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Unitatea de voință și acțiune
a întregului popor - la temelia 

actului istoric de la 23 August 1944
„înfăptuirea revoluției din august 1944 a constituit rezultatul 

luptei Partidului Comunist Român, de unire a clasei muncitoare, a 
țărănimii, intelectualității, a tuturor forțelor naționale pentru apă
rarea intereselor întregului popor, a integrității și independenței 
patriei noastre”.

NICOLAE CEAUȘESCU

in spiritul SMiNw smim w tomsui him mscii,
IN INTIMPIHnnEfl ZILEI DE 23 ftUCIIST

AUGUST

In toate întreprinderile, in întreaga economie

POTENȚIALUL PRODUCTIV
- FOLOSIT RAȚIONAL, 
CU ÎNALTĂ EFICIENTĂ

Unitățile economice din toate sectoarele și 
domeniile de activitate dispun in prezent de 
utilaje și echipamente moderne, de înalt ran
dament, de un puternic potențial productiv. Se 
impune, prin urmare, cu atit mai muit in eta
pa actuală de dezvoltare intensivă a econo
miei naționale, ca în fiecare Întreprindere să 
se ia toate măsurile pentru utilizarea cu ma
ximum de randament a capacităților de pro
ducție, pentru fructificarea deplină a poten
țialului existent, a noilor investiții ce se pun 
in funcțiune. Numai astfel se pot îndeplini, in 
fiecare unitate economică, sarcinile de sporire 
a producției, de reducere a costurilor, de creș
tere a eficienței întregii activități.

Așa cum o demonstrează experiența acumu
lată in numeroase întreprinderi, există o gamă 
largă de probleme ce trebuie stăpinite pen
tru îndeplinirea in cit mai bune condiții a sar
cinilor de plan, începind de la cele care vi
zează aprovizionarea ritmică cu materii prime, 
piese și accesorii, exploatarea rațională și în
treținerea in perfectă stare de funcționare a 
fiecărei mașini, pină la amplasarea judicioasă 
pg flux a utilajelor și asigurarea unei asis
tențe tehnice corespunzătoare în fiecare schimb 
dq lucru. Stă în puterea fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii ca, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, a organismelor demo
crației muncitoreștiJrevoluționare, să asigure

printr-o temeinică organizare a muncii folosirea 
intensivă a capacităților de producție. Valorifi- 
cind din plin cadrul creat de programele de per
fecționare a organizării și modernizare a pro
ducției, în fiecare unitate este necesar și posibil 
să se utilizeze cu înalt randament utilajele din 
dotare, să se elimine locurile inguste. să se rea
lizeze noi 'produse cu parametri. tehnico-funcțio- 
nali superiori, să se valorifice mai bine resur
sele materiale, energetice și umane disponibile.

Sondajul nostru de azi, realizat in unități eco
nomice din municipiul Buzău, pune in evi
dentă citeva dintre preocupările colectivelor de 
oameni ai muncii pe linia valorificării inten
sive a potențialului productiv și creșterii efi
cientei economice.

înscris, in hronicul vremii acum 44 
de ani, actul de la 23 August 1944, 
corolar și apogeu al luptei îndelun
gate a poporului român pentru apă
rarea ființei etnice, a gliei străbune 
și a independenței sale, a exprimat 
o necesitate legică, obiectivă, la te
melia înfăptuirii lui aflindu-se uni
tatea de voință și acțiune a întregii 
noastre națiuni.

Unitatea de voință și acțiune a 
poporului român in pregătirea și 
desfășurarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944 s-a 
inctagat și intărit necontenit în ju
rul și sub conducerea Partidului Co
munist Român, forța politică ce a 
ințeles pe deplin situația gravă in 
care se afla țara in acea perioadă 
istorică, elaborind o politică și o 
strategie a căror înfăptuire a răs
puns pe deplin - comandamentelor 
epocii. S-a ilustrat încă o dată cu 
putere faptul că partidul, făurit din 
solul generos al realităților și energii
lor românești, din setea de dreptate 
și libertate a maselor largi munci
toare. din magma fierbinte a mari
lor bătălii de clasă. în cadrele statu
lui național unitar român desăvîrșit 
în anul 1918, și-a înscris cu consec
vență pe stindardul său revoluționar 
slujirea cu devotament și abnegație 
a intereselor supreme ale poporului 
din rindurile căruia provenea.

încă din momentul în care statele 
revizioniste, grupate în jurul Ger
maniei naziste în scopul de a impu
ne prin forța armelor revizuirea 
tratatelor internaționale, de a modi
fica statu-quo-ul teritorial european, 
tulburau tot mai mult viața lumii, 
Partidul Comunist Român, urmărind 
cu îngrijorare evoluția evenimente
lor, avertiza că „Nori negri se string 
de-asupra țării noastre. Existența ei 
liberă este amenințată11. în acele 
condiții poporul român era chemat 
să se ridice cu hotărîre în apărarea 
integrității teritoriale a țării, a su
veranității și independenței ei na
ționale. începînd din toamna anului 
1940, lupta poporului român pentru 
apărarea ființei etnice, a unității și 
independentei a intrat într-o nouă și 
importantă etapă, ca urmare a dicta-

tului de la Viena, a condițiilor dra
matice care au marcat instaurarea 
dictaturii antonesciene, atragerea 
țării in sfera de dominație hitleris- 
tă, iar apoi împingerea ei in războiul 
dus de Germania nazistă împotriva 
Uniunii Sovietice. Este meritul isto
rie imprescriptibil al Partidului Co
munist Român, care a ințeles, pe baza 
analizei materialist-istorice a reali
tăților societății românești, a condi
țiilor interne și externe, că reali
zarea unității de voință și acțiune a 
întregului popor român este o nece
sitate legică, obiectivă, fără de care 
nu se pot indeplini obiectivele 
urmărite.

Programul de salvare națională e- 
laborat de Partidul Comunist Ro
mân. sintetizat in obiectivele strate
gice stabilite incă din septembrie 
1941 — răsturnarea dictaturii anto
nesciene, încetarea războiului împo
triva Uniunii Sovietice și alăturarea 
României la coaliția Națiunilor Uni
te, recucerirea libertății și indepen
denței naționale, instaurarea unui 
regim democratic — care insumate 
exprimau o necesitate legică, obiec
tivă și alcătuiau un autentic pro
gram cu un profund caracter patrio
tic și o puternică rezonanță interna
țională, a făcut posibilă unirea tutu
ror forțelor antihitleriste, indiferent 
de interesele de clasă, de concepțiile 
politice, ideologice sau religioase, de 
motivația care le determina să parti
cipe la lupta pentru eliberarea țării 
de sub dominația fascistă.

Cu un exemplar sentiment al res
ponsabilității față de destinul isto
ric al națiunii române, față de în
săși ființa ei. Partidul Comunist nu 
s-a mulțumit numai cu elaborarea 
unui program cuprinzător de salvare 
națională, ci a acționat neabătut pen
tru a da expresie organizatorică u- 
nității de voință și acțiune a între

gului popor român, cu atit mai mult 
cu cit îndeplinirea obiectivelor sta
bilite implica răsturnarea prin forță 
a dictaturii antonesciene și o dură și 
de amploare confruntare cu trupele 
germane pentru eliberarea întregu
lui teritoriu al^țării. în acele cir
cumstanțe istorice, strategia Partidu
lui Comunist Român a avut ca una 
dintre componentele de referință 
admiterea compromisului istoric — 
cu toate conexiunile sale —, consi- 
derind că în acele imprejurări Româ
nia se afla în fața unei situații limi
tă, fiind în joc însăși existenta fiin
ței poporului nostru și a statalită- 
ții sale, și. ca urmare, contradicțiile 
interne, chiar cele antagoniste, nu 
trebuiau să împiedice unirea și con
vergența eforturilor tuturor forțelor 
politice naționale pentru a înlătura 
pericolul grav ce plana asupra pre
zentului și viitorului țării. Această 
linie de conduită principială a 
partidului a fost sintetizată cu o 
exemplară claritate în Platforma 
sa din 6 septembrie 1941 : „Comu
niștii, în interesul Frontului Unic 
Național pentru zdrobirea cotropi
torilor, pentru cucerirea drep
turilor și libertăților democratice și 
cetățenești, a independenței poporu
lui român, renunță la orice lozincă 
sau acțiune care ar putea să-i des
partă de celelalte partide și grupări 
politice care sint pentru dezrobirea 
națională a poporului român. însă 
ei nu renunță la programul lor, la 
propagarea programului lor și a lo
zincilor finale**.

Conceptual și metodologic. Frontul 
Unic Național, expresie concentrată 
a unității de voință și acțiune a în-

Dr. Gheorqhe TUDOR
(Continuare în pag. a V-a)

DE ZIUA
PRESEI ROMÂNE

Producții
j» v v •fara noi
INDICE DE UTILIZARE A CA

PACITĂȚII : 99,3 LA SUTA. De
citiva ani, întreprinderea de contac- 
toare Buzău a inclus in profilul său 

'de fabricație și transformatoare pen
tru lămpi fluorescente. Datorită pa
rametrilor tehnico-economici compe
titivi, produsul este destinat in ex
clusivitate exportului pe relația 
devize convertibile, existind o cerere 
în continuă creștere. Iată de ce s-a 
pus problema sporirii fabricației la 
această grupă de produse. Pentru 
aceasta ar fi existat, desigur, și va
rianta unor noi investiții, care rezol
vau cit se poate de „comod**  pro
blema. Soluția aleasă a fost insă alta. 
Analizind cu spirit critic actualul 
flux tehnologic, oamenii muncii din 
unitate au constatat că el este în
tortocheat și din această cauză se 
consumă inutil timpul cu deplasări 
ale semifabricatelor și componente
lor de la parter la etajul doi, apoi 
la etajul patru, pentru a reveni in 
■final tot Ia parter. De aceea, in ca
drul programului de modernizare și 
perfecționare a organizării procesu
lui de producție s-a hotărit să se 
.realizeze optimizarea fluxului tehno
logic. la acest produs, acțiune ce se 
va încheia in trimestrul in Curs. 
Calculele efectuate pentru noua va
riantă — in care se elimină toate 
„plimbările**  între etaje ale semifa
bricatelor — arată că, printre efec
tele ce se vor obține, se va asigura : 
creșterea producției cu 5,2 milioane 
Iei, iar a productivității muncii cu 
124 mii lei pe un om al muncii, 
reducerea transportului uzinal cu 182 
tone-kilometri. Toate acestea, prin 
„simpla**  reorganizare a fluxului teh
nologic, fără a cheltui un singur leu 
pentru noi investiții.

Așadar, efectul urmărit — crește
rea producției — se realizează in 
exclusivitate prin măsuri cu caracter 
intensiv : folosirea mai bună a utila
jelor, creșterea productivității mun
cii, scurtarea ciclului de fabricație. 
Avantajele acestui mod nou de orga
nizare a muncii se vor răsfringe 
desigur in primul rind asupra rezul
tatelor obținute de intreprindere — 
prin reducerea simțitoare a costului 
pe unitate de produs — dar pe un 
plan mai general se vor resimți și 
pe ansamblul economiei, deoarece a 
fost eliminat un nou efort investițio- 
nal pentru dotarea cu alte mașini și 
instalații.

Este aceasta numai una din acțiu
nile și inițiativele colectivului de la

mai mari
investiții
întreprinderea de eontactoare pe 
linia valorificării optime a înzestră
rii tehnice de care dispune. Aseme
nea preocupări sint numeroase, cu 
efecte benefice asupra gradului de 
utilizare a capacității de producție, 
indioator care a atins, în ultimii ani, 
valori cu totul remarcabile, de peste 
99 la sută 1

— Cum a reușit unitatea să reali
zeze această performanță ? — il
întrebăm pe ing. Cristian Gonțescu, 
directorul întreprinderii.

,— Prin creșterea an de an a va
lorii producției realizate, fără inves
tiții noi sau cu investiții minime. în 
paralel cu reducerea consumurilor de 
materiale deficitare, ne-am. propus 
să realizăm produse cu grad superior 
de prelucrare, care satisfac atit 
nevoile economiei naționale, cît și 
solicitările la export. Această stra
tegie. urmărită consecvent de consi
liul oamenilor muncii, ne-a permis 
să realizăm producții ce depășesc 
substanțial nivelul proiectat al capa
cității și să atingem un coeficient de 
utilizare de peste 99 la sută.

— Va continua această evoluție șl 
în viitor ?

— Des.igur. Pentru fundamentarea 
indicatorilor de plan pe anul 1989. 
bunăoară, am discutat. de curînd 
principalele acțiuni asupra cărora ne 
vom îndrepta atenția in, perioada 
următoare. Dintre acestea, mențio
nez îmbunătățirea organizării fabri
cației de SDV-uri. astfel incit să 
obținem o creștere importantă de 
producție, cu același număr de per
sonal. Pentru producția de defec- 
toscoape vom dezvolta sistemul de 
accesorii, concomitent cu realizarea 
unei părți electronice și de progra
mare. De altfel, electronizarea unora 
dintre produse este o direcție de 
mare viitor, pentru extinderea căreia 
am constituit un nucleu de electroni
că industrială. Avem și alte obiec
tive, cu termene de finalizare in 
lunile următoare, astfel că. in 1989, 
producția întreprinderii va crește cu 
8—9 la sută, fără pici o investiție 
nouă.

PRODUSE DE VALOARE RIDICA
TA DIN RESURSE REFOLOSIBILE. 
întreprinderea de sirmă și produse 
din sirmă și-a făcut o fru
moasă tradiție din a realiza, prin

Euaen RADULESCU 
Stelian CHIPER

(Continuare in pag. a IlI-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR 

ECHILIBRUL FINANCIAR
- condiție de bază a autogestiunii economice

în strînsă legătură cu cerințele 
dezvoltării calitative, intensive ale 
economiei românești, in tezele pen
tru plenara C.C. al P.C.R., in orien
tările cuprinse in expunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu este lim
pede exprimată necesitatea întăririi 
spiritului gospodăresc, a răspunderii 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii pentru utilizarea cu inaltă 
eficiență a mijloacelor materiale și 
financiare ale economiei, pentru spo
rirea rentabilității activității produc
tive. Din ansamblul problemelor care 
se pun in această privință, ne propu
nem să ne oprim asupra asigurării 
echilibrului financiar atit în activi
tatea fiecărei unități socialiste, cit și 
la nivelul economiei naționale — ca 
o condiție esențială a înfăptuirii auto
gestiunii, a ridicării eficienței eco
nomice. Este cît se poâte de evident, 
bunăoară, că o întreprindere care nu 
reușește să-și asigure in dinamică un 
echilibru între resursele financiare 
de care poate dispune și necesități, 
consumind ineficient mijloacele ma
teriale și bănești sau imobilizîndu-le 
in stocuri supranormative. nu va 
reuși să obțină beneficii pe măsura 
posibilităților și uneori va lucra 
chiar nerentabil.

După cum se cunoaște, dezvoltarea 
echilibrată a economiei naționale re
prezintă o cerință general valabilă 
pentru fiecare etapă de dezvoltare a 
economiei noastre socialiste, de care. 
Îndeosebi in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. s-a ținut cu rigurozitate sea
ma în stabilirea strategiei econo
mice. Pe măsura adincirii procesu
lui de industrializare socialistă, de 
modernizare și diversificare a indus
triei și â celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, activitatea de orga

nizare, conducere și planificare ca
pătă o importanță tot mai mare, iar, 
in context, problema asigurării echi
librului economic devine tot mai 
complexă. In general, echilibrul 
economic presupune, deopotrivă, atit 
realizarea echilibrului material, cît 
și a echilibrului valoric și al for
ței de muncă. Sint, de fapt, re
lații aflate intr-o strinsă interde
pendență. Astfel, echilibrul valoric 
presupune realizarea echilibrului fi
nanciar, a echilibrului monetar și a 
echilibrului valutar. Ca atare, orice 
dezechilibru parțial influențează ne
gativ echilibrul general economic.

Prin urmare, echilibrul financiar 
reprezintă o componentă importantă 
a echilibrului general economic, re- 
flectînd concordanța între resursele 
financiare necesare pentru îndepli
nirea obiectivelor și sarcinilor pre
văzute in planul național unic și a 
unor nevoi suplimentare ce pot 
apărea pe parcurs, precum șl posibi
litățile de asigurare a acestora. Prac
tic. echilibrul finânciar are o sferă 
largă de cuprindere și se manifes
tă. totodată, și ca un mijloc de ve
rificare a echilibrului material’., și 
valutar al planului. Altfel spus, 
echilibrul financiar. se fundamentea
ză ca atare numai după selectarea 
nevoilor sociale, după stabilirea op
țiunilor și priorităților în satisfacerea 
necesităților economiei naționale și 
după ce a fost asigurată baza ma
terială a acesțora. De aceea, la ni
vel macroeconomic pentru a se pu
tea ajunge la echilibrul financiar se 
procedează la elaborarea mai multor 
variante de plan, punindu-se un 
accent deosebit pe realizarea obiec
tivelor economico-sociale cu un vo
lum cit mai redus de cheltuieli,'in 
condițiile îmbunătățirii continue a 

laturilor calitative ale activității eco
nomice. al sporirii eficientei produc
ției.

Desigur, la fel de importantă este 
și realizarea echilibrului financiar 
la nivel microeconomic, ceea ce pre
supune ca, in condițiile autoconduce- 
Tii, autogestiunii și autofinanțării, 
unitățile economice să fie în mă
sură să-și acopere necesarul de re
surse financiare pentru dezvoltare, 
pentru nevoile curente ale produc
ției și pentru cointeresarea materia
lă a oamenilor pe seama propriilor 
rezultate financiare. La nivelul uni
tăților economice, nerespectarea a- 
cestor cerințe are consecințe negative 
concretizate in stocuri supranorma
tive. credite restante, dobînzi și pe
nalizări. neonorarea la termen a 
obligațiilor financiare față de furni
zori și de societate. Pentru elimi
narea acestor neajunsuri este nece
sar ca fiecare unitate economică 
să-și realizeze integral sarcinile de 
plan la toți indicatorii, și în primul 
rind la producția fizică, export, pro- 
ducția-marfă vțndută și încasată, 
cheltuielile de producție la 1 090 lei 
producție-marfă, beneficii etc.' Reali
zarea acestor indicatori asigură im
plicit.. resursele necesare pentru ca 
unitățile economice să-și reîntre
gească mijloacele circulante consu
mate, să-și onoreze obligațiile finan
ciare și in același timp să-și poată 
constitui fondurile proprii. Sint As
pecte asupra cărora insistă in mod 
deosebit secretarul general al parti
dului și care trebuie să se situeze

Conf. dr. Florian BERCEA 
Nicolae VACAROIU
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Marcăm, în fiecare an, la 15 au
gust, Ziua presei române, a tu
turor celor care, cu dăruire și pa
siune, in lumina orientărilor con
ducerii partidului, concep și reali
zează ziarele și revistele, emi
siunile de radio și televiziu
ne. Aceasta constituie totodată 
un prilej de cinstire a evenimen
tului istoric din ziua de 15 august 
1931, dată cind apărea primul nu
măr al „Scinteii**  ilegale, un ade
vărat omagiu adus tradițiilor re
voluționare ale presei din patria 
noastră, rolului său in propagarea 
cuvîntului de lumină și ade
văr al partidului, pentru mobili
zarea potențialului de muncă și 
creație al întregului popor la în
făptuirea politicii partidului de 
transformare socialistă a natriei.

Anul acesta, Ziua presei române 
are loc in atmosfera de vie efer
vescență politică și ideologică în 
care se dezbat, de către întregul 
partid, de către întregul popor, in 
pregătirea viitoarei plenare a C.C. 
al P.C.R., Tezele din aprilie — 
dezbatere ce constituie un prilej 
de aprofundare a politicii partidu
lui și statului, de examinare atentă 
a posibilităților de perfecționare a 
propriei munci, de sporire a con
tribuției fiecărui colectiv la pro
gresul multilateral al patriei. Este 
un moment potrivit pentru a rele
va contribuția de preț a presei 
din patria noastră la marile trans
formări de ordin economic, politic, 
uman ce au intervenit in fiziono
mia țării, la modelarea omului nou. 
la înfăptuirea întregii politici in
terne și externe a partidului. Cu 
precădere in epoca de glorioasă 
istorie revoluționară inaugurată de 
Congresul al IX-lea, presa, «bene
ficiind de îndrumarea directă a, 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a de
venit o tribună activă de promovare 
a politicii creatoare a partidului, 
cronică vie a muncii eroice desfășu
rate în toate domeniile construcției 
socialiste, instrument prețios in 
stimularea energiilor întregii na
țiuni la înfăptuirea mărețelor pro
grame de dezvoltare multilaterală 
a țării. Și-au găsit o pregnantă re
flectare în paginile’ ziarelor și re
vistelor, în emisiunile de radio și 
televiziune marile deschideri nova
toare inaugurate de Congresul al 
IX-lea, izbin?ile istorice pe care 
poporul nostru, sub conducerea 
gloriosului său partid, a secretaru
lui său general, le-a dobindit pe 
multiple planuri, izbinzi reunite in 
portretul expresiv al României de 
azi. in chipul mindru și dâmn al 
tării.

