
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In intimpima zilei Je 23 August
Producții cit mai 
mari de cărbune!
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TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au făcut o vizită de lucru la Întreprinderea de autocamioane din Brașov
• In preajma aniversării istoricei zile 

de 23 August, intr-o atmosferă de puternică 

și responsabilă angajare patriotică, revoluționară, 

in spiritul profundului democratism al societății 

noastre, al preocupării permanente a secretarului 

general al partidului de a asigura o largă și 

constructivă consultare cu făuritorii bunurilor 

materiale și spirituale, ieri a avut loc un nou 

și rodnic dialog cu oamenii muncii.

• Ca pretutindeni pe cuprinsul patriei, 

oamenii muncii din Brașov i-au inconjurat pe 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 

Elena Ceaușescu cu sentimente de aleasă 

dragoste și înaltă prețuire, dind glas hotăririi 
lor de a acționa, in strinsă unitate in jurul 

partidului, al secretarului său general, pentru 

realizarea unor produse de cea mai bună 

calitate, pentru îndeplinirea ritmică a planului.

Rezultatele obținute în ultima' perioadă de multe, de foarte multe ' 
unități economice pun in evidență amplul efort pe care il lac oamenii 
muncii din toate domeniile și sectoarele de activitate, din toate județele 
pentru a intimpina marea sărbătoare națională de. la 23 August cu 
succese cit mai mari în producție. Se remarcă in acest sens acțiunile 
inițiate de organele și organizațiile de partid, ale U.T.Q. și de sindicat, 
de organismele democrației muncitorești-revoluționare din numeroase ~ 
întreprinderi pentru amplificarea întrecerii, socialiste, noile măsuri teh- . 
nice și organizatorice luate pentru folosire^ integrală, eficientă a timpu- ; 
lui de lucru și a capacității utilajelor din dotare, pentru accelerarea rit
murilor de lucru. Ampla mobilizare de forte din această perioadă con
stituie in același timp un răspuns concret, prin fapte, la cerințele 
formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. de a 
se asigura in fiecare ramură, în fiecare centrală și întreprindere con- » 
dițiile necesare pentru desfășurarea optimă a activității productive, pen- ;; 
tru îndeplinirea integrală a planului pe luna august, pe trimestrul III 
și pe întregul an.

în ansamblul măsurilor luate pentru îndeplinirea exemplară ă pre- > 
vederilor' de plan, o atenție deosebită trebuie acordată ’sporirii' produc- J 
țiilor în sectoarele extractive de materii prime și resurse energetice. După • 
cum se știe, .de felul cum. își îndeplinesc- sarcinile ce le revin unitățile 
din Industria extractivă depinde bunul mers al producției, practic, in 
toate celelalte domenii de activitate. Ca atare, se impune ca in primul 
rîrid în aceste unități să se acționeze cu hotărîre și exigentă pentru în-- 
tărirea ordinii și disciplinei, pentru perfecționarea tehnologiilor de lucru 
și folosirea intensivă a utilajelor din dotare, astfel incit planul, la pro- . 
ducția fizică să fie Îndeplinit și depășit cit mai substanțial.

In acest sens, ne referim in grupajul de azi Ia activitatea desfășu- < 
rată și rezultatele obținute de două unități miniere din industria extrac- ’ 
tivă a cărbunelui.

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ LUPOAIA :

Indici superiori în folosirea 

utilajelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat, 
vineri, o vizită de lucru la întreprinderea de autocamioane din 
Brașov.

Desfășurat in această perioadă de 
Intensă activitate creatoare, in care 
oamenii muncii din intreaga tară 
depun eforturi susținute pentru a in- 
timpina cu noi și remarcabile fapte 
de muncă marea sărbătoare de la 
23 August, noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
constructorii de autocamioane s-a 
axat pe analiza cuprinzătoare, 
aprofundată a modului in care se ac
ționează in direcția valorificării de
pline a importantului potential teh
nic și uman de care dispune această 
unitate industrială, în vederea înde
plinirii integrale a sarcinilor de plan 
pe anul 1988 și pe întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinati cu căldură, cu deosebită 
bucurie de puternicul colectiv mun
citoresc din Brașov, cu grăitoare ma
nifestări de dragoste, de aleasă pre
țuire. Miile de muncitori, tehnicieni, 
specialiști veniti în intimpinare au 
aplaudat și ovaționat îndelung, au 
scandat cu însuflețire numele parti
dului și al secretarului său general.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
Pionieri si șoimi ai patriei au oferit 
oaspeților dragi frumoase buchete de 
flori, insolite de emoționante cuvinte 
de bun sosit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost

salutați cu mult respect de tovarășii 
Petre Preoteasa, prim-secretar al. co
mitetului județean de partid. Barbu 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului. Radu Păunescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
de reprezentanți ai consiliului oa
menilor muncii din întreprindere.

Pe parcursul vizitării unor impor
tante sectoare de producție -—sec
țiile punți, montai motoare si mon
taj general — directorul general al 
centralei industriale de profil. Si- 
mion Săpunaru. și Traian Florea, 
directorul întreprinderii, au prezen
tat date semnificative privind reali
zarea sarcinilor de plan.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că întregul colectiv de 
muncitori al uzinei acționează pen
tru îndeplinirea planului la toți in
dicatorii. cu deosebire pentru redu
cerea consumului de metal și ener
gie electrică, creșterea productivită
ții muncii, reducerea costurilor de 
producție, sporirea eficientei întregii 
activități. Ca urmare. î'n cele șapte 
luni care au trecut din acest an s-au 
înregistrat indici superiori la reali
zarea planului fată de perioada co
respunzătoare a anului 1987.

O atenție deosebită se acordă pro
blemelor legate de utilizarea cu efi
cientă sporită a materiilor prime și 
materialelor, reducerii consumurilor 
de metale costisitoare.

Vizita a prilejuit relevarea contri
buției insemnate a cercetărilor efec
tuate de specialiștii întreprinderii in 
direcția modernizării fluxurilor de 
producție, a creșterii indicelui de 
utilizare a metalului. S-a subliniat 
că activitatea de realizare a program 
mului național in acest domeniu, 
coordonată, de tovarășa academician 
doctor inginer Elena. Ceaușescu. are 
ca rezultat elaborarea si aplicarea 
unor tehnologii moderne in con
strucția de autocamioane, cu efecte 
economice deosebit de importante. 
Pe baza acestora, s-au executat, în
deosebi în cadrul institutului cen
tral de specialitate al ministerului, 
o serie de instalații a căror utili
zare conduce la mărirea durabilită
ții pieselor, la înregistrarea unor im
portante economii de metal și e- 
nergie.

Apreciind aceste realizări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
ele să fie aplicate și extinse pe o 
scară mai largă in întreprinderile 
constructoare de mașini.

Prezentind o serie de măsuri pri
vind modernizarea producției, gazde
le au scos în evidență valoarea deo
sebită a extinderii unor procedee 
tehnologice moderne, care asigură

atit sporirea productivității muncii, 
cit și creșterea calității, precum și 
a. preciziei operațiilor. A fost pre
zentată, totodată, preocuparea pen
tru realizarea unor autocamioane de 
mic tonaj, in conformitate cu ce
rințele actuale ale pieței mondia
le. precum și pentru diversificarea 
modelelor aflate deja în fabricație.

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați dc 
numeroase grupuri de muncitori care 
■le-au oferit flori, întîmpmîndu-i cu 
puternice aplauze și ovații, cu emo
ționante manifestări ale recunoștin
ței pe care le-o poartă cei ce 
muncesc in această puternică unita
te industrială a Brașovului.

Secretarul, general al partidului a 
discutat cu muncitorii și specialiștii 
despre modul cum se realizează sar
cinile de plan, cum se acționează 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor, s-a interesat în
deaproape de condițiile de lucru e- 
xistente in întreprindere, de problem 
mele de muncă și viață ale oame
nilor.

Constructorii de autocamioane au 
adresat conducătorului partidului și

statului cele mai calde mulțumiri 
pentru noua vizită, de lucru, pen
tru atenția permanentă și sprijinul 
pe 'care le acordă dezvoltării și' mo
dernizării acestei mari întreprin
deri, creșterii, nivelului, de trai al 
întregului nostru popor.

In continuarea vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate o 
serie de autocamioane, de autovehi
cule speciale, care ilustrează gradul 
de diversificare a producției, nivelul 
tehnic atinș in acest .domeniu de in
dustria românească constructoare de 
mașini. Au reținut atenția, în mod 
special, noile tipuri de autovehicule 
— între care autotractorul de 45 to
ne si autobasculanta de 20 tone —, 
ce ,se remarcă prin puterea mărită 
a motoarelor, capacitate sporită de 
transport,: performanțe înalte in ex
ploatare și un consum redus de car
buranți, comparabil cu cel atins pe . 
plan’ mondial.

Cu acest prilej s-a organizat și 
o prezentare a celor mai noi tipuri 
de , tractoare, realizate în cadrul . a- 
celeiași centrale industriale, cu înal
te performatițe' tehnice, cu consu
muri reduse de carburanți și o înfă
țișare modernă.

întreprinderea minieră ■ Lupoaia 
reprezintă, la ora actuală, cel mai 
puternic perimetru minier „de su
prafață" din bazinul carbonifer al 
văii Motrului. Dispunind de o do
tare tehnică' modernă, de înalt ran
dament, minerii de la Lupoaia au 
lansat- la începutul acestui an che
marea la întrecere către toate co
lectivele de muncă din carierele de 
lignit , ale țării pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, pentru 
sporirea producției de cărbune. Un 
angajament muncitoresc care implică 
permanent abnegație și dăruire, 
eforturi susținute pentru stăpînirea 
șl mînuirea cu randament superior 
a complexelor mecanizate de exca- 
vare și transport din carieră.

Și iată că. în perioada care a tre
cut din acest an, minerii de la Lu
poaia au realizat o producție supli
mentară de peste 20 000 tone lignit 
și 1.5 milioane mc steril excavat șt 
transportat. De remarcat că preve
derile planului au fost îndeplinite si 
depășite în principal prin îmbună
tățirea continuă a indicilor de folo
sire intensivă și extensivă a excava
toarelor cu rotor. „în acest an, ne 
spune maistrul Nicolae Vîlceanu, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere, am promovat o nouă 
orientare in organizarea producției 
și a muncii, stabilind răspunderi 
concrete pentru toți conducătorii 
procesului de producție, astfel ca 
munca lor să fie apreciată după re
zultate, după spiritul de ordine și 
disciplină întronat In fiecare forma
ție de lucru. In acțst fel am. reușit 
să stimulăm inițiativa și gîndirea 
tehnică a colectivului, să înfăptuim

riguros programul de modernizare, 
să executăm la timp și de bună ca
litate reviziile și reparațiile plani
ficate".

Acest mod responsabil de înțele
gere a muncii se concretizează îa 
aceste, zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale de la 23 
August in spiritul tot mai angajant, 
competitiv in care acționează for
mațiile de lucru de pe excavatoare 
pentru extragerea unor cantități 
sporite de cărbune. „Ne înscriem 
printre echipajele care realizează 
constant indici de folosire extensivă 
a excavatoarelor de peste 65 la 
sută — ne-a spus brigadierul Gheor- 
ghe Predescu. șeful brigăzii de pe 
excavatorul 1 300—03. In felul aces
ta am reușit să depășim ritmic sar
cinile de plan atît la cărbune, cit sî 
la excavații. Tn continuare acționăm 
pentru realizarea și menținerea li
niei de front continue cu lungimi de 
peste 1 000 metri liniari, ceea ce 
permite programarea judicioasă și 
reducerea timpului de manevră a 
utilajelor, o mai bună geometrizare 
a treptelor șl creșterea productivi
tății muncii. O dată cu alegerea 
optimă a blocurilor de excavații, 
manifestăm toată grija pentru 
schimbarea la timp a elementelor 
tăietoare și întreținerea in .bune 
condiții a excavatorului. în acest fel 
am reușit să excavăm de la începu
tul anului o cantitate-record, de 
peste 2 milioane metri cubi masă 
minieră, din care mai bine de o 
treime este lignit energetic. Intîm- 
pinăm ziua de 23 August sub semnul
(Continuare în pag. a III-a)

Un nou grup energetic în funcțiune
In aceste zile premergătoare 

marii sărbători naționale de la 
23 August, la amenajarea hidro
energetică Riul Mare-Retezat se 
acționează cu forțe sporite pentru 
finalizarea obiectivelor cu termene 
de punere în funcțiune in acest an,

inregistrindu-se ritmuri înalte de 
producție. Astfel, la centrala hi
droenergetică Totești I a fost pus 
în paralel cu sistemul energetic 
național grupul energetic nr. 1, cu 
o putere instalată de 7,9 MW. 
(Sabin Cerbu).

Livrări suplimentare la export

Intilnirea cu membrii consiliului oamenilor muncii al întreprinderii
Analiza modului de îndeplinire a 

sarcinilor ce revin constructorilor de 
autocamioane pe anul- în curs și pe 
întregul cincinal, a programelor de 
modernizare a.producției și. a tehno
logiilor de fabricație, de creștere a 
productivității muncii și a calității

produselor a continuat in cadrul în- 
tîlnirîi secretarului general al parti
dului cu membrii consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii, Ia 
care au participat cadre din condu
cerea centralei industriale și minis
terului de resort, membri ai birou

rilor comitetelor județean și muni
cipal de partid.

In timpul întilnirii de lucru au 
luat cuvintul membri ai consiliului 
oamenilor muncii,' reprezentanți' ai
(Continuare în pag. a V-a)

Mobilizindu-șe exem
plar pentru a intimpi
na marea sărbătoare 
națională de la 23 Au
gust cu îndeplinirea 
integrală a sarcinilor 
la producția fizică, și 
în primul rînd la ex
port. colectivul de oa
meni ai muncii de la 
întreprinderea de con
strucții de mașini și 
utilaje grele din Giur
giu raportează că și-a

onorat exemplar con
tractele încheiate cu 
partenerii externi. 
Este vorba de reali
zarea și livrarea îna
inte de termen a în
tregului volum de 
agregate de cimentare 
și fisurare — ACF 
700 b — utilaje de 
înaltă tehnicitate ce 
se folosesc în indus
tria extractivă. Apre
ciind promptitudinea

în onorarea acestor 
comenzi, dar mai ales 
calitatea ireproșabilă 1 
a utilajelor respective. 
unul dintre partenerii • 
externi a solicitat să 1 
i se livreze suplimen
tar încă 10 agregate ț 
de cimentare și fisu
rare. Au fost luate 
măsuri operative pen
tru realizarea cu prio
ritate a acestui nou 
contract. (Ion Manea).
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MĂRȚURH ELOCVENTE 

ALE UNEI POLITICI 

PROFUND UMANISTE 

COPIILOR
- toată dragostea si grija partidului,

ale întregii societăți
Marile înfăptuiri obținute în anii 

construcției socialiste, si cu deo
sebire in 'anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
oglindesc cu pregnanță o trăsătură 
definitorie a politicii partidului si 
statului nostru : grija pentru copii, 
grija pentru păstrarea tinereții și 
vigorii națiunii noastre socialiste. 
„Astăzi, copiii patriei noastre — 
arată secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu — 
au asigurat tot ce este necesar 
pentru învățătură, pentru viață, 
pentru un viitor liber, luminos ; 
pot să gîndească spre visul de aur 
— comunismul, să-și propună și să 
realizeze cele mai mărețe visuri".

Este o profundă realitate a vieții 
noastre — tot ceea ce construim

astăzi si care se adaugă, comple- 
tind armonios tot ceea ce poporul 
nostru, sub ințeleapta conducere a 
partidului a edificat după actul re
voluționar al eliberării țării de la 
23 August, întreg acest uriaș efort 
de înnoire si modernizare in toate 
domeniile vieții economice și socia
le, ca și îndrăznețele proiecte de 
viitor sint destinate urmașilor. Con
struim uzine și orașe, creăm noi 
orizonturi științei și culturii, re- 
modelăm geografia patriei dind 
pămintului puteri sporite, pentru ca 
acei ce vor veni după noi, copiii de 
azi și de miine, să se bucure din 
plin de cea mai bună și mai dreap
tă orinduire — comunismul !

Urmare a grijii partidului și 
statului, a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în țara noastră 
ocrotirea mamei și copilului se află 
in centrul atenției. Aceasta își gă
sește expresie edificatoare nu nu
mai in Constituția țării, in catego
rice texte de lege, ci și in realita
tea vieții noastre de zi cu zi, in 
crearea și asigurarea concretă și 
efectivă a celor mai bune condiții 
de creștere și educare a tinerei ge
nerații. Din bugetul statului, sume 
importante sint destinate, in fiecare 
an, alocațiilor de stat, ajutorului 
pentru mamele cu mai mulți copii, 
asigurării funcționării unui întreg 
sistem de instituții consacrate în
grijirii sănătății, instruirii și edu
cației tinerelor vlăstare ale țării.

Un larg sprijin material
Milioanele de familii ce locuiesc In apartamente noi, 

confortabile, miile de noi școli și grădinițe, edificii
le moderne ale ocrotirii sănătății celor mici, casele 
pionierilor și șoimilor patriei, de fapt tot ceea ce 
edificăm, reflectă dimensiunea uriașă a efortului ma
terial al societății, grija neobosită a partidului față 
de copii, față de Viitorul țării. Politica demografică 
a partidului și statului nostru, avînd ca scop păs
trarea tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste, 
iști găsește in același timp o expresie directă și re
velatoare în măsurile de ordin material de stimula
re a natalității, de încurajare a familiei cu mulți co
pii, de sprijinire a femeii-mame ca ea să poată creș
te copii sănătoși și viguroși, cetățeni demni ai Româ
niei de miine. Citeva date și cifre sînt semnifica
tive :

• Peste 4,6 MILIOANE de copil, In vlrstâ de ptnă 
la 16 ani, primesc alocații de la stat. Numai in ultimii 
ani, ca urmare a măsurilor adoptate de sprijinire a 
familiilor cu copii, cuantumul acestor alocații anuale 
a crescut cu 25 LA SUTA,

• Față de 1985, fondurile de la bugetul de stat 
acordate anual ca ajutoare mamelor cu mai mulți 
copii au sporit de la 488 milioane la 3,7 MILIARDE 
lei, adică de peste 7 ORI.

• De acest ajutor beneficiază peste 770 000 de 
mame cu mai mult de trei copii, față de numai 167 000 
in 1985.

Pentru sănătatea celor mici
Un flapt revelator, o dovadă palpabilă, o grijă deo

sebită față de copiii țării : asigurarea celor mai bune 
condiții pentru o viguroasă sănătate. Un întreg sis
tem de ocrotire a mamei și copilului — larg acce
sibil și gratuit ■— care include numeroase edificii mo
derna bine dotate și utilate, un corp medical cu 
Înălța, calificare au nobila menire de a veghea la 
săjjățăiea celor thief, de' â asigura desfășurarea unei 
ample activități de ■prevenire a imbolnăvir-ilor-. Să 
exemplificăm : ' '' '

• Unitățile medicale destinate mamei ți copilului 
dispun de circa 25 000 paturi în spitale și secții de 
obstetrică-ginecologie ți circa 38 000 paturi in unități 
de pediatrie, in marea lor majoritate noi, moderne, 
construite după 1965.

• Ca urmare, astăzi 99 LA SUTA din copil vin pe 
lume într-o unitate spitalicească sub competentă su
praveghere medicală.
• Toate cele 3 889 dispensare medicale existente 

in .localitățile țării, îți orașe și sate, dispun de cabi
nete de specialitate pentru asistență medicală gra
tuită a copiilor.oU?? >•■;■:' ...

• Peste 7 000 de medici pediatri ți 21 000 de surori 
de pediatrie și circa 3 600 surori de ocrotire îți con
sacră cu devotament ți abnegație activitatea îngrijirii 
sănătății copiilor.

• Peste 84 000 de copii sint îngrijiți in crețe ți 
circa 13 800 in leagăne.

Porți larg deschise învățăturii
Realitatea vieții noastre demonstrează cu pregnan

ță : în România socialistă porțile școlilor de toate 
gradele sint larg deschise tuturor fiilor și fiicelor sale. 
Posibilitățile largi și multilaterale, precum și egali
tatea deplină a șanselor la învățătură și instruire sint 
asigurate de puternica bază materială, de condițiile 
create pentru integrarea armonioasă a învățămintu- 
lui cu practica, de un corp didactic devotat și com
petent. Caldului îndemn al secretarului general al 
partidului : „Invățați, invățați și iar invățați !“, copiii 
patriei ii răspund cu înflăcărat entuziasm, însușin- 
du-și știința și cultura, cele mai de seamă cuceriri 
ale cunoașterii umane, pentru a deveni demni con
structori ai României de miine.

• Populația școlară la 1 ianuarie 1988 a reprezentat 
5,5 MILIOANE.

• Asta înseamnă că din 10 000 de locuitori, aproa
pe 2 000 sînt școlari.

• Numărul unităților școlare de toate gradele este 
de circa 29 000 ; numărul sălilor de clasă trece de 
100 000, iar al laboratoarelor școlare de peste 14 500.

• Cele 747 școli profesionale au fost absolvite In 
acest an de circa 258 000 de elevi.

• 836 000 de copii preșcolari frecventează cele 
12 548 de grădinițe.

• în anul școlar 1987-1988 aproape 239 000 de 
cadre didactice s-au consacrat formării și Instruirii 
tinerei generații.

în binemeritatele zile ale vacanței
înconjurați cu cea mai caldă dragoste și grijă pă

rintească de partidul și statul nostru, copiii patriei 
se bucură astăzi de minunate condiții de petrecere a 
zilelor vacanței. Zeci de mii de cluburi și terenuri 
de joacă și sport, tabere, colonii și complexe de odih
nă la mare și munte stau astăzi la dispoziția copii
lor.

• In acest an aproximativ 450 000 de pionieri ți 
preșcolari iți vor petrece vacanța în tabere, colonii 
ți complexe de odihnă la munte ți la mare.

• Dintre aceștia, peste 80 000 de pionieri își vor 
petrece o însorită vacanță in tabăra republicană de la 
Năvodari.

• Anul acesta, tradiționalele expediții „Cutezătorii** 
vor insuma circa 1 500 de acțiuni cu peste 50 000 de 
„expediționari".

• La excursiile ți drumețiile Județene ți interjude- 
țene vor participa circa 1,6 milioane de pionieri ți 
școlari.

• Peste 1,2 milioane de pionieri cuprinși In cele 
54 000 cercuri tehnico-aplicative, peste 2 milioane 
de copii cuprinși in cele 77 000 formații artistice 
și peste 40 300 cercuri de creație artistică ce func
ționează în școli, la casele pionierilor și șoimilor pa
triei vor participa in zilele vacanței la diverse con
cursuri, festivaluri, serbări ți spectacole.

• La întrecerile sportive ale zilelor vacanței orga
nizate în toate județele vor participa peste 1,5 mili
oane de pionieri.

• Cite 9 000 de pionieri pe serie își vor petrece 
vacanțele în cele 11 tabere situate în renumite sta
țiuni montane.

SISTEMATIZAREA - AȘA CUM O VOR OAMENII,

AȘA CUM O IMPUNE VIAȚA

— Brăila a crescut din Dunăre și, 
totuși, de cînd există, a stat mereu 
cu spatele la marele fluviu — ne 
spune uri locuitor al orașului. Acum, 
noi toți o reconstruim așa cum vrem 
și o întoarcem, firesc, cu fața spre 
Dunărea albastră.

„Noi toți reconstruim Brăila așa 
cum vrem" — iată un adevăr care 
avea să ne fie confirmat de cățre 
tovarășul Anton Lungu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid :

— Sistematizarea — vastă operă 
cu profunde implicații politice, eco
nomice, sociale, inițiată de secre
tarul general al partidului — face și 
din Brăila o așezare așa cum o vor 
oamenii ei. Pentru aceasta organele 
și organizațiile de partid au între
prins numeroase și temeinice acțiuni 
care să asigure înfăptuirea a tot ce 
e mai bun și mai valoros în puterea 
de creație a specialiștilor, a tuturor 
locuitorilor.

