a statului Mali este practic 
acoperită de milioane de insecte 
devoratoare. Primele valuri de lă
custe și-au făcut apariția la mij
locul. lunii iulie, pericolul crescind 
după începerea ploilor, deoarece 
umiditatea favorizează reproducția 
insectelor. Martori oculari descriu 
un tablou terifiant : mase enorme 
de larve acoperă mari suprafețe, 
creind impresia unui strat de ce
nușă ca cel ce acoperă solul după 
marile incendii. Puterea de devo
rare a lăcustelor este fără li
mite. In urma lor pot fi vă

zute schelete de șerpi. Ele atacă, 
de asemenea, casele construite din 
pămint și lianți animali și vegetali. 
Pentru a combate și a limita flage
lul. in Mali a fost mobilizată ar
mata. informează, agenția M.A.P. 
Situații asemănătoare se înregis
trează și în alte state. Potrivit pre
sei tunisiene, seceta, invazia lăcus
telor și vintul Sirocco au compro
mis campania agricolă din Tunisia, 
provocind o reducere dramatică a 
recoltei. Producția de cereale — 
estimată inițial la 1 200 milioane kg 
— ar putea fi mai mică cu circa 
270 milioane kg. Fotografia de mai 
sus surprinde un aspect dintr-o 
zonă invadată de lăcuste din Sahel.
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înțelegerile deja încheiate constă 1 
în încheierea de noi acorduri în ’ 
domeniul dezarmării, se apreciază l 
în declarație. |

VIENA. — Organizația femeilor l 
din cadrul Partidului Socialist din ’ 
Austria a dat publicității o decla- ț 
rație în care subliniază că astăzi < 
unica alternativă rațională este ț 
politica îndreptată spre salvgar- 4 
darea păcii și dezarmare nucleară. ? 
Documentul relevă că forțele iubi- ț 
toare de pace de pe planetă trebuie 4 
să întreprindă noi pași, care să

Luări de poziție în sprijinul 
lichidării armelor nucleare

ATENA. — în capitala Greciei a 
avut loc un simpozion. în cadrul 
căruia reprezentanți ai mișcărilor 
pentru pace elene Si invitați de 
peste hotare s-au pronunțat în fa
voarea unor noi acțiuni vizînd 
eliminarea pericolului de război și 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate in Europa, apreciind că aceas
ta ar constitui o premisă impor
tantă pentru realizarea de progre
se în direcția păcii si dezarmării.

Simpozionul a marcat încheierea 
unui întreg șir de manifestări pen
tru pace organizate în ultimele zile 
de organizația recent înființată, 
„Apelul de la Acropole".

TOKIO. — Prin adoptarea unor 
apeluri in favoarea păcii, la Na
gasaki au luat sfîrșit congresele 
internaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, informea
ză agenția A.D.N. Organizate de 
principalele mișcări pentru pace 
nipone — Gensuikyu și Gensuikin 
— cele două foruri au dezbătut 
noi inițiative în favoarea eliberă
rii lumii de armele nucleare.

BRUXELLES. — Comitetul na
țional de acțiune pentru pace si 
dezarmare din Belgia a dat publi
cității o declarație prin care se ex
primă în favoarea unor noi acor
duri de dezarmare, pentru conti
nuarea cu și mai multă energie a 
tratativelor de dezarmare la dife
rite niveluri. Modalitatea cea mai 
bună de a face să se respecte

.........— -— a 4 realizarea unei ț 
armamentele nu- | 

ț
Demonstrații ale militanților pentru pace Ji
WASHINGTON. — Cu prilejul 

comemorării victimelor bombarda
mentelor atomice din anul 1945 a- 
supra orașelor japoneze Hiroshima 
și Nagasaki, numeroși militant! 
americani pentru pace au organi
zat în zona poligonului nuclear din 
deșertul Nevada o demonstrație 
împotriva experiențelor nucleare. 
Politia a reținut peste 60 de de
monstranți care au pătruns pe te
ritoriul poligonului.

ducă în final la 
lumi lipsite de 
cleare.

tanie. care întreprinde un mars In ț 
favoarea păcii prin mai multe țări 4 
europene, a sosit in orașul vest- ’ 
german Niirnberg. Acțiunea lu! l 
Bruce Kent se desfășoară sub lo- < 
zinca „Pentru o Europă si o lume 1 
fără arme nucleare". El va sosi la 
31 august în capitala Belgiei.