în soiritul exigențelor cuprinse 
în Tezele din aprilie. Ziua presei 
române constituie un prilej pentru 

examinarea atentă a ceea ce presa 
are de făcut în continuare, pentru 
a-și îndeplini exemplar răspunde
rea ei patriotică, pentru a se si
tua permanent la înălțimea cerin
țelor vieții în evoluția lor dinami
că. Se poate releva, în spiritul 
aprecierilor din documentele de 
partid recente, din cuvintările 
secretarului general, tovarășul 
Nicșlae Ceaușescu, că principala 
sarcină ce stă in ■ fața presei 
este aceea de a se situa mai preg
nant în actualitatea dezvoltării, de 
a-și spori aportul la dezbaterea și 
soluționarea problemelor pe care 
le ridică progresul nostru actual, 
al lumii contemporane în general. 
„Presa, radioul, televiziunea, cine
matografia, teatrul, in general 
toate mijloacele noastre de infor
mare și educație — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușesctj — tre
buie să-și perfecționeze activitatea, 
să o axeze in mai mare măsură pe 
problemele generale ale dezvol
tării patriei, ale activității politico- 
educative de ridicare a nivelului 
general de cultură al întregului 
popor**.  Orientările formulate de 
secretarul general al partidului, 
cerința de a aborda cu mai multă 
îndrăzneală problemele noi care 
apar, de a detașa concluziile prefi
gurate de practica socială, de a 
contura cele ipai bune soluții, de 
a lumina căile evoluției sociale re
prezintă un adevărat comandament 
al dezvoltării actuale în slujba că
reia presa noastră scrisă și vorbită 
trebuie să se angaieze mai stă
ruitor.

în concepția partidului nostru, 
presa joacă rolul unui veritabil in
strument al democrației, al condu
cerii democratice, al dezbaterii pu
blice referitoare la principalele 
probleme ale progresului nostru 
actual.

Așa cum se subliniază în Tezele 
din aprilie, complexitatea activității 
economice, a conducerii acesteia și 
a vieții sociale în general impun 
cu stringență ca soluțiile la pro
blemele dezvoltării să fie rodul 
conlucrării active, al dialogului 
permanent dintre organele cen
trale și forurile democratice, din
tre. aparatul central și organismele 
democratice, ca latura democratică 
a procesului de conducere econo- 
mico-socială să fie întărită. Pre
sa. ca parte componentă a siste
mului democrației noastre munci- 
torești-revoluționare. are rolul de 
a stimula și permanentiza acest 
dialog, de a contribui la creșterea 
eficientei sale sociale, de a critica 
ooticile birocratice din activitatea 
de planificare și conducere, de a 
demonstra cu toată claritatea că 
(Continuare in pag. a II-a)

LA ÎNTREPRINDEREA PE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI

Utilajele energetice — fabricate cu prioritate
I.M.G.B. — emble

ma unei unități unde 
se execută utilaje, in
stalații și echipamen
te de inaltă complexi
tate. necesare înfăp
tuirii programelor 
prioritare ale econo
miei. Practic, în a- 
ceastă citadelă mun
citorească nu este 
lună în care să nu se 
înregistreze o perfor
mantă tehnică. Stau 
mărturie în acest sens 
produsele de nivel 
mondial executate aici 
— turbine de 330 MW, 
coloane de sinteză, 
mori de ciment, iar 
mai nou echipamen
tele pentru centrale 
nudearo-electrice.

A intrat in tradiția 
colectivului de aici să 
întimpine marile eve
nimente din viața tă
rii cu rezultate re

marcabile in produc
ție. Astfel, in cinstea 
zilei de 23 August, oa
menii muncii din sec
țiile mecanică, turbi
ne, forjă, mecano- 
sudură, turnătorie ac
ționează, potrivit pro
gramelor elaborate și 
aprobate de recenta 
adunare generală, 
pentru finalizarea u- 
nor noi echipamente 
pentru termocentrale
le Rovinari. Turceni 
și, în special, pentru 
Centrala nuclearo- 
electricâ de la Cer
navodă. Așa cum ne-a 
precizat inginerul 
Florea Rontea, șeful 
serviciului producție, 
in zilele următoare 
vor fi finalizate și 
livrate schimbătorul 
de căldură de 100 de 
tone pentru unitatea 
nr. 2 de la Cernavodă, 

o serie de fitinguri șl 
alte echipamente. Tot
odată, in stadiu a- 
vansat de montaj se 
află și o pompă de 
mare capacitate, pro
dus deosebit de com
plex, executat inte
gral cu materiale și 
după tehnologii ro
mânești. Practic, în 
fiecare secție de pro
ducție din cadrul în
treprinderii se mun
cește in aceste zile 
premergătoare sărbă
torii noastre naționale 
cu dăruire și abnega
ție pentru îndeplini
rea exemplară, la un 
nivel calitativ supe
rior a sarcinilor de 
plan. în fotografie : 
linia de rotori din 
secția turboagregate. 
(Gh. Ioniță).

Foto : S. Cristian
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CUVlNTUL OAMENILOR DESPRE OAMENI
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•S' ? ’ ■ iteii , cronicari fii noi a poporului

DE ZIUA PRESEI ROMÂNE
(Urmare din pag. I)
multe probleme oare au apărut sint rezultatul impli
cării sau aplicării inconsecvente a principiilor de con
ducere și planificare pe baza autoconducerii.

Pornind de la aprecierile partidului nostru privind 
importanța hotăritoare pe care o are astăzi știința nu 
numai in progresul tehnologic și. economic, ci și in 
fundamentarea strategiilor de dezvoltare, în orienta
rea proceselor economico-sociale, presa este chema
tă să aducă o contribuție sporită la edificarea unei 
concepții științifice largi, cuprinzătoare — deschisă nou
lui, celor mai recente cuceriri ale. cunoașterii ; intr-un 
cuvint, la ingemănarea strinsă a procesului de con
strucție socialistă in toate laturile sale cu revoluția 
tehnico-științifică, cu știința — sursă majoră a pro
gresului nostru actual, principala forță propulsoare 
a inaintării neabătute a țării pe noi trepte de civi
lizație socialistă.

Reflectînd opiniile milioanelor de cetățeni ai Româ
niei socialiste, slujind ca tribună a experienței bune, 
valoroase, dintr-iin sector sau altul, intervenind con
structiv, cu combativitate, acolo unde energiile umane 
se cer mai viguros antrenate în procesul dezvoltării, 
presa este datoare, în continuare, să stimuleze creș
terea răspunderii colective a oamenilor muncii in ca
litatea lor de proprietari și producători care au in 
administrare 'o parte a bogăției întregului popor, să 
mobilizeze mai activ potențialul de muncă și creație 
al națiunii în înfăptuirea programelor actuale.

Un domeniu predilect și prioritar al activității de 
presă din patria noastră rămine cel al contribuției la

formarea omului nou, al modelării convingerilor co
muniste. Domeniu care o dată cu creșterea spectacu
loasă a factorilor sociali și spirituali ai dezvoltării 
capătă o importanță cu totul deosebită. în spiritul 
orientărilor din documentele de partid, presa este che
mată să abordeze mai stăruitor, să contribuie mai 
substanțial la dezvoltarea conștiinței socialiste, a spi
ritului revoluționar, de angajare și luptă în soluțio
narea problemelor, în depășirea greutăților ce apar, 
în asigurarea mersului mereu ascendent al orînduirii 
noastre, la combaterea consecventă a ideologiei bur
gheze, a orientărilor antisocialiste și anticomuniste, 
îndatoriri mari revin presei în formarea conștiinței 
patriotice, in sădirea mîndriei față de cuceririle revo
luționare ale poporului, în creșterea răspunderii pen
tru amplificarea lor continuă, concomitent cu dezvol
tarea spiritului de colaborare și solidaritate in tradi
țională cu popoarele țărilor socialiste, cu toate formic 
care se pronunță pentru pace, progres, libertate și 
independență.

De Ziua presei române, lucrătorii din presă asi
gură încă o dată conducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigură pe milioanele de cititori, 
poporul pe care il slujesc cu devotament că își vor 
îndeplini cu înaltă competență și dăruire aceste cardi
nale răspunderi, străduindu-se continuu să-și perfec
ționeze activitatea pe tărîmul publicisticii militante, 
să confere o eficiență socială muncii lor de activiști 
ai partidului pe tărîmul presei, de cronicari ai proce
sului revoluționar, ai muncii eroice a poporului pentru 
împlinirea nobilelor idealuri ale socialismului, ale 
păcii în întreaga lume.

Sub semnul istoricului Congres al IX-lea
Așezare de veacuri, cu istoria 

zbuciumată ascunsă în arhive. 
Tirgu Jiu a răzbătut prin epoci, 
rămînind insă, pină nu de mult, 
un orășel modest, un tirg cu iz 
patriarhal. In ultimii 23 de ani, 
anonimatul tirgului de pe Jiu a 
dispărut, numele orașului a egalat 
faima „Coloanei infinite" — în a- 
cest an cînd se împlinește o jumă
tate de secol de la vernisarea trip
ticului de la Tirgu Jiu, semnat de 
genialul Brâncuși. Ritmuri impre
sionante ale muncii, ivite parcă din 
romboidele acestei veritabile „axis 
mundi". dau densitate și vieții de 
aici, ca urmare a politicii consec
vente a partidului de dezvoltare ju
dicioasă, echilibrată a tuturor zo
nelor țării. Municipiul de la poa
lele masivelor muntoase ale Vil- 
canului și Parîngului s-a bucu
rat și se bucură din plin de 
binefacerile socialismului. Acti
vitatea economică a municipiului 
se desfășoară in 44 unități econo
mice. din care 17 de importanță 
republicană, ce realizează mai mult 
de 30 la sută din producția indus
trială a Gorjului și peste 90 la sută 
din producția județului destinată 
exportului. Producția-marfă a cres
cut de peste 16 ori. iar exportul de 
aproape 8 ori, fondul de investiții 
fiind acum de 18 ori mai mare față 
de nivelul anului 1965, anul isto
ricului Congres al IX-lea, care a 
trasat o eră nouă și în istoria aces
tui oraș de pe bătrînul și legen
darul Jiu. In întreprinderile muni
cipiului se realizează produse de 
mare importanță pentru economia

națională : mașini-unelte pentru 
presare și forjare, utilaje miniere, 
benzi transportoare din cauciuc, 
mobilier din lemn. materiale de 
construcții, confecții, sticlărie și 
altele. Este semnificativ faptul că 
dacă la începutul cincinalului 
trecut mașinile-unelte clasice de
țineau 90 la sută din totalul pro
ducției, in prezent acestea repre
zintă mai puțin de o treime, spo
rind simțitor ponderea mașinilor cu 
afișaje numerice, a liniilor automa
tizate pentru fabricația frigiderelor, 
carcaselor compresor, ștantat tole și 
tras profile ondulate pentru trans
formatoare, mașinilor pentru in
dustria aeronautică, automobilisti
că cu programatoare și comandă 
numerică.

Dezvoltarea puternică a indus
triei determină transformarea 
structurală, pe toate planurile, a 
localității. în municipiul Tirgu Jiu 
funcționează trei spitale. 11 dis
pensare medicale teritoriale și 9 
de întreprindere, două centre sto
matologice și două dispensare-po- 
liclinici, 7 creșe. Populația benefi
ciază de 3 case de cultură, 4 cen

tre de creație „Cîntarea României", 
■un club muncitoresc, 3 cinemato
grafe, un muzeu cu patru secții. 
80 de biblioteci cu peste 600 000 de 
volume. 17 librării, o universitate 
cultural-știlnțifică cu patru filiale.
450 formații și cercuri artistice cu ' 
peste 16 000 de participanți. în 
prezent. zestrea edilitară a mu
nicipiului numără peste 20 000 de 
apartamente, amplasate în mari și 
cochete ansambluri de locuințe, cu 
o arhitectură ce îmbină armonios 
stilul tradițional gorjean cu linia 
modernă și oonfortul solicitat de 
exigențele tot mai mari ale popu
lației.

Tot ceea ce am realizat și ne-am 
propus să edificăm de aici înainte 
constituie o ilustrare elocventă a 
grijii partidului nostru pentru ridi
carea continuă a calității vieții, 
crearea unor condiții tot mai bune, 
materiale și spirituale, pentru oa
menii muncii.

Temeinică pregătire 
profesională, calitate înaltă

Fac parte dintr-un 
colectiv numeros, din 
care majoritatea sint 
femei: de toate virste- 
le, profesiile, majori
tatea mame de co
pii. Un _ cdlectiv unit 
Si bine sudat, care zil
nic se confruntă cu 
probleme de plan și 
de calitate. Și, firește, 
le rezolvă cu compe
tență, cu responsabi
litate muncitorească. 
Marca fabricii este 
imprimată pe fiecare 
mantou, rochie, fustă, 
costum, ca să amin
tesc doar citeva din 
produsele noastre. Iar 
girul fabricii nu-l poa
te da decit calitatea. 
Asta și explică de ce, 
cu fiecare an, con
ducerea întreprinderii 
organizează și con
trolează îndeaproape 
cursurile de calificare, 
de policalificare și de 
pregătire a forței de 
muncă. Eu, personal, 
am beneficiat de aces
te forme de pregătire. 
Am lucrat citeva luni 
ca muncitoare necali
ficată, in 1976 am ur
mat un curs de califi
care de 8 luni, apoi 
școala de maiștri în 
cadrul Liceului hr. 28, 
patronat de întreprin
derea noastră. De fapt, 
însăși directoarea în
treprinderii a lu
crat ca muncitoare la 
secția confecții-femei, 
concomitent a absolvit 
liceul, apoi facultatea

de industrie ușoară. 
Aș putea spune că 
nU există secție unde 
să nu intilnești o in
gineră, un cadru de 
conducere, o tehni
ciană sau o maiștri 
provenitei din fostele 
muncitoare. Numai in 
acest an, circa 74 de 
muncitoare urmează 
cursurile serale la di
ferite facultăți. Ce 
vreau să subliniez, de 
fapt, prin exemplele 
date ? Că în competi
ția calității, de care 
vorbeam inițial, intră 
acest argument hotări- 
tor al unei solide cali
ficări. Și ce altceva 
poate reprezenta bătă
lia pentru a ști, a cu
noaște, a lucra bine și 
repede, a te integra in 
normele de muncă, 
decit o permanentă 
luptă ' pentru afir
marea înaltei compe
tențe ?

Avem o întreprinde
re cu utilaje moderne, 
de mare complexitate, 
o organizare științifi
că a producției, dispu
nem de specialiști de 
înaltă calificare, de un 
liceu al nostru, de o 
serie de înlesniri crea
te în ultimii ani, din
tre care aș aminti : o 
creșă cu 450 de locuri 
și o grădiniță cu 180 
de locuri .puse la dis
poziția mamelor cu 
copii mici ; o cantină- 
restaurant, în care zil
nic pot servi masa 
10 000 de oameni ai

muncii ; un cămin 
de nefamiliști cu 300 
■de locuri, la care aș 
adăuga faptul că, nu
mai in ultimii 3—4 
ani, peste 500 de mun
citoare cu mai mulți 
copii au primit locu
ințe noi. Și un exem
plu recent e retu- 
șiera Lidia Hurduc, 
mamă a 8 copii, care 
s-a mutat deja intr-un 
apartament cu 5 ca
mere. Există, pot spu
ne, o concentrare de 
forțe — conducerea în
treprinderii, comitetele 
de partid și de sindi
cat, C.O.M.-ul — care 
au permanent în vede
re rezolvarea proble
melor curente ale fe
meilor din întreprinde
rea noastră : învăță
tura, casa, concediile 
de naștere, afirmarea 
profesională. Și nu 
există femeie din în
treprindere care să fi 
dorit să se afirme și 
să spună că a întim- 
pinat piedici, că n-a 
avut condițiile nece
sare. Afirmarea noas
tră, zic eu, dincolo de 
posibilitățile care ni 
s-au creat pentru stu
diu și pentru creșterea 
copiilor noștri, ține în 
primul rind de calita
tea muncii fiecăreia 
dintre noi.

Catinca STOICA 
maistru confecții, 
secția a 7-a tricotaje, 
întreprinderea 
de confecții
și tricotaje București

Două imagini surprinse de corespondentul nostru voluntar Moise 
Ovidiu Dan. In fotografia din stingă este înfățișat un aspect de 
muncă din întreprinderea de anvelope Zalău, județul Sălaj. Fo-' 
tografia din dreapta înfățișează o imagine grăitoare pentru noua 

arhitectură a orașului Oradea (str. 6 Martie)

In spiritul democrației 

muncitorești-revoluționare
Pasiunea de corespondent volun

tar arh căpătat-o direct in produc
ție. în contactul nemijlocit cu oa
menii. cu preocupările lor de a-și 
Îndeplini întotdeauna la timp și 
mereu mai bine sarcinile care le 
revin, contribuind cu toate forțele 
la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viață.

Am deprins dorința de a scrie 
întrucit. în condițiile democrației 
noastre m unpitorești-revoluționare. 
fiecare om al muncii se poate ex
prima liber. popularizînd expe
riența înaintată a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii, luînd 
întotdeauna atitudine în fața unor 
aspecte negative din activitatea co
lectivului de muncă. în viata so
cială de zi cu zi a orașului în care 
trăim și muncim.

în îndelungata mea activitate de 
corespondent voluntar de aproape 
34 de ani am avut prilejul să pu
blic în coloanele presei sute si mii 
de informații care au pus întot
deauna în lumină eforturile colec
tivului de muncă din ■ întreprin
derea mecanică navală Galați, din 
alte unități economice ale orașului 
nostru, pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. pentru ducerea cu succes 
la îndeplinire a prqgramului de 
dezvoltare economică si socială a 
județului nostru și. prin aceasta, 
a economiei naționale în general.

în activitatea mea de corespon
dent m-a interesat deopotrivă si 
viata din afara uzinei ; strada, 
parcul, unitățile de servire a popu
lației s-au constituit în tot atitea 
subiecte pentru informațiile mele.

Că întotdeauna am fost animat 
de dorința de a oglindi cît mai ve
ridic realitatea, de a aduce în lumi
na tiparului chipuri de oameni, de 
comuniști destoinici, fruntași in 
producție, o dovedește faptul că. in 
prezent. în întreprinderea în care 
lucrez mă bucur de uri sprijin deo
sebit din partea organizației de 
partid, a condqgerii întreprinderii, 
a șefilor de secții și ateliere, care 
îmi oferă sistematic o largă paletă 
de elemente din munca și viața oa
menilor. făcind astfel posibilă cu
noașterea in județul nostru si in 
afara lui a preocupărilor si fapte
lor acestor minunate colective.

Viața, munca în uzină și în afara 
ei. noile construcții de locuințe si 
edilitar gospodărești, dezvoltarea 
tot mai puternică a municipiului și 
județului nostru îmi oferă mereu 
noi aspecte și realizări care me
rită să fie popularizate, generaliza
te. cunoscute de către marea masă 
a cititorilor.

Este și motivul pentru care caut 
să fiu mereu în mijlocul eveni
mentelor și. de pe poziția cores
pondentului voluntar comunist, să 
relatez, cu exigenta caracteristică 
cuvîntului scris, in spiritul magis
tralelor expuneri ale secretarului 
general al partidului, aspecte sem
nificative din activitatea celor care 
Zi de zi își aduc -contribuția la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea si Conferința 
Națională ale P.C.R.

Nicolae BOGHEAN
maistru, întreprinderea mecanică 
navală Galați

Cu satisfacția datoriei 
împlinite

Roadele 
răspunderii 

muncitorești
In aceste zile se împlinesc 33 de 

ani de cind. îndemnat de preocu
pările si strădaniile tovarășilor mei 
de muncă, de succesele lor. am aș
ternut pe hirtie primele rinduri pe 
care le-am adresat ziarului „Scin- 
teia“ si nu mică mi-a fost bucuria, 
cind. după citeva zile, am găsit in 
paginile sale scurtele mele însem
nări. De atunci am scris organului 
central de presă al partidului sute 
de corespondente in care m-am 
străduit să surprind fapte deosebi
te de muncă, evenimente din viata 
și activitatea Combinatului de pro
duse sodice Govora, care lua naș
tere tocmai in acei ani. ori despre 
marile împliniri pe care municipiul 
Rimnicu Vilcea. asemenea întregii 
țări, le-a cunoscut îndeosebi după 
istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. congres care avea să 
devină piatră de hotar pentru o 
nouă si luminoasă perioadă in con
strucția socialistă a patriei, intra
tă în conștiința întregii națiuni 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Am încercat să adun micile cro
nici publicate sub semnătura mea 
și am avut plăcuta surpriză de a 
închega un veritabil dxpozeu al 
genezei si dezvoltării marelui 
combinat de la Govora. Iar această 
bucurie este azi cu atît. mai mare 
dacă mă gîndesc că „cronicarul'*  nu 
a fost doar un martor, uri simplu 
înregistrator de fapte. Si date, ci 
participant direct la creșterea vi
guroasă a combinatului, la edifi
carea industriei chimice pe melea
gurile vîlcene. Ziua, de exemplu, 
luam parte la punerea în funcțiune 
a primelor capacități din cadrul 
Uzinelor II și III. iar seara mă a- 
dresam ziarului „Scinteia" prin 
scrisori, ca de la prieten la prieten.