Inițiativa a mii și mii de 
cetățeni

Iată una din numeroasele expozi
ții care înfățișează brăilenilor chipul 
noului oraș. Pînă să se ajungă la 
aceste planșe și machete s-au colec
tat părerile, propunerile, sugestiile a 
mii ți mii de oameni. La expoziție 
— alte mii și mii. Se umplu, rînd pe 
rînd, rubricile unui registru de ob
servații. Se răspunde Ia numeroasele 
întrebări ale unui chestionar tipărit. 
Se introduc, într-o urnă, alte și alte 
păreri, propuneri, sugestii. Se încing 
discuții aprinse cu proiectanții aflați 
la fața locului. Unii locuitori au venit 
din toate cartierele. Alții, în grupuri, 
din toate întreprinderile și institu
țiile.

— La noi, la „Progresul", sînt 1 500 
de familii alcătuite din părinți și co
pii, uneori din nepoți și chiar stră
nepoți, care lucrează aici din gene
rație în generație, ne spune tovarășul 
Marinache Andronic, secretarul co
mitetului de partid din puternica uzi
nă. Sentimentul de mare familie îl 
trăim nu numai ca muncitori ai în
treprinderii. ci și ca brăileni. Toc
mai de aceea participăm la tot ce se 
proiectează și se realizează în muni
cipiul nostru, în toate fazele de con
cepție și de construcție. Organizația 
de partid stimulează această parti
cipare, o orientează către problemele 
de fond, îi ajută pe oameni să se 
pregătească pentru a veni cu con
tribuții cît mai substanțiale, de gînd 
și de faptă, pentru orașul prezentu
lui și al viitorului.

Se îmbină tradiționalul 
cu modemul

Iată, aici, bulevardele Călărași 
(„Calea soarelui") și Dorobanți, cu 
liniile lor arhitectonice noi, îndrăz
nețe, ce îneîntă ochiul prin frumu
sețe, varietate, prin jocul volumelor 
și al culorilor. Iată, dincolo, bulevar
dul Republicii, vechea arteră comer

cială a Brăilei, meșteșugit restaurată, 
cu amalgamul ei de stiluri. îngră
mădite de-a lungul timpului, așa cum 
se intimplă mai ales în orașele-port, 
cu Teatrul „Maria Filotti". pentru a 
cărui restaurare artiști iscusiți au 
primit un premiu al Academiei 
Republicii Socialiste România. Și 
iată noile cartiere, armonios înălțate

Brăila ca și meleagurile mele natale 
de la Satu Mare. Lucrînd la siste
matizare. aplicăm ferm in viață po
litica partidului, îndrumările concre
te ale comitetelor județean și muni
cipal de partid, de a ne consulta 
permanent cu oamenii, de a imbina 
tradiționalul cu modernul, de a va
lorifica, în condițiile noi, ale cerințe-

Înfățișarea nouă 
a orașului

pe verticală, înzestrate cu multiple 
dotări social-edilitare, culturale, cite 
unul dintre ele, cum ar fi cel din 
jurul uzinei „Progresul", găzduind, el 
singur, o populație cît a Brăilei de 
acum vreo 20—30 de ani. ...Par
curgem toate aceste locuri, admirăm 
toate aceste înfățișări ale orașului de 
azi împreună cu inginerul construc
tor N. Kiirtos, din cadrul sectorului 
de sistematizare al municipiului, care 
ne spune :

— în 1965, la terminarea facultății, 
am fost repartizat la Brăila. De la 
bun început m-am simțit bine aici, 
și aici am rămas, participînd, după 
puterile și priceperea mea. în toți 
acești 23 de ani, la construirea noului 
oraș. Pot spune că îndrăgesc acum

lor civilizației socialiste, tot ce e 
bun și valoros din trecut.

— Cum se materializează aceste 
preocupări, tovarășe Kiirtos ?

— Afirmăm, cu toată răspunderea, 
că. în acțiunea de sistematizare, de 
construcție a noului oraș, n-am re
nunțat la nici o clădire care are o 
însemnătate arhitectonică sau istori
că. Dimpotrivă, am pus în valoare 
numeroase asemenea clădiri, cum e 
cazul, de pildă, cu „Casa colecțiilor 
de artă", care a fost degajată de 
maghernițele din jur. De asemenea, 
în toată Brăila n-a fost afectat nici 
un monument istoric și nici un lăcaș 
de cult. Am avut grijă să ocrotim 
pină și arborii care îneîntă ochiul și 
purifică aerul orașului.

Cele mai trainice temelii
Pe tovarășul Nicolae Spinu. prim- 

secretar al comitetului municipal de 
partid, l-am întilnit stînd de vorbă 
cu președintele unui comitet de ce
tățeni din circumscripția 62. Ne spu
ne, după ce termină discuția :

— Cjiestiuni la ordinea zilei, des
pre ce am făcut și despre ce trebuie 
să mai facem împreună cu cetățe
nii. Adică munca noastră de fiecare 
zi, în care un loc de seamă îl ocupă 
noua înfățișare a orașului, proble
mele sistematizării.

— Cetățenii orașului și sistemati
zarea... Ce loc ocupă această relație 
în preocupările comitetului municipal 
de partid ?

— Loc de temelie. Adică părerile, 
propunerile, voința locuitorilor Brăi
lei se află la temelia reconstrucției 
orașului. Acestea sînt cele mai trai
nice temelii. Pentru aceasta am ac
ționat prin organele și organizațiile 
de partid, consiliul popular, activul 
de partid și obștesc, comisiile per
manente de deputați, organizațiile de 
masă și obștești, comitetele de cetă
țeni. Izvoarele nesecate de inițiativă 
și acțiune a zeci de mii de cetățeni 
s-au adunat și continuă să se adune.

— Cum continuă, concret, să se 
adune ?

— Iată : deși bulevardele Călărași 
și Dorobanți sînt bine conturate, in
tersecția lor nu-i deplin rezolvată, 
oamenii continuă să examineze și să 
facă propuneri pentru acest punct 
nodal al orașului. La propunerile 
cetățenilor și cu sprijinul lor. în car
tierul Brăilița înființăm noi spații 
comerciale și efectuăm noi amena
jări edilitare, în Călărași IV con
struim o piață agroindustrială, extin
dem peste tot transportul în comun 
și-l organizăm mai bine. Pe malurile 
Dunării am amenajat cîteva plaje, 
care îmbrățișează fluviul în dreptul 
orașului nostru. Oamenii sînt foarte 
exigenți. De pildă, încă din primăva
ră, noi nu ne-am îngrijit suficient 
de amenajarea micului nostru parc 
zoologic. Ni s-au trimis sesizări pe 
care, dacă nu le-am rezolvat în cîte
va zile, așa cum ar fi fost normal, 
cetățenii s-au adresat comitetului ju
dețean de partid. Ne bucură, dar ne 
și obligă această exigență a brăileni
lor. Organizațiile de partid din car
tiere. precum și deputați ca Eugen 
Perianu, energetician la întreprin
derea de rețele electrice. Marja Tri- 
fan, țesătoare, Vasile Bejan. maistru 
la „Progresul", președinți ai unor 
comitete de cetățeni, cum sînt Gheor- 
ghe Roșea, Eugeniu Moșescu, Ion 
Puică și mulți alții au colectat pro
punerile de sistematizare a mii da 
oameni și mobilizează mii si mii de 
oameni la acțiuni. Brăila de azi este 
așa cum o vor oamenii, prin iniția
tiva șl fapta cetățenilor, prin dra
gostea și munca lor.

Gh. ATANAS1U 
Candiano PRICEPUTU

■yțbti-'■'•(■:' ai
statuată p

<'»‘m i -H '-'1 <■ b j-.cc r.'i towns ri- '-f • â .•-..■..'><7 r;. Ah £>’•' E tei» t> i<

Regimul prețurilor și tarifelor for- re, statuată '■prin art. 53, este să ri- țlispoziHile „legale. In alte cazuri^,
I .m^ază obiectul analizei periodice în -dice calitatea în cadrul prețurilor în- • prin depășirea acestor cerințe chiar 

de unitățile republicane, nu se mai 
asigură 'caracterul de noutate sau de 
serie mică al unor astfel de produse 
ori Se practică în continuare prețu
rile inițial stabilite. în neconcordan- 
ță evidentă cu criteriile avute în ve
dere la aprobarea acestora. Sînt și 
situații cînd, pentru produse execu
tate în condiții de serie, unitățile co
operatiste practică preturi și tarife ca 
pentru produse executate la coman
dă și măsurare individuală. In do
meniul prestărilor de servicii se mai 
folosește și practica încadrării cu 
ușurință a unităților la categorii su
perioare. Dacă ne referim la unele din
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cele mai înalte foruri de decizie în 
domeniul politicii economice, urmă- 
rindu-se cu atenție menținerea lor 
în limitele planificate, stricta con
cordanță cu valoarea efectivă a bu
nurilor produse și a serviciilor pres
tate. Disciplina prețurilor și tarife
lor presupune buna cunoaștere și 
stricta respectare a dispozițiilor le
gale existente în materie, o atitudi
ne activă, corectă, responsabilă din 
partea tuturor — organe specializa
te în 
tehnice, 
control, 
ducători 
pentru 
unor principii și prevederi legale 
mai importante pentru stabilirea și 
practicarea corectă a prețurilor și 
tarifelor în domeniul bunurilor de 
consum și serviciilor pentru popu
lație am purtat o convorbire cu to
varășul Gheorghe Antonescu, direc
tor general al Inspectoratului de 
stat pentru controlul preturilor.

— înnoirea și diversificarea pro
ducției bunurilor de consum, extin
derea gamei și ariei prestărilor de 
servicii presupun, desigur, determi
narea corectă a prețurilor și tarife
lor pentru noile produse și servicii. 
Cum se asigură respectarea acestei 
cerințe ?

— Practic, toate problemele pri
vind stabilirea, aprobarea și apli
carea prețurilor își găsesc o regle
mentare limpede, fermă în Legea nr. 
19/1971. Ea poartă chiar denumirea 
de Legea cu privire la regimul pre
țurilor și tarifelor. De subliniat că 
legea cuprinde, în cele 160 de artico
le ale sale, norme precise și clare, 
puțind fi considerată un adevărat 
cod legal în materie. Principiul de 
bază este cel înscris încă din primul 
articol, și anume că prețurile și ta
rifele trebuie să reflecte cheltuielile 
sociale de producție, să țină seama 
de valoarea de Întrebuințare a pro
duselor și să contribuie la dezvol
tarea în ritm înalt a economiei na
ționale, respectiv la creșterea con
tinuă a productivității muncii, la re
ducerea sistemațică a costurilor, la 
valorificarea rațională a resurselor 
materiale și de muncă, promovarea 
progresului tehnic, creșterea conti
nuă a calității produselor. Cu alte 
cuvinte, terenul principal de mani
festare a corectitudinii în stabilirea 
și practicarea prețurilor îl constituie 
calcularea riguroasă a costurilor, îm
preună cu străduința pentru redu
cerea lor, precum și respectarea 
condițiilor de calitate avute în ve
dere la aprobarea lor.

— Aceasta este, de altfel, și calea 
sigură către sporirea continuă a efi
cienței economice.

— Sigură și singură. Ar constitui 
un mod de a gîndi antieconomic, ne
legal și necivic echivalarea simplis
tă a luptei pentru eficiență cu în
cercarea de umflare a prețurilor. In 
circuitul economic general, umflarea 
prețurilor prin supraevaluarea cos
turilor și nerespectarea calității pro
duselor ar provoca nu creșterea, 
ci scăderea eficienței. Tocmai de 
aceea legea (art. 5) prevede inclu
derea in costuri numai a cheltuie
lilor productive ; este interzisă lua
rea în considerare a unor cheltuieli 
determinate de rebuturi, amenzi, pe
nalizări, de alte cheltuieli neproduc
tive. precum și a celor determinate 
de folosirea unor materii prime și 
materiale de calitate mai ridicată și 
a unor meseriași cu calificare supe
rioară celor ce sint necesari pentru 
executarea normală a produsului 
(art. 8). Scopul este ușor de obser
vat : reducerea costurilor și elimi
narea cheltuielilor neproductive, ne- 
economicoase.

— Apar uneori produse cunoscute 
cu etichete noi, sugerînd o calitate 
superioară. Care este raportul preț- 
calitate ?

— Obligația unităților producătoa-

prețuri, financiare sau 
de conducere sau , de 

de stat sau obștești, pre
sau beneficiari. Tocmai 

a contribui la reamintirea

vigoare. Este interzis să se stabi
lească prețuri mai mari pentru pro
dusele și sortimentele noi care se 
deosebesc de cele existente numai 
prin schimbări minime, care nu spo
resc valoarea de întrebuințare pen
tru consumatori. Chiar constituie 
contravenție și se amendează, con
form art. 144 pct. 3 lit. a, punerea în 
fabricație sau vînzarea unor produse 
de altă calitate decît cea prevăzută 
de standarde, norme interne, rețete 
de fabricație și care a fost avută in 
vedere la stabilirea prețului, iar be
neficiile realizate de unități ca ur
mare a abaterii de la normele de ca-

Calitatea serviciilor
presupune și

corectitudinea tarifelor
litate și rețetele de fabricație se 
preiau la bugetul de stat (art. 
154). Desigur, există în același 
timp îmbunătățiri reale, produ
se mai complexe, cu materii pri
me noi ori de serie mică. Este fi
resc ca acestea să fie diferențiate 
prin încadrarea In categorii superi
oare de calitate și de preț, bine
înțeles, cîtă vreme întrunesc condi
țiile respective. Bunăoară, conform 
art. 51 lit. b al. 2 din lege, dacă 
produsele unicat ori de serie mică, 
avînd caracter de noutate, încep să 
fie produse în serii mari, prețuri
le trebuie reduse corespunzător. In 
plus, legea obligă, prin art. 52 și art. 
69. la păstrarea unei anumite struc
turi 
nuri

în cadrul unor categorii de bu- 
sau servicii.

Ce înseamnă aceasta ?
Pentru a se satisface trebuin- 
tuturor categoriilor de benefi-tele

ciari, corespunzător structurii veni
turilor populației se stabilește și o 
anumită structură a produselor pe 
categorii de calitate și de preț. Nu 
se poate permite ca, in cazul bunu
rilor de strictă necesitate, să predo
mine numai mărfurile de calitate 
„extra" sau „lux". Același criteriu — 
al structurii diferențiate — se aplică 
și în cazul unităților prestatoare de 
servicii, hoteliere, de alimentație pu
blică. Din păcate, unii producători 
sau organizatori de servicii, dind do
vadă de o optică îngustă, egoistă, aș 
putea spune, asupra rentabilității, nu 
respectă aceste prevederi legale și 
gratifică majoritatea produselor sau 
prestațiilor cu calificative superi
oare.

— Ați putea să exemplificați ?
— In domeniul bunurilor de con

sum, unele unități ale cooperației 
și-au făcut o practică din a aplica 
pentru produsele lor prețuri „prin 
asimilare" cu cele stabilite pentru 
produsele din clasele superioare, ex
tra sau lux, fabricate de unitățile 
industriei republicane, fără a cu
noaște și respecta toate prescripțiile 
actelor de calitate după care se exe
cută acestea, precum și limita canti
tativă în care pot fi produse aseme
nea sortimente, limită conformă cu

cele mai frecvente servicii solicitate 
de populație, cele de frizerie și coafu
ră — dar nu sînt singurele exemple 
— ce se observă in această privință 
pe teren ? Poate cineva să colinde 
județe întregi — Buzău, Călărași, 
Hunedoara. Satu Mare — fără să gă
sească in orașele lor măcar o singură 
frizerie de categoria a Il-a. In Alba, 
Argeș, Brăila ș.a., majoritatea frize
riilor nu mai sînt nici măcar de cate
goria I, ci de categoriile „lux" și „spe
cială". Este bine dacă respectivii or
ganizatori de servicii au făcut să 
dispară dughenele ori saloanele im
proprii. ridicarea generală a calității 
serviciilor fiind o îndatorire care co
respunde progresului general, creșterii 
gradului de civilizație al localități
lor. Salubrizarea spațiilor de servire 
este și rezultatul vastelor construcții 
de locuințe noi. Ridicarea generală a 
standardului de confort nu justifică 
însă schimbarea structurii diversifi
cate. Beneficiarii de servicii nu pot 
fi constrinși, prin structura unilate
rală a rețelei, să accepte prestațiile 
la un nivel .nesolicitat de ei.-

— Oare asta inseamnă să existe, in 
mod deliberat, și unități cu condiții 
și servire de o calitate mai redusă ?

— Nicidecum. înseamnă ca, pe 
fundalul ridicării generale a calității 
prestațiilor, să se recunoască, onest, 
de către organizatori diferențele care 
se mențin, inerent, între unități. De 
altfel, diferența de clasă presupune 
și diferență de calificare a meseria
șilor. Oare poate cineva pretinde că 
a intervenit o asemenea nivelare a 
priceperii și calității serviciilor ofe
rite de unitățile din județele amin
tite. incit ele nu mai pot fi depar
tajate ?

— Dacă unii organizatori de ser
vicii ignoră o prevedere legală fer
mă, cum exercită aceiași organizatori 
de servicii controlul respectării re
glementărilor de către subordonații 
lor ?

— Există, intr-adevăr, mult loc 
Fientru mai bine în această privință, 
ncepînd cu îndeplinirea mai exi

gentă a obligațiilor prevăzute de art. 
65 și 69 — referitoare la normarea 
cheltuielilor și încadrarea corespun-

zătoare.a unităților pe categorii, res
pectarea pe toata durata de funcțio
nare a criteriilor prevăzute pentru 
unitățile de categorii superioa
re, pînă la controlul sistematio 
al aplicării corecte a tarife
lor. Din păcate, unele unități pres
tatoare de servicii își reduc această 
preocupare la îndatorirea minimală a 
afișării tarifelor, în altele însă nici 
această obligație simplă nu e res
pectată. Problema mai nouă care se 
pune este cît de utilă e pentru cetă
țeanul solicitant afișarea tarifelor în 
cazul unor prestații la care el nu se 
pricepe, cum ar fi servisul electro
nic ori mecanica auto ? In asemenea 
domenii, corectitudinea poate fi asi
gurată numai prin respectarea ri
guroasă a prețurilor și tarifelor, 
ca și prin controale frecvente, ino
pinate, cit se poate de exigente din 
partea conducătorilor locului de 
muncă și a personalului competent 
al organelor superioare.

— Dar nu se intimplă ca și aceș
tia să vadă lucrurile ingust, const- 
derind umflarea încasărilor drept un 
fapt pozitiv — chipurile — pentru 
unitate ? Nu există și această men
talitate : „Dacă a emis chitanță pe 
banii încasați, e corect !“, fără să 
se aprecieze J '
tarifului ?

— N-ar trebui să se manifeste o ase
menea optică deoarece Legea prețu
rilor are prevederi fără echivoc. 
Astfel, supraevaluarea costurilor sau 
includerea în ealculația de preț a 
unor elemente mai mari decît cele 
legale constituie, conform art. 144 
pct. 3 lit. e, contravenție, iar pres
tarea de servicii cu depășirea tarife
lor legale constituie — ca și vîn
zarea de mărfuri cu depășirea pre
turilor — infracțiune, art. 145 lit. a. 
Mai mult ! Conform legii, operează 
principiul restituirii sumelor pentru 
operațiile neefectuate ori pentru 
materialele neîncorporate în lucrare. 
In același mod trebuie procedat cu 
serviciile tarifate pentru a fi exe
cutate „la urgență", dar efectuate 
în condiții „normale", cu sporuri de 
preț sau de tarif încasate pe nedrept 
etc.

— Si cum „vede legea* practici ca 
desfacerea unor produse nepreparate 
pentru acasă, cu preț incluzînd și 
remiza.

— Remiza, ca și diferența de clasă 
a unui restauraijt trebuie confirma
tă prin calitatea serviciilor și prepa
ratelor, modul de prezentare a pro
duselor, ținuta personalului, aspec
tul localului. Scoaterea unei măsuțe 
în fața sau în spatele localului și 
oferirea de produse nepreparate 
pentru acasă n-are nimic cu clasa 
unității și nu justifică un spor de 
preț. Din păcate, deși reglementă
rile sînt clare și in acest domeniu, 
au loc o serie de abateri, pe care 
legea le sancționează (art. 144 pct. 3, 
lit. c).

— In încheierea convorbirii o ul
timă întrebare : este controlul prac
ticării prețurilor și tarifelor sufi
cient de eficient ?

— Așa cum am și menționat, • 
mult loc pentru mai bine în activita
tea tuturor celor învestiți cu împu
ternicirea de a controla, inclusiv a in
spectorilor noștri. Practic însă, cele 
mai mari disponibilități de control le 
au inșiși reprezentanții unităților care 
practică prețuri și tarife. Aplicarea 
efectivă în aceste unități a princi
piilor autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării implică în mod nece
sar și respectarea tuturor prevederi
lor legale privitoare la stabilirea și 
practicarea prețurilor și tarifelor. 
In acest context, ar fi puțin, cred, 
să susținem doar că activitatea a- 
cestora poate fi mai sistematică și 
mai exigentă. In cazul multora e 
necesară chiar o schimbare de men
talitate.

temeinicia aplicării

Convorbire consemnată de 
Seralii ANDON

-,T.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII —

FORURI ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE Unitățile de cercetare în agricultură - model
Că Întreprinderea textilă „Dacia" 

din Capitală întrunește atributele 
unei firme de prestigiu este un fapt 
incontestabil. Cu această convingere 
am participat la adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii. 
Din păcate, în acest caz, așteptarea 
nu s-a împlinit de la bun inceput. 
De neînțeles, referatul consiliului 
oamenilor muncii a fost o lentă 
narațiune pe tema realizării planu
lui. Întocmită pe un ton călduț, pe 
alocuri chiar euforic, cum aprecia 
însuși directorul general al Centra
lei industriale a bumbacului, ing. 
Georgeta Ionică. Preocuparea exce
sivă de a face comparații intre se
mestrul I din acest an cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, față 
de care, într-adevăr, s-au înregistrat 
creșteri substanțiale ale producției, 
a fost de fapt o încercare de a ocoli 
adevărul. Adevăr oare se exprimă 
prin rezultate deloc liniștitoare : la 
■firșitul primului semestru din acest 
an, întreprinderea se prezintă cu 
aproape toți indicatorii neindepliniți. 
Cit privește exportul, nivelul reali
zărilor atinge abia 54,1 la sută din 
prevederile planului. Excepție fac 
doar indicatorii de eficiență — chel
tuieli materiale și cheltuieli totale la 
o mie lei productie-marfă.

încercîndu-se o explicație a situa
ției. au fost reținute in prim-plan 
aprovizionarea defectuoasă, din vina 
furnizorilor, cu materii prime sau 
calitatea necorespunzătoare a aces
tora, o lungă listă de cazuri concrete 
sustinînd aceste aserțiuni. Cu totul 
timid, fără un efort adecvat de pă
trundere în miezul fenomenelor, s-a 
amintit de preocuparea insuficientă 
a unor colective din întreprindere 
pentru realizarea ritmică și integrală 
a indicatorilor de plan, de unele 
distorsiuni in acțiunea de reducere 
a consumului de materii prime, ma
teriale și energie, de anumite „eclip
se" ale controlului interfazic de ca
litate. In locul precizării exacte a 
celor ce se fac răspunzători de aces
te lipsuri, au fost invocate îndem
nuri generale de genul : trebuie să 
dovedim... este necesară o mai mare... 
se impune să respectăm... nu toți 
membrii consiliului oamenilor muncii 
au desfășurat o activitate...

Așadar, o bază de pornire a dez
baterilor nu dintre cele mai promi
țătoare. A fost o revelație să con
statăm însă, ulterior, că cei ce s-au 
Înscris la cuvint au ignorat premisa 
de discuție pe care le-a propus-o 
raportul consiliului oamenilor mun
cii. Cu excepția a 1—2 vorbitori, care 
s-au raliat la spiritul referatului, 
făcînd din cauzele „obiective" port
drapel, toți ceilalți vorbitori s-au 
plasat în spațiul unei profunde ana
lize a stărilor concrete de lucruri 
din întreprindere, sub incidența unui 
ascuțit spirit critic și autocritic. 
Ideea de bază care a coagulat toate 
luările de cuvint a reprezentat-o 
îmbunătățirea calității muncii între
gului colectiv, în absolut toate celu
lele sale constitutive.