BONN. — Bruce Kent, președin
tele. „Campaniei pentru dezarmarea 

, nucleară", cea mai mare organiza- 
tie antirăzboinică din Marea Bri-

ATENA. — în apropiere de baza 
militară a S.U.A. din Creta a avut 
loc o demonstrație a militaptilor 
pentru pace și dezarmare. în ca
drul mitingului care a urmat cu 
acest prilej vorbitorii au cerut e- 
vacuarea cit mai grabnică a baze- . 
lor militare americane din Grecia..

*

*

„Un pas în direcția bună"
Reacții la înțelegerile cu privire la reglementarea situației 

din Africa australă
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

Secretarul general al Organizației 
Unității Africane — O.U.A.. Ide
Oumarou, intr-un comunicat de presă 
difuzat la Addis Abeba, a salutat 
acordul cvadripartit realizat la Ge
neva in legătură cu reglementarea 
situației din Africa australă. El a ca
lificat înțelegerea convenită drept un 
păs in direcția bună. Secretarul ge
neral al O.U.A. a arătat, totodată, că 
decizia plecării trupelor cubaneze din 
Angola intră în competența guverne
lor celor două țări și că această ac
țiune este conformă poziției consec
vente a O.U.A.

PRETORIA 10 (Agerpres). — Situa
ția critică internă, la care se adaugă 
atitudinea și presiunile opiniei publi
ce internaționale reprezintă factorii

care au determinat regimul de la 
Pretoria să accepte de a lua in con
siderație Rezoluția 435 a Consiliului 
de Securitate privind accesul Nami
biei la independentă — a declarat 
Mewa Ramgobin. unul dintre liderii 
Frontului Democratic Unit (U.D.F.), 
El a arătat că pe plan intern tot 
mai multi sud-africani albi au trecut 
la critici deschise împotriva guver
nului, care a împins țara la agre
siunea împotriva Angolei. Tot mai 
mulți oameni — a subliniat liderul 
U.D.F. — consideră că războiul cu 
Angola nu reprezintă o cauză a sud- 
africanilor, că sacrificarea vieții unor 
tineri nu are nici o justificare, că 
agresiunea, fără nici un fel de moti
vație. era o risipă umană și ma
terială.

Flagelul șomajului în R. F. G.
Un studiu al Institutului de prognoze economice din Miinchen
BONN 10 (Agerpres). — Potrivit 

datelor Institutului de prognoze e- 
conomice din Miinchen. in 1989 șo
majul va continua să aibă in R.F.G. 
proporții de masă. Specialiștii care 
au alcătuit studiul in această pro
blemă apreciază că rata șomajului 
va atinge 9,2 la sută din totalul for
ței de muncă, ceea ce înseamnă. în 
fapt, că 2,3 milioane de oameni so 
vor afla in căutarea unui loc de 
muncă.

Aproximativ 25 000 de cadre di
dactice nu au reușit să obțină un loc

de muncă in landul vest-german Re- 
nania de Nord-Westfalia. a anunțat 
sindicatul „Erziehung und Wissen- 
șchaft". citat de agenția A.D.N. Zil
nic. ministrul culturii al acestui land 
primește aproximativ 30 de apeluri 
telefonice și telegrame de la peda
gogii șomeri, care se declară dispuși 
să accepte orice loc de muncă. Insă, 
așa cum arăta ziarul „Neues Rhein/ 
Ruhr-Zeitung". pentru fiecare loc li
ber care apare există in medie 
de solicitatori.

WASHINGTON POST

Apartheidul în subteran
Intr-o relatare din Republica Sud-Africană, ziarul „Washington Post" 

prezintă aspecte dramatice din viața grea a minerilor de culoare.
..înainte de a cobori in mină, 

Zisa Atușa, in virstă de 28 de ani, 
ajutor al unui artificier, se bucură 
de puțina călduri pe care o ira
diază soarele in timp de iarnă, pe 
care el, ca muncitor in schimbul de 
zi, il vede numai intimplător. Pu
țin mai tirziu, el pășește in mină 
împreună cu alte sute de mineri 
negri. Un ascensor ii transportă in 
subteran, la o adincime de aproape 
2 000 metri. Minerii se intrețin in 
dialectul uzual fanakalo, un ames
tec de aproape 2 000 cuvinte engle
zești, zulu. xhosa și portugheze, co
respunzător țărilor de origine. 
Ascensorul și-a terminat cursa și 
muncitorii se află in fața labirintu
lui subteran, săpat in munte. Aici 
ei extrag aurul, care menține in 
funcțiune economia Africii de Sud. 
Anul trecut, aurul extras a echiva
lat cu circa 8 miliarde dolari, rldi- 
cindu-se la jumătate din valoarea 
exporturilor R.S.A.