O dată cu industria, sub privirile 
noastre, prin munca noastră a in- 
floriț. și municipiul Rimnicu Vilcea. 
au înflorit cartierele Traian. Nord. 
Ostroveni si mai recent Ana Ipă- 
tescu. Cozia. Știrbei Vodă. Rîmnic 
Sud. aducind noi palete de frumu
seți arhitecturale si urbanistice 
orașului de pe cursul mijlociu al 
Oltului. Toate aceste evenimente a- 
dunate ca un corolar în salba de 
lumini a vieții noastre economico- 
sociale au constituit, la rindul lor. 
tot atitea surse de inspirație pentru 
corespondentul care a făcut din 
informarea presei propriul său crez 
de viată. Era firesc, era necesar 
acest lucru pentru ca tot ceea ce 
oamenii au durat frumos si trainic 
și pe aceste locuri să fie cunoscut, 
să rămină, prin paginile ziaru
lui. pagini de istorie nouă, socia
listă.

Alexandru REZEA 
pensionar (fost tehnician, 
la Combinatul de produse sodice

Ion TARBAC
maistru la Întreprinderea 
de mașini-unelte,
pentru presare și forjare, Tg. Jiu

Tinerii, în primele rinduri
Despre tineri se spune că ei rer 

prezintă nădejdea și viitorul po
porului, al patriei. Și acest lucru 
este cu atit mai adevărat irr zilele 
noastre, in epoca de mărețe ctitorii 
socialiste pe care le înfăptuim sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
cind înfățișarea de azi a patriei, 
in continuă prefacere și înnoire, 
poartă din plin pecetea tinereții. 
Și dacă scriu aceste rinduri o fac 
din adinca pornire a inimii cu gin- 
dul la minunatul tineret al între
prinderii noastre, puternic anga
jat in realizarea unor sporite sar
cini de export.

Aproape la toate locurile de 
muncă din întreprindere tinerii 
noștri muncitori — și numărul lor 
trece de 1 000 — răspund, zi de zi, 
cu spirit angajant la chemările 
adresate de organizațiile de partid 
și UT.C., imbrățișînd o seamă de 
valoroase inițiative muncitorești 
menite să conducă la ridicârea ne
contenită a competitivității pro
duselor, la reducerea substanțială 
a importurilor de materii prime și 
materiale.

Abnegația, devotamentul față de 
colectiv și intreprjndere, hărnicia, 
rezultatele foarte frumoase obținu
te zi de zi au condus in chip firesc 
la promovarea unor tineri munci
tori. care au făcut dovada acestor 
admirabile calități. în funcții pe 
măsura capacității lor. Citeva 
exemple sint edificatoare. Econo
mista Luciana Lazin îndeplinește 
funcția de șef al biroului export ; 
economistul Marian Miclăuș — 
șeful biroului plan ; ing. Ioan Pa
vel — șeful atelierului de cerce
tare și proiectare tehnologică ; ing. 
Ștefan Matuz — șeful secției mon
taj etc.

Dar și în domeniul creativității 
tehnico-științifice avem temeiuri 
serioase pentru a ne mîndri cu 
realizări notabile, semnate de ti
neri care folosesc din plin baza 
tehnico-materială din unitate pen- 
tru modernizarea și înnoirea pro
ducției. Printre aceștia se situează 
ing. Mihei Brîndău, — cel mai tî- 
năr inventator din întreprindere, 
care, fapt deosebit de semnifica
tiv, este și președintele comisiei de

creație tehnico-științifică. Deosebit 
de activi în mișcarea de invenții 
și inovații sint și tinerii ingineri 
Marius Chertes, Bekesi Laszlo, 
Viorel Orha, Podolyak Tiberiu, 
Cseh Ana, Octavian Erdei și alții.

Și in întreprinderea noastră, ca 
pretutindeni în țară, au fost pri
mite cu multă bucurie și însufle
țire recentele măsuri ale partidului 
și statului privitoare la majorarea 
retribuțiilor de care beneficiază în 
mare măsură tinerii. Circa 350 din 
rindul acestora vor primi sporu
rile cuvenite la retribuție încă in 
această lună. Ce altceva poate fi 
această măsură decit o nouă și im
portantă dovadă a grijii părintești 
cu care este înctTnjurat tineretul 
in societatea noastră, pentru a se 
afirma plenar și a fi cu adevărat 
schimbul de nădejde al patriei ?
Gheorqhe IEDERN 
lăcătuș, secretar adjunct 
al Comitetului U.T.C.
de la întreprinderea „23 August" - 
Satu Mare

Cooperativa agricolă - sursă a puterii 
economice a comunei

Comuna Ciumani este situată pe 
valea Mureșului, în depresiunea 
Gheorgheni, gard in gard cum s-ar 
zice cu așezarea Joseni, de la a 
cărei stafie meteorologică se anun
ță temperaturile cele mai joase 
care se înregistrează in țara noas
tră. Solul nu este de calitatea cea 
mai bună, iar din fintinile noas
tre izvorăște apă cu săruri mine
rale. In amplul proces al transfor
mărilor revoluționare ce a cuprins 
și agricultura, ca toate domeniile 
de activitate, oamenii comunei, co
operatorii au ajuns la o nouă con
știință a menirii și valorii lor : să 
învețe să facă pămintul să rodeas
că. Cu deosebire în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
și comuna noastră a făcut pași tot 
mai importanți pe drumul bunelor 
rezultate atît in producția vege
tală, cit șl in cea zootehnică, in 
valorificarea superioară a tuturor 
resurselor locale, determinînd creș
terea puterii economice a locali

tății, sporirea substanțială a veni
turilor cooperatorilor, in fapt a în
tregii populații. Citeva date com
parative vor susține aceste afir
mații. între anii 1965 și 1987, va
loarea fondurilor fixe ale coopera
tivei agricole Ciumani a crescut de 
peste 5 ori, producția vegetală de 
peste 3 ori. iar producția zooteh
nică de 4 ori. Ca urmare, dacă va
loarea unei norme a fost in 1965 
de 17 lei. in anul trecut a ajuns la 
69,23 lei. Practicăm astăzi o agri
cultură modernă, in conformitate 
cu cerințele noii revoluții agrare 
și nu mă voi sfii să spun că uni
tatea noastră se numără printre 
primele cooperative agricole ale ju
dețului. Am beneficiat și benefi
ciem ân continuare de importante 
fonduri bănești din partea statului, 
anual peste 3 milioane lei, pentru 
modernizări, mai ales în zootehnie, 
unde am construit grajduri noi. am 
mecanizat lucrările. în acest an în
cep pe terenurile noastre lucrări 
de irigații, după ce am scos, prin

regularizări, de sub efectul inun
dațiilor, sute de hectare.

Pentru. ridicarea nivelului de 
viață al locuitorilpr comunei. în 
acești ani am construit în Ciumani 
un complex comercial cu 6 unități 
de desfacere, cămin cultural cu 
400 locuri, blocuri de locuințe, 
școală generală cu 3 niveluri și 16 
săli de clasă, cu laboratoare și ca
binete. sală de gimnastică, pati
noar modernizat. Am introdus apa 
potabilă pe o rețea de 9 km, am 
făcut canalizare. Am dezvoltat 
sfera prestărilor de servicii, rea- 
lizînd in acest an o producție, din 
care o parte este pentru export, 
în valoare de 64 milioane lei. Lo
cuitorii și-au construit gospodării 
temeinice, tinerii comunei se sta
tornicesc în număr tot mai mare 
în localitatea natală. devenind 
membri cooperatori.

Baroti LUDOVIC 
primarul comunei Ciumani, 
județul Harghita

Ce poate fi mai minunat, mai 
tonic pentru un om cu timplele 
Încărunțite, care și-a dedicat in- 
treaga viață și activitate nobilelor 
idealuri ale partidului și poporului, 
înfloririi continue a scumpei noas
tre patrii decit să știe, și să o 
simtă din plin, că are băt.rînețea 
asigurată,, o bătririețe pe care ș-o 
trăiască In demnitate, așa curii i-ă 
fost munca de o viată. Sint unul 
din pensionarii- acestei țări, care 
siriițe ocrotirea, grija statornică a 
partidului, personal a celui mai 
iubit fiu al națiunii române, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ilustra
tă și de recentele măsuri adoptate 
pentru majorarea pensiilor. Sint. 
mai bine de 40 de ani de cind 
scriu „Scinteii" în calitate de co
respondent voluntar. Cu toate aces
tea. îmi este greu să găsesc cele 
mai potrivite cuvinte pentru a reda 
satisfacția ce mă încearcă pe mine, 
unul din purtătorii de cuvint ai 
oamenilor muncii, ai locuitorilor 
tînărului orășel de pe malurile 
Birzavei — Bocșa.

Peste 40 de ani am lucrat în 
uzină și tot atiția ani am încercat 
să surprind cele mai semnificative 
realizări ale colectivului muncito
resc al Bocșei pentru a' le face cu
noscute, prin intermediul ziarului.

întregii țări. Am relatat despre îm
plinirile din producție ale oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa. in 
mijlocul cărora am trăit și muncit, 
despre manifestările politico-ideo- 
logice și educative sau preocupările 
cultural-artistice ale bocșenenilof. 
Nu am neglijat nici. celelalte pro
bleme ale orașului — edilitare, so- 
cial-gospodărești, cum nu am ocolit 
nici neajunsurile din munca și acti
vitatea noastră. Cred Că insumate, 
corespondențele expediate de mine 
în acești ani se cifrează la peste 
7 000. Acum sint pensionar, dar 
nimic din ceea ce se intimplă in 
întreprindere sau in orașul Bocșa 
nu-mi este străin. Țin permanent 
legătura cu uzina, cu oamenii care 
vin și-mi aduc vești despre tot ce 
este nou in, domeniul lor de activi
tate. E adevărat, nu mai lucrez- în 
întreprindere, daf nu pot sta de-o 
parte, răspund prezent la toate so
licitările consiliului popular orășe
nesc, particip activ la acțiunile de 
înfrumusețare și bună gospodărire 
a urbei noastre.

Ioan ROTARESCU 
corespondent voluntar. Bocșa

In satul de astăzi

- porți larg deschise 
înnoirilor

Utilizarea intensivă și 
gospodărirea eficientă a 
pămîntului — această 
mare avuție națională — 
reprezintă condiții hotărî- 
toare pentru progresul a- 
griculturii și ridicarea, pe 
această bază, a bunăstării 
cooperatorilor. Pornind de 
la aceste idei, oamenii 
Vitomireștiului — comună 
săracă în trecut, dispu- 
nînd de un sol arid de tip 
podzolic — care obțineau 
la început producții foarte 
scăzute, de 600—700 kg 
grîu la hectar, 1 200—1 300 
kg porumb știuleți la hec
tar etc., au pornit hotărîți, 
cu toate forțele, la pune
rea în aplicare a celor 
mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii agrare, 
transformînd într-un timp 
scurt locurile aride în 
grădini tot mai înflo
ritoare.

Podzolul tratat cu a- 
mendamente, desfundat 
cu scormonitorul șl ferti
lizat organic și chimic 
dă astăzi producțil-record 
la grîu, porumb, struguri 
și fructe, producții despre 
care am scris și vom mai 
scrie. Aceste rezulta
te deosebite obținute de 
cooperativa agricolă de 
producție au fost posibile 
datorită hărniciei mecani
zatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor noștri. Rea
lizări importante s-au ob
ținut și pe seama creării, 
încă cu aproape două de
cenii în urmă, a unor sec
ții de mică industrie și 
prestări de servicii pentru 
populație a căror valoare 
a producției-marfă a atins 
în prezent 65 milioane lei.

în cursul a numai două 
decenii locuitorii comunei 
au mărit de circa 9 
ori valoarea producției 
globale agricole, de 21 ori 
valoarea producției-marfă 
industriale, iar dacă la 
început trăiam din credi
tele acordate de către 
stat, în prezent dispunem 
de un fond de peste 15 
milioane lei, numai bene
ficiile la nivelul unui an 
reprezentînd 5 milioa
ne lei.

O dată cu obținerea de 
producții cît mai bogate 
și venituri cît mai mari, 
a crescut și aportul oame
nilor muncii din Vitomi- 
rești la constituirea fon
dului centralizat al sta
tului, la realizarea pro
gramului de autoaprovi- 
zionare, la gospodărirea 
și înfrumusețarea aces
tei așezări.

Veniturile realizate din 
muncă în cadrul C.A.P., 
cît și din gospodăriile 
proprii au dus la ridica
rea neîncetată a nivelu
lui de trai material și 
spiritual al oamenilor 
din comuna noastră.

Aici s-au ridicat peste 
450 de case noi, in care 
se găsesc mai bine de 
2 200 de aparate de ra
dio, televizoare și fri
gidere și 70 de autotu
risme proprietate per
sonală. Toate acestea vin 
să întregească tabloul 
marilor prefaceri care 
s-au produs și în aceas
tă comună, la fel ca in 
întreaga țară, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Nicolae BARBU 
vicepreședintele 
Consiliului popular 
comunal Vitomirești - Olt

Atitudinea
înaintată - probată 

prin muncă
Comitetul comunal de 

partid și organizațiile de 
bază din cele 5 sate apar
ținătoare comunei Lunca, 
județul Mureș, acordă o 
deosebită atenție formării 
profilului moral al omu
lui nou. în munca poli- 
tico-educativă desfășurată 
punem un accent deosebit 
pe afirmarea puternică a 
răspunderii personale a 
fiecărui cetățean, militind 
ca fiecare, la locul său de 
muncă, prin eforturile 
sale de gind și faptă, să 
reprezinte o sursă de pro
gres, un factor de perfec
ționare continuă a activi
tății. Lucru deloc întim- 
plător. dacă avem în ve
dere specificul comunei 
noastre — cu profil zoo
tehnic — unde membrii 
cooperatori și fiecare ce
tățean în parte au un rol 
hotărîtor in creșterea și 
îngrijirea. între altele, a 
celor 5 464 capete bovine, 
10 351 ovine. 2 821 porcine, 
a unui mare număr de 
iepuri de casă și a peste 
25 000 păsări. Drept care, 
activitatea noastră de 
formare a omului nou 
este canalizată, cu precă
dere. în direcția afirmării 
convingerii că munca fie
căruia- reprezintă o pîr- 
ghie importantă in asigu
rarea progresului general 
al comunei și al fiecărui 
sat în parte. In prezent, 
acțiunile politico-educa- 
tive organizate de comi
tetul comunal de partid și 
de fiecare organizație de 
bază din localitate vizea
ză creșterea puternică a 
producției agricole vege
tale și animaliere. îndeo
sebi prin fdlosirea mai 
bună a fondului funciar, 
prin aplicarea rezultatelor 
cercetării științifice în 
toate fermele zootehnice

ale C.A.P. si ale asocia
ției economice de creștere 
a taurinelor. Subliniez că 
prin atragerea in munca 
politico-educativă a celor 
mai bune cadre din comu
nă — ingineri, medici, ca
dre didactice și tehnicieni 
din activul nostru de 
partid — am reușit să 
orientăm întreaga mun
că de partid spre pro
blemele esențiale cu care 
ne confruntăm, accen- 
tuind, cu precădere, des
fășurarea optimă a cam
paniei de recoltare și 
depozitare a furajelor, 
care, in raza noastră de 
activitate, continuă pină 
toamna tirziu.

Ținind seama de co
mandamentele actuale ale 
activității de partid, mun
ca de propagandă pe care 
o desfășurăm o axăm. în 
prezent, pe educarea per- 

'manentă a comuniștilor, a 
tuturor cooperatorilor din 
comună in spiritul cultu
lui muncii, al dragostei 
pentru pămintul natal și 
al preocupării de zi 
cu zi pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor e- 
conomico-sociale ce ne 
revin.

Apropiata aniversare a 
zilei de 23 August — săr
bătoarea națională a po
porului nostru — consti
tuie un prilej de a ne in
tensifica munca politico- 
educativă in toate satele 
componente, astfel ca lo
cuitorii comunei Lunca să 
întimpine această zi. ase
menea întregii țări, cu re
zultate cit mai bune in 
toate domeniile.

Viorel VINGARZAN 
propagandist,
secretar al organizației * 
de partid din satul Sîntu, 
comuna Lunca, 
județul Mureș
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Zootehnia - locul de muncă al celor mai buni, 

de afirmare a priceperii specialiștilor

și cadrelor de conducere

MAI MULT!IN ClTIVA ANI, DE APROAPE SASE ORI
Efectele acțiunii de punere in valoare a resurselor existente la C.A.P.

PRODUCȚIA DE EXPORT -
realizată ritmic, la înalt nivel calitativ
Calitatea impune marca fabricii

Situată în zona submontană a ju
dețului Mureș, cooperativa agricolă 
din Mitrești nu ..spunea", cu ani in 
urmă, aproape nimic demn de reți
nut în materie de zootehnie. Și nu 
doar așezarea izolată a unității o tă
cuse un timp ..uitată" chiar și de 
specialiștii organelor agricole, ci. in 
primul rind. rezultatele slabe obți
nute ani la rind in producția zoo
tehnică. Să luăm, bunăoară (deloc 
întimplătorl), ca an de referință 1980. 
Unitatea număra atunci 1 250 tauri
ne. din care 600 îl constituia efecti
vul matcâ. Ca număr de animale, 
efectivul era. și cu opt ani în urmă, 
apreciat ca fiind corespunzător, nu
mai că producția medie de lapte de 
la o vacă furajată abia insuma 
atunci 870 litri. Una din cele mai 
slabe producții din județ.

Tovarășul Nagy Jenă. președintele 
cooperativei agricole, ne spune acum: 
„Cind am fost ales președinte al 
unității, am pornit la muncă cu con
vingerea că, fără o disciplină fermă 
și oameni cu dragoste față de ani
male. creșterea producției de lapte, 
a celei zootehnice în general, rămi- 
ne. la urma-urmei, un deziderat". 
Cu acest crez și-a început interlo
cutorul nostru, in ianuarie 1981. acti
vitatea de președinte la C.A.P. Mi
trești. Că nu avea să-i fie deloc 
ușor era un lucru cert. Cu atît mai 
mult cu cit cele 13 grajduri de tip 
gospodăresc erau dispersate în toate 
oele cinci sate, cît cuprindea coope
rativa agricolă din Mitrești. iar su
prafața destinată bazei furajere era 
limitată, ea constind atunci (ca și 
azi, de fapt) din 250 hectare pășuni, 
închiriate de la întreprinderea de 
pajiști. 155 hectare terenuri din ara
bil și 305 hectare finețe naturale. La 
aceasta se adăuga faptul că un mare 
număr de animale aveau un poten
țial biologic scăzut.

Concret, ce s-a întreprins In 
scopul redresării zootehniei și creș
terii producției de lapte ? Primele 
acțiuni au vizat. între altele, repa
rarea adăposturilor, in fapt o semi- 
modernizare a lor. prin introducerea 
mulsului mecanic în patru grajduri 
si aducerea apei potabile în toate 
adăposturile. Dar aici, față de alte 
ferme zootehnice, in care s-a ur
mărit modernizarea cu orice preț, nu 
grajdurile noi au dus la îmbunătă
țirea condițiilor de viață a animale
lor. ci „specializarea" unor sate pe

Cind jocul de-a angajamentele și autocritica formală
nu primesc replica hotărîtă și la timp...

...primăria nu știe nici cit lapte livrează cooperativa agricolă
Tn ziarul „Scinteia" nr. 14 237 din 

28 mai a.c.. în articolul „Pe teren, 
la soluționarea problemelor" se men
ționa faptul că unele cadre din ju
dețul Brăila, printre care și Mihăilă 
Căldăruș. vicepreședintele Consiliu
lui popular al comunei Tudor Vladi- 
mirescu. au fost sancționate în ple
nara Comitetului județean de partid 
cu .activul pentru...... plimbări de a-
grement" in sectoarele de care răs
pund. Se evidenția că această moti
vație. a plimbărilor de agrement, a- 
dăugată. desigur, faptelor concrete, 
are o profundă semnificație : prin 
aceasta comitetul județean de partid 
a pus intr-un mod hotărit accentul 
pe combaterea unor atitudini, a unor 
mentalități. Și anume, atitudinea de 
superficialitate in indeplinirea sar
cinilor. Mentalitatea funcționărească, 
birocratică, prin care se rezumă totul 
la : „am fost pe teren", „am con
statat". „am ținut ședințe", fără pre
ocuparea rezolvării concrete și ope
rative a unor neajunsuri, a proble
melor pe care le ridică viața.