O asemenea cerință a subliniat 
tovarășa Angela Vasile, maistru fi
lator. cind spunea : „Este adevărat, 
ne-am confruntat adeseori cu go
luri în aprovizionarea cu materie 
primă, ceea ce a generat dereglări 
în desfășurarea procesului tehnologic. 
Dar tot atit de 
faptul că atunci 
materii prime nu 
toți preocupați in 
de buna lor gospodărire și folosire cu 
maximă eficiență. Cu o inconștiență 
condamnabilă, unii dintre noi o
transformă în deșeu. Dacă am fi 
luptat fiecare dintre noi să folosim 
pină la ultimul gram de materie 
primă, cu siguranță că acum n-am

adevărat este și 
cind avem aceste 
ne arătăm absolut 
cel mai înalt grad

formarea ca muncitori a acestora" 
— a conchis vorbitorul.

Ideea a fost preluată și dezvoltată 
de tovarășii Ivan Pantelic, șeful sec
ției finisaj. Cristian Bădărău, șeful 
secției mecano-energetic, și Andrei 
Ion, maistru în secția vopsitorie. Ei 
au insistat cu precădere asupra unor 
fenomene de imobilism, de așteptare 
pasivă, care s-au manifestat în sec
toarele pe care le conduc, subliniind 
că degeaba zece oameni iși fac 
conștiincios datoria dacă unul singur, 
pe fluxul tehnologic, lucrează de 
mintuială. De aici concluzia că tre
buie avută în vedere evaluarea acti
vității fiecărui om al muncii, inter
venția promptă față de orice abatere

Referat călduț
dezbateri... fierbinți

generală a reprezentanților
/f

însemnări de la adunarea
oamenilor muncii de ia întreprinderea textilă „Dacia 

din Capitală

fi avut restanța de plan pe care o 
avem. Multă producție s-a pierdut și 
prin abaterile de la normele de ca
litate. Și aceasta din cauză că fac
torii de răspundere de la nivelul 
secției nu și-au făcut întotdeauna 
datoria, au tolerat indisciplina teh
nologică, au trecut cu vederea prac
tica unora de a absenta, de a întirzia 
la program sau de a părăsi locul de 
muncă, lăsînd utilajele nesuprave
gheate".

în aceeași manieră directă, vorbi
toarea a formulat întrebări cu adresă 
nominală privind modul și timpul 
de soluționare a unor probleme care 
condiționează creșterea randamentu
lui și calității muncii colectivului din 
filatură. In perimetrul aceleiași auto
analize exigente s-au înscris și in
tervențiile tovarășelor Elisabeta Tu- 
dose, muncitoare în atelierul de va
lorificare confecții, membră a C.O.M, 
și a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, Ana Maranca, țesătoare, 
și Elena Mihai, filatoare.

Subliniind că aspectele cantitative 
ale planului au prevalat asupra celor 
calitative, care normal trebuiau să 
se afle in prim-planul atenției în
tregului colectiv, tovarășul Ion 
Chișescu, șeful secției țesătorie, a 
insistat, cu deosebire, asupra necesi
tății de a se acorda o mai mare 
atenție dezvoltării conștiinței munci
torești la tineri. „Realizam cu mult 
mai mult din prevederile planului 
dacă ne ocupam mai stăruitor de

de la rigorile producției de înaltă 
calitate, față de orice încălcare a 
normelor de disciplină a muncii, in
diferent dacă este vorba de respecta
rea cu strictețe a parametrilor teh
nologici sau de simple operațiuni de 
întreținere a utilajelor — cerințe 
care nu au fost întotdeauna asigu
rate de conducătorii formațiilor de 
lucru.

O argumentație convingătoare asu
pra rezervelor interne pe care le are 
întreprinderea a dezvoltat în cuvîntul 
său tovarășul Virgil Pricope, con- 
tabilul-șef al întreprinderii, sublini
ind că indicatorii de cheltuieli au 
fost îndepliniți, dar nici pe departe 
ei nu reflectă adevărata capacitate 
a intreprinderii. Ooerind o „disecție" 
adincă în activitatea fiecărui sector, 
vorbitorul a precizat că, bunăoară, 
secția finisaj a rămas sub plan cu 
170 000 mp de țesături, în vreme ce 
o suprafață de țesătură de aproape 
trei ori și jumătate mai mare a fost 
acordată drept bonificații pentru 
defecte de calitate. Multe alte sute 
de mii mp de țesătură au fost re- 
turnate de beneficiari pentru aceleași 
motive. Lucrurile trebuie judecate 
prin aceeași prismă și la țesătorie, 
unde, de asemenea, s-au pierdut im
portante capacități de producție 
datorită slabei calități.

„Nu sub paravanul greutăților 
obiective trebuie să ne ascundem, ci 
sâ luăm cunoștință cu răspundere co
munistă de neajunsurile care au

existat în propria noastră activitate, 
care, din păcate, nu au fost puse în 
evidentă aici de raportul consiliului 
oamenilor muncii" — a conchis vor
bitorul.

Deosebit de instructiv a fost abor
dată și problema aprovizionării, în 
ideea de a face din aceasta o cauză 
a întregului colectiv. Desigur, nu in 
sensul, cum se exprima 
vorbitori, 
prin țară, 
teriale, ci 
muncă să ____  _ .
nămint cantitățile de materii prime 
și materiale necesare. S-a demon
strat cu cifre că în vreme ce între
prinderea acuză lipsa colorantilor. in 
magazia intreprinderii există in pre
zent importante stocuri, fără mișca
re. de asemenea materiale, cit și 
altele, tocmai pentru că unii s-au 
obișnuit să le ceară fără discernă- 
mint, să nu urmărească intrarea lor 
în întreprindere în strictă legătură 
cu evoluția comenzilor primite de la 
beneficiarii de țesături. în acest, sens 
a fost subliniată necesitatea exerci
tării depline a rolului maistrului, 
care trebuie să fie, așa cum legea 
stipulează, „factorul-cheie" al pro
ducției.

Multiple cerințe au fost, de aseme
nea, formulate la adresa sectorului 
de creație, care trebuia să se implice 
mai puternic in identificarea de so
luții pentru folosirea superioară a 
bazei de materii prime și pentru 
pregătirea la un nivel superior a 
producției anului viitor, punînd ac
cent pe valorificarea superioară a 
tuturor factorilor de producție. Sur
prinzător, nimeni din acest sector, 
adeseori invocat, nu a solicitat însă 
cuvîntul.

în nota de înaltă exigență a dezba
terilor au fost formulate cerințe ex
prese și pentru specialiștii care acti
vează în compartimentele de analiză 
economică, cerîndu-li-se unora din
tre ei să părăsească postura de 
simpli înregistratori, să se afirme ca 
oameni de concepție economică.

Spiritul analitic, exigent, critic și 
autocritic al dezbaterilor a căpătat în 
final o notă in plus prin intervenția 
directorului general al centralei, con
cisă, demonstrind o bună cunoaș
tere a problemelor, și, mai ales, 
prin realismul soluțiilor pe care le-a 
formulat Ia problemele ridicate de 
reprezentanții oamenilor muncii de 
la „Dacia", solicitind cu insistență să 
se afirme postura nouă a colectivului 
pe care i-o conferă legea, de a fi el 
însuși promotorul propunerilor de 
plan pentru anul viitor.

Rămîne, așadar, un obiectiv educa
tiv deschis pentru comitetul de 
partid al intreprinderii sădirea la 
absolut toți oamenii muncii a con
vingerii că mandatul de reprezen
tant al oamenilor muncii, de partici
pant direct la dezbaterea probleme- ■■ 
lor de fond ale unității incumbă o 
înaltă responsabilitate, forță de anga
jare și devotament deplin față de in
teresele majore ale colectivului.

unul dintre 
toată lumea 
după ma- 

locul său de
de a pleca 

la furnizori, 
că fiecare la 
evalueze cu adine discer-

Ioan ERHAN

PRODUCȚII ClT MAI MARI DE CĂRBUNE La Combinatul de fire

(Urmare din pag. I)

recunoștinței față de conducerea 
partidului, față de iubitul conducă
tor al partidului și statului pentru 
noile măsuri de majorare a retribu
ției, fiind hotărî ți ca pînă la marea 
noastră sărbătoare națională să 
lizăm un spor de cel puțin 5 000 
cărbune de bună calitate".

In aceste zile, minerii de la
poaia sint preocupați de optimizarea 
funcționării excavatoarelor, a celor
lalte mașini și instalații, astfel incit 
fiecare utilaj conducător să înregis
treze indici superiori de funcționare 
intensivă și extensivă, 
acțiunile

rea- 
tone

Lu-

O dată cu 
curente de întreținere a 

utilajelor și circuitelor de transport, 
„punctul fierbinte" al preocupărilor 
colectivului de aici il constituie ur
gentarea lucrărilor de revizii și re
parații la excavatoarele 01 și 07, pre
cum și la circuitul de haldă nr. 1, 
pentru racordarea lor în avans cu 10 
zile la fluxul productiv. în legătură 
cu acțiunile ce se întreprind in con
tinuare pentru menținerea ritmului 
ridicat al producției de cărbune și 
pregătirea virfului de iarnă, directo

rul întreprinderii, ing. Ion Sbîrnau- 
re, ne-a precizat :

— Pornind de la faptul că avem 
incă mari rezerve în folosirea utila
jelor cu care lucrăm, vom iniția noi 
măsuri pentru modernizarea și per
fecționarea tehnologiilor de lucru. 
Vom acționa pentru eliminarea 
funcționării în gol sau sub capaci
tate, pentru reducerea timpilor de 
manevră a utilajelor pe treptele de 
lucru. In prezent, patru excavatoare 
cu rotor sint astfel poziționate in
cit pot exploata integral, pe verti
cală. straturile întâlnite in raza lor de 
acțiune, fapt ce țjetermină creșterea 
indicilor de folosire a utilajelor și a 
productivității muncii. Avansul creat 
la descopertă asigură menținerea 
continuității și ritmicității în extrac
ția și livrarea cărbunelui la un nivel 
de circa 15 000 tone pe zi. Pe 

■această bază, preconizăm ca pină la 
23 August să ridicăm producția su
plimentară la pește 30 000 tone căr
bune, să sporim in lunile următoare 
volumul producției, pentru a ne 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
și angajamentele asumate pe între
gul an 1988.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii"

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PAROȘENI

Avantajele mecanizării

de înalt randament și eficiență economică!
9

rii de la mina Paroșeni au sta
bilit noi măsuri pentru folosirea 
deplină, intensivă a modernelor 
mașini și instalații din dotare. Se 
are în vedere în permanență res
pectarea riguroasă a termenelor de 
intrare în producție a noilor aba
taje mecanizate. Pînă în prezent au 
fost puse in funcțiune două noi 
abataje, urmind ca pînă la începutul 
trimestrului IV să mai fie racorda
te la circuitul productiv încă 3 a- 
bataje dotate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată a cărbu
nelui. în această 
crează intens la 
nerii mecanizate 
batajelor dotate
canizate în panourile 9 și 9 A, 
panoul 1 și panoul 5, ceea ce va 
duce la mărirea vitezei de avansare. 
In același timp, se vor înfăptui mă
surile stabilite în vederea creșterii 
indicilor de folosire intensivă a com
binelor de abataj cu 
sută și a combinelor de 
5 la sută.

Minerii din Paroșeni, 
celelalte colective de
Combinatului minier Valea Jiului, 
sint puternic mobilizați pentru a da 
patriei cît mai mult cărbune. Avind 
sprijinul constructorilor de mașini 
și instalații miniere, al altor furnizori 
din țară, prin îmbunătățirea ca
lității transportoarelor cu racleți și 
cu bandă, a furtunurilor de înaltă 
presiune pentru aer și apă, minerii 
Văii Jiului sint hotăriți să iși 
rească contribuția la creșterea 
ducției de cărbune cocsificabll 
nergetic a țării.

perioadă se lu- 
extinderea susți- 

a intersecțiilor a- 
cu complexe me

peste 8 la 
înaintare cu

alături de 
muncă ale

sintetice Vaslui

Produse noi,
competitive

pentru produsele 
20 de țări ale lu- 
tehnică ultramo- 
competentă profe-

în abatajele întreprinderii mi
niere din Paroșeni — colectiv de 
frunte al mineritului din țara noas
tră. căruia i s-a conferit recent 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
— munca nu contenește nici o clipă. 
Se desfășoară o vie întrecere între 
brigăzi și sectoare. Apropierea zilei 
de 23 August generează noi inițiati
ve muncitorești, noi energii. Minerii 
din Paroșeni au extras in perioada 
caro a trecut din acest an, peste pre
vederile de plan, 23 000 tone cărbune 
și sint hotăriți să sporească și mai 
mult plusul de producție. Este demn 
de relevat că mecanizarea integrală 
a extragerii cărbunelui la mina Pa
roșeni, din anul 1984, a ușurat 
munca oamenilor și a creat în 
același timp condiții pentru sporirea 
substanțială a producției de cărbune.

In această perioadă, pentru înde
plinirea ritmică și depășirea sarci
nilor de plan, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii din în
treprindere acordă o deosebită aten
ție funcționării la întreaga capaci
tate a complexelor de susținere si 
tăiere mecanizată a cărbunelui. Da
torită bogatei experiențe pe care o 
au, dăruirii și abnegației fie
cărui miner, formațiile de mineri 
conduse de Mihai Bărbăcaru, Ni
colae Andrașic, Ferenc Fazakas, Ion 
Diaconu au obținut productivități 
înalte, de 14 tone cărbune pe post, 
cu 2 tone mai mult decit s-a pre
văzut.

O contribuție însemnată la obține
rea acestor importante succese și-au 
adus brigăzile de la lucrările de 
deschidere și pregătire a noilor ca
pacități de producție, dotate cu 
combine de înaintare, printre care 
se numără cele conduse de Vasile 
Cojocaru, Viorel Poșa, Neculai 
Popa, Gheorghe Găman. In felul 
acesta, pină in prezent s-au realizat 
suplimentar peste 1 200 ml la pre
gătirea noilor fronturi de lucru.

Organele de conducere colectivă, 
cadrele tehnice ale sectoarelor de 
producție urmăresc cu multă grijă 
buna desfășurare a procesului de 
producție, intervenind cu promptitu
dine atunci cind intr-un abataj se 
ivește o dereglare în bunul mers al 
activității. „La începutul lunii, ne-a 
spus tovarășul Constan Matei, secre
tarul comitetului de partid de 
la mina Paroșeni, în sectorul I, in 
stratul 14, un complex mecanizat a 
intrat intr-o zonă cu mult 
Pină la inlăturarea sterilului, 
redresarea cit mai urgentă 
ducției de cărbune s-au luat
imediate de repartizare a forței de 
muncă pe două combine de tăiere a 
cărbunelui, iar unii mineri au fost 
incluși în alte formații de lucru. In 
numai cîteva zile, producția s-a re
dresat. înregistrîndu-se plusuri".

Acționînd în lumina Tezelor pen
tru Plenara C.C. al P.C.R., ca
drele tehnico-inginerești, mine

Ilustrînd apariția și dezvol
tarea unei noi ramuri industria
le pe aceste meleaguri, mo
dernul Combinat de fire sinte
tice din municipiul Vaslui a de
venit, in cei 10 ani de existență, 
o firmă de prestigiu, cunoscută 
și apreciată 
sale in peste 
mii. Dotarea 
dernă, inalta
sională și dăruirea in muncă au 
permis acestui tinăr colectiv 
vasluian să realizeze noi tehno
logii de mare randament, pre
cum și produse competitive pe 
piața externă. Ca urmare a de
pășirii productivității muncii, a 
fost obținută o producție-marfă 
suplimentară in valoare de peste 
5 milioane lei. iar cantitățile de 
fire poliesterice livrate, la ce
rerea partenerilor de peste no
tare. în perioada ce a trecut din 
acest an. sint mai mari față de 
prevederi. In fotografie : aspect 
de muncă din modemul Com
binat de fire sintetice Vaslui. 
(Petru Necula)

steril, 
pentru 
a pro- 
măsuri

Stațiunea de cercetare și produc
ție pomicolă Lipova, județul Arad, 
este o unitate complexă și — in tot 
mai mare măsură — integrată. Com
plexă — deoarece activitatea de 
producție cuprinde, pe lingă pomi
cultură, un puternic sector zooteh
nic și o fermă vegetală. Integrată — 
pentru că o parte din producția se
cundară realizată este prelucrată 
chiar în unitate și valorificată bene
ficiarilor. înainte de a vedea cum 
s-a ajuns aici și care sint efectele 
economice ale acestui mod de orga
nizare a activității, să ne referim 
la cîteva date de ordin general ce 
constituie o scurtă „carte de vizită" 
a unității. Stațiunea deține o supra
față de 5 000 hectare, din care 2 295 
hectare revin principalei activități 
— pomicultura ; sectorul zootehnic 
cuprinde o fermă 
de ovine de 8 000 
capete, una de 
taurine — 1500
capete, și un sec-, 
tor pentru creș
terea și îngrășa- 
rea porcilor ; fer
ma vegetală, prin 
asimilarea celor 
mai avansate teh
nologii, constituie 
un adevărat mo
del. aducind be
neficii ce cresc 
de la an la an ; 
din 1981, unitatea, 
fostă o Întreprin
dere de stat cu 
venituri medio
cre, a devenit și 
stațiune de cer
cetare pomicolă, 
prezent șapte laboratoare de cerce
tare etc.

Obiectivul principal al activității 
colectivului de aici a fost și este 
acela de a valorifica in modul cel 
mai eficient terenurile slab produc
tive de pe dealurile Lipovei — te
renuri erodate, acide, cu fertilitate 
scăzută, pe care se aflau 
pășuni 
prins ?
cu ani 
locală 
nește condiții 
dealuri. S-a trecut imediat la acțiu
ne și, pe lingă „tradiționalii" meri 
și pruni cultivați pină atunci, s-au 
plantat șpecii pjai pretențioase,, cum 
ar fi- piersicul, caisul, cireșul, viși- 

; nul, iar mai de curînd se extind 
suprafețele cultivate cu arbuști fruc
tiferi (zmeur, coacăz, mur, afin) și 
căpșun. Astăzi, la S.C.P.P. Lipova, 
plantațiile pe rod dețin 1 879 hec
tare. ceea ce permite obținerea unor 
producții de peste 20 mii tone fructe 
anual. Numai în ultimii cinci ani, 
producția s-a dublat, existînd posi
bilitatea ca încă in acest an (prin 
creșterea potențialului de producție 
al livezilor existente și intrarea pe 
rod a celor tinere) să se obțină 25 
de mii tone fructe.

— Dacă am ajuns să producem 
mult — ne spune tovarășul Nicolae 
Voștinar, directorul unității, este 
pentru că am inceput să ne preocu
păm și de modul in care se poate 
valorifica superior ceea ce recoltăm 
de pe aceste suprafețe, pînă mai

nefertile. Am socotit că 
și simplu, ceea ce pro- 
modul cel mai rentabil

ieri aproape 
a vinde, pur 
duci nu este 
de a valorifica producția și a obține 
venituri mari. De aceea, am studiat 
diferite posibilități, am discutat in 
organizațiile de partid, in consiliul 
oamenilor muncii, am ales soluțiile 
care ne-au convenit și am alcătuit 
un program, care 
carea producției 
rațional : livrarea 
consumul curent ;
selor peste iarnă in depozite proprii 
și vinzarea fructelor in primăvară, 
pînă în lunile mai-iunie ; livrări la 
export ; valorificarea prin indus
trializare a fructplor de calitate in
ferioară, precum și a borhotului. 
Pentru realizarea ultimelor dezide
rate. printre alte acțiuni, am con-

prevedea valorifi- 
într-un mod mai 
in continuare la 
păstrarea produ-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna

Preocupări și rezultate la Stațiunea 
de cercetare și producție pomicolă 

Lipova, județul Arad
care cuprinde in

înainte 
împădurite. Ce s-a intre- 

Cele cîteva livezi, înființate 
in urmă, precum și tradiția 

arătau că pomicultura întil- 
favorabile pe aceste

struit un depozit frigorific de 8 000 
tone și o secție de prelucrare a 
fructelor sub formă de sucuri con
centrate și sucuri naturale. Astfel, 
in momentul recoltării, noi știm 
exact în ce direcție pleacă fiecare 
sortiment de fructe, evitînri transpor
turile inutile, iar pe de altă parte 
obținem o valorificare operativă a 
producției. Avantajele financiare sint 
importante : prin prelucrarea unor 
produse secundare, valorificarea ki
logramului de 
ori mai mare, 
sine beneficii 
de ciștigurile
printr-un asemenea 
rificare a producției.
ținut și faptul că se creează o 
continuitate în activitate pe intreg 
cursul 
contul 
oadele 
muncă
necesități. Privind lucrurile dintr-o 
altă perspectivă, s-ar putea pune în
trebarea : ce legătură există intre 
activitatea din pomicultură și cea din 
zootehnie, de pildă? Și totuși, ea exis
tă: pentru completarea bazei furajere 
a unității se realizează o cooperare 
a fermelor zootehnice cu cele pomi
cole, acestea din urmă oferind 
culturile intercalate de ierburi 
rene, sfeclă furajeră, morcovi 
pe care le produc în livezi) 
cantități de furaje fibroase șl
lente, pe care le livrează la prețuri 
avantajoase. La rindul său, zooteh
nia livrează pomiculturii mari can
tități de îngrășăminte organice. Iu-

cru ce permite fertilizarea anuală i 
circa 30 la sută din suprafața deți
nută de livezi. Rezultatul aceste 
cooperări — furaje ieftine, produc
ții sporite în ambele sectoare, redu 
cerea substanțială a cheltuielilor Ci 
transporturile și. ceea ce aproapi 
că nici nu poate fi comesurat 
aportul pe care il aduce zootehnia 
la înnobilarea aeestui pămînt pin 
mai ieri de o fertilitate foarte scă 
zută.

Se poate spune că întreaga activi 
tate de la S.C.P.P. Lipova este ori 
entată spre a produce cit mai mu' 
și cit mai eficient. Iar la toate aces 
tea participă, cu rezultate bune, a< 
tivitatea de cercetare din imitat 
Concret, pe baza cercetării științ 
fice, a fost intbcmjt și programul c 
dezvoltare a stațiunii. Astfel, s-a 

obținut și se v< 
obține pomi și a> 
buști fructiferi < 
rezistentă spori 
la boli, in idei 
reducerii consi 
mului de pestic 
de în acțiunile < 
combaterea bă
naturilor. In act 
scop, se află si 
observație și 
testează in pr 
zent peste 200 
soiuri și hibri 
din care se v 
alege variants 
cele mai adecvr 
pentru aceas 
zonă a tării. S 
iurile respecți’ 
înmulțite în pt 

livrează apoi ur

fructe este de 4—5 
fapt ce aduce după 

suplimentare. Dincolo 
care se realizează 

mod de valo- 
este de re-

anului, veniturile intră in 
unității eșalonat, iar in peri - 
de virf ale recoltării forța de 
se distribuie în funcție de

(prin 
pe- 
etc.

mari 
sucu-

prla pepinieră, se 
tăților de producție și gospodării! 
populației. Obținerea de pomi ții 
buști rezistenți conduce, deci, la e 
minarea operațiilor de aplicare a ti 
tamentelor, la reducerea consumu 
de combustibil și, în mod firesc, 
costurilor de producție. Tot pi 
tematica de cercetare se urrr 
rește și stabilirea celor mai e< 
nomice tehnologii de aplicat in <r 
tura pomilor, precum și sta 
lirea celor mai bune variai 
de amplasare a culturilor și de p 
gătire a terenului in acest sens, 
fine, se studiază in permanență 
posibilități de valorificare superio 
a producției secundare.

Se poate spune că, atunci cind 
baza activității unei unități se i 
cercetarea științifică si analiza 
meinicâ a celor măi optime varia 

, -de : organizare, a activităților, c 
producția este fundamentată și c 
dusă cu competență, iar prodtu 
urmează chiar pornind de aici, 
unitate, calea valorificării superi 
re, rezultatele nu pot conduce d 
la o eficiență sporită, la rentai 
tate ridicată. Așa se explică și ci 
terea permanentă a beneficiilor 
ținute de stațiunea de cercetare 
producție pomicolă Lipova. Dar 
zultatele obținute de colectivul 
oameni ai muncii de aici mai 
monstrează că resursele potenț 
ale creșterii eficienței întregii 
tivități sint numeroase și ele ex 
chiar în unitățile agricole de sta 
cooperatiste.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Sein'

Irigațiile - aproape de nivelul posibilităților,

Aplicarea udărilor la timp și in 
cantități suficiente reprezintă una 
din preocupările de maximă urgență 
pentru lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Ialomița.