...Peste tot, in engleză și fana
kalo, inscripții, care avertizează 
asupra regulilor de securitate a 
muncii". Se pare insă că numărul 
mare de inscripții este invers pro
porțional cu măsurile elementare 
de protecția muncii, intrucit in re
latarea sa „Washington Post" no
tează : „Potrivit datelor Organiza
ției Internaționale a Muncii (O.I.M.), 
intre 1973 și 1984-și-au pierdut via
ța, in muncile periculoase din sub
teran, 8 500 de muncitori. . După 
evaluările Sindicatului național al 
minerilor, in acest secol munca in 
minele din R.S.A. a făcut 46 000 
victime printre muncitori...

In sfîrșit, începe răspindirea la 
locurile de muncă. Cei ce trebuie 
să străbată distanțe mai mari sint 
transportați cu un trenuleț prin 
galerii. Ceilalți sint nevoiți să-și 
croiască cu greu drum prin băltoa
ce și hirtoape. Ultimii metri ii 
parcurg adesea tirindu-se.

In spații strimte, minerii negri 
pregătesc extragerea aurului. Cu 
ciocane grele ei perforează stînca. 
In aceste orificii, artificierii albi 
introduc baloanele de dinamită 
(Populației de culoare nu i se per
mite accesul la munci mai califica
te și mai bine retribuite, cum este

meseria de artificier — n.r.). Alții 
consolidează galeriile și montează 
stilpi de susținere. Ei sint supra- 
vegheați de salariați albi, care 
poartă salopete și căști albe de pro
tecție.

In timpul nopții, lucrează in sub
teran muncitorii n'ecallficați. In 
sarcina lor intră transportarea cu 
vagonetele a rocilor fărimate, bo
gate in metal prețios, spre ascen
soare. Cantitatea extrasă zilnic în
sumează 12 300 tone. Acest material 
este prelucrat in instalațiile de pre
gătire de la suprafață. Pentru ex
tragerea unei singure uncii de aur 
(31,103 grame) sint necesare aproxi
mativ cinci tone de minereu".

In continuare, „Washington Post" 
descrie condițiile de salarizare și de 
viață ale minerilor negri. Pentru 
munca în subteran, el primesc de 
regulă o șesime pină la o treime 
din salariile contramaiștrilor albi. 
Activiștii sindicali apreciază că mi
nerii negri primesc salarii de mi
zerie.

„Atușa — scrie ziarul american 
— lucrează împreună cu alți apro
ximativ 8 600 mineri negri la ex
ploatarea Freddies Gold, proprie
tate a unul concern anglo-ameri- 
can, in provincia Oranje Freistaat. 
O slujbă epuizantă și primejdioasă. 
Totuși, mii de muncitori negri mi
gratori așteaptă să fie angajați in
tr-o mină. Soția și familia lui Atu
șa. trăiesc în Transkei, la aproape 
450 km depărtare. El ii vizitează o 
dată pe an, timp de trei săptămîni. 
Restul timpului și-l petrece in re
zervația de barăci a minei. Atușa 
strînge bani din dorința de a-șl 
aduce familia mai aproape și a o 
instala intr-o colonie a întreprin
derii. Dar, după opt ani de muncă 
în subteran, banii economisiți sint 
neîndestulători penttu a concretiza 
o asemenea dorință".

Potrivit studiilor întocmite de 
O.I.M., „metodele de extracție a 
aurului in minele din Africa de 
Sud aproape că nu s-au schimbat 
comparativ cu cele practicate la 
începutul secolului". Accidente și 
boli profesionale fac ravagii în 
rindul minerilor, a căror limită de 
viață este in medie de 45 de ani.
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