Dar iată că după un timp s-a pri
mit Ia redacție o scrisoare din partea 
tovarășului Mihăilă Căldăruș în care 
acesta arată : „de cind am fost ales 
in această funcție nu am fost sanc
ționat. pentru neindeplinirea sarcini
lor de partid, a îndatoririlor de 
serviciu sau alte abateri". Pornind 
de la această afirmație, in mod nor
mal, cerea in scrisoare să i se dea 
răspuns.

Pentru lămurirea cazului, am por
nit din nou pe tirul faptelor.

Mai întii consultăm stenograma 
plenarei comitetului județean de 
partid cu activul in care găsim men
ționată sancțiunea respectivă, cu 
numele.- prenumele și funcția celui 
in cauză. E vorba de o sancțiune 
administrativă, cu unele consecințe 
materiale. Apoi. împreună cu tova
rășul Ion Staicu. instructor al sec
ției organizatorice a comitetului ju
dețean de partid, ne deplasăm in 
comuna Tudor Vladimirescu. Aici, 
primele deslușiri ne-au fost furni
zate de tovarășa Ileana Bonciu, 
secretar al comitetului comunal de 
partid, primarul comunei Tudor 
Vladimirescu :

— Secretariatul comitetului jude
țean de partid a întreprins analize 
la fata locului in sectoarele zooteh
nice din mai multe unități socialis
te. printre care si la cele din comu
na noastră. în urma celor constatate 
au fost elaborate planuri concrete 
de măsuri, pe județ și pentru fie
care unitate in parte, iar concluziile 
au fost prezentate in plenara cu ac
tivul a comitetului județean de 
partid. în acest cadru au fost anun
țate și unele sancțiuni, printre care 
și cea dată tovarășului Mihăilă Căl

creșterea diferitelor categorii de ani
male. Bunăoară, vacile cu lapte silit 
adăpostite și ' îngrijite numai in 
grajdurile din satele Vadu și Mi
trești, junincile — la Vărgata, vițeii 
intre 6 și 12 luni — la Valea, m 
timp ce junincile gestante — la Grîu- 
șor. „Deși asemenea experimente au 
fost primite la început de unii În
grijitori și chiar specialiști cu zîm- 
bete ironice — ne spune președintele 
cooperativei agricole — am perseve
rat un ăn-doi. iar acum experimen
tul nostru nu numai că a fost însu

• De la 870 litri de lapte — la 5 000
• In ferma zootehnică lucrează numai cine crește 

bine animale și în propria gospodărie
• De pe aceleași suprafețe, furaje incomparabil 

mai multe și de cea mai bună calitate
• In 1987- aproape 150 vagoane cu lapte livrat 

la fondul de stat

șit tn totalitate, ci este preluat si de 
alte ferme zootehnice. Avantajele 
sint incontestabile. în primul rind, 
permite lotizarea și furajarea vaci
lor cu lapte în raport de producțiile 
realizate, în timp ce specializarea 
îngrijitorilor pe categorii de anima
le duce la creșterea răspunderii oa
menilor fată de efectivele reparti
zate".

Tot cu neîncredere a fost privit 
președintele unității și atunci cind... 
„și-a permis" să procedeze, cu o 
ambiție dezarmantă, și . la selecțio
narea îngrijitorilor, care in concep
ția lui și a ingiperului-șef. Szabo 
Zoltan, trebuiau să fie ei înșiși buni 
crescători de animale în gospodăria 
proprie. Rezultatul ? Cei 113 lucră
tori ce deservesc zootehnia sint de 
fapt și cei mai destoinici oameni ai 
cooperativei. Asistind. de curind, 
la un program de grajd — care aici 
începe zilnic la ora 4.45, și se incheie 
la ora 21 — am constatat că peste 
tot acesta debutează obligatoriu cu 
spălatul și curățatul fiecărui ani
mal. De ce ? Aveam să aflăm ulte

dăruș. carp. în consiliu, răspunde 
de sectorul zootehnic. Chiar a doua 
zi. in plenara comitetului comunal, 
de partid și a comitetului executiv 
a! consiliului popular comunal, am 
anunțat și planul de măsuri? pe care 
avem obligația să-l îndeplinim, și 
sancțiunea primită de vicepreședin
te. E drept, noi n-am consemnat tn 
scris această sancțiune și nici nu 
am primit un document scris in le
gătură cu sancțiunea anunțată. Pro
babil că. intre timp, cineva a apre
ciat că nu e cazul să se aplice aVind 
in vedere faptul că cel vizat este nou 
in funcție. Deși din punct de vedere 
strict administrativ sancțiunea nu 
s-a aplicat, totuși, ca membru de 
partid, tovarășul Mihăilă Căldăruș 
trebuia să se considere sancționat 
moral, finind seama de lipsurile 
constatate cu prilejul analizei.

ÎNTR-0 COMUNĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA

Acesta este punctul de vedere al 
secretarului comitetului comunal de 
partid, primarul comunei. Se impun, 
credem, citeva întrebări : „De ce o 
sancțiune anunțată in plenara cu 
activul a comitetului județean de 
partid și deci cunoscută de intreg 
județul nu este aplicată pină la 
urmă efectiv, conform unor reguli 
dc procedură bine stabilite ? Cum se 
poate ca „cineva" să „aprecieze" alt
minteri decit se hotărăște și se anun
ță intr-un for de conducere colec
tivă ? Este vorba deci de încălcarea 
unei hotărîri. de o situație ale cărei 
urmări concrete aveam să le con- 

•statăm de indată in comună. Să re
venim deci :

— Am ascultat o primă opinie. 
Dar din punctul dumneavoastră de 
vedere, care-i situația, tovarășe Căl
dăruș ?

— E adevărat că am fost anunțat 
verbal în legătură cu sancțiunea și 
cu planul de măsuri, dar. drept să 
vă spun, dacă n-am primit nimic 
scris, am uitat de sancțiune, deși la 
timpul respectiv mi-am făcut auto
critica și mi-am luat, angajamentul...

— Desigur n-ati uitat și de pro
gramul de măsuri pentru redresarea 
zootehniei, elaborat cu prilejul ana
lizei. Si nici de autocritică și anga
jament. Tocmai de aceea, care-i în 
momentul de fată situația din zoo
tehnie ? Cum stați. de pildă, cu pla
nul producției de lapte ?

La această întrebare primarul șl 
vicepreședintele se uită unul la al
tul și ridică, rind pe rind. din umeri.

— în clipa de față nu vă putem 
răspunde. Noi nu aVenț situația...

— Cum se poate asta ? Tocmai 
dumneavoastră, care răspundeți 

rior. Ban Sandor — unul din Îngri
jitorii fruntași din Mitrești — ne 
spune că pe baza experienței proprii 
efectuate în ultimii cinci ani pe 
un lot de 10 vaci, a constatat că, atit 
îri perioada de stabulație, cît și in 
cea a pășunatului. prin asigurarea 
curățeniei exemplare a animalelor 
și a unui climat corespunzător in a- 
dâposturi, producția de lapte crește, 
în medie, cu circa 10—15 la sută. 
Bineînțeles, cu condiția ca și fura
jarea să fie forespunzătoare. Și ea 
este, dacă avem în vedere că aici 

rația zilnică a unei vaci cu lapte tn 
perioada de stabulație constă din 
6—8 kg fin de cea mai bună calita
te. . 30 kg siloz și 5—8 kg borhot de 
bere, iar în perioada pășunatului va
cile primesc în completare 20—30 
kg (trifoliene) masă-verde.

Desigur, la Mitrești sint și alți 
factori care au determinat schimba
rea radicală, in ultimii ani. a modu
lui în care se lucra in zootehnie. Am 
reținut, bunăoară, că in ultima pe
rioadă consiliul de. conducere a ma
nifestat o preocupare deosebită pen
tru întregirea continuă a efectivelor 
din rasa „Bălțata Românească" cu 
vaci al căror potențial biologic și 
productiv să fie foart'e ridicat. Cum ? 
Aflăm tot de la președintele unită
ții. „Prin acordarea unei atenții de
osebite realizării programului de 
montă. îngrijirii exemplare a viței
lor, ceea ce ne dă posibilitatea 'ca in 
fiecare an să putem selecționa din 
prăsită proprie cel puțin 100 de ju- 
ninci gestante cu potențialul biolo
gic cel mai ridicat pentru înlocuirea 
efectivelor reformate. Acest lucru 

direct de plan, nu știți cum stau 
lucrurile ? Atunci cum controlați, 
cum conduceți, cum puteți răspunde?

— Fapt e că la consiliul popular 
nu avem nici o situație.

— Nici măcar de la cooperativa 
de aici, din sătul de centru al co
munei Tudor Vladimirescu ?

— Știți... noi am terminat banii 
pentru convorbiri telefonice, așa că 
nu avem cum lua situația.

în acest moment se impune a doua 
precizare : sediul C.A.P. Tudor Vla
dimirescu nu-i peste șapte dealuri și 
șapte văi. cum s-ar putea crede, ci. 
cum se spune. ..gard in gard" cu 
primăria.. Dacă și de peste gard si
tuațiile trebuie luate, neapărat, la 
telefon nu-i de mirare că „s-gu ter
minat banii pentru convorbiri tele
fonice". Asta, lăsind la o parte fap
tul că zootehnia nu se poate condu

ce și controla telefonic, din birou, și 
că în acest mod nu se poate face 
autocritica prin fapte si nu se va 
putea îndeplini angajamentul luat. 
Tocmai de aceea, impreună cu pri
marul și vicepreședintele mergem la 
ferma C.A.P.-ului. care, nici ea. nu-i 
prea departe de sediul primăriei.

Deplâsindu-ne in sectorul zooteh
nic al C.A.P.-ului. am intilnit o si
tuație care confirmă faptul că aici, 
la Tudor*  Vladimirescu, sămința cri
ticii și autocriticii n-a dat rodul aș
teptat. Spre totala noastră nedume
rire. nici șeful fermei. Ion Ciutacu, 
încălcîndu-și cele mai elementare 
îndatoriri, .nu cunoștea nimic despre 
situația indeplinirii planului. Ba, 
mai mult, nu cunoștea nici măcar 
planul zilnic si nici cit a livrat 
ferma la mulsul de dimineață, iar 
„Registru! de evidentă al laptelui" 
nu era completat de citeva zile.

Mergind la grajduri, am găsit o 
situație greu de descris, care vădea 
absenta totală a spiritului de buni 
gospodari. Deși era . după-amiază, 
incă nu se făcuse curățenie în 
acea zi. Am mai constatat că 
vacile se mulg toate la un loc, 
așa că nu se știe nici cit lapte dă 
fiecare vacă in parte, nici cum mun
cește fiecare îngrijitor. în această 
situație, vacile nu sint hrănite*  dife
rențiat. în funcție de producție, iar 
acordul global se aplică, după cum 
ne-a declarat textual șeful' de fer
mă : „la ghici, adică așa cum ni se 
pare că a muncit cutare sau cutare 
îngrijitor".

Puțin mai tirziu. la o Intîlnire 
cu factorii de răspundere din comu
nă și din C.A.P.. aveam să aflăm, 
in urma unor calcule făcute în fața

Mitrești, județul Mureș
ne-a permis ca anual să ne putem 
întregi efectivele cu aproape 120 
vaci cu lapte, cele cu o producție 
zilnică de sub 10 litri lapte consi- 
derindu-le nerentabile".

Cu răspundere s-a acționat aici și 
în ce privește asigurarea furajelor. 
Deși unitatea nu are pășuni proprii, 
ci doar în cooperare cu intreprinde- 
rea de pajiști, iar suprafețele desti
nate culturilor furajere sint — cum 
subliniam mai sus — reduse ca în
tindere. prm buna lor gospodărire și 

. cultivarea, cu precădere, a tritolie- 
nelor, unitatea și-a asigurat an de 
an furaje îndestulătoare și de cea 
mai bună calitate, paiele sau cocenii 
de porumb fiind utilizați parțial nu
mai în hrana animalelor de muncă. 
Aceste acțiuni, corelate cu discipli
na riguroasă a muncii fiecărui in- 
grijitor explică în mare măsură sal
tul calitativ înregistrat de această 
unitate la producția de lapte. Să 
luăm, bunăoară, ca termen de com
parație anul 1987. Față de 1980, pro
ducția medie de lapte pe vacă fura
jată a crescut de la 870 litri la 4 802 
litri. Adică un spor de producție de 
aproape 6 ori, pentru care C.A.P. Mi
trești a fost distinsă in acest an cu 
înaltul titlu de „Erou al noii revo
luții agrare".

Unitatea a livrat tn anul prece
dent la fondul de stat 14 999 hectoli
tri lapte STAS (circa 150 vagoane cu 
lapte), iar in primele 7 luni din a- 
cest an — 9 217 hi, cu 3 201 hi mai 
mult decit prevederile planului, rea- 
lizind pină la această dată o produc
ție medie de 3167 litri pe vacă fu
rajată. în 1987. din -totalul vacilor cu 
lapte.. 71 au realizat in medic o pro
ducție de cite 5 500 litri lapte fieca
re, iar în acest an se estimează ca 
fiecare din vacile cu lapte să reali
zeze o producție de cel puțin 5 000 
litri lapte. O altă constatare. Dai 
fiind că in 1987 numai sectorul zoo
tehnic a realizat o producție in va
loare dc 8.9 milioane Ici, mai mare 
cu 1.7 milioane lei decit cea plani
ficată. retribuția medie lunară a în
grijitorilor a crescut, față de 1980. dc 
aproape 10 ori. Drept care, obiecti
vul urmărit de cooperatorii din Mi
trești este nu numai de a menține, 
și in 1988. această producție, ci și de 
a o depăși cu cel puțin 100—200 litri 
lapte pe fiecare vacă furajată.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

noastră (deoarece situația nu se cu
noștea nici măcar aproximativ 1) 
care-i stadiul indeplinirii planului 
producției de lapte : 64 la sută. Mai 
exact : 64 la sută din cit ar fi tre
buit să dea C.A.P.-ul pină către 
sfirșitul lui iulie.

Iată, așadar, că aici, la Tudor Vla
dimirescu. n-a fost uitată doar sanc
țiunea anunțată, ci si programul de 
redresare a zootehniei. Deși în ca
zul relatat sancțiunea a fost îndrep
tățită, renunțarea voluntaristă la 
aplicarea ei. neurmărirea efecte
lor nu au, antrenat mobilizarea răs
punderii celui in cauză. Și. totodată, 
n-a contribuit nici la dezvoltarea 
simțului de răspundere al celor din 
jur.

Evidențiam (in articolul amintit la 
Început) inițiativa bună a comitetu
lui județean de partid de a muta lo
cul analizelor in unitățile economi
ce. de a dezbate și a stabili impreu
nă cu organele și organizațiile de 
partid, cu forurile de conducere co
lectivă. cu oamenii muncii, progra
me de măsuri. Asemenea analize, 
efectuate la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul", la întreprinderea 
electrocentrale. la șantierul na
val. precum și In multe unităti 3- 
gricole socialiste, au avut o eficiență 
deosebită, planurile de măsuri stabi
lite cu aceste prilejuri fiind urmări
te și înfăptuite. Cu attt mai mult 
surprinde situația relatată mai sus, 
in legătură cu care trebuiau luate 
toate măsuitle organizatorice și po
litice. stabilindu-se precis sarcinile 
care să ducă la îndreptarea stărilor 
de lucruri existente și făcind. tot
odată, larg cunoscute cele hotărite.

Aceasta arată o ignorare a răs
punderilor ce revin factorilor de con
ducere din comună, demonstrează 
tocirea spiritului critic și autocritic.

în tezele din aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, atrage in mod deo
sebit atenția asupra necesității de a 
se lupta cu hotărire împotriva ten
dințelor de a se apela in mod formal 
Ia autocritică, această mentalitate 
neducind la soluționarea stărilor de 
lucruri negative, fiind in contradic
ție cu spiritul revoluționar, cu nor
mele democrației muncitorești-revo- 
luționare.

Situația concretă din comuna Tu
dor Vladimirescu arată, o dată in 
plus.' cit de profunde sint aceste a- 
precieri prin care se numește un fe
nomen și se cere atitudine hotărîtă, 
in toate împrejurările, pentru a se 
pune capăt angajamentelor dema
gogice. autocriticii formale. pentru 
a se conferi maximă eficientă acțiu
nii și implicării partinice, revoluțio
nare.

Gh. ATANAS1U 
Candiano PRîCEPUTU

— Da, luați tn calcul și. capacita
tea mașinilor automate de rectificat.

Inginerul Gheorghe Drugă, șeful 
serviciului export al întreprinderii, 
așază telefonul în furcă și ne ex
plică: „Avem o comandă foarte ur
gentă. Muncitorii și specialiștii din 
unitate știu ce au de făcut, știu, cum 
să acționeze. Contractul va fi onorat 
la termen. în condiții de cea mai 
bună calitate".

Activitatea de export se derulează 
intens la întreprinderea de rulmenți 
din Birlad. Firesc, unitatea este cel 
mai mare producător și exportator 
de rulmenți din țara noastră. Firmă 
de prestigiu, bine cunoscută pentru 
produsele sale de înaltă calitate in 
75 de țări ale lumii. Anual, 65 la 
sută din producția realizată este li
vrată partenerilor externi. Iar prin
tre aceștia se numără firme cu vechi 
tradiții în construcția de mașini din 
Suedia, S.U.A., Japonia, R.F. Ger
mania. U.R.S.S. ș.a.

— Prestigiul pe care l-am dobindit 
pe piața mondială a rulmenților se 
menține și se consolidează numai 
onorind exemplar fiecare comandă, 
fiecare contract, ne spune economis
tul Dumitru Berlea, directorul co
mercial al unității. De aceea, am or
ganizat temeinic munoa in fiecare 
secție și atelier de fabricație. Ce 
rezultate am obținut în urma măsu
rilor pe care le-am luat 7 Zilnic, de

Mereu la cote mai înalte
Realizarea ritmică și chiar în avans 

a producției de export reprezintă 
pentru colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea niecanică 
Alba lulia o preocupare statornică, o 
acțiune care mobilizează eforturile 
tuturor muncitorilor. și specialiștilor 
din proiectare și execuție.

— Ce rezultate a obținut între
prinderea in perioada care a trecut 
din acest an ?

— Comparativ cu aceeași p^gigadă 
a anului trecut — ne spune ingine
rul Petre Decean. directorul tehnic 
al intreorinderii — exportul a 
crescut de 2.4 ori. După șapte luni 
din acest an. planul la export a fost 
îndeplinit și depășit cu peste 15 la 
sută. în profilul de fabricație al uni
tății. piesele din fontă pentru mă- 
șini-unelte reprezintă circs 90 la 
sută din totalul reperelor turnate.

POTENȚIALUL PRODUCTIV—FOLOSIT RAȚIONAL

Lp Intreprmdereo de sirmo și produse din sîrmâ Buzău, așa cum rezultă $i din ancheta noastră, întreținerea exem
plară a mașinilor și utilajelor, exploatarea eficientă a capacității de fabricație au permis îndeplinirea planu

lui de producție in perioada care a trecut din acest an

(Urmare din pag. I) 
propriile forte, o parte a utilajelor 
de care are nevoie, ca și. majoritatea 
pieselor de schimb. Dintre avantajele 
ce decurg din această formulă orga
nizatorică notăm realizarea unor 
mașini și instalații adecvate fluxului 
tehnologic și specificului de produc
ție, atingerea mult mai rapidă a pa
rametrilor proiectați, ca urmare a 
faptului că toate părțile implicate — 
proiectant, producător și utilizator 

t — fac parte din aceeași unitate și, 
' foarte important, costul substanțial 

mai mic al utilajelor fabricate prin, 
autodotare. Astfel, o presă pentru 
eleptroz.i de sudură și un cuptor sta
tic pentru calcinarea electrozilor au

< costat, prin autodotare, numai ceva 
mai mult de jumătate din prețul so
licitat de alți producători din țară. 
Faptul că, din totalul pieselor de 
schimb, mai bine de jumătate sint 
recondiționate, iar 20 la sută sint 
fabricate in unitate asigură, pe lingă 
reducerea consumurilor și a costului 
de exploatare, o bună funcționare a 
utilajelor, îndeplinirea și depășirea 
coeficientului planificat de utilizare 
a mașin.ilorrunelte.. Iată, pe scurt, 
citeva din preocupările care au 
permis indeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan în perioada care a 
trecut din acest an.

O realizare cu totul remarcabilă 
prin implicațiile sale economioe o 
reprezintă punerea în funcțiune a 
unui microlaminor, produs dfe ase
menea prin autodotare, care folosește 
drept 'materie primă... resurse refo- 
losibile din otel. Cum anume ? „Din 
procesul de producție rezultă capete 
de taglă care, pină de curind, nu 
erau folosite tn întreprindere și 
erau trimise la retopit — ne spun» 
ing. Gheorghe Condurache, șeful 
secției de întreținere și reparații. 
Procentual, cantitatea nu este mare 

• — 5—6 kg la o tonă de oțel prelucrat 

pe rampa de expediție a întreprin
derii se livrează, in medie, rulmenți 
în valoare de 3 milioane lei. După 
7 luni din acest an. planul la export 
a fost îndeplinit și depășit cu 21 
milioane ici.