Din capul locului trebuie arătat că. 
printr-o riguroasă organizare a udă
rilor, de la Bordușani și pină Ia 
Movilita se acționează cu toate mij
loacele posibile pentru a se iriga su
prafețe cit mai mari cu cantitățile 
de apă puse Ia dispoziție. Se irigă 
porumbul, legumele, culturile . duble, 
sfecla de zahăr, soia, dar mai ales 
suprafețele destinate bazelor fura
jere.

Prin respectarea graficelor zilnice 
stabilite s-a reușit irigarea Unei su
prafețe totale de peste 100 1)00 de 
hectare în luna iulie lo suprafață 
mare, dar sub cea prevăzută prin 
grafic), iar în luna august, ca ur
mare a măsurilor luate in toate uni
tățile agricole. încă din primele zile 
se observă o accelerare a ritmurilor 
medii zilnice realizate. Aripile de 
ploaie sint mutate dimineața și sea
ra intre orele stabilite.

nu și al cerințelor
„De cele mai multe 

mai oprim agregatele 
iar pentru a putea muta aripile, aceas
tă operație o facem din mers, fără 
să afectăm cu nimic uniformitatea 
udărilor — spunea Leonida Vulpe, 
șeful sistemului de la Movila. In fe
lul acesta asigurăm o udare in flux 
continuu și de calitate".

Aveam să ne convingem de aceste 
lucruri pe traseul parcurs in acest 
sistem — care asigură Irigarea cul
turilor pe o suprafață de 27 000 hec
tare. Toate agregatele din cele 11 
stații erau in stare de funcționare, 
inclusiv cele de rezervă. Se irigă 
prin aspersiune și prin brazde. Sta-

spo- 
pro- 

și e-

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii Foto : Sandu Cristian

* ♦ *

ori, noi nu 
de pompare.

Prin cîteva unități 
din județul Ialomița

ția de bază din amenajare funcțio
na normal, 
ficiente la

: conductele 
stalate la 

! irigarea culturii de 
brazdă se iriga și soia de la C.A.P. 
Țăndărei. Acolo unde situația a 
impus, s-a efectuat și schimbarea 
aspersoarelor de talie mică cu 
cele de talie mare (ne referim 
aici la culturile de porumb), ast
fel incit jetul de apă nu mai lo
vește tulpina, iar suprafața udată 
de un aspersor este mult mai mare.

Revenind la sistemul Movila, in 
ziua raidului nostru aici funcționau 
și zece motopompe, care udau 
mai ales grădinile de legume de la 
C.A.P. Săveni, Movila. Cosunbești, 
Mărculești și Gimbășani. Dar ziua 
respectivă putea fi socotită o zi de 
excepție, pentru că de regulă moto- 
pompele respective mai mult stau 
decit lucrează. „Ne confruntăm cu 
probleme destul de grele, menționa 
șeful sistemului. în primul rind. din 
cauza neasigurării motorinei pentru 
funcționarea motopompelor. Dato
rită acestui fapt, în primele zile din 
luna aceasta, spre exemplu, am rea
lizat udări doar pe jumătate din

apa fiind in cantități su- 
toate aripile, cit si la 
de irigat prin brazdă in- 
C.A.P. Platonești pentru 

soia. Tot prin

suprafața, planificată". In mod 
mănător se prezintă situația ș 
sistemul Urziceni. sistem dotat cu 
de motopompe. Aici erau scoas 
cimp 234 de . aripi, dar funcții 
doar jumătate. Probleme asem 
toare se ridicai/ și in sistemul C 
nești. Dintr-u.n necesar de 3,1 : 
oane mc de apă, aici se prim 
doar 200 de mii, 
fiind

cele mai afe 
cooperativele agricole 

Buiești și Poiana. .
In amenajarea „Mostiștea VI 

tuația se prezenta identic. Apa 
cesară a fost asigurată cu inte 
tente și nu în cantități sufici 
Dereglările s-au produs mai ale 
tre orele 23 și 4 dimineața, r 
vindu-se dese întreruperi de ci 
pe rețeaua de la Călărași, 
este că. datorită acestor neajur 
in județul Ialomița. în luna iu 
fost aplicată udarea a IV-a do; 
12 000 de hectare, iar udarea a 
pe o suprafață de 8 000 de hei 
față de un program mult mai i 
Cum este si firesc, ponderea in 
cutarea acestor udări o au si 
fetele cultivate cu porumb, ore 
gume și lucernă. Acestea sint 
turbe care capătă prioritate abi
la irigat, dat fiind faptul că de 
urmează să fie scoase din progi 
de udări culturile ce vor fi rec 
in perioada imediat următoar 
referim, in primul rind, la fio 
soarelui). Alături de aceste i 
urmează să beneficieze de 
culturile duble, care in acest i 
un rol important în realizarea 
ducției vegetale a județului Ial<

La indicația comitetului jur 
de partid au fost stabilite măsi 
perative. pe fiecare sistem in 
in așa fel incit de pe toate s 
fețele irigate să se poată obțin» 
ducțiile mari prevăzute prin 
Mutarea aripilor de ploaie la 
fixate prin programul de udăr 
pravegherea funcționării asper 
lor, asigurarea presiunii și dei 
necesare sint probleme comur 
rora trebuie să li se găsească i 
o rezolvare. întrucit de aceste 
pind și posibilitățile de creșt 
suprafețelor ce se irigă zilnic 
pinde în ultimă instanță nivel 
coltei din toamnă.

Nicolae ENAC
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MUNCA POUTICO-EDUCATIVA
strîns legată de problemele activității productive

în fiecare vineri, la ora 19, lo
cuitorii municipiului Birlad ascultă 
emisiunea stației locale de radio
ficare ; după bine cunoscutul sem
nal muzical emisiunile sînt recep
tate cu interes în peste 4 300 de 
case și în alte locuri publice de 
cel puțin 20 000—25 000 de ascultă
tori. Ce contribuie la această largă 
audiență ? Așa cum apreciază nu
meroși birlădeni de toate vîrstele, 
„dacă asculți emisiunea locală știi 
ce este nou, actual în municipiu, 
programele avînd o mare diversi
tate tematică și fiind bine reali
zate". Parcurgînd sumarele emi
siunilor difuzate în ultimele luni, 
ne-am convins că aceste cuvinte 
rostite de muncitorul Constantin 
Damian (de la întreprinderea de 
rulmenți Birlad) caracterizează de 
fapt succint activitatea colectivului 
de redacție al stației, condus de 
Oprea Văncică. Iată, de exemplu, 
sumarul unei singure emisiuni. Sub 
genericul „înfăptuim exemplar ho- 
tărîrile Conferinței Naționale a 
partidului" au fost difuzate două 
interviuri realizate direct în uni
tăți ; primul despre modernizarea 
producției la întreprinderea de 
produse abrazive (cu inginerul-șef 
Emanoil Rusu) ; cel de-al doilea 
despre calitatea produselor livrate 
suplimentar la export — la între
prinderea de rulmenți (cu ingine
rul Gheorghe Druică, șeful com
partimentului respectiv). Un ma
terial special a fost consacrat 
dezbaterii, însușirii și aplicării in 
viață a Tezelor din aprilie, in care, 
pornindu-se de la realizări, exem
ple și cerințe concrete, s-a stăruit 
asupra necesității perfecționării în
tregii activități economico-sociale 
și intensificării muncii politico- 
educative de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a tuturor oamenilor 
muncii. Ascultătorilor le-a fost 
prezentat apoi un reportaj despre 
puternica dezvoltare a municipiu
lui. N-au lipsit nici „Breviarul ju
ridic", rubrica „O carte pentru fie
care" și buletinul de știri din ac-

tivitatea locuitorilor, cu noutăți 
din munca gospodărească, cultură, 
comerț, sport și chiar cu unele 
neîmpliniri etc. In total cam 45 de 
minute de emisie, cu subiecte de 
mare actualitate, concrete, redacta
te într-o formă atrăgătoare.

— Ne străduim să realizăm pro
grame cit mal interesante, care să 
răspundă interesului ascultătorilor, 
necesității sporirii puterii de con
vingere a emisiunilor — ne spune 
responsabilul colectivului de redac
ție. Din colectivul de redacție fac 
parte specialiști din toate domenii
le care contribuie efectiv atît la 
întocmirea sumarelor, cit și la

Dispunînd, de asemenea, de o 
foarte bună bază materială și com
petentă îndrumare, emisiuni inte
resante realizează și colectivul de 
redacție al stației de radioficare 
de la Combinatul de fire sinteti
ce din Vaslui. Membrii săi — Cris
tian Costin, responsabil, Puiu Ani- 
ței, Valentina Pietraru și Fănică 
Cornea — au ajuns nu numai să 
înlăture unele neajunsuri existen
te aici pînă acum cîtva timp, ci și 
să pună mai bine în valoare va
lențele educative ale acestui mij
loc de propagandă.

O activitate din ce In ce mal 
bună, substanțială și eficientă in

însemnări din cîteva unități vasluiene

realizarea emisiunilor. Avem, ast
fel, un muncitor, talentat și în 
mînuirea condeiului, Marcel Movi- 
leanu, un medic, Mircea Mereuță, 
un jurist, Elena Bănescu, un pre
ședinte de comitet de sindicat, 
Nelu Arteni de la „Rulmentul" ș.a. 
In plus, sîntem sprijiniți de alți 
corespondenți și colaboratori. In 
acest fel, este normal ca fiecare 
problemă de actualitate să fie tra
tată așa cum se cuvine.

Ascultăm mai multe benzi ; re
marcăm faptul că sint foarte mul
te rubrici bine cunoscute de-acum 
ascultătorilor — „Bilanț și per
spective", „Afiș cinematografic și 
teatral", „Litera și spiritul legii", 
„însoțind echipele de control al 
oamenilor muncii", „Inițiativa mun
citorească în acțiune", „Fruntașii 
noștri", „Timpul cetățeanului, 
timpul societății", „Orașul nostru 
— tot mai frumos și mai bine gos
podărit", „Am primit scrisoarea 
dumneavoastră", „Accente" ș.a., ce 
redau pulsul dinamic, complexita
tea vieții economico-sociale a mu
nicipiului.

plan practic, productiv se Înregis
trează și la stațiile din alte uni
tăți, ca Întreprinderea de rulmenți 
sau cea de elemente pneumatice 
și aparate de măsură din Bîrlad, 
în orașul Huși, in comunele Fălciu, 
Murgeni ș.a., ne spune Dan Dia- 
conu, șeful sectorului muncă poli
tică de masă de la comitetul jude
țean de partid. Pentru intensifi
carea și perfecționarea activității 
stațiilor de radioficare, sporirea 
aportului lor la educația politică 
și ridicarea conștiinței oamenilor 
muncii a fost îndrumată munca 
lor direct în unități, inițiindu-s’e 
instruiri periodice, iar de curind 
un schimb de experiență la care 
au participat toți responsabilii co
lectivelor 
Pentru a 
interesul 
emisiuni
răspundă necesităților reale și ime
diate ale vieții, in fiecare an, ac
tivitatea acestora este finalizată 
intr-un concurs stimulativ ce cu
prinde și alte forme și mijloace

de redacție din județ, 
menține permanent treaz 
pentru realizarea unor 

tot mai bune, care să

ale muncii politice, cum sint gaze
tele de 
zuală.

Desigur, 
da seama, 
miile 
ci obiectivul 
stație de radioficare să fie pre
zentă continuu, cu programe cit 
mai pline de conținut, bine argu
mentate și convingătoare, educa
tive in viața localităților ori uni
tăților respective. De aceea, o dată 
cu acest bilanț pozitiv sint „evi
dențiate" și criticate și acele colec
tive redacționale care sînt inacti
ve, au o prezență 
nemulțumitoare. O 
bună care, fapt îmbucurător, redu
ce mereu numărul acelora care 
trebuie mai susținut impulsionate. 
Cu toate acestea însă, stații de 
radioficare precum cele de la în
treprinderile „Textila" și „Mecani
ca" din Vaslui, comunele Codăești, 
Perieni ș.a. nu difuzează decit
foarte rareori, sporadic,, programe 
proprii. Aceasta fie din cauza
lipsei unor mijloace tehnice, ușor 
de procurat de altminteri, fie din 
cauza inactivității, imobilismului 
colectivelor de redacție ori, in cea 
mai mare parte, din linsa preocu
pării celor răspunzători de acest 
lucru.

Este 
aceste 
partid, .............
tică și cultură socialistă să inter
vină energic, cit mal repede, pen
tru ca peste tot mesajul educativ- 
formativ al emisiunilor, stației 
radioficare să fie receptat de 
mai multi ascultători. Aceasta 
atit mai mult cu cit, după cum 
văzut, experiența bună, demnă 
urmat, nu lipsește din județ, 
trebuind doar preluată și aplicată 
în viață, extinsă în toate localită
țile și unitățile economice.

perete, propaganda vi-

după cum ne-am putut 
nu clasamentele și pre- 

interesează in primul rind, 
esențial ca fiecare

insuficientă, 
modalitate

necesar, de aceea, ca si In 
puține locuri, comitetele de 
consiliile de educație poli-

de 
cit 
cu 

am
de 
ea

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

IMNELE MUNCII" t
19,00 Telejurnal • tn intimpinarea 

marii sărbători
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Festivalul național 

României". Pagini din 
laureaților (color)

20,45 Film artistic (color).

„Cintarea 
albumul

^"er in tele actuale, de- 
L . terminate de com- 

plexitatea crescîndă a 
proceselor de producție — 
atit prin latura lor tehnică, 
tehnologică, cît și prin cea 
economică — ritmul deo
sebit de alert al progresu
lui tehnico-științific impun 
ca pregătirea cadrelor să 
ofere bagajul de cunoștințe 
necesare nu numai înțele
gerii problematicii actuale, 
ci și soluționării sale a- 
decvate de către viitorii 
absolvenți. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

ședința 
Execu- 
P.C.R., 
ample- 
organi- 

a

Dintotdeauna, cin- 
tirea adusă muncii, 
dogiul roadelor mă
noase izvorite din lu- 
rarea și priceperea 
•mului asupra pămîn- 
ulul s-au insoțit, in 
radiția noastră, cu 
lese manifestări în 
are au răsunat per
ul și cîntecul însoțite 
e dans, ca expresii 
le respectului pe 
are poporul îl confe- 
i valorilor morale 
undamentale care-i 
iloneazi existența, 
ersonalitatea-i in- 
mfundabilă. Recen- 
i sărbătoare folclo- 
că desfășurată sub 
eneroasa emblemă a 
estivalului 
"întarea j

Oțeloaia, 
omorod, 
itu Mare, 
•eric cadru natural, 

.poale
și

național 
României" 

, comuna 
județul 
intr-un

!,
„puuie de codru 

îs" și în unduirea . 
acului de argint", a 
■prezentat, din acest 
met de vedere, o 
presivă manifesta- 
. O reușită nu nu- 
ai sub aspectul 
ăiăstriei interprete
le și autenticității 
tistice de care au 
t dovadă formațiile 
re au evoluat (ală- 
ri de cele din județ, 
cîteva formații de 

latori din Bihor, 
miș, Maramureș), 
și, mai ales, prin 

egnanța mesajului 
ucativ pus în evi- 
nță de scenariul 
mifestării, de in- 
•aga desfășurare a 
ectacolului. N-a 
st, de aceea, o sim- 
l „Paradă a cînte- 
lui, dansului și por- 
ui codrenesc", ci o 
•nifestare 
’ățăminte,
modului 

■t înțelese
hărnicia,

meii neobosite — 
orul tuturor împli- 
ilor noastre. In fe- 
acesta, realizatorii 

nifestării au ținut 
se situeze la înăl- 

tea frumoaselor 
uitate obținute de 
rătorii ogoarelor 
mărene, care, in 
•astă vară, au ra
tat obținerea celei 
i mari producții de 
u din 
ui.
.Zeci 
tuni 
u 
•.gliei tricolore, 
’ nu numai 
perativele agricole 
producție din ca

nele codrenești, ci 
lin numeroase uni- 

agricole de pe 
urile sătmărene, 

mal mindră și 
frumoasă decit 

, intrau intr-un 
ăl maiestuos 
mn, purtate 
e înnobilate 
nea și rodnicia 
pului, prin uria- 
„poartă a roadelor

plină de 
specifi- 

in care 
și cintfi- 

roadele

istoria jude-

și zeci 
de spice 

înfășurate

de 
de 
in 

ve- 
din

?i 
pe 
de

de aur" înălțată pe 
scena din 
uriașului 
natural de la OțeloO' 
ia. Fiecare 
aducea cu sine o păr
ticică din sufletul și 
nobila trudă a făuri
torilor piinii de pe 
cuprinsul întregului 
județ, in dorința de a 
se face ecoul bucuriei 
muncii libere, al mîn- 
driei de a trăi in anii 
celei mai fertile epoci 
din îndelungata isto
rie a patriei, lată, în 
acele vibrante mo
mente de glorificare 
a muncii, la semnalul 
dat de 
frunzări 
Iegheriște, 
frumoasă 
melodie 
un grup i 
proclamă

mijlocul 
amfiteatru

din ele

grupuri de 
din satul 

’., printr-o 
și tonifiantă 
codrenească, 
de recitatori 

solemn :

Aleasă 
cinstire 
celor 

harnici

„Intrați pe poarta 
roadelor de aur / Im- 
belșugați de viață șl 
de datini / Că am 
muncit cu toții laolal
tă / Și rodul verii 
este-n noi deplin I / 
Ca o răsplată-a mun
cii noastre-n toate / 
Căci tara-i liberă șl 
construiește / Vn azi, 
un miine, intru 
late !“

Desemnarea 
mai destoinic 
cei mat 
agricultori' 
obicei situat la loc de 
cinste in datinile 
noastre strămoșești, 
pe care realizatorii 
spectacolului l-au su
blimat printr-o for
mulă „sincretică" de 
mare efect. In timp 
ce pe scenă se expri
ma limpede și emo
ționant mesajul ma
nifestării 
ne-am 
roși 
sat 
cum 
Pe 
mai 
lină 
cinătate a locului de 
desfășurare a spec
tacolului folcloric, un 
grup de cosași de 
frunte din coopera
tiva agricolă <fe pro
ducție din Homorod 
iși disputau „fruntă- 
șia" în această stră
veche îndeletnicire a- 
gricolă. Și, deloc în- 
timplător, cosașul nr. 1 
s-a dovedit coopera
torul Viorel Pintea. 
omul care, cum ne-a 
mărturisit și cum știu 
toți, lucrează din zori 
și pînă-n seară, frun
taș nu numai la mun
cile agricole, dar și un

liber-

„celui 
dintre 

destoinici 
este ‘un

(„Noi aici 
adunat / Bucu- 
din sat in 

Să-l cinstim 
se cuvine / 

cel ce a muncit 
bine /“), pe o co- 
din imediata ve-

/

faimos dansator în 
echipa de artiști ama
tori din satul Soldu- 
ba. Apoi, primii 3 
cosași din fruntea 
clasamentului stabilit 
la „scenă deschisă" 
au urcat pe podiumul 
de onoare, în pitoreș- 
tile lor costume co
drenești, fiind cinstiți 
nu doar de aplauzele 
codrenilor veniți de 
pe văile și dealurile 
din jur, ale tuturor 
spectatorilor, dar șl 
cu versuri rostite cu 
har și suflet, puse pe 
alese melodii din 
tradiția locală. Rind 
pe rind, pe scena 
scăldată in soarele de 
august, „imnele mun
cii" se înfățișează ini
mii șl simțămintelor 
in cele mai felurite, 
emoționante ipostaze. 
Ansamblul folcloric 
„Cununița" a conver
tit cu ingenioasă su
gestivitate strinsul 
roadelor intr-un vi
guros dans al seceră- 
torilor, in timp ce cu
noscuta interpretă a 
melosului 
Leontina 
ticipa 
tualului 
bucuria 
avea să 
mentului 
muncilor 
„Postată 
te-om 
tă / Cunună de griu 
gătată / Face-un sto- 
gu cit ii casa / Și co
lacii cit-ii masa", 
lată-le apoi pe cunos
cutele soliste din 
Gelu făcind sd răsu
ne in toate zările‘ 
bucuria muncii libe
re și îmbelșugate. Se 
cuvine in final să 
menționăm preocu
parea Centrului jude
țean -de îndrumare a 
creației populare și a 
mișcării artistice de 
masă pentru culti
varea statornică și 
păstrarea nealterată a 
specificului și auten
ticității 
clorice in toate 
stazele 
festare. 
folosit 
eficient 
dată.
pe scenă s-a prezentat 
o scurtă „lecție" asu
pra autenticității cos
tumului codrenesc, 
prezentat cu pertinen
ță de profesoara Flo- 
rica Pintea, directoa
rea Școlii generale 
din comuna Homorod, 
căreia, de altfel, i s-a 
acordat 
pentru 
mos și 
turn de 
tei reușite 
țări a folclorului co
drenesc, in ansamblul 
ei, o adevărată sărbă
toare a muncii.

codrenesc, 
Dorea, an- 

apropierea ri
ce simboliza 
belțugului ce 
urmeze mo

de vîrf al 
agricole : 

lată 7 Cind 
vedea secera-

tradiției fol- 
ipo- 

sale de mani- 
Prilejul a fost 

ingenios și 
și de această

Nu intimplător,

și premiul 1 
cel mai fru- 

autentic cos- 
pe scena aces- 

manifes-

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

teatre
Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
torilor din Cișmiglu) : București, 

al poeziei (spectacol de sunet 
tminfi) — 21
eatrul ,,Nottara“ (59 31 03, la ,,Ex- 
ora“ din parcul Herăstrău): Ano-

timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14; 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară Ia Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Gintă, ciocirtle 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : Hai, copii, la joc 1 
— 10,30

, ___ „Instanța
amină pronunțarea". Premieră TV. 
Producție a Casei de filme trei. 

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

13,00 Telex
13,05 La sftrșit de săptămină (color)
14,45 Săptâmlna politică
15,00 închiderea programului

in Expunerea la 
Comitetului Politic 
tiv al C.C, al 
pentru înfăptuirea 
lor programe de 
zare și modernizare 
producției se impune ac
centuarea procesului de ri
dicare a nivelului de cu
noștințe și pregătire poii- 
tico-educativă 
categoriilor 
Școlii medii 
dar. un rol 
formarea de . _ _ _
de cunoștințe profesionale 
si tehnice, de cultură gene
rală. Astfel, alături de Pre
gătirea fundamentală (prin 
disciplinele de matematică, 
fizică, chimie, biologie), de 
pregătirea generală (prin 
disciplinele de limba si li
teratura română, istorie, 
geografie ș.a.). care prin 
tradiție reprezintă corola
rul formației din liceu, 
specifică pregătirii in li
ceele industriale este ce
rința ca absolvenții să do- 
bîndească capacitatea de a 
înțelege elementele funda
mentale care guvernează 
procesele de producție si 
să-si însușească un ansam
blu consolidat de cunoștin
țe tehnologice si economice 
cu care să poată să ope
reze. Aceasta este o con
diție esențială pentru ca 
absolventul respectiv să se 
poată integra in actuala e- 
tapă de dezvoltare econo
mică intensivă a tării, să 
aibă satisfacția că îsi poate 
aduce contribuția la pro
gresul patriei noastre. Fie 
că va continua pregătirea 
sa de specialitate pe treap
ta învătămîntului superior, 
fie că se va încadra In pro
ducție sau va opta pentru 
alte forme de instruire, ab
solventul liceului industrial 
trebuie să dispună de un 
fond de cunoștințe care 
să-î deschidă orizontul po
sibilităților de perfecțio
nare și să-i îndrepte 
pașii spre o activitate crea
toare. mobilizîndu-î poten
țialul intelectual de care 
dispune.

Experiența Liceului In
dustrial „Matei Basarab" 
din București, scoală cu o 
bogată tradiție, cane de cu
rind a aniversat împlinirea 
a 125 ani. este edificatoare 
cu atît mal mult cu cît se 
află in patronajul unei uni- 
tăți-etaion a tehnicii din 
tara noastră — întreprin
derea de mașini grele — 
București.