La baza acestor remarcabile reali
zări se află, desigur, calitatea, com
petitivitatea produselor realizate. 
Dacă pină acum cîțiva ani in între
prindere erau organizate linii, ate
liere și secții care lucrau special 
pentru export. în prezent — dato
rită atît volumului mare de produse 
destinate partenerilor de peste ho
tare. cit și perfecționării pregătirii 
profesionale a lucrătorilor — Între
prinderea în totalitate este speciali
zată in producția pentru export.

— Circa 90 la sută din volumul 
producției noastre este realizată lă 
nivel tehnic mondial și estimăm ca 
pină la finele actualului cincinal să 
ajungem la 96—98 la sută, ne spunea 
inginerul Lazăr Croitoru, șeful, ate
lierului de proiectare. Este, credem, 
dovada cea mai grăitoare a compe
titivității, a fiabilității și calității 
mereu creseînde a produselor ' cu 
marca „I.R.B.".

— Activitatea de export impune, 
desigur, cunoașterea și adaptarea 
operativă la cerințele de pe piața 
externă, receptivitate și promptitu
dine în livrări, ne spune inginerul

Era firesc, deci, ca asupra acestui 
sector să ne concentrăm atenția. 
Astfel, pe lingă celelalte măsuri lua
te pentru perfectionarea organizării 
fii uncii și întărirea disciplinei tehno
logice. in cadrul programului de 
modernizare am realizat o instalație 
de regenerare termică a nisipurilor 
de turnătorie. în mod firesc, prin 
acțiunile întreprinse, experiența do- 
bindită va fi mai bine pusă in va
loare in perioada următoare. Pe se
mestrul II. avem sarcini deosebite.

Acțiunile întreprinse in această 
perioadă pentru sporirea producției 
de export au o explicație cit se poa
te de exactă. în semestrul II. planul 
la export al întreprinderii prevede o 
creștere de 63.5 la sută fată de reali
zările din semestrul I. Ca atare, pen
tru indeplinirea in cit mai bune con
diții a planului s-a intensificat ac

— dar, la consumul întreprinderii, se 
adună sute de tone. Punerea în 
funcțiune a microlamlnorului ne 
permite să valorificăm aceste resurse 
pentru a produce profile din oțel, 
mult solicitate de diferite Întreprin
deri din țară. în perioada care a 
trecut din acest an am realizat peste 
500 tone profile, pe care le-am des
făcut prin intermediul bazei județene 
de aprovizionare tehnico-materială".

Facem un calcul rapid : pe aceas
tă cale, unitatea a realizat in șapte 
luni o productie-marfă suplimenta
ră de aproape 3 milioane Iei, fără a 
solicita, practic, materii prime noi. 
Dincolo însă de sporul de produc
ție. de plusul de beneficii, este im
portant faptul că inițiativa colecti
vului de .la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sirmă permite o mai 
bună satisfacere a cererii economiei 
naționale pentru profiled din oțel.

FORȚA CARE PROPULSEAZĂ 
NOUL. „Noi nu facem nimic ieșit 
din comun, vrem numai să ne ali
niem la nivelul cerințelor actuale"
— ne declară directorul întreprin
derii de utilaj tehnologic, inginerul 
Alexandru Preda. Intr-adevăr, nu 
este nimic neobișnuit ca o unitate 
să treacă la debitarea automată a 
metalului, prin copiere după desen, 
cu celulă fotoelectriăă. Este normal 
ca prin acțiunea de modernizare să 
fie eliminate locurile înguste — de
pistate la operațiunile de sablare și 
de presare pentru tras coluri — și să 
crească astfel capacitatea de pro
ducție a unității. Este firesc să se 
caute soluții pentru reducerea con
sumurilor la cuptoare — „energofage" 
prin definiție. Și totuși, soluția a- 
doptată de colectiv merită să fie 
consemnată tocmai pentru faptul că 
ea ilustrează eficienta aplicării unei 
idei atît de simple. „Pină de curind, 
cuptoarele de tras coluri erau de o 
singură dimensiune, indiferent de 
mărimea și tipul produsului prelu

Constantin Ganea, directorul fabricii 
de rulmenți radial! cu bile. Noi avem 
inșă încheiate și contracte de lungă 
durată, cu parteneri tradiționali. 
Aceasta ne oferă posibilitatea orga
nizării din timp a activității, lansării 
și realizării ritmice, chiar in avans 
a producției. Deci e vorba de o 
muncă bine organizată, în care am 
dobindit experiență, exportul nefiind 
tratat ca o problemă de pe o zi pe 
alta. Am căutat să sădim în conști
ința tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere ideea că realizarea unor 
produse de cea mai bună calitate 
depinde numai, de noi, de cei de 
aici. Așa, de pildă, pentru a răs
punde exigentelor, tendințelor ma
nifestate pe piața externă am intro
dus o nouă tehnologie de spălare a 
rulmenților cu ultrasunete, pentru 
aplicarea căreia am executat prin 
autodotare o instalație specială.

Sint citeva din acțiunile întreprin
se de oamenii muncii de la între
prinderea de rulmenți din Bîrlad 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului la export, pentru onorarea 
exemplară a tuturor contractelor în
cheiate, acțiuni care se intensifică 
acum, în perioada premergătoare zi
lei de 23 August.

Petru NECUEA
corespondentul „Scînteii"

țiunea de Înnoire și diversificare a 
producției. în domeniul fabricației 
de piese pentru mașini-unelte — ba- 
tiuri. montanti, traverse mobile șl 
altele — sint incluse în program 
multe noutăți. Intre care turnarea in 
premieră a principalelor piese pen- 
tru o freză de danturat de mare 
capacitate. Pentru toate produsele 
este asigurată documentația tehnică 
și s-a trecut la elaborarea modelelor, 
în general, sint asigurate condițiile 
necesare pentru realizarea planului 
pe semestrul II și pe întregul an. 
Colectivul și-a evaluat forțele, cu
noaște potențialul de care dispune si 
este hotărit ca, printr-o bună organi
zare a muncii, să iși îndeplinească 
exemplar sarcinile ce îi revin.

Stefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

crat. De aici rezulta un consum exa- 
gețjt de energie și o precizie mal 
mică in execuție, oeea ce genera re
buturi și diminua eficiența economi
că a producției. Ne-am gindit să 
realizăm prin forte proprii mai mul
te tipuri de cuptoare, strict adecva
te produselor prelucrate. Sintem 
deja la a III-a generație, ca să-i 
spun așa. de cuptoare, ultima solu
ție încercată fiind cea pe care o 
vom și generaliza" — ne-a spus mais
trul Valeriu Plingeanu, secretar al 
comitetului de partid, unul din pro
motorii acestei inițiative.

După folosirea experimentală a 
celor patru prototipuri de cuptoare 
realizate s-au putut calcula exact și 
efectele ce se vor obține intr-un an 
prin aplicarea la scară industrială a 
soluției. între acestea, să notăm re
ducerea consumului de oțeluri alia
te și inoxidabile cu 5 tone, a meta
lelor rare pentru SDV-uri cu 0.5 
tone ; creșterea vitezei de tragere și 
reducerea prelucrărilor ulterioare, 
prin care se va obține o economie 
relativă de personal de cinci oameni 
la o linie tehnologică ; reducerea 
consumurilor energetice cu 10 MWh 
și 36 mii mc gaze naturale. Toate a- 
cestea permit amortizarea investiției 
pe seama reducerii cheltuielilor in 
numai un an și jumătate. Iar dacă 
ne gindim că economiile se multi
plică cu zece — pentru cele zece 
cuptoare ce se vor pune în funcțiu
ne — avem imaginea efectului eco
nomic al inițiativei colectivului în
treprinderii de utilaj tehnologic.

Iată, prin urmare, doar citeva e- 
xemple care demonstrează nu numai 
importanța, ci si eficiența utilizării 
integrale, cu parametri superiori a 
mașinilor și utilajelor. Exemple care 
arată, totodată, că în capacitatea 
creatoare a oamenilor muncii stă for
ța ce propulsează noul și asigură 
perfecționarea întregii activități pro
ductive.
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TEZE1E PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R., ORIENTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
- PROGRAM REVOLUȚIONAR RE MUNCA PENTRU PARTID. PENTRU POPOR

ECHILIBRUL FINANCIAREDUCAȚIA PATRIOTICĂ 
obiectiv prioritar al muncii politico-ideologice

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, formarea și 
dezvoltarea patriotismului revoluțio
nar, socialist constituie rezultatul 
unui proces educațional complex și 
continuu, care necesită preocupări și 
strădanii conjugate ale frontului 
educațional. Prin acțiuni și manifes
tări de înaltă ținută, chemate să se 
adreseze, deopotrivă, minții și ini
mii, factorii învestiți cu atribuții 
educaționale trebuie să asigure cul
tivarea sentimentelor de prețuire 
pentru viața și munca înaintașilor, 
pentru glorioasele tradiții de luptă 
ale poporului, luptă purtată cu 
neabătută consecvență în numele 
dreptății și libertății sociale, a uni
tății și independenței naționale. Tot
odată, trebuie să fie larg cunoscute 
mărețele înfăptuiri ale anilor socia
lismului, cu deosebire ale celor din 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, plămădindu-se ( puternice 
simțăminte de mîndrie pentru apar
tenența la un timp de impresionante 
realizări — ce va rămîne în istorie 
ca un exemplu al forței de - creație 
istorică a poporului român — de în
credere în capacitatea acestuia de 
a urca necontenit noi trepte de pro
gres și civilizație, spre măreția, dem
nitatea, și gloria României socialiste.

Învățămintele trecutului — perpetuu 

îndemn pentru generațiile de astăzi
Cunoașterea istoriei naționale con

stituie temelia activității de educație 
patriotică, una din laturile de excep
țională însemnătate în munca de 
făurire a omului nou — ne spune 
dr. Ionel Marin, directorul Comple
xului muzeal județean Neamț. în 
acest sens, muzeelor le revin sarcini 
exprese, ce derivă din natura lor de 
păstrătoare a tot ceea ce au creat 
generațiile ce s-au succedat pe pă- 
mintul românesc — de la prima 
unealtă de piatră și vasul' neolitic 
de lut pină la însemnele Încărcate 
cu valoare de simbol ale contempo
raneității, toate. acestea reprezentînd 
mărturii de netăgăduit ale existenței 
multimilenare a poporului nostru în 
vatra sa istorică. Tocmai de aceea, 
muzeul de istorie, în orice parte a. 
pămintului românesc s-ar afla el, nu 
mai poate-fi conceput ca un simplu 
depozitar al valorilor zămislite de 
geniul creator al poporului nostru, 
ci ca o autentică școală, în sălile 
căreia se insușesc adevărate lecții 
de istorie, de iubire de patrie. în 
acest context, un rol deosebit revine 
muzeografului, un specialist învestit 
cu o mare responsabilitate socială, 
unind în sine în mod organic cele 
două principale laturi ale activității 
sale : cercetarea științifică și deschi
derea, deopotrivă competentă și ac- 
'cesibilă, către masele largi de oa
meni ai muncii, făuritorii tuturor 
valorilor materiale și spirituale. în 
acest sens, muzeografii Complexului 
muzeal județean Nearpt sînt preo
cupați să răspundă exigențelor ri
dicate de cele mai diverse categorii 
socioprofesionale de vizitatori — de 
la grupurile de șoimi ai patriei și 
pionieri pînă la cele alcătuite din 
oameni ai muncii de la marile între
prinderi economice ori din țărani 
cooperatori — diversificînd neconte
nit paletg formelor și mijloacelor de 
lucru cu publicul. Ghidajelor gene
rale li se adaugă astfel ghidajele 
tematice, expunerile însoțite de pre
zentări de diapozitive color și filme 
documentare, simpozioanele, mesele 
rotunde, dezbaterile, lecțiile realizate 
in colaborare cu școlile, alte variate 
manifestări vizînd cunoașterea apro
fundată a istoriei patriei, a civiliza
ției și culturii românești.

Cum se știe, muzeele se recoman
dă, in primul rînd, prin patrimoniul 
lor și calitatea prezentării acestuia. 
Patrimoniul muzeelor de profil din 
județul Neamț conține prețioase 
mărturii ale trecutului și prezentu
lui, ale creativității, dragostei de 
frumos, iubirii de glie și spiritului- 
de jertfă al oamenilor acestor stră
vechi meleaguri românești. Colecția 
de ceramică pictată cucuteniană este 
apreciată drept cea mai bogată din 
țară, piesele sale prefațind parcă 
evoluțiile ulterioare ; celebra 
de la Frumușica" este urmată prm 
veacuri și milenii de tezaurul de 
vase tracice de aur de la Rădeni, 
de fructiera pictată de la Petrodava, 
de numeroasele tezaure monetare 
aparținind dacilor liberi, de monu
mentele arheologice din secolele 

Factorii educaționali au, deopotrivă, 
datoria de a situa in centrul activi
tății lor formative înțelegerea ade
vărului că suprema expresie a iu
birii de patrie o constituie astăzi 
munca, fapta pentru țară, angajarea 
cu toate energiile creatoare în am
pla lucrare constructivă ce se infâp- 
tuiește acum pe întreg cuprinsul 
românesc, participarea- activă, plină 
de dăruire la efortul general de dez
voltare economico-socială. îndepli
nirea cu înaltă conștiinciozitate a în
datoririlor de la locul de muncă : a 
apăra ca lumina ochilor proprietatea 
socialistă, a o gospodări cu maximă 
eficiență, a realiza produse cu pa
rametri tehnico-calitativi ridicați, a 
înnoi și îmbogăți necontenit orizon
tul pregătirii de specialitate, tehnice, 
științifice, economice, politico-ideo
logice.

In spiritul înaltelor exigențe for
mulate în Tezele din aprilie cu pri
vire la activitatea politico-educativă, 
la cerința amplificării puterii sale de 
inriurire, s-a desfășurat ancheta de 
față, in cadrul oăreia sint înfăți
șate preocupări și străduințe menite 
să asigure activității de educație pa
triotică substanță de idei, forță de 
penetrație în conștiințe — cu alte 
cuvinte inaltă eficiență și finalitate 
formativă.

IV—X, de cetățile evului mediu. 
Toate momentele istorice reprezen
tative pină la prezentul eroic p« 
care il trăim se regăsesc aici : 1821, 
1848. 1859. 1877, 1918, 1921, 1944. Un 
amplu spațiu expozițional îl ocupă 
mărturiile privind marile succese 
obținute de poporul român sub con
ducerea partidului comunist in glo
rioasa epocă ce poartă numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, incit a 
defini astăzi muzeul o cronică adusă 
4a zi a istoriei noastre nu mai sur
prinde pe nimeni.

Muzeografii își sporesc an de an 
eforturile pentru depistarea de noi 
și noi mărturii privind evoluția isto
rică a poporului nostru, prin inves
tigarea arhivelor tăcute ale pămin
tului, a fondurilor documentare, prin 
semnalarea acelor însemne ce do- 
bindesc valoare de simbol pentru 
epoca actuală. în consecință, an de 
an, sălile muzeelor se îmbogățesc cu 
vitrine și panouri special amenajate 
ce conțin cele mai noi și importante 
descoperiri arheologice, cele mai 
nou semnalate documente din epoca 
modernă și contemporană, precum și 
imaginile celor mai impunătoare 
realizări obținute in construcția so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră. O vie activi
tate se desfășoară, de asemenea, în 
privința expozițiilor temporare care, 
lucru demn de menționat, nu sînt 
prezentate numai la sediul muzeelor, 
ci sint itinerate în unitățile econo
mice din județ, ca și în mediul ru
ral. Muzeografii sînt, de asemenea, 
implicați ,intr-o serie de alte activi
tăți vizînd valorificarea științifică și 
expozițională a patrimoniului nostru, 
cum ar fi restaurarea in fregie pro
prie a monumentelor de 'eroi — o 
acțiune de mare rezonanță patrioti
că —, asistența in organizarea punc
telor muzeale din școli ori din alte 
instituții și întreprinderi, salvarea 
vestigiilor arheologice din perime
trele afectate de construcții sau de 
lucrările de. îmbunătățiri funciare. O 
mențiune deosebită se cuvine făcută 
pentru inițiativa realizării tjnor tru
se de- diapozitive color și replici 
după piesele cele mai importante 
din muzee sub genericul „Repere 
ale istoriei patriei din județul 
Neamț", truse destinate școlilor. Pu
blicația științifică a muzeului de 
istorie iși‘propune, la rindul ei, in
troducerea cit mai promptă in cir
cuitul public a celor mai recente des
coperiri arheologice, a rezultatelor 
cercetărilor privind perioadele mo
dernă și contemporană ale istoriei 
naționale.

Specialiști cu o bună pregătire 
profesională, activiști culturali con- 
știenți de marile răspunderi cu care 
sint investiți, asumindu-și cu abne
gație comandamentele pușe în l'ața 
lor de partid, muzeografii se stră
duiesc. prin munca lor de zi cu zi, 
ca muzeele, cronici vii ale istoriei 
poporului nostru, să reprezinte fac
tori activi și convingători de educa
ție și cultură socialistă.

Mîndria pentru realizările prezentului
Vibrantele îndemnuri ale secreta

rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se constituie 
pentru factorii educaționali din ju
dețul Botoșani într-un puternic re
sort de perfecționare a activității de 
formare in spirit revoluționar-pa- 
trotic a tinerei generații. în acest 
sens se organizează acțiuni presti
gioase, ca decada cultural-artistică 
„Toamnă românească", ciclurile cul
tural-educative prilejuite de aniver
sarea atestării documentare a loca
lităților botoșănene, „Zilele Emines- 
cu“, „Zilele George Enescu", „Coloc
viile de artă plastică «Ștefan Lu- 
chian»". Marcarea atestării documen
tare a localităților botoșănene cu
prinde manifestări ample — întâl
niri, convorbiri, dezbateri, dialoguri 
etc. — prin care sînt aduse în atenție 
și puse într-o lumină nouă momente 
semnificative din istoria națională, 
din istoria looală, faptele de eroism 
ale oamenilor muncii din județ. Pri
mirea miilor de școlari din clasa a 
Il-a in organizația de pionieri se 
realizează în locuri istorice sau in 
unitățile unde lucrează părinții lor, 
dindu-li-se posibilitatea să cunoas
că momente importante ale istoriei 
țării, precum și înfăptuirile repre
zentative ale prezentului.

Pentru educația patriotică a elevi
lor și tinerilor se organizează vizi
tarea Expoziției permanente a rea
lizărilor economico-sociale județene 
și a secției „Epoca contemporană" 
de la muzeul județean, au loc sim
pozioane, concursuri gen „Cine știe, 
cîștlgă", expuneri, pe grupe de cla
se, la stațiile de radioamplificare, 
pe tenia „Botoșani în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu", „Județul Boto
șani pe coordonatele dezvoltării eco
nomico-sociale" etc. Pe parcursul 
anului școlar trecut s-au inițiat 
excursii în cuprinsul județului, cu 
partisîparea a mii de elevi, numărul 
uteciștilor din întreprinderi care au 
fost antrenați pe traseele turistice 
ale județului fiind și mai mare.

O analiză mai completă evidenția
ză însă existența unor discontinui
tăți in domeniul educației patriotice, 
al metodologiei acestui proces de im
portanță majoră. Astfel, dacă la

Înaltele răspunderi ale școlii
„Care credeți că este locul iubirii 

de patrie intre sentimentele și stă
rile de suflet pe care le încearcă un 
tinăr ? Cind ați simțit pentru prima 
dată cel mai puternic dragostea de 
țară ?“ Am adresat, intre altele, a- 
ceste întrebări unui număr de peste 
100 de elevi din liceele industriale 
nr. 3, 4 și 10 din Galați. Cele mai 
multe răspunsuri sînt emoționante, 
demonstrind cit de adine și puternic 
este sentiipentul iubirii de țară in 
sufletele acestor tineri. Iată cîteva 
dintre ele : „Pentru mine pațria în
seamnă tot ce am mai scump. Fără 
patrie cred că m-aș simți singur, 
fără un rost anume, ca un copil or
fan, care nu simte pe nimeni drag 
alături" : „Consider că iubirea de 
țară deține, intre simțăminte, locul 
primordial. Patriei, grijii pe cajx 
partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poar
tă tinerilor le datorăm condițiile mi
nunate de viață pe care le avem" ; 
„A-ți iubi patria inseamnă să-ți iu
bești locurile. natale, oamenii aces
tor locuri, frumusețile țării, colecti
vul din care faci parte, dascălii 
care-ți călăuzesc pașii spre un vi
itor luminos și să participi tu insuți 
la înfrumusețarea patriei, la con
struirea societății socialiste, pentru 
ca țara noastră să fie mereu mai 
mindră si demnă intre statele lumii" : 
„Am simțit foarte tare dorul de țară 
in timpul unei excursii intr-o țară 
vecină. Deși am fost primiți așa cum 
se cuvine, totuși abia am așteptat să 
mă intorc acasă. Cifid am revenit, 
am trăit emoții foarte puternice, am 
respirat profund aerul patriei mele, de 
parcă aș fi venit de foarte departe, 
iar excursia ar fi durat un secol".

Celor chestionați le-am cerut apoi 
să răspundă la cîteva întrebări vi
zind cunoașterea istoriei patriei, a 
literaturii și artelor, a realităților 
construcției socialiste din țară și din 
județ. Și de data aceasta cei mai 
mulți dintre tineri au dovedit solide 
cunoștințe. Au fost date insă și răs
punsuri numai parțial corecte.

Pornind de la aceste date, am soli
citat opiniile unor cadre didactice 
despre posibilitățile sporirii aportu
lui procesului instructiv-educativ la 
forjarea simțămintelor patriotice. 
Prof. Georgeta Antohe. inspector 

Drăgușeni, Corni, Vorona, Ripiceni, 
Mitoc, Sulița, Tudora, școlile nr. 11 
și 14 Botoșani etc., pionierilor, ele
vilor' în general li se asigură cu 
pricepere cunoașterea elementelor 
de istorie locală — tabăra județeană 
Je arheologie organizată la Mitoc 
(in acest miez de august s-a inau
gurat o nouă ediție) este un exem
plu in acest sens —, in alte locuri 
aceste posibilități nu sînt integral 
fructificate. Astfel, un chestionar 
ad-hoc dat unor elevi de la Liceul 
industrial nr. 1 și de la Liceul sa
nitar din Botoșani arată că mulți 
dintre ei nu cunosc importante 
obiective economice și edilitare, rea
lizate aici în anii construcției socia
liste. Apar, de asemenea, decalaje 
foarte mari, de la o școală la alta, 
în ce privește accesul elevilor în 
muzee, expoziții, la spectacolele de 
teatru, la concertele simfonice etc.

La întreprinderea de articole teh
nice din cauciuc Botoșani, am par
curs cîteva secții, întrebind pe mai 
mulți tineri ce intreprinderi de pe 
aceeași platformă industrială a mu
nicipiului au mai vizitat Răspun
surile primite au arătat că procesul 
cunoașterii este întîmplător, că nu 
s-au organizat în acest scop vizite, 
ale căror implicații educative ar fi 
fost de reală pregnantă. Sint nea
junsuri care recomandă o mai fer
mă preocupare pentru fructificarea, 
sub aspect educativ, a faptelor 
locale cu putere de inriurire a 
conștiințelor, insistându-se, deopo
trivă, pe datele de istorie veche și 
pe cele ale istoriei zilelor noastre.

Avindu-se în vedere asemenea as
pecte. printr-un program vizind e- 
ducația patriotică, revoluționară, în
tocmit la comitetul județean de 
partid, va fi sporită preocuparea 
pentru promovarea unui dialog per
manent intre factorii educativi și 
cei care sint educați, urmărindu-se 
ca și faptele de istorie locală să fie 
mai susținut folosite in munca de 
educație revoluționară, patriotică, 
pentru a conferi audiență sporită 
mesajului vibrant al gindurilor si 
faptelor înaintașilor, al înfăptui
rilor de azi.

general școlar al inspectoratului 
școlar județean : „Desigur, persona
lul didactic știe că educația patrio
tică trebuie realizată nu numai la 
orele de istorie sau de limba și li
teratura română, ci și la celelalte 
discipline : fizică, matematică, chi
mie ș.a., unde elevii pot lua cunoș
tință de marile realizări ale oame
nilor de știință, artă și cultură ro
mâni, ale socialismului. De aseme
nea, sint cunoscute rosturile pe care 
le au orele de dirigenție ori cele de 
practică, precum și excursiile, vizi
tarea locurilor istorice, a întreprin
derilor etc. ■ Cred insă că foarte im
portant in acest cadru este să se sta
bilească obiective de educație dife
rențiate pe cicluri și clase, pentru 
a se iniția acțiuni adecvate fiecărei 
virste. fructificării depline a dispo
nibilităților afective ale acesteia. 
Totodată, avind in vedere că în școa
lă mulți factori au drept obiectiv 
educația patriotică a elevilor, ar tre
bui ca fiecare acțiune in parte să 
fie mai bine fixată, prin semnifica
țiile pe care le degajă, in sufletul 
copiilor. Iar influențele educative 
multiple — mai bine coordonate și 
organizate. De aici, necesitatea unor 
activități metodice speciale de pre
gătire a directorilor, a cadrelor di
dactice in scopul coordonării unita
re a acțiunilor educative. De ase
menea, organizațiile de tineret ar 
trebui să manifeste mai multă ini
țiativă pentru realizarea unor ac
țiuni educative cu pregnantă finali
tate in acest domeniu, reliefîndu-se 
adevărul că sentimentul patriotic se 
probează prin fapte, in cazul elevi
lor — prin rezultatele Ia învățătură"

Prof. Cristiana Popescu, șef de 
sector la Comitetul municipal Galați 
al P.C.R. : „Aș adăuga, de asemenea, 
că prioritară pentru eficienta acestei 
activități, ca și a altora, de altfel, 
este cunoașterea temeinică a fiecă
rui copil, a fiecărui tînăr. Stărui asu
pra acestui fapt, dat fiind că dacă in 
ciclurile primar și gimnazial cadrele 
didactice știu, parcă mai multe lu
cruri despre propriii elevi, la liceu— 
perioada cea mai dificil® poate. în 
formarea tinerilor — se simte, cred, 
un oarecare formalism în relațiile 
de suflet cu elevii, se îngustează si 
conlucrarea dintre școală și familie".

Drumeții prin 
istorie și ecourile 

lor educative
Ca toate celelalte județe ale tă

rii, Clujul este bogat in frumuseți 
naturale, in vestigii istorice si mo
numente de artă, în zone și loca
lități unde oamenii acestor locuri 
au inălțat, in decursul veacurilor, și 
mai ales în anii construcției socia
liste, numeroase și impresionante 
obiective economice și social-cultu- 
rale de o importanță deosebită. Ce 
loc ocupă aceste obiective în pro
gramele și acțiunile organizate de 
oficiul județean de turism? Am dis
cutat cu directoarea oficiului, tova
rășa Aurica Bințințan, cu ghizi care 
însoțesc grupuri de turiști pe dife
rite itinerare din județ, am con
sultat mai multe materiale de pro
pagandă turistică realizate de o- 
ficiul județean de turism. Se con
stată că, in general, sînt organiza
te numeroase acțiuni care oferă tu
riștilor posibilitatea de a cunoaște 
atit locuri de un rar pitoresc, cu au
tentice comori ale naturii, istoriei și 
artei, cit și construcții monumentale 
din anii de glorie ai epocii deschise 
de Congresul al IX-lea al parti
dului. Astfel, în cadrul progranielor 
ce cuprind așa-numitele acțiuni tu
ristice „Invitație la drumeție", se 
realizează cunoașterea Împrejurimi
lor unor orașe și așezări pitorești, 
cum sînt zona turistică Făget, Cheile 
Turzii cu vestita sa rezervație na
turală. stațiunile de odihnă și tra
tament balnear de la Băile Băița, 
Băile Cojocna, Băile Someșeni, Băile 
Sărate de la Turda, Fintînele-Beliș. 
Un loc aparte îl ocupă vizitarea mu
nicipiului Cluj-Napoca, itinerarele 
cuprinzînd obiective importante ce 
constituie cartea de vizită a mu
nicipiului : noile platforme indus
triale Someș-Nord sau de electronică 
industrială și automatizări, noile 
cartiere de locuințe Grigorescu. 
Gheorgheni, Zorilor. Mărăști, Aurel 
Vlaicu. institutele de învățămînt și 
cercetare situate in aoeste zone.

Sint de remarcat o serie de ini
țiative și acțitinl care oferă turiști
lor posibilitatea, de a cunoaște mai 
îndeaproape unele obiective econo
mice și social-culturale. Așa de e- 
xemplu, în programele de activitate 
ale oficiului județean de turism sint 
înscrise și se organizează excursii cu 
teme ca : „Județul Cluj în Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca unor 
realizări istorice" (pe itinerarul Cluj- 
Napoca — Huedin — Fîntînele — 
Mărișelu — Valea Drăganului — 
Floroiu — Gilău — Tarnița — Cluj- 
Napoca, care cuprinde in principal 
construcțiile hidroenergetice realiza
te pe Someș și în bazinul Crișului 
din Munții Apuseni)-; „între Mureș 
și Olt — trecut eroic, prezent glo
rios" (cu vizitarea unor localități și 
obiective istorice, economice și so- 
cial-culturrfle din județele Cluj, Mu
reș. Alba. Brașov) : „Pe urmele 
descălecătorilor de țară și ale dătă
torilor de legi și datini" (include o- 
biective din județele din nordul 
țării).

Desigur, nu este suficient să oferi 
excursioniștilor itinerare interesan
te. cu importante obiective istorice, 
economice, sociale, culturale, monu
mente ale naturii și altele, ci a- 
cestea trebuie să fie oît mai con
vingător prezentate de persoanele 
care însoțesc grupurile de turiști ; 
este nevoie să se ofere, deopotrivă, 
excursioniștilor materiale documen
tare adecvate. Sub aceste aspecte, 
așa cum a rezultat in cadrul investi
gației noastre, pste încă necesar un 
efort mult mai susținut, mai multă 
inițiativă în găsirea unor forme de 
dialog cu publicul cu autentică pu
tere de inriurire. ,

Preocupările evidențiate în cadrul 
anchetei noastre arată că există un. 
larg cimp de acțiune pentru factorii 
educaționali in realizarea sistemati
că a unor acțiuni și manifestări des
tinate cunoașterii, prin diverse mo
dalități, a trecutului eroic al po
porului. a realizărilor mărețe ale 
prezentului, pentru'întărirea răspun
derii fiecărui om al muncii față de 
prezentul și viitorul patriei.

Reporterii și corespondenții 
,,Scînteiî”

(Urmare din pag. I)

în permanentă in atenția organis
melor democratice de conducere.

O problemă practică deosebit de 
importantă care intervine in etapa 
fundamentării prin plan a echilibru
lui financiar o constituie stabilirea 
corelațiilor dintre diferiții lui in
dicatori. Astfel, in primul rind tre
buie avut în vedere volumul veni
tului național ce urmează a se reali
za in anul de plan și proporția in 
care acesta se repartizează intre 
fondul de acumulare și fondul 
de consum. Dezvoltarea continuă 
și in ritm susținut a economiei 
noastre naționale, care a permis 
creșterea, an de an. a venitului 
național, demonstrează că in poli
tica economică a partidului factoru
lui amintit i s-a acordat importanța 
cuvenită. De exemplu, în perioada 
1980—1987, venitul național a crescut 
cu aproape 40 ia sută, iar în cin
cinalul 1986—1990 acesta va crește 
cu 60,4—65,4 Ia sută față de 1985.

Creșterea masei absolute a venitu
lui național și menținerea unei rate a 
acumulării de circa 30 la sută au creat 
condiții pentru ca echilibrul finan
ciar al planului să poată fi realizat 
Ia un nivel tot mai ridicat. Bunăoa
ră, în perioada 1980—1987, nivelul re
lativ al echilibrului financiar macro
economic a crescut cu aproape 40 de 
procente. Potrivit prevederilor, acest 
proces va continua, ajungindu-se ca 
in 1990 nivelul relativ al echilibru
lui financiar să devanseze pe cel al 
venitului național, fapt care repre
zintă dovada unei activități econo
mice sănătoase, eficiente.

în afara resurselor financiare care 
își au sursa în valoarea nou crea
tă, la formarea veniturilor ce tre
buie avute in vedere pentru stabi
lirea nivelului absolut al echilibrului 
financiar concură și resursele finan
ciare care provin din fondul de în
locuire a mijloacelor de producție 
consumate, respectiv fondul de amor
tizare și, de asemenea, resursele care 
reprezintă valorificarea unor părți 
din avuția națională ca, de exemplu, 
veniturile rezultate din lichidarea 
mijloacelor fixe afectate de uzura 
fizică sau morală. Ceea ce se cu
vine reținut este că, in totalul re
surselor financiare menționate, Pre
dominante sint cele create de munca 
pentru societate. Astfel, in perioada. 
1980—1987, resursele financiare care 
iși au sursa in venitul net au repre
zentat peste 75 la sută din totalul 
resurselor ■ de proveniență internă.

Desigur, la stabilirea nivelului ab
solut al echilibrului financiar, în 
unele perioade pot fi avute în ve
dere. cu titlu de excepție, și resur
se financiare provenite din exterior, 
sub forma creditelor externe. Ape
larea la astfel de credite este nece
sar să se facă însă cu maximum de 
prudentă. în acest sens, avind în ve
dere condițiile tot mai grele im
puse de creditori la acordarea 
împrumuturilor -externe, practica 
oneroasă a dobinzilor înalte, to
varășul Nicolae Ceaușescu a preci
zat că in viitor nu vom mai recurge 
la credite externe. De altfel, in țara 
noastră aportul resurselor financiare 
externe la realizarea echilibrului fi
nanciar a scăzut continuu in ultimii 
ani, de la 11 la sută în anul 1980 la 
1.2 la sută in 1985 și 0.4 la sută in 
anul 1987, ceea ce reflectă preocu
parea constantă a conducerii partidu
lui și statului pentru inițierea unor 
măsuri șl acțiuni vizînd creșterea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, sporirea competitivității aces
tora pe piața externă. Drept urmare, 
volumul exporturilor a sporit in
tr-un ritm superior importului. De 
exemplu, in anul 1987, volumul ex
portului a crescut cu 8,7 la sută față 
de 1986. pe cind volumul importu
lui a rămas, practic.’la același nivel.

Rezultă deci limpede că, pentru 
țara noastră, aflată in plin proces 
de dezvoltare intensivă, este nece
sar ca nivelul absolut al echilibrului 
financiar să fie stabilit avindu-se in 
vedere mai intii volumul maxim al 
resurselor financiare ce poate fi mo
bilizat prin efort propriu, in princi
pal sub forma acumulărilor bănești 
și a fondului de amortizare. Pe de 
altă parte, nivelul acestui echi
libru este influențat si de volu
mul necesarului de resurse financia
re. stabilit in urma unor trieri succe
sive, care au avut in vedere o serie 
de opțiuni și priorități. Practic, in
fluența exercitată de necesarul de 

resurse poate fi acceptată numai 
pînă la limita la care se apreciază 
că ea conduce la o mobilizare efec
tivă a resurselor financiare pe care 
economia, în ansamblul ei, le poate 
oferi în perioada de plan.

Sarcinile stabilite de conducerea 
partidului, experiența practică acu
mulată. converg spre ideea că echili
brul financiar trebuie construit, in 
principiu, numai pe baza resurselor 
financiare interne, prin mobilizarea 
rezervelor reale de care dispune eco
nomia in perioada dată. Cu alte cu- • 
vinte, asigurarea echilibrului finan
ciar presupune în mod obligatoriu 
utilizarea, în condiții de eficiență 
sporită, a tuturor capacităților de 
producție existente, a întregului po
tențial uman, respectarea riguroasă 
a normelor și normativelor econo- 
mico-financiare stabilite in cadrul 
acțiunii de perfecționare a organiză
rii și modernizare a proceselor de 
producție, creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și energiei, 
utilizarea pe scară largă a materia
lelor refolosibile etc., accelerarea vi
tezei de rotație a fondurilor, creș
terea nivelului calitativ al tuturor 
produselor, lucrărilor și Serviciilor.

Ce se cuvine însă a fi bine înțeleș 
de către toți factorii care au răs
punderi in fundamentarea și reali
zarea sarcinilor de plan ? Stabilirea 
nivelului echilibrului financiar re
prezintă o activitate de o importan
ță deosebită și cu un mare grad de 
complexitate. Practica demonstrează 
că nu se poate niciodată ajunge la 
echilibru financiar dacă acesta nu 
are in spatele lui un echilibru ma
terial. Tocmai de aceea, asigurarea 
echilibrului financiar impune o acti
vitate susținută în etapa de elabo
rare și fundamentare a planului fi
nanciar centralizat al activității eco
nomico-sociale, in strinsă colabo
rare cu planul economic, urmărin- 
du-se să se realizeze o maximizare 
reală a resurselor și stabilirea la 
nivelul minim posibil a cheltu
ielilor. De asemenea, echilibrul 
financiar macroeconomic presupune 
ca la nivel microeconomic să nu 
existe dezechilibre financiare, avind 
în vedere consecințele negative ale 
acestora pentru perioada urmă
toare. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit, in etapa actuală, în condițiile 
autogestiunii și autofinanțării, fun
damentarea echilibrului financiar și 
stabilirea nivelului acestuia se ba
zează pe resurse financiare proprii. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, la nivel microeconomic 
echilibrul financiar trebuie să se 
asigure in proporție covîrșitoare din 
resursele financiare proprii ale uni
tăților economice, evitîndu-se ape
larea la credite bancare. Totodată, 
pentru ca echilibrul financiar stabi
lit prin plan să se poată realiza în 
execuție este necesar, printre altele, 
ca instrumentele cu ajutorul cărora 
acesta se fundamentează să răspun
dă prin structura și modul lor de 
întocmire unor astfel de .cerințe. Ast
fel, la nivel macroeconomic, echili
brul financiar se fundamentează ev 
ajutorul planului financiar centrali
zat al activității economico-sociala, 
iar la nivel microeconomic cu aju
torul .bugetului de venituri si chel
tuieli. în contextul măsurilor lua
te din inițiativa și sub direc
ta îndrumare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind perfec
ționarea planificării financiare, au 
fost aduse îmbunătățiri succesive 
conținutului acestor două impor
tante instrumente financiare. Draut 
urmare, a sporit rolul lor' în f’lrț- 
damentarea echilibrului financial 
nivel macro și microeconomic.

Considerăm că in continuare aten 
ția trebuie îndreptată in direcția 
creșterii caracterului operativ atit ” 
planului financiar centralizat, cit raa. 
ales a bugetului de venituri și chel
tuieli. în ceea ce privește bugetul 
de venituri și cheltuieli, acesta nu 
este nicidecum un simplu plan fi
nancial;. ci un instrument de lucru, 
aflat in permanență in atenția fac
torilor de conducere din întreprin
deri. care au obligația să vegheze 
continuu la sănătatea financiară a 
întreprinderii, la menținerea echi
librului financiar, astfel incit să 
poată fi stabilite in timp util măsuri 
menite să determine realizarea rit
mică a producției fizice, și cu priori
tate a celei destinate exportului, a 
producției-marfă vindute și încasate, 
respectarea normelor și normativelor 
econ o mi co- f i n a nciar e apr o bat e.

® A * >»■< J.S

»«w «

Bucureștiul, frumoasa’și moderna capitală a României socialiste, se 
îmbogățește cu noi edificii și locuințe. Numai în perioada scursă din ac
tualul cincinal au fost date în folosință circa 50 000 apartamente, așeză

minte de cultură și sănătate, locuri de odihnă și agrement, in cadrul unor 
ample lucrări edilitar-urbanistice de înfrumusețare și modernizare care vor 
foce ca, pînă in 1990, lucrările de sistematizare a orașului să fie, in linii

mari, încheiate. în imagine - unul din marile cartiere edificate în anii socia
lismului, adevărat oraș in oraș. Balta Albă.

Foto : E. D1CHISEANU
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Tinerețea din geografia patriei
In epoca noastră con

structorii se nasc din vi
sători. Cine a spus-o ? 
Important ț că puținele 
cuvinte exprimă un mare 
adevăr. Dar oare nu-i la 
fel de adevărat că și vi
sătorii se nasc din con
structori ? „Ziua briga
dierilor", intrată in tradi
ția omagierii in luna au
gust, a fiecărui an, tri
mite de fiecare dată la 
astfel de întrebări. Și la 
imaginea salopetelor al
bastre ale șantierelor din 
geografia patriei. Din a- 
notimpurile de muncă, și 
de ctitorie neîntreruptă, 
și de romantism revolu
ționar perpetuu, și de ti
nerețe perpetuă a pa
triei, Și mai presus de 
toate — de răspundere 
inaltă a tinerei generații, 
hotărită să-și afirme po
tențialul de creație și dă
ruire la chemarea vibran
tă a patriei, a partidu
lui, a secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Eram in albia cu ori
zonturi largi a unui vi
itor lac de acumulare, 
promoții de brigadieri se 
perindaseră pe aici, mit
uite, și munca, și cute
zanța lor dăduseră aceas
tă nouă înfățișare fizică 
a locului generator de 
megawați, peste citeva 
ore urmau să. vină apele 
și să instăpinească pen
tru eternitate domnia tă
cerii, și atunci una din 
„bluzele albastre", care 
pornise aici de la cazma 
și urcase pină la mane
tele excavatorului, a scri
jelat in betonul tare des
tinat adincului data de 
naștere a viitorului lac.