Fără a ne propune o ana
liză detaliată, corespunză
toare numărului discipline
lor prevăzute in planul de 
învățămint. ne vom opri a- 
supra cîtorva aspecte, pu- 
nînd in evidentă unele pro
bleme mai importante și

a tuturor 
de cetățeni, 

îi revine, asa- 
important în 

cadre cu soli

care au o arie largă de In
teres.

Dintre disciplinele de 
specialitate, un loc aparte 
revine desenului tehnic. A- 
cesta are rolul formării 
„limbajului" cu ajutorul 
căruia este posibilă trans
punerea în spațiu bidimen
sional a configurației unor 
piese sau ansambluri, in
clusiv cuprinderea tuturor 
informațiilor necesare exe
cuției produselor respecti
ve. Această disciplină se 
bazează pe însușirea unor 
norme în cea mai mare 
măsură standardizate, fără 
a solicita aptitudini perso
nale deosebite. De aceea, 
dacă profesorii de speciali
tate se rezumă la prezen
tarea si însușirea de către 
elevi a regulilor de desen 
limitîndu-se. spre exemplu, 
la ..reproducerea" unor 
planșe sau figuri din ma-

dintre ca- 
dasă. per- 
in colectiv 
celor mai

duce ..distanța" 
tedră și sala de 
mite antrenarea 
pentru găsirea ___ ____
bune soluții. In cazul re
zolvării unor probleme de 
rezistenta materialelor, de 
tehnologie. de organe de 
mașini. în care sînt defi
nite in amănunt o serie de 
variante posibile, dacă sint 
completate problemele res
pective cu nuanțări cores
punzătoare utilizării diferi
telor materiale, cu elemen
te specifice de natură teh
nologică — si dare pot mo
difica fondul problemei 
(cum ar fi aplicarea unor 
tratamente termice ș.a.) — 
elevii au posibilitatea de a 
implica activ cunoștințe 
dobîndite la diferite disci
pline. Poate fi deosebit de 
convingător faptul că atunci 
cînd se ocupă de dimensio
narea unei structuri de re-

Formarea gindirii 
economice
a elevilor

nual. scopul formativ al 
disciplinei este în bună 
măsură compromis. Este 
necesară mutarea centrului 
de greutate pentru trezirea 
interesului elevilor, ca a- 
cestia să fie in măsură să 
„comunice" prin desen, să 
poată să își transpună idei 
tehnice, soluții constructive 
sau tehnologice (cerință so
licitată mai ales in cadrul 
practicii productive si pen
tru conținutul lucrării apli
cative din cadrul examenu
lui de bacalaureat). Din 
punct de vedere metodic, o 
individualizare marcantă a 
temelor, efectuarea repre
zentărilor de către elevi în 
clasă. în timpul orelor de 
program, la un nivel de 
complexitate creseîndă. dar 
in permanentă la nivelul 
accesibilității lor. pot a- 
vea efectele cele mai pozi
tive. Solicitind efectuarea 
reprezentărilor pieselor cu 
unele mici modificări (cum 
ar fi cele corespunzătoare 
unor reparații, recondițio- 
nări), se pot face legături 
cu alte discipline, cum sînt 
cele tehnologice (implicind 
transpunerea unor cerințe 
specifice pentru prinderea 
pieselor în vederea prelu
crării. alegerii semifabrica
tului ș.a.) sau cu rezistența 
materialelor (necesitînd u- 
nele calcule sumare de di
mensionare). In felul acesta 
se trezește interesul pentru 
proiectare.

Folosirea metodelor in
struirii problematizate — 
cu ajutorul cărora elevii 
sînt confruntați cu un pro
ces activ de învățare (ba
zat-pe descoperire, prin re
zolvarea unor aplicații, 
probleme noi, cazuri) — re

Unități turistice 
în județul Prahova

Renumita zonă turistică Valea 
Prahovei cu frumoase peisaje, cu 
păduri 
rite de 
tuie o 
turiști, 
amenajat . ____
ristice, tot atîtea puncte de atrac
ție pentru cei dornici de drume
ții montane. Astfel, hanul Cheia 
din bine cunoscuta stațiune cu 
același nume este amplasat pe 
D.N. I A, km 136, la 68 km do 
Ploiești. Dispune de 250 locuri 
de cazare în han și căsuțe. Masa 
se poate servi la restaurantul uni
tății. Hotelul Breaza din localitatea 
cu același nume dispune de 70 
locuri de cazare și restaurant. De 
curînd. s-a dat în folosință un nou 
hotel, „Ciucaș", in localitatea Vă
lenii de Munte. Este o unitate mo
dernă care oferă 100 locuri de 
cazare în camere confortabile.

de brazi, cu' dealuri acope- 
vii și livezi roditoare consti- 
permanentă atracție pentru 
In județul Prahova s-au 

mai multe unități tu-

cinema

1

• Pftstreaz&> mA 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
C0 Să’ți vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19
• Duminică în familie : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20
• Flăcări pe comori : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• în 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)
O 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 — 15; 17,15; 19,30
• Duelul : COTROCENI (49 48 48) - 
•5: 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 Șeherezadeî : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14: 
’6,30; 19

Omul de pe bulevardul Capucini
lor : FAVORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13: 
15: 17: 19, GRTVITA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
ț Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
- 9: 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20

întimplări pe vasul „Speranța44 : 
’IMPURI NOI C5 61 10) — 9; 11; 13,15: 
7.45; 20

Legenda
'50 35 94) -

Călărețul
<31 71 71) -
'râdină - 20.45
O Lovitura fulgerăto"re : FLOREAS- 
CA <33 29 71) - 9: H; 13: 15: 17; 19
9 Misiune specială : VOLGA (79 71 26)
- 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20

lui On Dai : '
9: îl; 13: 15: 17: 
cu eșarfă albă : 
9: li: 13; 15: 17:

13.

T>ACIA 
: 19

LIRA 
: 19, la

Cu patruzeci de ani In urmă, la 
aniversarea centenarului revoluției 
de la 1848, unul din cei mai de sea
mă artiști contemporani. Alexandru 
Ciucurencu, realiza o importantă 
compoziție : „Aha Ipătescu". Erau 
anii de început al construirii unei 
noi societăți, ani în care, în chip 
semnificativ, creația lui Alexandru 
Ciucurencu, aflată in plină dezvol
tare, înregistra noi cote valorice. S-a 
scris mult despre această lucrare. 
Comentatorii au descifrat în elanul 
impetuos al mișcării personajului 
principal, în întreaga compoziție 
semnificații adine legate de realități 
ale istoriei. Istoria iși afla astfel o 
expresie puternică, concentrată, im
punătoare in creația unui artist care 
va deveni în deceniile următoare 
unul din maeștrii artei românești.

Am ales acest exemplu pentru a 
ilustra una din trăsăturile care au 
jalonat apoi dezvoltarea picturii 
noastre, o trăsătură care definește 
în bună parte creația contempora
nă : pasiunea pentru istoria trecu
tă și prezentă a patriei, pentru as
pecte definitorii ale unor momente 
importante pentru ființa națională, 
capabile să vorbească, acum și me
reu, despre statornicia unor idea
luri. Căci, așa cum preciza Eugen 
Schileru — „Pictura actuală nu se 
mai poate mulțumi cu simpla desfă
tare a ochilor. Ea trebuie să rede
vină ceea ce fusese în epocile de 
mare strălucire artistică de dinain
tea crizei instaurate de impresio
nism : o activitate spirituală care se 
adresează omului luat in totalitatea 
sentimentelor și ideilor sale și care, 
acționind asupra conștiințelor, con
tribuie prin aceasta la transforma
rea vieții. Pe linia preluării și pre
lucrării tradițiilor celor mai viabi
le, trebuie să respingem decorativul 
care se rezumă la vizualitatea pură, 
promovînd în schimb o pictură a re
prezentativului. Cu alte cuvinte, să 
cîștigăm pentru formele și culorile 
care se iscă pe pinză puterea de a 
reprezenta, de a semnifica, de a a- 
vea o funcție cognitivă". Această 
funcție și-au asumat-o multi dintre 
pictorii contemporani ale căror lu
crări s-au impus în fața opiniei pu
blice ca tot atitea mărturii care au 
implicat gestul artistic, mărturii in 
care se simte, peste ani, vibrația de 
sensibilitate pe care urmașii au ma
nifestat-o față de marile momente 
ale istoriei naționale. Și dacă ar fi 
să ne gindim și la alte lucrări de 
Alexandru Ciucurencu, la roșul do
minant al variantelor cunoscutei lu
crări „1 Mai liber", la „Epilogul răs
coalelor" sau „13 Decembrie 1918“ ; 
dacă ar fi să ne gindim la creația 
unui alt maestru al picturii noas
tre, Corneliu Baba, care. în aceeași 
perioadă. închina un intreg ciclu de 
lucrări răscoalelor din 1907 vom avea 
imaginea unor creații care indică un 
profund acord de conștiință. Indife
rent de mijloacele folosite — fie în
tr-o viziune monumentală, în planuri 
simplificate de culoare vie, puterni
că, fie într-o manieră mai apropia
tă de tradițiile picturii Interbelice, 
comună este, în toate aceste evocări 
ale istoriei aspirația spre indepen
dență, spre o liberă dezvoltare na-

țională și socială. De altfel, referin- 
du-se la posibilitățile de abordare 
contemporană a picturii de inspira
ție istorică. Alexandru Ciucurencu 
preciza : „Cred că entuziasmul, dra
matismul, eroismul vremii noastre 
pot fi redate și cu o paletă lumi
noasă. Oare Van Gogh nu și-a ex
primat dramatismul viziunii cu o pa
letă strălucitor de luminoasă ? Oare 
Luchian n-a atins accente patetice în 
incandescența paletei sale ? Și mal 
sînt atitea exemple semnificative in 
această privință. Una dintre tendin
țele caracteristice ale epocii noastre 
pe tărîmul limbajului artistic este 
tocmai aceea de a acorda culorii a- 
ceeași putere de expresivitate pe 
care a atins-o și desenul în tre
cut".

Exemplele trecutului au însemnat 
un necontenit prilej de asimilare și 
fructificare, de continuare la un ni
vel calitativ superior a experienței

zistență. dacă se apelează 
la folosirea adecvată a u- 
nor tratamente termice, 
prin care se modifică ca
racteristicile mecanice ale 
materialelor, problem;: res
pectivă se soluționează cu 
efecte economice importan
te. In același context, nu se 
poate faoe abstracție de în
țelegerea unor comanda
mente de ordin general, 
cum sînt cele privind re
ducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibili si energie, a 
preocupărilor pentru asigu
rarea competitivității pro
duselor.

In privința disciplinelor 
tehnologice de specialitate, 
considerăm că o deosebită 
importantă revine înțele
gerii rolului pe 
fiecare operație 
blul prelucrării 
dus, justificării 
favoarea unor _____
sau altora și cerinței res
pectării cu rigurozitate a 
prevederilor regimului de 
lucru. Pentru nivelul pre
gătirii tehnice a elevilor, 
fără a dezvolta prea mult 
fondul teoretic al informa
țiilor comunicate, fără a a- 
buza prin exemple nume
roase. dacă se asigură o le
gătură strinsă cu progra
mul practicii din atelierele 
liceului sau din întreprin
dere. pot fi dobîndite ele
mente fundamentale i ' * 
înțelegerii proceselor teh
nologice de prelucrare. Ca
pacitatea de abstractizare a 
gindirii tehnice a elevilor 
este relativ redusă, si. de 
aceea, procesul educativ- 
formativ trebuie să se ba
zeze in mare măsură pe o 
propagandă vizuală în la
boratoare. ateliere, ne cu-

care îl are 
in ansam- 
unui pro- 

opțiunii în 
prelucrări

loarele liceului, cu ajutorul^ 
căreia să se poată înțelege 
rolul funcțional intr-un 
ansamblu dat. să se cu
noască detalii de soluțio
nare constructivă, particu
larități tehnologioe etc. O 
contribuție notabilă s-a fă
cut completind prin planșe 
adecvate prezentările din 
atelierele școlii, punind la 
dispoziția elevilor, aproape 
de locurile de muncă, o se
rie de informații tehnice — 
referitoare la construcția 
mașinilor-unelte, cinemati
ca acestora, scule si dispo
zitive frecvent întilnite — 
alături de informații cu
rente. referitoare la nor
mele de protecție a mun
cii.

In forrtiarea gindirii eco
nomice a elevilor — coor
donată esențială de care nU 
se poate face abstracție în
tr-o pregătire actuală, mo
dernă — un rol determi
nant revine tuturor cadre
lor didactice, atit celor 
care predau disciplinele de 
profil tehnic, de specialita
te, cît și, desigur, celor care 
predau disciplinele econo
mice. Oare cum este po
sibilă înțelegerea de către 
elevi a semnificației indi
catorilor activității econo
mice desfășurate într-o în
treprindere (cum sînt : va
lorile producției-marfă, 
globală, netă, beneficiului, 
indicatorii capacității de 
producție s,a.) cînd aceștia 
6înț prezentați tabelar, cu 
relațiile lor de definiție — 
în manualul de specialita
te. de Organizarea produc
ției și a muncii, pentru 
clasa a XII-a — fără nici 
un comentariu? In aceste 
condiții aportul nemijlocit 
al cadrelor didactice se im
pune nu numai pentru 
„tălmăcirea" manualului, 
ci, realmente, pentru a ex
plica semnificația indicato
rilor, conținutul lor econo
mic, necesitatea folosirii 
unui întreg ansamblu de 
indicatori pentru aprecie
rea activității unității pro
ductive.

Pregătirea elevilor tre
buie să răspundă promovă
rii progresului tehnlco-ști- 
ințific. motivării oricăror 
soluții constructive sau 
tehnologice pe baza criteri
ilor de eficientă economică 
și pentru a corespunde 
sarcinilor de perspectivă 
ale dezvoltării tării noas
tre. Aceasta impune recep
tivitatea cadrelor didactice 
pentru continua sincroniza
re a disciplinelor predate 
in conformitate, pe de o 
parte, cu cerințele noului, 
a sarcinilor programelor 
noastre de dezvoltare eco- 
nomico-socială și. De de 
altă parte, cu folosirea u- 
nor elemente tradiționale, 
cunoscute, ou ajutorul că
rora să se consolideze mm* 
dria profesională, patrioti
că, să se facă apel la 
exemple de referință ale 

„I* Mn°r inaibJiW, ii» contribu- ția noastre la imbo-
’ gățirea tezaurului mondial 

de valori pentru a mobili
za potențialul și spiritul 
creator al tineretului.

Prof. inq. 
Doina CIUREA
Liceul industrial
„Matei Basarab" București

ianuarie, secvențele războiului de la 
1877 conturate de Nicolae Grigorescu 
sau simplitatea , cutremurătoare 
morților de la Cașin ' ?
Dimitrescu. Sînt doar cîteva exem
ple dintr-o suită numeroasă în in
teriorul căreia evocarea istoriei nu 
a cunoscut, desigur, numai culmi. Le
gătura cu tradiția a fost restabili
tă uneori unilateral și pauper, așa 
cum o ilustrează, în ampla expozi
ție Nicolae Grigorescu, de la Mu
zeul de artă, cîteva exemple de pic
tură bataistă realizate de contem
porani mai puțin cunoscuți ai pic
torului. Retorismul, accentul 
puternic pus 
nesemnificativ 
dice o serie de 
trativului spre 
tei. Mulțl dintre artiștii contem
porani au reușit însă să depășească 
acest stadiu prin încercarea mereu 
reînnoită de a crea imagini repre-

a
de Ștefan

prea 
pe detaliul adeseori 
nu au reușit să ri- 
lucrări din zona ilus- 
marile cote ale ar-

Adevărul istoric în arta
de inspirație istorică

dobîndite. Conștienți de faptul că in 
imaginile picturii își pot afla ecoul 
durabil realizări și aspirații contem
porane, numeroși pictori, unanim a- 
preciați astăzi, printre care Brăduț 
Covaliu, Ion Sălișteanu, Marius Ci- 
lievici. Constantin Piliuță. Florin 
Niculiu, Traian Brădean, Lazăr la- 
cob și alții, o întreagă generație de 
artiști afirmați pe deplin în ultime
le decenii, au desprins, cu mijloa
cele artei lor secvențe ale unei glo
rioase istorii, secvențe care pot con
stitui pentru întregul nostru popor 
adevărate izvoare de forță. Drama
tismul unor compoziții ca „Execu
ția lui Horea" de Marius Cilievicl 
sau „Ecaterina Varga indemnînd pe 
moți la revoltă" de Ion Sălișteanu, 
elocventa simplitate a „Pălmașului" 
de Constantin Piliuță, impresionan
tul portret compozițional dedicat de 
Constantin Blendea lui Tudor Vla- 
dimirescu, „Dimitrie Cantemir" de 
Florin Niculiu sint doar cîteva lu
crări care ne arată că istoria este 
un timp mereu prezent în conștiin
țe, că artiști dintre cei mai repre
zentativi au vibrat la unison cu a- 
dincul iubirii de țară.

Ar trebui poate să subliniem Încă 
o dată o idee cunoscută — aceea 
că noul, atunci cind este cu ade
vărat semnificativ, are forță de ex
presie, se integrează parcă in chip 
spontan unei tradiții umaniste ge
neroase. în mod egal, există exem
plare ale picturii noastre tradițio
nale care și-au păstrat pînă astăzi 
puteri de Înaltă modernitate. Cit de 
adînc sugestive sînt și astăzi portre
tele lui „Avram Iancu" de Barbu 
Iscovescu sau „Bălcescu" de Gh. 
Tattarescu, compozițiile lui Theodor 
Aman inspirate de izbinzile lui 

- Mihai Viteazul sau votul de la 24

zentative, exemplare, ale unui glo
rios trecut. Fără îndoială însă că o 
pictură de evocare a istoriei nu poa
te ignora faptul că adresîndu-se oa
menilor trebuie să păstreze treze in 
conștiința lor imagini exemplare 
printr-o interpretare care, menți- 
nîndu-se în sfera artisticului, să le 
facă ușor de recunoscut.

Răspunzînd memoriei și imagina
ției colective, autorii unor lucrări 
care au evocat secvențe pline de 
semnificații din înfăptuirea Unirii 
sau Războiul pentru Independență, 
din glorioasa activitate a Partidului 
Comunist Român sau luptele duse 
pentru eliberare socială și naționa
lă antifascistă și antiimperialistă nu 
au uitat faptul că limbajul artistic 
este o expresie șl o consecință direc
tă a particularităților conținutului 
său. Nu au uitat-o nici Brăduț Co- 
valiu sau Florin Niculiu atunci cind 
au pictat portretele lui Nicolae Băl- 
cescu, nici Ion Popescu Negreni a- 
tunci cind l-a înfățișat pe Cezar 
Bolliac, nici Spiru Vergulescu in 
portretul lui Rosenthal — pictorul 
revoluției de la 1848. Referindu-ne 
tot la momentul revoluționar 1848, 
compozițiile lui Constantin Piliuță, 
Constantin Blendea, Vasile Celmare 
sau Ion Stendl pot fi tot atîtea e- 
xemple în care expresivitatea, for
ța imaginii artistice, prezența unor 
idei mari cu valoare social-educa- 
tivă capătă valori de simbol pentru 
lupta întregului popor.

Fapte memorabile din existența 
zbuciumată a poporului sau oame
nii care s-au impus prin cutezanța 
gîndului și faptei lor revoluționare 
prinse în imaginile artei s-au do
vedit capabile să releve, rind pe rind, 
sensul și continuitatea istoriei ro
mânești. înțelesul adînc, pilduitor al

acestei istorii constituie fără Îndo
ială vibrante invitații la păstrarea a- 
vuției spirituale obștești.

In fața artiștilor contemporani 
s-au deschis largi perspective. Ac
centul pus pe calitatea artistică a 
antrenat multe și variate realizări. 
O anume simplificare a limbajului, 
ca și renunțarea la narativismul care, 
accentuînd prea tare detaliile nesem
nificative, minimaliza multe inten
ții generoase — toate acestea au 
contribuit la afirmarea unor lucrări 
valoroase care au impus în ochii o- 
piniei publice imagini memorabile 
ale istoriei. Marea Unire de la 
1 decembrie 1918, de exemplu, a 
constituit și rămîne un subiect me
reu reluat de pictorii contemporani 
tocmai pentru că el permite ample 
desfășurări compoziționale, investite 
cu forța și amploarea ideii de uni
tate națională, legate in același timp 
organic de actualitate, de gîndirea și 
sensibilitatea contemporane. Așa 
cum au relevat-o, rind pe rind, 
„Omagiul marii Uniri" de Dimitrie 
Gavrilean, „Unirea cea mare" de 
Ion Grigore, „Arad 1918“ de Gheor
ghe Spiridon sau „Marea Unire" de 
Lazăr Iacob.

Recent deschisă în sălile Muzeu
lui de artă 
România, o 
semnificativ 
luționară a 
tru dreptate 
suveranitate 
rii ale Epocii Nicolae Ceaușescu' 
aduce prin imaginile picturii con 
temporane momente din biruințele 
prezentului socialist alături de epi
soade semnificative din lupta mase
lor pentru împlinirea idealurilor de 
libertate și dreptate. Asistăm astfel 
la o concentrare a eforturilor în ve
derea creării unei arte născute din 
actuala experiență istorică, atentă la 
tot ceea ce poate fi sugestie crea
toare in patrimoniul culturii națio
nale dar organic legată de gîndirea 
și sensibilitatea contemporană. Mo
mente ale luptei partidului în ile
galitate, secvențe din eroica tinerețe 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, prezența conducă
torilor stimați și iubiți ai partidu
lui și ai țării în mijlocul construc
torilor noii societăți, impresionante
le citadele ale industriei românești, 
rodul bogat al ogoarelor au consti
tuit izvoarele de inspirație ale aces
tor lucrări — cîteva doar dintr-o 
mult mai amplă constelație de ima
gini care au avut drept punct de 
pornire realitățile României de as
tăzi. Sînt lucrări care au căpătat di
mensiunea cunoașterii lucide, măr
turii ale angajării patriotic revolu
ționare a artiștilor, mărturii expri
mate la nivelul cerințelor conștiin
ței contemporane. Sînt secvențe ale 
unei glorioase epopei naționale, a- 
devărate izvoare de tărie morală, 
prilej de a arăta că ideile mari ale 
trecutului trăiesc în prezent prin 
semnificațiile lor nepieritoare și, că 
prezentul, la rindul său, poate 
furniza istoriei imagini exemplare.

al Republicii Socialiste 
cuprinzătoare expoziție 
intitulată „Lupta revo- 
poporului român pen- 
socială, independență și 
națională. Marile ctito-

Marina PREUTU

I
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au făcut o vizită de lucru la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov

(Urmare din pag. I)

conducerii centralei industriale de 
specialitate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, în numele consiliului oame
nilor muncii, al comuniștilor, ai tu
turor constructorilor de autocamioa
ne, cele mai calde cuvinte de res
pect și prețuire, mulțumiri pentru 
atenția și sprijinul acordate acestui 
puternic colectiv muncitoresc. S-a 
subliniat că in cadrul dezbaterii cu 
comuniștii, cu toți oamenii muncii a 
Tezelor din aprilie, ce vor face 
obiectul viitoarei plenare a Comite
tului Central al partidului, au fost 
făcute numeroase propuneri care 
privesc îmbunătățirea întregii acti-> 
vități productive, colectivul între
prinderii fiind călăuzit de dorința 
fermă de a realiza, în cele mai bune 
condiții, sarcinile de plan. Vorbitorii 
s-au referit la măsurile luate pentru 
creșterea rolului organizațiilor de 
partid în soluționarea tuturor pro
blemelor care privesc realizarea pla
nului, munca și viața oamenilor, 
Îmbunătățirea activității cadrelor de 
conducere, mai ales la verigile de 
bază, în secții și ateliere, pentru 
cunoașterea și aplicarea riguroasă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești.

Subliniind că în întreprindere e- 
xistă un climat de muncă sănătos, 
vorbitorii s-au referit, autocritic, și 
la existența unor neajunsuri, re- 
levînd modul in care se acționează 
pentru a se asigura ordinea și dis
ciplina, pentru întronarea unui stil 
de muncă responsabil, revoluționar, 
de exigență și răspundere comunis
tă în toate sectoarele de activitate.