CLUJ : Noi ansambluri de locuințe
Acționind in spiritul sarcini

lor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru realiza
rea integrală și la înalt nivel ca
litativ a sarcinilor de plan pe acest 
an, colectivul Trustului antrepriză 
generală de construcții-mon.baj 
Cluj a raportat finalizarea și darea 
în folosință, în cinstea marii noas

Se spune că omul are vîrsta arte
relor sale. Care este explicația și 
semnificația acestei afirmații ? Iată 
opinia unui cunoscut specialist, cu o 
bogată experiență practică, didactică 
si de cercetare in acest domeniu, 
dr. Francisc l’ROINOV, medic pri
mar la Clinica de chirurgie cardio
vasculară a Spitalului Fundeni din 
București.

Am avut nenumărate cazuri de oa- 
meni tineri, de 35—40 ani. ale căror 
artere arătau ca și cînd ar fi avut 
60—65 de ani. Arterele lor îmbătri- 
njte purtau semnele aterosclerozef 
avansate și trebuie să arăt că majo
ritatea erau fumători de multi ani. 
consumatori, de peste 2° țigări pe zi. 
Fac această precizare de la început 
nu cu intenția de a șoca sau speria, 
ci din dorința de a atrage atenția, 
in special tinerilor, asupra unor obi
ceiuri de pare depind sănătatea, vi
goarea și longevitatea fiecăruia.

Dacă ținem seama de faptul că 
singele transportă hrana și oxigenul 
la fiecare celulă, țesut, organ, se în
țelege de ce orice modificare a debi
tului sau compoziției sale este in 
măsură să influențeze starea de să
nătate a întregului organism. Orice 
modificare a structurii vaselor prin 
care circulă singele poate diminua 
debitul acestuia, lipsind celulele de 
oxigenul și hrana, vital necesare. 
Asemenea modificări ale vaselor de 
singe sint produse de boala cu cea 
mai largă răspîndire pe glob : atero- 
scleroza.

Se ști,e că ateroscleroza — cu ma
nifestările ei clinice cunoscute : in
farctul miocardic, hemoragia cere
brală. arteriopatia membrelor infe
rioare etc. — considerate acum citeva 
decenii boala virstelor înaintate, 
poate de fapt să înceapă să evolueze 
la o vîrstă foarte tînără. încă în'pri- 
ma decadă a vieții încep să se de
pună lipide (grăsimi) în peretele ar
terial. fără a modifica însă, la în
ceput, diametrul vasului de singe. în 
etapa a doua și a treia a vieții, dacă 
nu se iau măsuri de prevenire, se 
produc — in locul unde s-au depozi
tat aceste grăsimi — modificări 
structurale ale peretelui vasului, ceea 
ce determină micșorarea diametrului 
arterei și. concomitent, reducerea 
elasticității ei.

îngustarea diametrului și diminua
rea elasticității arterelor pe măsura 
înaintării în vîrstă. ca urmare a in
stalării si evoluției aterosclerozel. au 
consecințe adesea severe, bolile car
diovasculare fiind pe primul loc in 
ce privește mortalitatea in toate țări
le cu un nivel de viață ridicat. Cu
noscând insă cauzele apariției acestor 
boli, este posibilă prevenirea lor. 
Astfel, in prezent' se știe că un rol 
deosebit în instalarea aterosclerozei

Nimic altceva. Nici un 
nume. Nici uri alt cuvint. 
Ce va pricepe, din acest 
mesaj ivit sub auspiciile 
modestiei, actualul ori vi
itorul scafandru autonom 
preocupat de viata din 
aceste minicontinente ale 
tăcerii făurite cu mina 
harnică, pricepută de vi
sătorii brigadieri (ori bri
gadierii visători) ?

...Zilele trecute străbă- 
team cimpia de la poa
lele Vrancei, dintr-un 
desiș de sălcii și plopi s-a 
ivit deoddtă teritoriul 
Șantierului național al ti
neretului cu primul lui 
tronson al Canalului ma
gistral Șiret — Bărăgan, 
foarte aproape de cimpia 
de singe, de jertfă pen
tru apărarea ființei națio
nale și de istorie a Mără- 
șeștilor, și un cunoscător 
al locului arăta spre ciți- 
va piloni proaspeți de 
beton. „Sint grumajii vi
itorului pod. Asfaltul va 
fi mutat, pe aici Canalul 
își va mina apele spre 
Ialomița".

Și corăbiile in arșița 
verilor, prin Bărăgan. 
Verile buimace ii vor 
face, poate, pe unii, să 
creadă că Fata Morgana 
le joacă necontenit, ca de 
la începutul lumii, ren- 
ghiurile amăgirii. De da
ta asta totul va fi de-a 
adevăratelea !...

...Ifrim Chipăilă, un 
veteran al șantierelor, 
și-a inceput biografia 
cam „de la Bicaz încoa
ce". Cu bluză albastră și 
împreună cu bluzele al
bastre. Ultima dată l-am 
intilnit la reparația capt- 
tală a furnalului nr, 6 de 
la Galați. Unul dintre

cele zece mari furnale 
ale lumii. „Cui lisați 
moștenire munca și viața, 
de șantier ?“ Era sus, la 
șaptezeci de metri înălți
me și de acolo se infățișa 
ca in palmă priveliștea, 
construcțiilor ridicate și 
cu palmele interlocutoru
lui nostru. „Las moșteni
rea asta tuturor celor pe 
care i-am invățat să con
struiască pentru țară. Și 
feciorului met/ care mun
cește aici, intr-unui din 
cele peste cincizeci de 
mii de locuri de muncă 
pe care și eu le-am... con
struit. Și mie las această 
moștenire, să mă conving 
mereu, cit oi trăi, că via
ța mea a curs cu folos, a 
meritat să' fie trăită".

...Lacul Dîmbovița nu 
era incă decit in hărți și 
tind l-am intrebat pe co
mandantul Șantierului 
național al tineretului, 
Amelian Filat, cum văd 
tinerii brigadieri ce va.fi 
aici, mi-a răspuns : „Văd 
oglinda acvatică cu bărci, 
văd blocurile privindu-se 
in oglindă, văd Dîmbovița 
cum va fi, văd viața lor 
in anii care vin".

Constructorii se nasc 
din visători ori visătorii 
din constructori ?

Această capacitate de 
prefigurare a salopetelor 
albastre a fost din plin 
probată de tensiunea și 
aspra încercare a șantie
rului. La proba celor 
patru sute de trepte spre 
cer/ de la Lotru ori la 
Ozana-Cracău. La teme- 
liile Hunedoarei ori in 
„hei-rup“-ul de la Agni- 
ta-Botorca, ori Salva- 
Vișeu, ori Bumbești-Live- 
zeni, ori Canalul Dunăre 
— Marea Neagrg, ori Por

tre sărbători naționale de la 23 
August, a unor noi ansambluri de 
locuințe care însumează 2 OOfr de 
apartamente, precum și 7 500 mp 
spații comerciale. Noile blocuri de 
locuințe, care îmbogățesc zestrea 
lpcativă și edilitar-goșpadăreâscă a 
municipiilor Cluj-Napoca, Turda și 
Dej, a orașelor Cimpia Turzii,

3 OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ I

— aflată la originea bolilor cardio
vasculare — il au alimentația nera- 
țională. fumatul, stările de încordare 
nervoasă prelungită, lipsa de miș
care etc.

Deși incă nu se- știe cu' precizie 
momentul in carejncepe să apară in 
organism acea boală'vasculară care 
va deveni după 20—30 ani un infarct , 
de miocard, o hipertensiune arterială 
perrryinentă sau o gangrena la nive
lul piciorului, ca urmare a arteritei, 
se cunosc însă cauzele bolilor car
diovasculare si măsurile preventive 
ce pot și trebuie să fie luate cit mai 
din timp, din tinerețe, chiar din 
copilărie.

Multi din cei care fac un infarct

Nu vîrsta 
e de vină...
sau un accident vascular cerebral nu 
știu că tutunul a contribuit in bună 
măsură la apariția acestora. încă de 
la începutul secolului s-a constatat 
că există o legătură directă intre 
fumat și îngustarea diametrului ar
terelor. iar studii din ce in ce mai 
complexe au confirmat influenta ne
fastă a țigărilor, rolul nicotinei în 
accelerarea ritmului cardiac și în
gustarea arterelor terminale.

Fumatul are, deci, repercusiuni 
nu numai asupra arterelor care irigă 
inima, ci și asupra arterelor mem
brelor inferioare, provocînd arterite, 
adesea invaliditate. Ne vom opri in 
continuare asupra acestora deoarece, 
concomitent cu răspindirea obiceiului 
de a fuma, arteritele au devenit tot 
mai frecvente. îngustarea diametru
lui vaselor de singe are drept con
secință un debit scăzut de singe, 
deci o slabă irigare a segmentului 
respectiv, fie. că acesta este miocar
dul, adică mușchiul inimii, fie că 
este creierul, viscerele (ischemie me- 
zenterică) sau membrele inferioare 
(ischemia periferică), boli foarte 
frecvente și severe atit in formele 
lor acute, cit și cronice.

Nu rareori pot fi văzuti oameni 
care se opresc din mers din cauza 
durerii, crampei apărute in mușchiul 
gambei. Această claudicatie intermi
tentă sau durere ca o crampă in 
picior, este unul din simptomele is
chemiei, deci consecința lipsei de 
irigare a mușchiului gambei. După 
un scurt repaus, în care singele irigă 
mușchiul respectiv, bolnavul își reia 
mersul fără dureri. în funcție de 

țile de Fier I și II sau 
Transfăgărășanul... E pro
bată la Canalul Dunăre — 
București ori in alte nu
meroase șantiere ale bri
gadierilor de pe tot cu
prinsul țării.

Toate aceste substantive 
proprii care sint și tot 
atitea monumentale ctito
rii reprezintă zalele de 
aur ale unei tradiții. Tra
diția muncii. pentru țară 
a salopetelor albastre, cu 
ecusonul de brigadier. 
Semnul distinctiv al dă
ruirii patriotice. . Semnul 
distinctiv al participării, 
din impulsul conștiinței 
revoluționare, al dragos
tei pentru țară la tot 
ceea ce mintea și bra- 
țut cutezător durează 
trainic in. anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

Ca in fiecare an, „Ziua 
brigadierilor" oferă lumi
nosul prilej de a stărui și 
asupra „ecusonului" aces
tei emoționante tradiții a 
construcției socialiste. A 
„cotizării" cu fapta a ti
nerei generații — însufle
țită de organizația sa re
voluționară. Uniunea Ti
neretului Comurtist — la 
tot ceea ce zidim, pentru 
prezent și viitor, pe pă- 
mîhtul. României, in aura 
de orizonturi noi. lumi
noase ale Congresului * *al  
XIII-lea al Partidului Co
munist Roman. Este o 
certitudine că ' viitoarea 
carte de onoare a briga
dierilor din anii ce vin va 
fi tot mai bogată in îm
pliniri. că. potențialul de 
muncă, de cutezanță, de 
romantism revoluționar 
va îmbogăți harta patriei 
cu noi mărturii de măre
ție și demnitate.

• Păstrează-mă doar pentru tine: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19
• Duminică în familie :' UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20

Ilie TANĂSACHE

Gherla și a altor localități din ju
deț. se remarcă prin elemente noi 
de arhitectură, concepute de spe
cialiștii institutului de proiectări, și 
un grad superior de finisaj. în 
stadii avansate de execuție se afla 
peste 1 500 de apartamente din. 
planul pe anul in curs. (Marin 
Oprea).

stadiul arteritei, dureirile pot să 
apară după parcurgerea unui drum 
de 500 metri, dar și de câțiva zeci de 
metri, cind boala este mai avansată. 
Bolnavii trebuie să cunoască aceste 
semne și să se adreseze imediat 
medicului, care îi va trata sau în
druma spre secțiile de specialitate. 
Prin investigații complexe pot fi lo
calizate leziunile peretelui arterial, 
întinderea lor și gradul de obstruc
ție a vaselor.

în prezent, tratamentul chirurgical 
dă rezultate bune in arteriopatii. 
Datorită progreselor biomedicale în
registrate în chirurgia cardiovascu
lară, putem restabili fluxul arterial 
pe diferite segmente și întinderi cu 
rezultate din cele mai bune. în co
laborare cu specialiști de la Institu
tul de cercetări textile, colectivul de 
cercetare din Clinica de chirurgie 
cardiovasculară a Spitalului Fun- 
deni a realizat un înlocuitor de ar
tere. aplicat, cu rezultate bune, de 
cîțiva ani la numeroși bolnavi care 
și-au redobîndit astfel capacitatea 
funcțională. Multi purtători ai aces
tor vase de sînge artificiale care au 
fost implementate in locul celor 
suferinde pot șă ducă o viată nor
mală, dar tot atit de adevărat este 
că ei puteau evita aceste suferințe 
dacă ar fi respectat regulile de viață 
rațională, sănătoasă.

Celor suferinzi trebuie să Ie atra
gem atenția că rezultatele sînt cu 
atit mai bune cu cit se tratează mai 
curînd. în ce privește tratamentul 
medicamentos, care ameliorează sta
rea de ischemie periferică, el constă 
din antispastice, vasodilatatoare, anti- 
coagulante, la care se mai pot adău
ga, după necesități, antibiotice sau 
antiinflamatoare în funcție de spe
cificul leziunii bolnavului respectiv.

Cu toate progresele înregistrate în 
chirurgia cardiovasculară si cu toate 
rezultatele bune care se obțin ade
sea, specialiștii recomandă evitarea 
complicațiilor și chiar apariția bolii, 
prin prevenirea ei din timp. Mai 
ușor și eficient este să se ia măsuri 
de păstfare a integrității morfo- 
funcționale a arterelor decit să se 
ajungă la înlocuirea lor. în ce pri
vește prevenirea, se pune accent pe 
renunțarea la fumat, pe o alimenta
ție cu cit mai puține grăsimi, dar cu 
consum de legume și fructe proas
pete. chiar cure în sezoanele care 
permit acest lucru. Lunile sezonului 
cald oferă condiții excelente șl pen
tru combaterea sedentarismului prin 
desfășurarea unor activități fizice, 
drumeție, mersul pe jos și petrece
rea timpului liber în spații verzi, în 
natură.

Elena MANTU

Prin decret prezidențial tovarășul 
Vasil e Ardeleanu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia

Unitatea de voință și acțiune 
a întregului popor-la temelia 

actului istoric de la 23 August 1944
(Urmare din pag. I)
tregului popor român, a • trecut din 
sfera documentelor in cimpul practi
cii prin îndeplinirea cu răbdare și 
migală a obiectivelor operativ-tacti- 
ce. moment cu moment, verigă cu 
verigă, intr-o viziune strategică pe 
termen lung și in chip sincronic cu 
maturizarea condițiilor pentru de
clanșarea cu sorți de izbîndă a re
voluției. Astfel, in iunie 1943 s-a 
constituit Frontul Patriotic Anti
hitlerist. expresie a amplificării 
mișcării naționale de rezistență, com
pus din Partidul Comunist Român, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrio- 
ților (organizație creată de partidul 
comunist în anul 1942), Madosz-ul, 
Partidul Socialist-Țărănesc. organi
zații locale ale Partidului Social- 
Democrat.

Considerînd obiectiv necesară rea
lizarea unității clasei muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societății 
românești. Partidpl Comunist Român 
și-a intensificat demersurile pentru 
lichidarea scindării acesteia. Este 
încărcat de semnificații faptul că, si- 
tuindu-se la înălțimea răspunderii 
lor in fața istoriei, conducerile celor 
două partide muncitorești au trecut 
peste deosebirile de vederi și, por
nind de la necesitățile și cerințele 
vitale, ale țării, au găsit limbajul 
comun atit de necesar realizării uni
tății de acțiune a clasei rpuncitoare, 
Incununind tradițiile înaintate ale 
proletariatului din România prin 
constituirea la 1 Mai 1944 a Frontu
lui Unic Muncitoresc — adevărată 
placă turnantă a Frontului Unic Na
țional, ceea ce a oferit o puternică 
bază, de masă revoluției din August 
1944. „Acționind unită — releva to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
clasa muncitoare și-a sporit forța și 
combativitatea, capacitatea de a mo
biliza masele largi ale întregului 
nostru popor. Frontul Unic Munci
toresc a avut un rol esențial in 
crearea frontului larg democratic 
antifascist, în unirea tuturor forțe
lor politice progresiste, a tuturor e- 
lementelor patriotice din țara noastră 
împotriva dictaturii militaro-fasciste. 
pentru salvarea României (le 1® 
dezastrul național".

în rolul de pivot politico-strategic 
al unui larg evantai al forțelor na
ționale, Froț^ul Unic Muncitoresc a 
oferit noi deschideri pentru găsirea 
unor forme organizatorice care să 
grupeze pe baza programului parti
dului comunist toate forțele demo
cratice și patriotice ale poporului 
român in vederea marii bătălii de 
eliberare a țării. La 26 mai 1944 s-a 
format „o coaliție național-democra- 
tică“ — din care făceau parte Parti
dul Comunist Român, Partidul So
cial-Democrat, Frontul Plugarilor. 
Uniunea Patrioților, Madosz-ul, gru
parea liberală a lui Gheorghe Tă- 
tărăscu și Partidul Național-Demo- 
cratic —, care și-a fixat ca obiec
tive imediate, tot în lumina cerin
țelor programului elaborat de parti
dul comunist : pregătirea acțiunii 
destinate să realizeze ieșirea Româ
niei din război ; eliberarea terito
riului național de sub jugul trupelor 
de ocupație și reincorporafea Tran
silvaniei de nord prin alungarea 
cotropitorilor ; restabilirea raportu
rilor tradiționale ale României cu 
puterile coaliției antihitleriste ; 
reașezarea instituțiilor democratice 
Ia temeliile vieții politice a statului 
român.

Un moriient decisiv al procesului 
de exprimare organizatorică a pu
ternicei unități de voință și acțiune 
a poporului român a fost cel legat 
de. constituirea in luna iunie 1944 a 
Blocului Național Democrat, cea mâi 
largă coaliție de torțe politice din 
Întreaga istorie de pină atunci a 
țării, compus din Partidul Comunist 
Român, Partidul Social-Democrat,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
NATAȚIE. în ziua a doua a Cam

pionatelor balcanioe de înot, ce se 
desfășoară în Capitală, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: femi
nin: 50 m liber: Tamara Costache 
(România) — 25”507100; 400 m liber: 
Stela Pura (România) — 4’12’.’55/100 
(nou record balcanic): 100 m fluture: 
Livia Copariu (România) — l’02”85/ 
100 ; 100 m spate: Anca Pătrășcoiu
(România) — l’02”96/100; 200 m bras: 
Marina Miclea (România) — 2’43” 
55/100; ștafeta 4 X 100 m liber: Româ
nia— 3’49”25/100: masculin: 100 m flu
ture: Flavius Vișan (România) — 
56”04/100 (nou record balcanic); 50 m 
liber: Ionuț Mușat (România) — 
23”59/100; 100 m spat.e: Babis Papa- 
nioolau (Grecia) — 59”04/100: 200 m 
bras: Liubomir Bogomilov (Bulga
ria) — 2’24”55,100; 400 m liber: Va
lentin Koceanov (Bulgaria) — 4’00" 
50/100: ștafeta 4X100 m liber: Bul
garia — 3’29”34/100.

La ștrandul Tineretului, proba 
masculină de platformă din cadrul 
concursului de sărituri în apă a fost 
câștigată de sportivul român Ion Pe- 
trache, cu un total de 527,80 puncte.

ATLETISM. Ziua a doua a Cam
pionatelor republicane de atletism, 
de la Pitești, a fost marcată de per
formanța Iolandei Oanță, care a rea- 

( lizat un nou record național, în pro
ba feminină de 400 m plat, cu tim
pul de 50”55/100.

Iată ciștigătorii celorlalte finale : 
feminin: aruncarea suliței: Aurica 
Bujniță — 63,22 m; 400 m garduri: 
Nicoleta Căruțașu — 55”88/100; hep- 
tatlon: Liliana Năstase — 6 344.
puncte; masculin: 10 000 m: Eugen 
Enăchioiu — 30’45”53/100; 400 m gar

teatre
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul ,,Nottara“(59 31 03, la ,,Ex
poflora" din Parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 

liste România in Republica Peru în 
locul tovarășului Ion Ciucu, care a 
fost rechemat.

Partidul Național Țărănesc și Parti
dul Național Liberal. Toate aceste 
partide se angajau să. treacă la ac
țiune pentru „ieșirea României din 
Axă, eliberarea țării de ocupația 
germană, alăturarea ei Națiunilor 
Unite și restabilirea independentei 
și suveranității naționale**.

Partidul comunist a considerat 
armata română, în consens cu În
tregul ei trecut și destin istoric, ca 
o componentă fundamentală a aces
tui larg sistem de forțe sociale și 
politice, fără de care revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antjimperialista nu putea 
fi pregătită și nici declanșată cu 
sorți de izbîndă. A fost un fenomen 
unic, pentru că nicăieri și niciunde 
un alt partid comunist sau de altă 
factură nu și-a înscris în programul 
său considerarea armatei regulate 
existente, cu întregul ei corp de 
cadre, ca o componentă a mișcării 
de rezistentă și apoi de eliberare de 
sub dominația fascistă.