în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc în această unita
te reprezentativă a industriei noas
tre constructoare de mașini, a fost 
exprimată deplina gratitudine și re
cunoștință pentru măsurile privind 
creșterea, începînd de la 1 august, 
a retribuției întregului personal 
muncitor, măsură care exprimă gri
ja partidului, preocuparea personală 
a secretarului general al partidului 
față de îmbunătățirea! continuă a ni

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
BUZĂU : Realizări 
ale tehnicii de vîrf 

prin autoutilare
Prin noi investiții de inteligență 

tehnică proprie, la întreprinderea 
de tîmplărie metalică și produse 
din mase plastice pentru con
strucții Buzău s-a acumulat, în 
timp, o valoroasă experiență în 
ce privește autoutilarea. Dacă a- 
cum 10 ani aici se produceau doar 
citeva profile, numărul acestora 
este acum de ordinul sutelor. Tot
odată, a sporit și numărul benefi
ciarilor, solicitări venind atît din 
industria mobilei, construcții in
dustriale, agricultură, cit și din 
sectorul automatizărilor și con
strucțiilor de mașini. O realizare 
recentă a specialiștilor de aici este 
profilul principal pentru plafoa
nele fonoabsorbante, care, prin 
greutatea sa redusă, asigură im
portante economii de metal, pune
rea rapidă în operă și calități este
tice deosebite. Crearea matriței 
pentru extrudarea simultană a 
două profile a permis dublarea 
productivității muncii și utilizarea 
completă a capacității utilajelor 
din secția profile metalice. La ni
velul tehnicii de vîrf se situează 
și instalația de nitrunare, baia ver
ticală de cromare și instalația de 
vopsit în eimp electrostatic, reali
zate tot prin autoutilare. (Stelian 
Chiper).

SIGHETU MARMAȚIEI : 
Tabără națională 

de sculptură în lemn
Prefațată, ca de obicei, de o vizi

tă de documentare în zonă și la 
Muzeul maramureșean din locali
tate. in municipiul Sighetu Mar- 
mației s-a inaugurat Tabăra na
țională de sculptură în lemn, afla
tă anul acesta la a 4-a ediție. 
Gazdele au pus la diSDOZiția celor 
10 sculptori, membri ai Uniunii ar
tiștilor plastici, cele necesare, cre- 
îndu-le condiții optime de creație. 
Noile lucrări monumentale în 
lemn, purtînd semnătura unor ar
tiști de marcă ai sculpturii româ
nești, se vor alătura celorlalte fă
cute in precedentele ediții, ce în
frumusețează de acum dealul Do- 
băieș din vecinătatea Muzeului ar
hitecturii populare. De remarcat 
că marea majoritate a sculptori
lor și-au găsit sursă de inspirație 
în arhitectura veche a acestor 
locuri, in folclor și in peisajul Ma
ramureșului. (Gheorghe Pârja)

ARGEȘ : Un nou popas turistic SIBIU : Recuperarea materialelor refolosibile
S-a dat în folosință popasul tu

ristic „Parc Merișani" din județul 
Argeș, la kilometrul 14 pe drumul 
Pitești — Curtea de Argeș — 
Transfăgărășan. Amplasată intr-un 
cadru natural pitoresc, unitatea, de 
categoria I. dispune de locuri de 
cazare în camere cu cite 2 și 3

IAȘI : Cercetarea din invățămînt în sprijinul
Un colectiv de cadre didactice și 

studenți de la Facultatea de teh
nologia și chimia textilelor din 
Iași a conceput și realizat o nouă 
tehnologie pentru obținerea unor 
fire fine din amestecuri de fire 
scurte eliminate de la pieptănarea 
linii, cu fire poliesterice. In acest 
scop, se folosește sistemul de filare 
cu rotor, după ce. mai intîi, firele 
scurte de lină au fost curățate me
canic și chimic de impuritățile 
vegetale și minerale și au fost 
supuse proceselor de albire pînă la 
obținerea unui grad -de alb apropiat 
de cel al fibrelor chimice. Au fost 

velului de trai material și spiritual 
al Întregului popor. A fost sublinia
tă hotărirea întregului colectiv de 
a acționa cu fermitate, cu spirit de 
dăruire pentru transpunerea în 
practică a orientărilor și cerințe
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea reali
zării integrale a planului și a an
gajamentelor asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Luîncl cuvîntul în cadrul întilnirii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
arătat că întreprinderea de autoca
mioane din Brașov a cunoscut, în 
anii din urmă, o dezvoltare deose
bită, dișpunînd în prezent de un vo
lum de fonduri fixe foarte mare, de 
un colectiv puternic de muncitori cu 
înaltă calificare, maiștri, tehnicieni 
și ingineri cu multă experiență, de 
o organizație de partid puternică. 
Este adevărat, a subliniat secretarul 
general al partidului, că se obțin 
unele rezultate bune, dar trebuie 
spus deschis că acestea sînt sub 
capacitatea tehnico-materială exis
tentă, sub posibilitățile acestui pu
ternic colectiv.

Referindu-se la sarcinile imediate 
care stau în fața constructorilor de 
autocamioane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității de a se acționa 
imediat în vederea recuperării res
tantelor înregistrate, adoptîndu-se 
măsurile tehnice și organizatorice 
necesare pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a indicatorilor 
de bază ai planului pe 1988. în acest 
sens, s-a cerut să se analizeze acti
vitatea fiecărei fabrici și secții în 
parte, pentru ca fiecare să funcțio
neze — conform legii — pe baza 
principiilor autogestiunii și autofi
nanțării.

în acest scop, s-a cerut consiliu
lui oamenilor muncii să analizeze cu 
înalt simț de răspundere modul în 
care muncitorii și specialiștii între
prinderii, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, adminis
trează zestrea încredințată de socie
tate. Aceasta — a arătat secretarul 
general al partidului — este una din 
problemele esențiale de care depind 
creșterea eficienței economice în

„La «mecanici» — în întrebat de orașul lui — 
permanență, zi și noapte, ține să ne amintească tot 
sint puncte care țin focul primarul Cimpinei_ — nu 

’ ' ’ ' la
noi, 265 de zile pe an sînt 
însorite. Doar ne. aflăm la 
8 km de paralela 45 ! Că 
în «orașul soarelui» s-au 
experimentat pentru prima 
oară casele solare. Cîmpina 
— orașul cu cel mai mare 
număr de intelectuali la 
1 000 de locuitori, orașul 
prin care nu poți să treci 
fără să te oprești la mu
zeele «N. Grigorescu», 
«B.P. Hasdeu», în cartierele 
noi, în parcul «Fintîna cu 
cireșe». în alte locuri care 
înseamnă sufletul acestei 
așezări cu 40 000 de locui
tori. Și, mai ales, despre

' continuu, ca la Olimpiade' uită să spună căaici,
— spune Petre Cîmpeanu, 
primarul orașului Cîmpi
na. Este o firmă reprezen
tativă pentru județ, pentru 
țară, este printre primele 
forțe ale economiei Cîmpi- 
nei (alături de Rafinărie, 
de întreprinderea de repa
rații instalații petroliere, 
de «Neptun» — întreprin
derea de reductoare. meca
nisme de acționare a armă
turilor industriale, trolii 
pentru ascensoare și aș 
mai numi și întreprinderea 
de piese turnate), Cîmpina 
noastră, care se dezvăluie, 
într-adevăr, ca o citadelă 
industrială". Sîntem deci 
la întreprinderea mecanică. 
Cîmpina. Știm că este pe 
locul I în întrecerea socia
listă pe 
toare de 
minier și 
dezvoltat 
fără licențe, că exportă în 
peste 33 de țări, avînd în 
nomenclator 42 de produse
și familii de produse, cu 
un total de peste 450 de 
produse de bază. Aflăm de 
la Nicolae Gheorghe, ingi- 
ner-șef cu pregătirea fa
bricației. că proporția de ____
înnoire este, în cincinalul, au constituit momente deo

sebite în viața întreprinde
rii. vizitele 
secretarului 
partidului deschizînd im
portante etape de dezvol
tare a unității prin crearea 
de noi capacități de pro
ducție, prin dotarea cu noi 
mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate și complexitate, 
menite să asigure cerințe
le de utilaje petroliere atit 
pentru economia națională, 
cît și pentru piața externă 
— completează Iulian Co- 
man, directorul întreprin
derii, Astfel, răspunzînd 
necesităților economiei na
ționale și exportului în 
lumina Directivelor Con
gresului al XlII-lea al 
P.C.R. — întreprinderea 
mecanică Cîmpina a mar
cat însemnate trepte de 
progres, ce o situează prin
tre primele în lume în fa
bricarea sculelor de foraj, 
a echipamentelor de erup
ție și etanșare a coloanelor, 
a prăjinilor de pompare și 
a pompelor 
pentru

ramura construc- 
utilaj petrolier, 
energetic, că și-a 

toată fabricația

actual, de 77 la sută, cit 
privește gradul de integra
re — 90 la sută din totalul 
producției, ceea ce ajută la 
realizarea unor produse cu 
costuri de fabricație scăzu
te și prețuri de livrare 
competitive cu cele simila
re din străinătate. / Toate 
acestea au determinat în
cheierea unor contracte de 
lungă durată cu parte
nerii externi, au permis o 
pregătire corespunzătoare 
și posibilități certe de în
cheiere a altor contracte 
pentru anii următori. 
Fluxul fabricației 7 Nu se 
întrerupe niciodată, urgen
ta unor contracte însem- 
nînd efort. Sînt aici strun
gari, frezori, rabotorl, mor- 
tezori, rectificatori, lăcătuși 
de înaltă specializare, pen
tru care cuvintele autode- 
pășire, efort, concentrare 
maximă — atunci cînd tre
buie rezolvată o anume si
tuație — sînt numitorul 
comun. Nu-i deloc întîm- 
plător, deci, că 80 la sută 
din producție 
export. „Orice 

înseamnă 
cîmpinean

paturi, frumos mobilate. Masa se 
poate servi la restaurantul propriu.

Bine gospodărită, unitatea oferă 
condiții optime pentru petrecerea 
unui sfîrșit de săptămină sau a 
unui conoediu de odihnă. (Gheor
ghe Cirstea).

producției 
obținute astfel amestecuri similare 
cu cele standardizate, cu care în
treprinderea de postav din Buhuși 
a și trecut la realizarea mai multor 
variante de țesături, care au ace
leași calități oa și stofele obținute 
din fire clasice din lină. De men
ționat este și faptul că noua teh
nologie are un număr mai mic de 
faze ale procesului de fabricare și 
o productivitate pe mașina cu rotor 
de 2—3 ori mai mare comparativ 
cu soluțiile clasice. în același timp, 
prețul firelor scurte obținute de la 
pieptănătura linii este de 6—8 ori 
mai scăzut. (Manole Corcaci). 

orice unitate, dezvoltarea generală 
a întregii țări. Numai în acest fel 
se poate asigura realizarea corespun
zătoare a veniturilor oamenilor mun
cii, se pot aplica în bune condiții 
măsurile de creștere a acestor venituri, 
recent adoptate de conducerea parti
dului.

în mod deosebit, în cadrul întîl- 
nirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la imperativul ridicării nive
lului calitativ al produselor, astfel 
încît autocamioanele fabricate la 
Brașov să se situeze la nivelul celor 
mai bune fabricate astăzi în lume, 
în vederea îmbunătățirii producției 
în cadrul centralei industriale de 
profil, s-a stabilit ca întreprinderilor 
mari, cu îndelungată experiență în 
producția de autocamioane și trac
toare, să le revină o serie de atri
buții și răspunderi de coordonare a 
activității în aceste sectoare. S-a ce
rut, totodată, ca cercetarea științifi
că și proiectarea să-și aducă o con
tribuție mult sporită in cadrul aces
tui proces de modernizare și crește
re a calității autocamioanelor și trac
toarelor românești.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii întreprinderii, cen
tralei și ministerului de resort să 
elaboreze, în cel mai scurt timp, un 
program de măsuri care să condu
că la îmbunătățirea activității din 
acest important domeniu al econo
miei naționale. S-a cerut ca acest 
mare colectiv, începînd cu consiliul 
și adunarea generală ale oamenilor 
muncii, să realizeze o îmbunătățire 
radicală a organizării muncii și pro
ducției, astfel încit întreprinde
rea de autocamioane să devină un 
puternic centru de acțiune pentru o 
calitate și productivitate superioare, 
pentru o înaltă eficiență.

La încheierea intilnirii cu membrii 
consiliului oamenilor muncii, condu
cătorul partidului și statului nostru 
a fost salutat din nou cu entuziasm 
de numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni aflați pe platoul din fața 
întreprinderii. S-a scandat cu puteră 
numele partidului și al secretarului 
său general, al patriei noastre socia
liste. O gardă aliniată pe platou a 
prezentat onorul.

fel de mediu și la o gamă Fiecare capăt de erupție, 
foarte mare de presiuni de care are 1 800 kg., este ma- 
lucrp, ... Ațeașt^ însă McUJȘvrat in dispozitiv, pentru ,{ 
obligă șt,..nț este foaruT-spălat, chituit. vopsit, este 
clară noțiunea de auto- așezat pe un stelaj din 
depășire".' " ^''"lenwl șivde-abia apoi încâr-

Autodepășire, deci efort, 
concentrare maximă. în 
singura uzină din țară în 
care se fabrică echipamen
te de etanșare a sondelor, 
scule de foraj și extracție 
se lucrează febril, con
centrat, se fac eforturi 
pentru îmbunătățirea teh
nologiilor în sectoarele 
calde (forje, tratamente 
termice). în vederea redu
cerii consumului de metal 
și a consumului de energie 
— astfel încît să poată

Permanentul efort 
al autodepășirii

Cîmpina — citadelă indus
trială. in care mii de 
meșteri construiesc utilaje 
petroliere cunoscute în 
lume“. „Anii 1971 și 1986

de lucru ale 
general al

de extracție 
exploatări în orice

ajunge la coeficientul de 
utilizare a metalului de 
peste 70 la sută. Se fac 
eforturi pentru realizarea 
acelor speciale echipamen
te de foraj și extracție din 
platoul continental al Mării 
Negre — produse care tre
buie să confere garanții 
totale, avînd in vedere con
dițiile deosebite de secu
ritate ale extracției mari
ne... Și dacă întotdeauna 
contractele cu partenerii 
interni și externi sînt 
onorate la timp, uneori in 
devans — atunci există și 
cereri suplimentare. ...Fapte 
obișnuite pe care le-am 
înțeles mai bine discutind 
cu meșteri care de-o viață 
dau ultimele retușuri mași
năriilor ce vor scoate pe
trolul din adîncuri, la lu
mină, care asigură, de fapt, 
fbcul continuu, ca la Olim
piade. Locul discuției ? 
Rampa de finisări. Adică, 
o hală în care mașinării cu 
forme curioase stăteau 
ordonate. în flancuri, 
așteptînd să fie finisate, 
ambalate, expediate. Cape
te de erupție, etanșări co
loane, prăjini pompare, 
clești multidimensionali — 
un lot format din complete 
de livrare pentru export.

Prin organizarea unor ample ac
țiuni de masă și zile-record pen
tru stringerea de materiale refo
losibile. la care au fost antrenate 
comitetele de cetățeni, asociațiile 
de locatari, organizațiile de masă 
și obștești, cetățenii din localitățile 
urbane și rurale ale județului Si
biu, în perioada care a trecut din 
acest an au fost colectate 7145 
tone fier, 136 tone metale nefe-

B RĂI LA : Intensă
Oamenii muncii de la Grupul 

de exploatare flotă și porturi 
„NAVROM" Brăila întimpină ziua 
de 23 August cu însemnate reali
zări. Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent au fost operate 
2 081 nave, volumul suplimentar de 
mărfuri manipulate fiind de 433 000 
tone. Concomitent, timpul normat

La plecarea din întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
miilor de constructori de autocamioa
ne aflați pe platoul din incinta între
prinderii, arătind că în timpul vizitei 
a constatat unele lucruri bune și, în
deosebi, preocuparea întregului co
lectiv pentru realizarea sarcinilor ce 
îi revin din planul pe acest an. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat, totodată, necesitatea ca în
tregul colectiv să-și mobilizeze for
țele și să se angajeze plenar in 
vederea îmbunătățirii activității la 
fiecare loc de muncă, pentru ca, in 
perioada următoare, să se asigure 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
producție la toți indicatorii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii să-și concentreze atenția în direc
ția îmbunătățirii calității autocamioa
nelor fabricate la Brașov, astfel încit 
acestea să se situeze la nivelul celor 
mai bune produse de acest fel exis
tente în lume.

Exprimîndu-și convingerea că în
tregul colectiv de muncitori, ingineri, 
tehnicieni de la întreprinderea de 
autocamioane Brașov vor înțelege 
importanța realizării unor produse 
de oea mai bună calitate, a îndepli
nirii in cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul in curs și 
pe intregul cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat marelui 
colectiv al constructorilor de auto
camioane sucoese tot mai mari, multă 
sănătate și fericire.

Aprecierile și îndemnurile adresate 
de secretarul general al partidului au 
fost primite cu multă însuflețire de 
miile de oameni ai muncii, care au 
aplaudat și ovaționat îndelung.

Mulțumind din nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizita efectuată, 
reprezentanții conducerii ministeru
lui, centralei industriale de profil și 
întreprinderii au dat expresie an
gajamentului constructorilor de 
autocamioane din Brașov de a trans
pune neabătut în practică orientările 
și indicațiile primite cu acest prilej, 
de a face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal.

cat în vagoane, întrebăm 
dacă s-a făcut recepția și 
cum se procedează 
timii metri” la 
dierea produselor 
mim mai multe 
suri. Maistrul Gh.
eseu: „Ieri s-a făcut re
cepția de către partenerul 
extern — specialist în 
utilaj petrolier. Ca de 
obicei s-a trecut încercarea 
la presiunea de 1,5 peste 
sarcina de lucru, presiunile 
de încercare fiind între 
140—1 500 bari. Doar știți 
că produsele noastre sint 
aliniate dimensional și ca
litativ la normele A.P.I.“. 
Stana Vasile, ambalator : 
„Este foarte important să 
fim «la zi» cu exportul, așa 
că. astăzi avem de termi
nat acest lot. Eu am grijă 
să ancorez bine capetele de 
erupție cu șaniere, pe ste- 
lajele de lemn și urmăresc 
să se facă expedierea fără 
probleme". Sîrbu Dan. 
macaragiu : „Depinde unde 
merge fiecare lot, spre ce 
tară se îndreaptă... Acum, 
la acest lot pregătirea spe
cială înseamnă și vopsirea 
pentru condiții de funcțio
nare la minus 40 de grade 
C. S-a procedat cu grijă și 
ne străduim să ajungă în 
citeva ore în vagoane". 
Barbu Filip, mașinist, pod 
rulant : „Oricînd veți veni 
aici, la rampa de finisări, 
asamblare pentru expediere 
produse finite, ne veți găsi 
pe noi sau pe’colegii noș
tri. Exportul este sarcină 
prioritară și nu ne putem 
permite să intîrziem, să 
amînăm. Așteaptă vagoa
nele, trenurile, beneficiarii. 
Știm ce avem de făcut, ne 
cunoaștem meseria de-o 
viață".

..pe ul- 
expe- 

Și Pri- 
răspun- 
Andre-

Noi loturi de produse 
industriale, cu o marcată 
complexitate tehnică și cu 
marca de fabricație a În
treprinderilor cîmpinene, 
părăsesc rampa de expe
diție pentru a duce în 
lume valorile muncii. Va
lorile muncii. într-adevăr, 
și competenței profesio
nale.
Smaranda OTEANU

roase. 998 tone hirtie și alte mate
riale refolosibile. Buna organizare, 
programarea riguroasă a tuturor 
acțiunilor și crearea condițiilor op
time pentru buna desfășurare a 
acestora au condus în acest an la 
creșterea substanțială a cantități
lor de materiale recuperabile față 
de perioada similară a anului tre
cut. (Ion Onuc Nemeș).

activitate portuară
de operare a fost redus cu 124 zile 
1a navele maritime și cu 975 zile 
la navele fluviale. De asemenea, 
din marele complex agrar Insula 
Mare a Brăilei au fost preluate cu 
navele proprii și descărcate cu for
ța mecanică și umană portuară 
zeci de mii de tone de cereale.
(Candiano Friceputu).

Însemne noi intr-un viitor 
centru agroindustrial

Comuna Fierbinți, viitor centra 
agroindustrial, cunoaște o puterni
că dezvoltare economică și social- 
edilitară. In prezent, comuna Fier
binți dispune de o solidă bază 
pentru activitățile industriale, care 
se realizează în cadrul atelierelor 
întreprinderii județene de prestări 
servicii și producție industrială Ia
lomița, prin cele 22 de unități pres
tatoare de servicii din cadrul co
operativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor, prin sta
țiunea de cercetări pentru creșterea 
porcilor, prin șantierul de îmbună
tățiri funciare dotat cu stație de 
betoane, prin centrul de prelucra
re a legumelor și fructelor din a- 
ceastă zonă. Aici ființează un liceu 
agroindustrial, care pregătește ca
dre necesare unităților agricole 
din zonă, un spital cu 125 paturi 
și un dispensar policlinic, un ofi
ciu poștal, numeroase unități co
merciale. La ora actuală, in vi
itorul centru agroindustrial se află 
în construcție 20 de anartamente. 
se lucrează la extinderea rețelei 
de aDă potabilă pe toate arterele 
așezării, conform planului de sis
tematizare. La dezvoltarea acestei 
localități contribuie și lacul cu o 
suprafață de 1000 hectare, cunoscut 
acum sub numele barajul de la 
Dridu. care, prin amenajare, va 
deveni un important loc de agre
ment. (Mihai Vișoiu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 august, ora 20 — 16 au
gust, ora 20. în țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Excepție vor 
face regiunile nordice și zona de mun
te, unde cerul va prezenta înnorărl 
mai pronunțate în prima parte a in
tervalului și, pe alocuri, vor cădea 
averse de ploaie însoțite șl de descăr
cări electrice. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată în nordul țării, în prima zi. 
Temperaturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse în general între 12 și 22 de 
grade, iar temperaturile maxime între 
26 și 36 de grade. în București : Vre
mea va fi frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 17 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 33 și 36 de grade.

Informații sportive

Sportivii români — din nou 
printre medaliați 

în competiții internaționale
• Tinerii pugiliști români continuă 

să se afirme la campionatele euro
pene de box pentru juniori, ce se 
desfășoară in orașul polonez Gdansk. 
In a doua gală a sferturilor de fina
lă. Vasile Adumitroaie l-a întrecut 
la puncte, cu o decizie de 5—0, pe 
Sven Rudiger (R.D.G.). în limitele 
categoriei grea. Leonard Doroftei 
(categoria cotoș) l-a învins lâ puncte' 
pe Torsten Koskei (R.D.G.), iar Zol- 
tan Lunca a cîștigat prin KO tehnic 
în fața polonezului Jan Krajewski 
la categoria muscă. Astfel, toți cei 
șase boxeri români prezenți în com
petiție (Paraschiv. Lunca. Doroftei, 
Buștean. Văduva și Adumitroaie) 
s-au calificat in semifinale, ceea ce 
le asigură de pe acum medaliile de 
bronz.
• La campionatele balcanice de tir 

cu arma de vînătoare. desfășurate 
la Cania (Grecia), sportivul român 
A. Csorba a obținut medalia de aur 
la skeet, iar I. Toman medalia de 
argint. De asemenea. Elena Ujeniuc 
a ciștigat medalia de argint la ta
lere. iar coechipiera sa. Maria An
drei. medalia de bronz la skeet.
• La bazinul olimpic din parcul 

sportiv „23 August" din Capitală au 
început vineri Întrecerile Campiona
telor balcanice de înot.

In prima zi de concurs, sportiva 
româncă Luminița Dobrescu a ciști
gat proba de 200 m liber, stabilind 
un nou record balcanic, cu timpul de 
2’00”70/100.

Alte rezultate : feminin : 400 m 
mixt : Noemi Lung (România) — 
4’45”24/100 ; 100 m bras : Edita Grub- 
sic (Iugoslavia) — 1’13”90/100 ; 200 m 
spate : Anca Pătrășcoiu (România)
— 2'15”06/100 ; ștafeta 4 x 200 m li
ber : România — 8’21”84/100 ; mas
culin : 200 m liber : Valentin Kocea- 
nov (Bulgaria) — 1’53”50/100 ; 400 m 
mixt : Marian Stănoianu (România)
— 4’32”80/100 ; 100 m bras : Nikos 
Fokianos (Grecia) — 1’05”30/100 ; 200 
m spate : Babis Papanicolau (Gre
cia) — 2’04”76/100 ; ștafeta 4 x 200 m 
liber : Iugoslavia — 7’44”78/100.

Competiția continuă astăzi de la 
ora 18.

Nou record național 
la atletism

In cadrul campionatelor republi
cane de atletism, ce se desfășoară 
pe stadionul „1 Mai" din Pitești, 
Victoria Oprea a stabilit un nou 
record național in proba feminină 
de 10 km marș, cu timpul de 44’59”. 
Iată ciștigătorii celorlalte finale 
disputate ieri : feminin : 3 000 m :
Paula Ivan — 8’50”82/100 ; 100 m : 
Marieta Ucu — ll”45/100 ; săritura 
in - înălțime : Alina Astafei — 1,92 
m ; 800 m : Tudorița Chidu —
l’57”80/100 ; masculin : 110 m gar
duri : Liviu Giurgian — 13”92/100 ; 
100 m : Valentin Chiriac — 10”73/ 
100 ; aruncarea suliței : Dumitru 
Negoiță — 78.76 m ; săritura in lun
gime : Tudor Bogdan — 7.56 m ; 
400 m : Daniel Cojocaru — 47”10/100 ; 
3 000 m obstacole : Măricel Martinaș
— 8’48”70 100, Concursul continuă as
tăzi cu incepere de la ora 17,30.

★
BASCHET. In ziua a treia a com

petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Mării Negre", ce se 
desfășoară in Sala sporturilor din 
Constanța, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 95—91 (după 
prelungiri) echipa R. P. Chineze. In
tr-un alt joc, reprezentativa Poloniei 
a dispus cu 64—62 (38—27) de for
mația de tineret a României. Astăzi, 
de la ora 17, se vor disputa două 
partide : R. P. Chineză — Selecțio
nata sindicală din U.R.S.S. și Româ
nia — Polonia.

TENIS DE MASA. Proba feminină 
din cadrul concursului internațional 
de tenis de masă de la Phenian a 
fost cîștigată de Chen Zihe (R.P. 
Chineză), care a intrecut-o în finală 
cu 3—0 (27—25, 21—17, 21—15) pe Li 
Bun Hui (R.P.D. Coreeană). în proba 
masculină, victoria a revenit sovie
ticului Andrei Mazunov.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Congo, cea de-a 
25-a aniversare a Revoluției Congo
leze, vineri a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai condu

D/N PRESA INTERNAȚIONALĂ

„LE MONDE DIPLOMATIQUE":

„Occidentul - o lume a 
inegalităților dintre oameni“

Săptăminalul politic francez „Le Monde diplomatique" publică un 
articol in care, referindu-se la implicațiile proiectului privind crearea, în 
1992, a unei mari piețe unice a țărilor Comunității Economice Europene, 
evidențiază agravarea inegalităților eoonomico-sociale din aceste țări.

„Grupurilor financiare și econo
mice dominante le revine împăr
țirea „pieței libere", unde vor pu
tea desfășura, fără piedici naționa
le, noul peisaj capitalist pe care-1 
modelează deja cu ajutorul alian
țelor strategice, al măsurilor de 
control și al speculațiilor — scrie 
ziarul. Guvernelor le revine sarci
na să se înțeleagă cu cetățenii lor. 
să acrediteze ideea unui consens 
unanim, a unei mobilizări a tutu
ror pentru a înfrunta irezistibila 
scadență din 1992 și de a amortiza 
noile șocuri pe care această sca
dență le va provoca.

Lipsite de forțe politice capabile 
să modifice regulile jocului, să ne
gocieze armonizarea „de sus" a 
condițiilor sociale, popoarele Euro
pei occidentale riscă să suporte 
piața unică La fel cum cele din lu
mea a treia suportă mondializarea 
schimburilor.

Acumularea de bogății continuă, 
dar intr-un ritm încetinit. Mijloa
cele de acțiune științifice și teh
nologice se înmulțesc, dar lungul 
drum către egalitate rămine blocat. 
Departe de a se reduce, formida
bilele inegalități care structurează 
societățile (occidentale) și dau for
mă raporturilor dintre state și po
poare aresc in mod inexorabil. Se 
lărgește decalajul dintre bogați și 
săraci în țările dezvoltate, dintre 
acestea și restul lumii.

Regiune privilegiată a lumii, 
prospera Europă a Comunității 
(Piața comună) numără astăzi 44 
milioane de săraci, fiecare dispu- 
nind de mai puțin de jumătate din 
venitul individual mediu din țara 
sa ; în 1976, numărul lor se ridica 
la 30 milioane. în această catego
rie figurează un mare număr de 
persoane virstnice, care trăiesc a- 
desea în singurătate și mizerie, 
mame de familie celibatare (nu
mărul lor atinge aproape 4 mili
oane), imigranți. Jumătate din cei 
16 milioane de șomeri sint fără lu
cru de peste doi ani și majoritatea 
lor. nu mai primesc alocații. Un 
tinăr european sub 25 de ani .din 
patru este lipsit de loc de muncă, 
deci de venit. -Cea mai mare parte 
nu au avut niciodată vreo slujbă.

La cealaltă extremitate, 20 la su
tă din populație dispune de circa 
jumătate din venituri și averi, iar 
10 la sută — de peste o treime, 
în cursul ultimilor zece ani, în nu
meroase țări ale Europei, ca și în 
Statele Unite, bogății au devenit 
mai bogați, iar săracii mai săraci. 
O dată declanșată, evoluția este ire
versibilă : inegalitățile veniturilor 
și averilor sint, de fapt, purtătoa
re ale altor inechități, pe care le 
dezvoltă și le antrenează intr-un 
proces cumulativ. Locurile de 
muncă oel mai prost remunerate

AGENȚIA SPANIOLA

„Corupția și frauda, 
zguduie New York-ul“

Agenția de presă spaniolă Efe a transmis din New York, zilele tre
cute, o lungă corespondență, în care se relatează o serie de cazuri de 
corupție, escrocherie, fraudă, mită și altele, totul și toate vorbind despre 
moravurile lumii capitalului, care, în cazul metropolei nord-americane. 
are chipu] desfigurat de crima organizată, de lupta îndîrjită pentru obți
nerea profitului maxim, indiferent cum și indiferent de unde și cu ce 
mijloace. Iar cazurile pe care le prezintă Efe nu sint decit episoade dis
parate ce se adaugă atitor altora din acest nesfirșit „serial"... Dar iată 
corespondența transmisă :

„Cine se intreabă ce are in co
mun un congresman democrat, o 
companie de inchirieri de automo
bile, o rețea de traficanți de singe 
si șase funcționari ai unei firme de 
pe Wall Street poate intilni răs
punsul in paginile oricărui ziar din 
New York. Toate titlurile din zia
rele newyorkeze se referă la di
verse delicte, intre care predomină 
escrocheria, frauda, mita și, in anu
mite cazuri, cînd spațiul o permite, 
furtul, evaziunea fiscală.

Mario Biaggi, un veteran repre
zentant al Partidului democrat in 
Congresul S.U.A., a ascultat, zilele 
trecute, verdictul de vinovat, fără 
să-și ascundă consternarea. După 
aceea și-a șters ochelarii și trans
pirația din jurul ochilor, mișcin- 
du-și grăbit capul dintr-o parte 
intr-alta. După cinci zile de delibe
rări, jurații fuseseră unanimi in a-l 
declara vinovat de a fi primit 50 000 
de dolari bani gheață și mai mult 
de trei milioane de dolari in ac
țiuni de la compania «W edtech» in 
schimbul folosirii influenței sale 
politice la Washington, pentru ca 
firma respectivă să obțină contrac
te direct de la guvern, fără să par
ticipe la licitații publice, așa cum 
prevede legea. Un altul dintre cele 
15 capete de acuzare confirmate de 
către completul de judecată a fost 
de a fi prezentat o declarație de 
impozite falsă, pentru a ascunde 
ciștigurile provenite din activitățile 
sale ilicite.

Biaggi, un er-polițist de 70 de 
ani, care la timpul său obținuse 
mai multe decorații decit oricine 
altcineva in întreaga țară, a fost 
transportat, după ascultarea ver
dictului, la infirmeria tribunalului, 
deoarece se plingea de dureri la 
piept, dat s-a recuperat rapid. Ca
petele de acuzare pentru care a fost 
declarat vinovat ar putea însuma o 
pedeapsă de 146 de ani de închi
soare și mai mult de șapte milioane 
de dolari amendă.

tn timp ce congresmanul amintit 
asculta pronunțarea verdictului, la 
un alt tribunal, firma «Hertz», cea 
mai mare companie de inchirieri de 
automobile din lume, se declara 
vinovată de a fi produs fraude 
clienților săi și la numeroase socie
tăți de asigurare. Timp de șapte 
ani, «Hertz» a «umflat» facturile 

cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public,

A fost prezent Albert Servais 
Obiaka, ambasadorul R.P. Congo la 
București.

(Agerpres)

sînt și cele mai grele, cele mai 
puțin avantajoase ; cei care le o- 
cupă au o speranță de viață mai 
redusă ; ei n-au nici o șansă să 
dobîndească o pregătire, calificată, 
să aibă posibilitatea de a-și petre
ce timpul liber, șă aibă acces La 
cultură, la condiții de viață și de 
locuit decente. Copiii lor vor su
feri din școală de pe urma handi
capului mediului lor cultural și so
cial. Fie că este vorba de invăță- 
mint, locuință, cultură, sănătate, 
ierarhiile bazate pe inegalitate se 
vor înscrie întotdeauna în același 
sens.

Asemenea ierarhii le regăsim și 
în relațiile cu justiția, în dome
niul fiscului și în viața politică. 
Participarea la alegeri, ca și in in
stanțele reprezentative, locale și 
naționale, crește o dată cu poziția 
socială a cetățenilor.

La nivel superior, o elită restrîn- 
să, financiară, administrativă și 
politică, ai cărei membri sînt soli
dari. hotărăște, fără control și cît 
mai avantajos cu putință in inte
resul său, investițiile, marile pro
iecte, regrupările și alianțele mul
tinaționale care condiționează vii
torul tuturor. Reorganizarea regi
murilor politice după modelul Sta
telor Unite sau Germaniei federa
le cucerește treptat celelalte țări 
occidentale. Marginalizînd expre
sia și reprezentarea oricărui pro
iect social care iese din schemele 
cunoscute, aceasta reduce opțiunea 
democratică la alternanța dintre 
frați gemeni, formațiuni și coaliții 
pe care nu le deosebește nici un 
element esențial ; ea reduce dez
baterea la o costisitoare competiție 
spectaculoasă, golită de orice con
ținut politic.

Ofensiva liberală din Franța de
nunță fără încetare ravagiile „ma
șinii egalitare", aplicată, chipurile, 
în societățile dezvoltate, unde ega
litarismul dominant va duce in 
mod inevitabil la birocrație tenta
culară, la respingerea diferențelor 
și a ierarhiilor, la această tristă 
uniformizare a modurilor de trai. 
Ipotetica apariție a egalitarismului 

. nu este ’ îfisă o problemă â viitoru
lui apropiat. cînd inegalitățile 
foarte reale domină peste tot.

Departe de a fi stimulative, ma
joritatea inegalităților constituie a- 
nacronisme. Faptul că ele se ma
nifestă în venituri, justiție, fisca
litate, invățămînt, condiții de locuit, 
sănătate, cultură sau participare 
politică blochează evoluțiile nece
sare. in timp ce există soluții care 
ar permite reducerea lor treptată.

în pofida imenselor progrese rea
lizate de peste un secol — arată 
în încheiere publicația franceză -« 
țările occidentale sînt departe de, 
a-și fi atins obiectivele".

EFE:

pentru repararea vehiculelor sale 
implicate in accidente de circulație 
(cheltuielile fiind suportate in aces
te cazuri de clienți sau de compa
niile de asigurări). «Facturi false, 
plăți falsei reparații false» — a ex
plicat judecătorul Andrew Maloney, 
anunțind sentința. «Hertz» va tre
bui să plătească indemnizații la mai 
mult de 110 000 de clienți, in va
loare de 16 milioane de dolari, pre
cum și o amendă penală de circa 1 
milioane de dolari.

Frauda privind automobilele pare 
să fie foarte populară la New York: 
in timp ce «Hertz» își mărturisea 
vinile sale, poliția orașului reținea 
37 de persoane pentru falsificarea 
documentelor in paguba unor so
cietăți de asigurare. Arestările s-au 
efectuat in cinci districte ale New 
York-ului. Cei implicați utilizau 
aceeași manieră de delict : cind nu 
le funcționa bine automobilul sau 
voiau să-l schimbe cu unul mai 
bun, îl abandonau pe o stradă și-l 
reclamau ca fiind, furat, cerind 
după aceea companiilor de asigu
rări despăgubiri. Acest tip de delict 
este atit de comun, incit, potrivit 
cifrelor oficiale. 25 la sută dintre 
automobilele declarate ca furate 
sint cazuri... frauduloase.

De asemenea, s-au dovedit frau
duloase activitățile unui alt grup, 
care storcea ciștiguri din traficul 
cu singe, inclusiv al bolnavilor de 
SIDA. Banda, condusă de un medic, 
cumpăra singe de la bolnavi și 
săraci pentru cițiva dolari și il tre
cea in contul asigurărilor sociale 
ale statului, pentru presupuse ana
lize de laborator totalmente nenece
sare. Autoritățile au prezentat ca
pete de acuzare contra a 33 de la
boratoare și se estimează că sume
le încasate de banda respectivă 
depășesc 15 milioane de dolari.

In sfirșit, șase funcționari ai unei 
firme de pe Wall Street, «Drexel 
Burnham Lambert», au fost acuzați 
de fraudă și conspirație pentru a 
crea pierderi impozabile prin inter
mediul unor tranzacții ilegale la 
bursele de valori. Dacă vor fi de
clarați vinovați, vor putea fi con
damnați la 20 de ani închisoare, 
fiecare, și la amenzi care în total 
se pot ridica pînă la 19 milioane 
de dolari".
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Reducerea substanțială 
a armelor convenționale

componenta de bază a procesului general
de dezarmare

tgBg .

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 12 (Agerpres). — La Am

man au început vineri convorbirile 
iordaniano-palestiniene cu privire la 
situația din Cisiordania. Delegația 
iordaniană este condusă de primul- 
ministru Zeid Rifai, iar cea a Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, de Mahmoud Abbas, membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P. Con
vorbirile se vor concentra asupra 
deciziei Iordaniei de a înceta legă
turile administrative și juridice cu 
Cisiordania și a efectelor politice 
ale acestei decizii asupra problemei 
palestiniene și a relațiilor iordania
no-palestiniene.

care va avea loc scrutinul, precum 
și pregătirilor pentru asigurarea 
securității in timpul alegerilor.

Consultări similare a avut și pre
ședintele Adunării Naționale. Hus
sein El Husseini.
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

O lume fără arme șl fără războaie, 
o lume a păcii și colaborării fruc
tuoase intre toate statele a fost 
și este aspirația profundă a po
porului român, ca și a celorlalte po
poare ale planetei, deziderat pentru 
a cărui realizare partidul 
nostru au desfășurat, cu 
și consecvență, o vastă 
în toți cei 44 de ani care 
de la mărețul act Istoric 
August 1944.

în vederea înfăptuirii acestui țel, 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidul și statul 
nostru au elaborat o concepție ori
ginală, unitară, un adevărat pro
gram în materie de dezarmare, ca
racterizat printr-o abordare nova
toare, principială și constructivă, de 
o mare putere de convingere și mo
bilizare, ceea ce a adus României 
socialiste renumele de „Țară a pă
cii". conducătorul său fiind consi
derat ca un adevărat „Erou al 
păcii".

Potrivit acestei concepții, pentru 
făurirea unei lumi in care fiecare 
popor să se afle la adăpost de orice 
pericol .și să-și făurească viitorul așa 
cum și-l dorește este nevoie, înainte 
de toate, să fie înlăturată primejdia 
nucleară, să fie lichidate toate ar
mele de distrugere în masă. Punind 
pe primul plan acest imperativ, 
România consideră, totodată, că pen
tru întărirea securității și păcii 
o cerință esențială este redu
cerea radicală a armamentelor con
venționale. în lume nu va fi cu ade
vărat pace atit timp cit vor exista 
uriașe arsenale de arme convențio
nale. Evoluțiile in domeniul arme
lor convenționale, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Impun cu 
necesitate „elaborarea unui program 
complex de dezarmare generală, in 
centrul căruia să se afle dezarmarea 
nucleară, dar care să aibă in vedere 
toate armele așa-zise clasice, cu 
atit mai mult cu cit unele dintre 
acestea, din punct de vedere al for
ței de distrugere, se apropie foarte 
mult de armele nucleare".

într-adevăr, armele convenționale 
reprezintă o parte substanțială a 
mijloacelor de distrugere care ame
nință grav omenirea. în prezent, nu
mai. în Europa se află efective însu- 
mind 10 070 000 militari, la care se 
adaugă 24 000 avioane militare, 
proximatiw 1'00 000 de tancuri, 
timp ce pe mările înconjurătoare 
patrulează peste 4 500 nave de război.

Dar nu este vorba numai despre 
aspectul cantitativ al armamentelor 
convenționale, ci in special de as
pectul calitativ. La ora actuală, e- 
xemplare din armele celui de-al doi
lea război mondial se află doar în 
muzee, deoarece ele nu mai cores
pund cerințelor. Armele de azi, prin 
perfecționări tehnologice continui, sint 
infinit superioare ca precizie, viteză 
de deplasare, rază de acțiune și for
ță distructivă. Folosirea electronicii, 
a laserului, realizarea de rachete 
cu dublă destinație, clasică și 
cleară, crearea armelor așa-zis „in
teligente", care se autoghidează, fără 
greș, spre țintă, de arme care 
pot fi detectate de inamic sau 
detectate cu mare greutate, 
ducerea in componența unor 
clasice de noi substanțe explozibile 
și incendiare, a căror forță întrece 
de zeci db ori tipurile corespunză
toare din timpul celui de-al doilea 
război mondial toate aces-

și statul 
tenacitate 
activitate 
au trecut 
de la 23

a-
i»

nu- 
„in-

nu 
sînt 

intro- 
arme

tea arată cit de actuală a deve
nit trecerea la adoptarea unor mă
suri de reducere a armelor conven
ționale. în plus, ca urmare a teorii
lor privind „compensarea", prin ar
mamente convenționale, a reducerii 
pe planul înarmărilor nucleare in
tervenite prin tratatul sovieto-ameri- 
can, „cota" parte a armelor clasice 
a crescut brusc.

Nu este de neglijat, desigur, nici 
faptul că, în ponderea cheltuielilor 
militare globale, sumele aferente În
treținerii și dezvoltării forțelor mi
litare convenționale, ca și a miilor 
de amenajări destinate lor — baze 
răspindite pe tot globul. depozite, 
sisteme de comunicații etc., menite 
să le faciliteze acțiunile — reprezin
tă patru cincimi. Respectiv, peste

A

800 miliarde dolari, care, în condi
țiile actualei situații economice mon
diale, afectează grav viața econo- 
mico-socială a tuturor popoarelor.

în același timp, se cuvine reliefat 
că în întreaga perioadă postbelică, in 
condițiile imposibilității recurgerii, 
la armele nucleare, care ar echivala 
cu distrugerea umanității, armamen
tul clasic a devenit unul din instru- 
mentele-cheie de manifestare a po
liticii de forță și dictat. Din 1945 și 
pînă în prezent, procesul de perfec
ționare a forței convenționale a fost 
însoțit, permanent, de „zăngăni tul" 
armelor. Statisticile O.N.U. învede
rează că. in perioada respectivă, au 
avut Ioc circa 160 confruntări ar
mate, așa-zise locale, care au produs 
20 milioane de morți.

Sint doar cîteva din noile condiții 
în care se pune problema reducerii 
armamentelor clasice, aceasta deve
nind o cerință la ordinea zilei, de 
cea mai mare stringență și acuitate.

Tocmai plecînd de la . asemenea 
realități, România. președintele 
Nicolae Ceaușescu preconizează tre
cerea la adoptarea unor măsuri con
crete, eficiente de dezarmare con
vențională, într-o succesiune logică, 
de la simplu spre complex.

O atenție deosebită este acordată 
Europei, continentul unde există cele 
mai mari arsenale și unde trupele 
celor două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— se află față in față» în acest scop, 
țara noastră propune ca statele 
membre ale celor două alianțe mi
litare, pe baza unor negocieri

participarea tuturor țărilor europe
ne, să convină reducerea substanția
lă, cu cel puțin 20 Ia sută pină in 
anul 1990, cu 30—35 Ia sută pină in 
anul 1995 și cu 50 la sută pină la fi
nele secolului, a armamentelor con
venționale și efectivelor militare. 
Fiecare acord și măsură de dezar
mare ar urma să prevadă și reduce
rea corespunzătoare a cheltuielilor 
destinate înarmărilor. Aceasta ar 
răspunde și unor necesități acute de 
fonduri și resurse pentru sectoarele 
economice civile, ca și pentru satis
facerea unor nevoi sociale.

-După cum este cunoscut, România 
a hotărit in mod unilateral, oferind 
ea însăși un exemplu, să reducă cu 
5 la sută efectivele, armamentele și 
cheltuielile militare. Votul, in aceas
tă direcție, al intregului popor român 
la referendumul național' din noiem
brie 1986 s-a bucurat de o inaltă a- 
preciere pe plan mondial.

In cadrul programului românesc 
de dezarmare ,se evidențiază, tot- 
odată, necesitatea stabilirii echili-* 
brului militar la un nivel cit mai 
scăzut, desființarea bazelor militare 
străine și retragerea trupelor de pe 
teritoriul altor țări în interiorul 
frontierelor naționale, inițierea de 
negocieri concrete pentru desființa
rea simultană a celor două blocuri.

în viziunea țării noastre, înainta
rea pe calea dezarmării impune e- 
liminarea surselor de suspiciune și 
tensiune dintre state, aceasta putîn- 
du-se înfăptui prin adoptarea unor 
măsuri de încredere și securitate 
ca : limitarea efectivelor armate 
care participă la manevre, fixarea 
de plafoane pentru numărul de nave 
de război și avioane militare, re
nunțarea la manevre militare in a- 
propierea frontierelor altor state, 
crearea de zone denuclearizate etc.

Așa cum se știe, președintele 
Nicolae Ceaușescu a propus, incă de 
la Conferința Națională a partidului 
din 1982, ca intre țările Tratatului 
de la Varșovia și N.A.T.O. să încea
pă tratative directe cu privire la 
dezarmare și înlăturarea pericolului 
unui război — poziție promovată 
consecvent, inclusiv în cadrul reu
niunii general-europene de la Vie- 
na. în acest spirit. România socialistă, 
împreună cu celelalte state membre 
ale Tratatului de la Varșovia ău 
.adoptat, la consfătuirea de lupa tre
cută ă Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la tratat, 
Declarația cu privire la negocierile 
pentru reducerea forțelor armate și 
armamentelor convenționale în Euro
pa. După cum se arată în document, 
sarcina prioritară a acestor negocieri 
o constituie reducerea substanțială a 
potențialelor militare ale ambelor 
alianțe, realizarea pe continent a 
unei asemenea situații, în care ță
rile N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia să dispună de forțe și 
mijloace necesare pentru apărare, 
dar insuficiente pentru lansarea u- 
nui atac prin surprinde-e și desfă
șurarea de operațiuni ofensive.

Măsurile și propunerile avansate 
de România, inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu au meritul 
de a se constitui în soluții realiste, 
viabile, de natură să contribuie la 
întărirea securității și destinderii, la 
asigurarea păcii în Europa și în în
treaga lume.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
a primit mai multe personalități pu
blice libaneze, in cadrul contactelor 
interlibaneze in curs de desfășurare 
în perspectiva apropiatelor alegeri 
prezidențiale, 
consacrate în 
tei ședinței

Aceste consultări sint 
primul rînd fixării da- 
Adunării Naționale in

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Centrul de studii strategice și inter
naționale (C.S.I.S.) din Washington, 
care elaborează analize privind po
litica externă a S.U.A., a recomandat 
guvernului S.U.A. să inițieze contac
te directe cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei — informează 
agenția A.D.N. „Fie că S.U.A. vor 
sau nu. pentru O.E.P. nu există nici 
un înlocuitor" — se arată intr-unui 
dintre aceste studii, conținînd reco
mandări privind viitoarea politică a 
S.U.A. față de Orientul Mijlociu. Do
cumentul relevă că O.E.P. este sin
gurul reprezentant al poporului pa
lestinian și toate încercările de a se 
crea o altă conducere 
au eșuat și vor eșua și

palestinlqnă 
în viitor.

în favoarea consolidării procesului de stingere
a conflictului din zona Golfului

PARIS 12 (Agerpres). — Ministrul 
francez al relațiilor externe, Roland 
Dumas, a avut convorbiri cu delega
ția Comitetului Ligii Arabe însărci
nată cu urmărirea evoluției conflic
tului iraniano-irakian, transmite a- 
genția I.N.A.

La sfîrșitul convorbirilor, șeful de
legației, Taher El-Masri. ministrul 
afacerilor externe al Iordaniei, a re
levat că discuțiile au fost concentra
te asupra procesului de soluționare 
a conflictului și necesității de a se 
ajunge la o pace durabilă în zona 
Golfului.

COREEA DE SUD

SEUL 12 (Agerpres). — în încerca
rea de a opri marșul spre Panmun
jon, unde ar urma sâ se desfășoare, 
la 15 august, o întîlnire intre stu
denți din R.P.D. 
lor sud-coreeni, 
Seul 
urma

au arestat
ciocnirilor

Coreeană și colegii 
autoritățile de la 

2 100 tineri. In 
care au avut loc,

cordoanele de poliție au rănit 40 de 
studenți. Manifestanții și-au expri
mat, în pofida represiunilor, hotări- 
rea de a ajunge la Panmunjon, avind 
convingerea că acest dialog va în
semna o contribuție la eforturile de 
reunificare pașnică a patriei.

O

„Independența Namibiei va reprezenta 
încununare a luptei pentru decolonizarea 

a Africii"completă
HARARE 12 (Agerpres). — Obți

nerea independentei Namibiei va re
prezenta o victorie a Organizației 
Unității Africane, o încununare a e- 
forturilor întreprinse de țările mem
bre ale organismului panafrican in 
direcția decolonizării complete a 
continentului — a subliniat șeful sta
tului Zimbabwean. Robert Mugabe, a 
cărui țară deține președinția mișcă
rii de nealiniere. El a avertizat, pe 
de altă parte, că țările din „prima 
linie" — state care se confruntă 
direct, de multi ani. cu Africa de 
Sud — trebuie să-și întărească uni
tatea. să fie si mai puternice in con
dițiile evoluțiilor viitoare din zonă.

WINDHOEK 12 (Agerpres). — Gu
vernul minoritar de la Pretoria con
tinuă să se comporte ca un adevărat 
ocupant în Namibia, In pofida acor
dului intervenit săptămina 
la Geneva, care stipulează
șarea procesului de decolonizare 
teritoriului sud-vest-african. 
cum informează surse din 
hoek. în capitala teritoriului 
sud-africană a deschis focul 
trlva unor localnici. A fost 
un (vehicul care transporta persoa
ne civile. Șapte persoane au fost ră
nite.

trecută 
declan- 

a 
După
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AMERICA LATINA

Inițiative în vederea soluționării 
problemelor cu care se confruntă 

regiunea
QUITO 12 (Agerpres). — Organi

zații din America Latină și zona 
Caraibiană, reprezentate la ceremo
nia instalării oficiala in funcție a 
noului șef al statului ecuadorian, 
Rodrigo Borja Cevallos, au hotărit 
să creeze t-rei grupuri de lucru cu 
misiunea de a analiza posibilitatea 
creării unui nou sistem regio
nal de cooperare in sprijinul 
eforturilor de dezvoltare ale ță
rilor d'- '■ 
transmite agenția ' Prensa La____
Acțiunea este patrqnată de Organi
zația Latin o-Americană a Energi ei 
(O.L.A.D.E.) și este sprijinită

Sistemul Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), fiind considerată o con
tinuare a eforturilor din iulie (Reu
niunea O.L.A.D.E. de la Lima) con
sacrate elaborării de soluții latino- 
americane pentru problemele cu care 
se confruntă în prezent regiunea.

O declarație a primului-ministru al Islandei
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Washing
ton. după întrevederea cu președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, primul- 
ministru al Islandei, Thorsteinn 
Pialsson, a arătat că a făcut cunoscută 
șefului executivului american dorința 
țării sale ca rachetele de croazieră

cu baza be mare să fie incluse in 
acordul privind reducerea cu jumă
tate a armelor nucleare strategice, 
preconizat să fie încheiat intre S.U.A. 
și U.R.S.S. El și-a exprimat speranța 
că incă anul acesta vor fi realizate 
noi progrese în direcția dezarmării.

„Sărbătoarea păcii" de la Graz
VIENA 12 (Agerpres). — La Graz 

s-a desfășurat o „Sărbătoare a pă
cii", la care au participat numeroși 
militanți ai organizațiilor și mișcă
rilor antirăzboinice. Cei prezenți au 
cerut măsuri hotărite pentru reduce
rea armamentelor strategice ofensive, 
încetarea experiențelor nucleare, in
terzicerea armelor chimice, reducerea

armamentelor convenționale și a for
țelor armate. Vorbitorii au relevat că 
principala sarcină constă in realiza
rea unei lumi lipsite de armamente 
nucleare.

In cadrul „Sărbătorii păcii" a fost 
anunțată, totodată, crearea unui 
„Birou al păcii și dezvoltării" in sar
cinile căruia intră 'promovarea țelu
rilor mișcării de luptă pentru pace.

Pentru interzicerea totală și generală 
a experiențelor nucleare

BONN 12 (Agerpres). — La iniția
tiva mișcării pentru pace din R.F.G., 
in localitatea Trosengstingen a avut 
loc un miting de comemorare a vic
timelor bombardamentului atomic 
asupra orașului Nagasaki din 1945.

Participanții au cerut măsuri efi
ciente in direcția dezarmării, măsuri 
ce ar putea duce la eliminarea to
tală a armelor nucleare de pe Terra, 
în context, ei s-au pronunțat pentru 
interzicerea totală și generală a ex
periențelor nucleare.

Forum al „Uniunii mondiale 
a orașelor pentru pace"

PARIS 12 (Agerpres), — Secreta
rul general al Organizației Națiuni
lor Unite, Javier Perez de Cuellar, 
urmează să sosească in Franța, la 7 
septembrie, pentru a participa, la 
Verdun, la o reuniune internațională 
consacrată promovării păcii. Cu pri
lejul desfășurării acestui forum, el

va inaugura sediul ..Uniunii mon
diale a orașelor pentru pace", orga
nizație creată cu șase ani in urmă 
la Bastogne, în Belgia.

La reuniunea în favoarea păcii și 
a prieteniei urmează să participe 
primarii a 58 de orașe din diferita 
țări.

S.U.A. preconizează începerea operațiunii de distrugere 
a motoarelor rachetelor „Pershing"

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
S.U.A. preconizează să înceapă, la 8 
septembrie, operațiunea de distruge
re a motoarelor rachetelor „Per
shing" in baza tratatului sovieto-a- 
merican privind eliminarea rachete
lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune. Potrivit unui document al

Ministerului Apărării al S.U.A., cu 
acest prilej se va proceda la cupla
rea statică a unuia sau a mai mul
tor motoare de rachete „Pershing", 
timp in care se va arde combusti
bilul. Apoi, corpul motorului va fi 
distrus și îngropat — informează a- 
genția T.A.S.S.

In sprijinul reluării negocierilor 
privind problema Insulelor Malvine (Falkland)
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare a cerut Argentinei 
și Marii Britanii să reia negocierile 
privind soluționarea pașnică a „con
troversei privind suveranitatea" asu
pra Insulelor Malvine (Arhipelagul 
Falkland).

Rezoluția, al cărei proieci a fost 
prezentat de Cuba. Chile și Vene
zuela. deplinge faptul că. in pofida

sprijinului international față de un 
dialog global intre guvernele celor 
două țâri, care să includă toate as
pectele asupra viitorului insulelor, 
acesta nu a avut încă loc.

Totodată, rezoluția reafirmă spri
jinul față de misiunea de bune ofi
cii întreprinsă de secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
pentru a asista cele două părți in 
această problemă.

(DȚN ACTIjALITATEA polttycZ)
COLUMBIA

din această parte a lumii — 
r»------r,atina.

irgani-

r
Nicolae PLOPEANU

i
lioane tone), totalul anticipat fiind 
de 113,8 milioane tone, iar la cea 
de soia — de 23 la sută, pentru a 
ajunge la 40 milioane tone.
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VINERI S-AU ÎNCHEIAT LA KATMANDU LUCRĂRILE CELEI 
DE-A V-A SESIUNI A CONSILIULUI MINIȘTRILOR AFACERILOR 
EXTERNE AL ASOCIAȚIEI ASIEI DE SUD PENTRU COOPERARE RE
GIONALA (S.A.A.R.C.). în cadrul reuniunii, care a durat două zile, au 
fost adoptate o serie de decizii și propuneri privind activitatea S.A.A.R.C. 
A fost aprobată recomandarea Comitetului permanent potrivit căreia orice 
stat din regiune care subscrie la obiectivele și principiile Cartei S.A.A.R.C. 
poate fi admis in asociație prin hotărirea unanimă a șefilor de stat sau 
de guvern din țările membre.

GUVERNUL ANGOLEI A DIS
PUS ACORDAREA AMNISTIEI 
PENTRU MEMBRII GRUPĂRII 
CONTRAREVOLUȚIONARE „U- 
NITA", cu condiția ca aceștia să 
depună armele. Hotărirea autorită
ților de la Luanda nu schimbă po
ziția oficială de respingere a ori
căror negocieri directe cu grupa
rea rebelă.

LA FLORENȚA. Ministrul ita
lian al afacerilor externe a anun
țat că. în urma unui acord inter
venit intre Italia si U.N.I.C.E.F.. la 
Florența va fi creat un centru de 
studii și cercetări pentru asistența 
copiilor. Noul centru își va începe 
activitatea in luna septembrie.

I
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LA LOME se desfășoară lucrări
le unei reuniuni regionale a secre
tarilor generali ai comisiilor națio
nale pentru UNESCO din țările 
de limbă franceză și portugheză 
din Africa de vest asupra progra
mului de acțiune privind Deceniul 
mondial al dezvoltării culturale 
(1988—1997). Participă reprezentan
ții a 16 state, precum și ai unor 
organisme de specialitate. Intre 
principalele obiective ale progra
mului figurează dezvoltarea și afir
marea identității culturale, lărgirea 
participării la viața culturală și 
promovarea cooperării internațio
nale in acest domeniu.

RESTABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE INTRE ECUADOR 
ȘI NICARAGUA. Președintele Re
publicii Ecuador, Rodrigo Borja, și 
cel al Republicii Nicaragua, Daniel 
Ortega, au semnat la Quito 
mentele privind restabilirea 
țiilor diplomatice între cele 
țări. Raporturile diplomatice 
cele două țări au fost rupte 
octombrie 1985.

docu- 
rela- 
două 
între
14 11
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LA PALATUL NAȚIUNILOR 
UNITE DIN GENEVA s-au încheiat 
lucrările celei de-a 36-a sesiuni a 
Comitetului O.N.U. pentru lichida
rea discriminării rasiale. Partici- 
panții au analizat o serie de ra
poarte periodice și modul de în
deplinire a programului celui de-al 
doilea Deceniu de acțiune pentru 
combaterea rasismului și discrimi
nării rasiale (1983—1993).

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A CONGRESULUI S.U.A. a apro
bat, cu 244 de voturi pentru și 132 
contra, un proiect de lege privind 
instituirea embargoului în comer
țul cu R.S.A. și asupra investițiilor 
de capital american în economia 
sud-africană. Dacă și Senatul ame
rican va aproba proiectul de lege, 
iar președintele Ronald Reagan nu 
va face uz de dreptul de veto îm
potriva acestuia, companiile ame
ricane vor fi obligate să-și sisteze 
activitatea in Africa de Sud și să 
înceteze relațiile comerciale cu 
firmele sud-africane.

SECETA ÎNDELUNGATĂ ȘI 
TEMPERATURILE RIDICATE AU 
DIMINUAT CONSIDERABIL PRO
DUCȚIA DE CEREALE A S.U.A. 
Astfel, recolta de griu de toamnă 
și de primăvară va fi cu 47 la sută 
(7,7 milioane tone) mai mică decit 
cea din 1987, urmînd să se cifreze 
la 49,6 milioane tone — potrivit 
estimărilor Ministerului Agricul
turii. La producția de porumb pier
derile vor fi de 37 la sută (18 mi-

EVITAREA UNUI ACCIDENT 
AVIATIC. Piloții unui avion so
vietic de tipul „TU-154" cu 164 de 
persoane la bord au reușit să ate
rizeze pe aeroportul din orașul 
Ufa pe numai două din cele trei 
elemente ale trenului de aterizare. 
Observînd că unțil din „picioarele" 
trenului se blocase în poziția semi- 
închisâ, echipajul a hotărit să fie 
efectuată aterizarea după ce va fi 
consumat combustibilul. Pentru a 
reduce la minimum pericolul, pista 
de aterizare a fost aproape în în
tregime acoperită cu spumă. Piloții 
au reușit să oprească aparatul pe 
pistă, avariind ușor una din aripi. 
Pasagerii nu au avut de suferit.

INUNDAȚIILE DIN R.P. CHI
NEZA au provocat numeroase vic
time și însemnate pagube materiale 
— s-a anunțat oficial la Beijing. 
Peste șapte milioane de hectare de 
teren arabil au fost acoperite de 
ape. Pe de altă parte, provinciile 
Shandong, Hunan și Hubei continuă 
să fie afectate de secetă.'

LA 12 AUGUST. NAVA COSMICA AUTOMATĂ DE TRANSPORT 
„PROGRESS-37" s-a desprins de complexul orbital „Mir". La comanda 
transmisă de pe. Pămint, au intrat in funcțiune retromotoarele navei, care 
au plasat-o pe o orbită de coborire spre Terra. Intrind in păturile dense 
ale atmosferei, nava s-a dezintegrat. Ea a adus pentru echipajul format 
din Vladimir Titov și Musa Manarov apă potabilă, alimente, aparaturi, 
precum și combustibilul și oxidantul necesare motoarelor complexului 
„Mir". Agenția T.A.S.S. precizează că echipajul complexului orbital își 
continuă activitatea, starea celor doi cosmonauți fiind bună.
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MARILE BĂNCI COMERCIALE 
DIN S.U.A. AU ANUNȚAT 
TEREA CU 0,5 LA SUTA A 
DOBÎNZILOR PRIMARE la îm
prumuturi. care a ajuns la 
de 10 la sută. Măsura, care a de
venit imediat efectivă, este consi
derată de experții financiari ca un 
preludiu la un nou val de majorări 
ale dobinzilor în încercarea de a 
fi frinată tendința de creștere a 
inflației.

CREȘ- 
RATEI
nivelul

SUBMARINUL ATOMIC AMERI
CAN „HOUSTON" a intrat, vineri, 
în rada portului japonez Yokosuka. 
„Houston" — relevă agenția Kyodo, 
citată de T.A.S.S. — face parte din 
clasa submarinelor moderne înzes
trate cu rachete „Tomahawk" care 
pot fi dotate cu focoase nucleare 
Vizitele submarinelor atomice ame
ricane în porturile nipone provoa
că neliniște in cercurile largi ale 
opiniei publice din Japonia.

Dificultăți în realizarea unui vaccin 
împotriva SIDA

celor 17 ramificații ge
netice diferite sub 
care a fost găsit pină 

' acum virusul. Dr. Ro
bert Gallo, care a reu
șit izolarea în S.U.A. 
a virusului SIDA, pre
cizează că au fost 
identificate ramificații 
diferite ale virusului 
de-a lungul mai mul
tor luni chiar la ace
lași pacient, ca urma-

Un grup de cercetă
tori americani averti
zează in revista știin
țifică britanică „Na
ture" că dificultățile 
realizării rapide a u- 
nui vaccin împotriva 
virusului care provoa
că SIDA (Sindromul 
imunodeficienței do- 
bindtte) sint mai mari 
decit s-a crezut pină 
acum. Aceasta se da
torează, intr? altele,

re a mutațiilor geneti
ce. Iar această variație 
de caracteristici se re
percutează și asupra 
formei infecțiilor pe 
care le provoacă.

Publicația precizea
ză că șansele de a 
pune la punct un vac
cin împotriva infecții
lor nu sint mai mari 
ca urmare a acestor 
descoperiri.

CIUDAD DE PANAMA 
preș). — Participanta la 
Congresului de la Ciudad 
ma pentru unitate de acțiune lati- 
no-americană âu; adoptat o Decla
rație finală, in care s-au pronun
țat pentru convocarea unei Confe
rințe latino-americane și caraibiene 
la nivel inalt, in 1992 — transmite 
agenția Prensa Latina.

Documentul pune în lumină ne
cesitatea lărgirii și consolidării ra
porturilor de cooperare dintre ță
rile regiunii în multiple domenii de 
activitate.

Totodată, este condamnată practi
ca amestecului străin în treburile in
terne ale popoarelor Iatino-america- 
ne și caraibiene și se reclamă re
zolvarea tuturor controverselor prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor.

12 (Ager- 
lucrările 

de Pana-

Nicaragua denunță poziția 
anacronică a S.U.A.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Mi
nistrul nicaraguan al relațiilor ex
terne. Miguel d'Escoto, a denunțat 
poziția anacronică, in favoarea 
războiului, adoptată de Administra
ția S.U.A. în problema stării con- 
flictuale interne nicaraguane, prin 
aprobarea in Senat a unui nou a- 
jutor acordat forțelor mercenare con
trarevoluționare „contras" — trans
mite agenția Prensa Latina. El a a- 
rătat că votul din Senatul S.U.A. de
monstrează că guvernul nord-ameri- 
can nu ține seama de acordurile in 
vigoare privind situația din Ameri
ca Centrală și de necesitatea solu
ționării ei exclusiv prin mijloace 
pașnice, pe calea dialogului politic, 
nici de înțelegerile realizate sub egi
da O.N.U. și O.S.A.

In majoritatea țărilor

occidentale

Situație critică 
în agricultură

BONN 12 (Agerpres). — O situa
ție critică în sectorul agricol se în
registrează in majoritatea țărilor 
occidentale. în S.U.A.. relatează a- 
genția X.D.N., viața rurală este mar
cată de sărăcie, șomaj și migrare a 
populației spre orașe, in speranța că 
acolo va găsi de lucru. în țările 
C.E.r’.. veniturile agricultorilor scad 
do la ”.n an la altul, in 1987, de 
pildă, r'-h’-'roa find de 3 5 Ia sută. 
Anus’. 'în R.v. Germania dau fali
ment c’rca 19 099 de ferme agricole.

Dialogul național, ca alternativă 
a violenței

încercările întreprinse în ultimul 
timp pentru încetarea confruntărilor 
interne și instaurarea unui climat de 
liniște in Columbia și-au găsit o 
nouă ilustrare în organizarea, la Bo
gota, a unei „întîlniri de salvare na
țională", cu participarea reprezen
tanților partidelor politice, organi
zațiilor sindicale, oamenilor de afa
ceri. ale clerului, precum și a de- 
legaților „legali" a patru din cele 
șase mișcări de gherilă existente in 
țară. Oficialitățile guvernamentale 
anunțaseră dinainte că nu vor parti
cipa la intîlnire și nici nu acordă 
permisiunea de participare delega- 
ților acelor mișcări insurgente care 
„încearcă să obțină concesii fără a 
renunța la presiunea armată".

Dincolo de pozițiile specifice ex
primate în preajma sau in cursul 
întîlniril, este vorba de uțj eveni
ment ce readuce în atenție situația 
politicii și socială din această țară 
sud-americană, cu un climat politic 
puternic marcat de violență. în ul
tima vreme, de altfel, a continuat 
lanțul de atentate, răpiri de per
soane sau asasinate, culminind cu 
uciderea procurorului general al ță
rii de către traficanții de droguri. 
De altfel, numai de la începutul 
acestui an și pină in prezent au fost 
asasinate peste 2 000 de persoane.

Convulsiile politice și sociale, vio
lenta nu sînt de dată recentă in Co
lumbia. Se poate spune că violența 
a fost însoțitorul nelipsit al vieții 
politico-sociale din această țară, 
lucru ilustrat de frecvența războa
ielor civile și loviturilor de stat mi
litare. Această stară practic perma
nentă de confruntare internă a cu
noscut o intensitate și amploare deo
sebită începînd din 1948, cind, la 
Bogota, in cursul înfruntării des
chise intre aderenții principalelor 
două partide columbiene tradiționa
le — liberal și conservator — a fost 
asasinat liderul partidului liberal, 
Jorge Gaitân. Aceste evenimente, cu
noscute sub numele de „El bogotazo", 
au constituit preludiul unui lung și 
distrugător război civil, care timp de 
un deceniu a costat viața a peste 
200 000 de persoane. O întreagă ge
nerație de columbieni a fost mar
cată de aceste lupte fratricide, A- 
naliștii realităților columbiene iden
tifică sursele, violenței din această 
țară în structurile socioeconomice'și 
politice datind încă din perioada do
minației coloniale. „El bogotazo" s-a 
încheiat cu un pact, semnat in 1958, 
în virtutea căruia, timp de două de
cenii, puterea politică, la nivel central 
și local, a fost împărțită între cele 
două partide, care se succedau la 
președinție din patru în patru ani.

Dar violența s-a perpetuat. Au a- 
părut noi grupuri de gherilă, ca o 
reacție la acțiunile forțelor represi

ve și la cele ale diferitelor orga
nizații paramilitare de extremă 
dreaptă, toate acestea avind ca fun
dal flagrante inegalități economice și 
sociale.

Eforturile desfășurate de-a lungul 
anilor de guvernele de la Bogota de 
a trata cu mișcările de gherilă pen
tru încetarea stării conflictuale din 
tară au avut momente dătătoare de 
speranțe, cum a fost, de exemplu, 
perioada 1982—1984. cind, prin legea 
amnistiei, s-au creat condițiile reali
zării de contacte directe intre o co
misie guvernamentală de pace și li
derii mișcărilor insurgente. Procesul 
de realizare a unui dialog politic 
național și de instaurare a păcii in
terne a avut însă o evoluție com
plexă și contradictorie. Violența nu 
a fost stăvilită, ci, dimpotrivă, pe 
măsura scurgerii timpului ea s-a ac
centuat. mai ales în ultimii ani, că- 
pătînd, totodată, o componentă agra
vantă. Este vorba de activitatea cri
minală a „forțelor oculte" din Co
lumbia. care dispun de adevărate 
„armate particulare" și duc un „răz
boi murdar". „Aceste crime — de
clara nu demult actualul șef al sta
tului, Virgilio Barco — sint comise 
de cei ce vor să creeze derută prin 
violență". Așadar, pe lingă violența 
promovată de grupurile insurgente, 
cu motivații politico-sociale distincte, 
violența este întreținută și amplifi
cată de către exponenții „crimei or
ganizate". adică de ucigași aflați în 
slujba mafiei drogurilor. Interpelat 
în Camera Deputaților. ministrul de 
interne columbian recunoștea recent 
existenta citorva sute de organizații 
paramilitare, aparținînd fie mafiei 
drogurilor, fie altor „forte oculte", 
interesate in destabilizarea politică 
și socială din țară.

La intilnirea 
făcut diferite 
unei „comisii 
mocratică", dizolvarea organizații
lor paramilitare, încetarea focu
lui pe termen de 90 de zile, or
ganizarea unui plebiscit pentru re
forma constituției (în vigoare din 
1986), dizolvarea grupurilor de ghe
rilă ș.a. Dar chiar in timpul desfă
șurării întîlniril, în nord-estul Co
lumbiei opt țărani au fost asasinați, 
adăugîndu-se noianului de victime 
înregistrate in ultimele decenii.

de la Bogota s-au 
propuneri : crearea 
de conviețuire de-

După părerea unor observatori, 
dialogul inițiat ar putea să aibă 
roade numai în măsura în care se va 
ajunge la o înțelegere intre partizanii 
reconcilierii, astfel ca aceștia să de
vină o forță suficient de puternică 
spre a determina excluderea violen
tei și a instaura un climat de liniște, 
propice progresului național.

Valentin PAUNESCU
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