Generată de întreaga evoluție isto
rică a poporului român, pregătită și 
organizată intr-un răstimp istoric de 
patru ani, revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimper.ialistă din August 1944 
a dispus astfel de largul consens na
țional realizat pe baza programului 
elaborat de Partidul Comunist 
Român.

Declanșată Ia 23 August 1944 — 
în. condițiile favorabile oferite de 
Cursul celui de-al doilea război 
mondial, de victoriile armatei sovie
tice. care ducea greul războiului, ale 
celorlalte armate ale Națiunilor 
Unite, ale mișcării de rezistență a 
popoarelor subjugate de fascism — 
prin actul cu mare încărcătură poli
tică al răsturnării dictaturii anto- 
nesciene, revoluția română a focali
zat toate energiile și forțele po
porului român. în timp ce toate 
cancelariile diplomatice ale marilor 
puteri aliate se întrebau reciproc ce 
s-a intimplat Ia București, fiecare 
declarînd că nu are nici o cunoș
tință și cu atit mai puțin o legătură 
cu evenimentele din capitala Româ
niei, armata. împreună cu gărzile 
patriotice, desfășura ample acțiuni, 
reușind să elibereze, cu sprijinul în
tregului popor, in numai nouă zile 
un teritoriu cu o suprafață de 
aproape 150 000 km3.

Era un triumf al puternicei unități 
de voință și acțiune a întregului po
por român, al hoțăririi sale de a-și 
lua soarta in propriile miini. Firește 
că unitatea întregului popor, consen
sul național larg nu și-au epuizat 
disponibilitățile o dată cu victoria re
voluției. Dimpotrivă, confirmîndu-și 
necontenit însemnătatea, unitatea 
s-a constituit într-o puternică forță 
motrice in întregul proces revoluțio
nar, in marile și eroicele bătălii ale 
frontului fără tranșee al construcției 
socialiste.

Exprimindu-și plenar atributele și 
-valențele de factor hotărîtor in 
marea ridicare la luptă de acum 44 
de ani, de temelie a succesului său, 
unitatea de voință și acțiune a fost 
o prezență indispensabilă în perioa
da care a urmat cu caracter de 
unicitate atit prin caracterul trans
formărilor revoluționare, cit și prin 
perspectivele deschise patriei noas
tre. Cu deosebire, după Congresul al 
IX-Iea al partidului, in glorioasa șj 
eroica „Epocă Nicolae Ceaușescu**,  
concomitent cu desfășurarea amplu
lui proces de omogenizare a socie
tății, unitatea întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Cetțpșescu, 
ni se înfățișează ca una dintre cele 
mai mari cuceriri istorice, ca teme
lie de granit a orinduirii socialiste, 
ca o chezășie a îndeplinirii cu suc
ces a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a obiectivelor strategice 
pe care țara și Ie propune în etapa 
actuală și in perspectivă.

duri: Mugur Mateescu — 51”43/100 ; 
aruncarea ciocanului: Nicolae Bin- 
dar — 71,36 m; 1 500 m: Valențiu 
Coroje — 3’45”16'100: 400 m: Daniel 
Cojocaru — 47”10/100 ; triplusalt :
Mihai Bran — 16,67 m; 20 km marș: 
Gheorghe Frecățeanu — 1 h 26’17”.

Campionatele se încheie astăzi.
FOTBAL. Primele meciuri dispu

tate în cadrul turneului de fotbal 
„Cupa Victoria" s-au incheiat cu ur
mătoarele rezultate; Rapid — F.C.M. 
Brașov 3—1 (1—0); Victoria Bucu
rești — Universitatea Craiova 7—6 
(după executarea loviturilor de la 
11 m); la terminarea timpului re
gulamentar de joc scorul a fost 
egal: 1—1.

Astăzi, pe stadionul Giulești, de la 
ora 16,30 se vor intilni în partida 
pentru locurile 3—4 echipele F.C.M. 
Brașov și Universitatea Craiova, iar 
în continuare formațiile Victoria 
București și Rapid își vor disputa fi
nala competiției.

BASCHET. în penultima zi a com
petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Mării Negre**,  ce se 
desfășoară în Sala sporturilor din 
Constanța, reprezentativa României a 
intrecut cu scorul de 72—61 (30—35) 
formația Poloniei.

într-un alt joc, echipa R. P. Chi
neze a dispus cu 82—66 (44—42) de 
selecționata sindicală din U.R.S.S.

Astăzi, cu începere de la ora 17,00, 
se vor disputa meciurile R. P. Chi
neză — România (tineret) și Româ
nia — selecționata sindicală din 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Teatrul de păpuși Herăstrău) : Ha!, 
copii, la joc ! — 18,30

cinema

Pakistanul, care sărbătorește as
tăzi 41 de ani de la proclamarea 
independentei, se mîndrește cu una 
dintre cele mai tinere capitale ale 
lumii. Construită cu începere din 
aqii ’60. pe un platou din regiunea 
de notd-est a țării. Islamabadul 
numără peste 300 000 de locuitori, 
fiind un oraș impunător, oare im- 
bină in mod armonios stilul tradi
tional cu tendințele arhitecturii mo
derne. în perimetrul său au fost 
înălțate elegante clădiri guverna
mentale din beton și sticlă, mari 
hoteluri, un. centru universitar, iar 
la periferie a luat ființă o zonă 
industrială, care cuprinde deja zeci 
de întreprinderi.

Această realizare remarcabilă 
constituie un adevărat simbol al 
Pakistanului contemporan. Ea ates
tă cu putere imensele energii crea
toare ale poporului, adîncile trans
formări pe care le-a înregistrat Pa
kistanul în perioada ce a urmat 
memorabilului eveniment de la 14 
august 1947. Așa cum se știe, acum 
patru decenii Pakistanul purta o 
grea povară — cea a dominației 
coloniale: industria era ca si inexis
tentă ; regiuni întregi sufereau din 
cauza bolilor și a subnutriției. 
Astăzi, această țară, cu circa 80 
milioane de locuitori, dispune de o 
industrie proprie diversificată, ca
pabilă să livreze o gamă largă de 
produse — tractoare, autocamioane, 
nave, utilaj chimic, echipament ru
lant etc. De-a lungul fluviului 
Indus și al afluenților săi s-au înăl
țat hidrocentrale, baraje, o imensă 
rețea de canale de irigație, care

tv
11.30 Lumea copiilor (parțial coldr) 

• Telefilmoteca de ghiozdan (co
lor). „Karino". Producție a stu
diourilor poloneze. Episodul 7

12.30 V|ața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • In intîmpinarea zilei 

de 23 August
19.20 Ecusonul de lingă inimă (color). 

Documentar
19,40 Brigadieri sub mîndru tricolor 

(color). Spectacol literar-muzical- 
coregrafic realizat în colaborare 
cu C.C. al U.T.C.

20.20 Film artistic (color). ,.Imposibila 
poveste de dragoste". Producție a 
studiourilor poloneze. Cu : Elzbie- 
ta Starostecka, Leszek Teleszynski,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 14 august, ora 
20 — 17 august, ora 20. In țară : Vre
mea va fi predominant frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin In re
giunile sudice. în nordul țării vre
mea va fi în general instabilă cu cerul 
temporar noros la începutul și spre 
sfirșltul intervalului, cînd pe alocuri 
se vor semnala averse de ploaie și

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Clipa de neatenție

în condițiile valorilor ridicate ale 
traficului, pe majoritatea traseelor 
rutiere, mai ales pe cele turistice 
ale sezonului estival, spre și din
spre Litoral și stațiunile balneo-cli- 
materice montane, siguranța depla
sării cu autovehiculele este condițio
nată și de atenția celor de la vo
lan. La vitezele de deplasare maxi
me admise în afara localităților, o 
singură clipă de neatenție — dato
rată. bunăoară, aprinderii unei ți
gări sau manevrării butonului de la 
aparatul de radio, întoarcerea capu
lui pentru un scurt dialog cu pa
sagerii din autovehicul — poate a- 
vea urmări imprevizibile. Pe auto
strada București — Pitești, conducă
torul unui autdturism a întors capul 
pentru o clipă către soția sa. moment 
în care a intrat cu mașina pe scua
rul ce desparte sensurile de mers și 
s-a răsturnat. Soția și fiul, aflați in 
autovehicul, au fost grav răniți, iar 
el a scăpat nevătămat, numai pen
tru că avea cuplată centura de si
guranță. Se reamintește automobiliș- 
tilor că aceste accesorii trebuie fo
losite și de către pasageri. în mu
nicipiul Baia Mare, conducătorul 
unui autoturism, neatent la pleca
rea de pe loc într-o intersecție, a 
acroșat un motociclist pe care l-a 
proiectat sub roțile unui autobuz a- 
flat in apropiere.

Clipele de neatenție, momente ne
faste ale imprudenței, se intilnesc și 
în rindul altor participanți la tra
ficul rutier. La Piatra Neamț, un 
biciclist a efectuat un viraj spre 
stingă fără să se asigure, surprin- 
zîndu-1 pe automobilistul care toc
mai îl depășea. De asemenea, apa
riția imprudentă a unui pieton din 
fața» ori spatele unor vehicule sta
ționate, creînd momente critice șo
ferilor care rulează în apropiere, este 
tot urmarea unei clipe de neaten
ție. La Timișoara, o femeie a tra
versat neatentă o arteră aglomera
tă. Lipsei sale de prevedere i s-a 
adăugat neatenția unui automobilist, 
astfel că accidentul n-a mai putut 
fi evitat. Un greu tribut plătesc ne
atenției automobiliștii fumători. 
Preocupările legate de fumat dis
trag atenția omului de la volan, de 
la conducerea mașinii. Totodată, a- 
tenția este str'îns legată de gradul 
de oboseală. Un șofer obosit ma
nifestă foarte frecvente momente de 
neatenție, fenomen explicat de psi
hologi prin reacția de autoproteja
re a sistemului nervos, după soli
citări îndelungate, care depășesc ca
pacitatea funcțională a celulelor ner
voase. astfel că o parte din acestea 
iși diminuează sau chiar isi înce
tează temporar activitatea. Statistic, 
in sezonul estival, momentele de ne
atenție se manifestă mai frecvent în 
a doua parte a zilei și pe canicu
lă, fiind mai afectate persoanele su
ferinde de afecțiuni vasculare, ner
voase si"»digestive — chiar în fază

• 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;

v 10,30 : DOINA (16 35 38)
• Program de vacanță — 9; 11; 13, 
Drumul oaselor — 15; 17; 19 : PACEA 
(71 30 85)
• Misterele Bucureștilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Evadarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19
• Duelul : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19 

face posibilă practicarea agricultu
rii pe circa un sfert din suprafața 
țării.

Aniversarea proclamării indepen
dentei găsește poporul pakistanez 
în plin efort constructiv. Alături 
de activitatea intensă desfășurată in 
vederea construirii unor importante 
obiective economice, se acționează 
cu perseverentă pentru îndeplinirea 
programelor de dezvoltare econo
mică a Pakistanului. Viitorul plan 
de cinci’ ani (1989—1993) prevede un 
volum de investiții de 616 miliarde 
rupii pakistaneze, depășind cu 
aproape 40 la sută prevederile pen
tru actualul cincinal.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie rezultatele acti
vității constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. între Republica 
Socialistă România și Republica 

«Islamică Pakistan s-au stabilit re
lații de colaborare. întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotăritoare la această evoluție 
au adus intilnirile Ia nivel înalt din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
.și președintele Mohammad Zia-ul 
Haq. Desfășurate sub semnul stimei 
și înțelegerii reciproce, ele s-au în
cheiat cu acorduri și ințelegeri care 
au dat un puternic impuls conlu
crării româno-prâcistaneze. cores
punzător intereselor celor două țări 
și popoare, cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Czeslaw Wollejko, Jadwlga Ba- 
ranska, Irena Malkiewicz, Ma
riusz Dmochowski, Anna Dymma, 
Gabriela Kownacka, Plotr Fronc- 
zwski. Regia : Jerzy Hoffman 

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

LUNI 15 AUGUST
20.00 Telejurnal • în Intîmpinarea zilei 

de 23 August
20,25 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumnea
voastră I Astăzi despre : Materie 
și energie (TI)

20,55 Tezaur folcloric (color). Cintecul, 
pagină vie din istoria neamului

21.20 Occident ’80. Documentar
21,35 Mindrla .de a fi cetățean al 

Romăniel socialiste. Marca fabri
cii — Însemn al competenței și 
demnității muncitorești

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

A

descărcări electrice, în restul terito
riului. aceste fenomene vor fi cu totul 
izolate. Vintul va prezenta unele in
tensificări in partea de nord-est a ță
rii și în zona montană. In general tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 26 șt 36 de grade. In București : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil. Posibilitate pentru 
averse de ploaie și descărcări electrice 
la începutul intervalului. Vlntuj va 
sufla slab pină la moderat. Tempe-’ 
râturile minime vor fi cuprinse Intre 
18 și 20 de grade, iar cele maxime in
tre 32 și 36 de grade.

incipientă, încă nedecelate —. ca șl 
persoanele înaintate în vîrstă. Este 
firesc ca toți automobiliștii, indife
rent de experiența la volan, să țină 
seama de aceste considerente, atit 
în ce privește propria lor persoană, 
cît și comportarea rutieră ce se cere 
adoptată în relațiile cu ceilalți parti
cipant Ia circulație.

înainte de a porni la drum
Orice concediu automobilistic pre

supune o pregătire temeinică a ma
șinii, înainte de toate a sistemelor 
și mecanismelor ce concură decisiv 
la siguranța deplasări*,  fără a scă
pa din vedere micile detalii care, 
agravîndu-se, pot genera situații pe
riculoase în trafic. Un pneu uzat 
peste măsură sau neavind presiunea 
corespunzătoare poate exploda la vi
teze de deplasare mari, un factor 
favorizant fiind temperatura ridica
tă a suprafeței de rulare, situație 
frecvent întîlnită în timpul verii. în 
localitatea Lupac, județul Caraș-Se- 
verin, unui automobilist care rula cu 
viteză excesivă pe caniculă i-a ex
plodat pneul din dreapta față al ma
șinii. în urma accidentului, cel de 
la volan și-a pierdut viața, iar o 
femeie aflată în autovehicul a fost 
grav rănită.

Un mijloc la îndemîna tuturor 
automobiliștilor amatori de a ur
mări evoluția Stării tehnice a au
toturismelor proprietate personală 
este verificarea tehnică anuală. A- 
ceasta se efectuează in județul unde 
este înmatriculată mașina. în .pre
zența deținătorului legal al acesteia. 
Autovehiculele trebuie • prezentate la 
verificare într-o stare tehnică și es
tetică corespunzătoare. Verificările sa 
efectuează în flux tehnologic, potri
vit metodologiei afișate la loc vi
zibil în toate unitățile service au
torizate, iar automobiliștii sînt direct 
interesați să solicite respectarea în
tocmai a operațiunilor de verifica
re, în vederea depistării chiâr și a 
defectelor minore care se pot agra
va cu timpul și care pot scăpa unui 
control inițial mai puțin exigent. 
Controale organizate de către agen
ții de circulație, împreună cu spe
cialiști de la unitățile autoservice, 
pun în evidență faptul că mai sint 
automobiliști care neglijează aseme
nea aspecte. Aceștia, fie că nu se 
prezintă la verificări în termenele, 
stabilite, fie că tratează cu super
ficialitate defecțiunile ivite pe par
curs, expunîndu-se în felul acesta 
unor mari riscuri. Dar și în inter
valul dintre verificările tehnice, îna
inte de a pleca în concedii, cind, de 
regulă, se parcurg distante mai 
lungi, uneori pe trasee dificile și 
mai puțin circulate,' unde interven
ția unui mecanic este problematică, 
verificarea autovehiculului într-un a- 
telier de specialitate este absolut ne
cesară.

• Actorul și sălbaticii (I—II) ; ARTA
(21 31 86) — 9; 12; 15; 18
• Noile povești ale Șeherezadel : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GRTVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• întâmplări pe vasul „Speranța" : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20
• legenda lui On Dai : DACIA 
(50 35 94) - 9; îl: 13: 15: 17; 19
O Călărețul cu eșarfă albă : LIRA 
(317171) — ‘9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,45
• Lovitura fulgerătoare i FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19



SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
RUMANIA CUNOAȘTE I DEZVDLTARE DINAMICA

ISS AHRMA VHNTA NECLINTITA DE PACE
ARTICOLE ȘI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE 

ÎN PREAJMA SĂRBĂTORII NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN

Activitatea intensă desfășurată pe plan internațional de România 
socialistă, inițiativele și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru crearea 
condițiilor ca popoarele să trăiască și să se dezvolte în pace con
tinuă să fie reflectate în paginile presei de peste ho'tare.

Totodată, publicații din diferite țări pun în evidență - în acest 
august aniversar - realizările de seamă obținute de poporul român, 
în diferite domenii, pe drumul său spre progres continuu, reflectă 
succesele de prestigiu dobîndite de România în anii care au trecut 
de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialiștă, cu precădere în perioada de la Congresul al IX-lea 
al partidului'.

Inițiative și demersuri constructive pentru 
o lume pașnică, mai bună și mai dreaptă

Sub titlul „Importante inițiative 
românești dedicate păcii", cotidianul 
„NEW NATION", din Bangladesh, 
pune în evidență faptul că Româ
nia este considerată în lume o 
„țară a păcii", iar președintele 
Nicolae Ceaușeșcu este apreciat 
„Erou al păcii". „Aceste aprecieri 
— se subliniază ■— sînt rezultatul 
unei activități de prestigiu, al unei 
conduite exemplare in relațiile in
ternaționale, atit din punct de ve
dere principial, cit și al contribu
ției novatoare la determinarea e- 
voțuției vieții internaționale".

ZiaruJ reliefează implicarea 
României în problemele marii ope
re de edificare a păcii, aceasta fi
ind considerată ca una dintre în
datoririle cele mai înalte ale con
cepției despre lume și viață care 
o călăuzește.

„In domeniul atît de vast al 
dezarmării — continuă „New Na
tion" —, România a venit, de-a 
lungul anilor, cu propuneri, de
mersuri și acțiuni concrete meni
te să scoată din imobilism dome
niul cel mai. important al activi
tății internaționale. Nenumărate au 
fost. în acești ultimi ani, demer
surile românești în diferite foruri 
internaționale, in vederea trecerii 
la măsuri prin care să se asigure 
respectarea dreptului primordial al 
oamenilor, al națiunilor — dreptul 
la Viață, la pace".

„In viziunea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. dez
armarea — imperativ fundamental 
al epocii — trebuie să se con
stituie in principala acțiune soli
dară de creare și consolidare a pă
cii. Este vorba de o acțiune a- 
flată sub imperiul urgenței istori
ce — pină nu este prea tîrziu", se 
arată in articol, subliniindu-se : 
„Este, acesta, sensul profund al a- 
pelurilor repetate zile președinte
lui Nicolae Ceaușescu, al inițiati
velor și sugestiilor românești in 
toate forurile de dezbatere și rie- 
gociere ale acestei complexe pro
blematici existențiale".

Ziarul amintește, in context, că 
„pornind de la necesitatea unor 
măsuri reale de dezarmare, Româ
nia a hotărit — pe baza unei legi 
ratificate de parlament și supusă, 
in mod democratic, consultării în
tregului popor printr-un refe
rendum național — reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare. 
In viziunea României, o aseme
nea măsură este menită să des

Strălucite realizări in toate domeniile 
activității economico-sociale

Semnificația actului revoluționar 
de la 23 August 1944 din România, 
care a deschis calea unor transfor
mări radicale in toate domeniile 
de activitate, este pusă in eviden
ță. intr-un articol însoțit de foto
grafii ce ii înfățișează pe președin
tele Nicolae Ceaușescu. de publi
cația ..ZIMBABWE NEWS".

Referindu-se la politica externă 
a României, ziarul subliniază că 
un obiectiv central al acesteia îl 
constituie soluționarea problemelor 
păcii și dezarmării, edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie, in 
care popoarele să ooată colabora 
intr-un climat cie deplină securita
te! Consecventă spiritului princi
piilor pe care se bazează politica 
sa. România acordă o atenție spe
cială dezvoltării relațiilor sale de 
prietenie și solidaritate eu statele 
independente, cu țările in curs de 
dezvoltare și nealiniate, conside

i--------------------------------------------------
ÎNTILNIRE. La Varna a avut 

(loc o întrevedere intre secre
tarul general al C.C. al P.C. 
Bulgar. Todor Jivkdv. și secretarul 

I general al P.C. Brazilian. Salomâo
Mălină, aflat in Bulgaria in frun
tea unei delegații a partidului. Au 
fost examinate relațiile intre cele 

Idouă țări si partide, precum si e- 
voluțiile politice pe Plan interna
țional.

HOTARÎRE, Comitetul special al
■ O.N.U. pentru decolonizare a in- • 

credintat spre dezbatere celei de-a 
143-a sesiuni a Adunării Generale 

a Națiunilor Unite problema Gi- 
braltarului. „dată fiind evoluția si- 

Ituâției". Hotărîrea a fost adoptată 
după examinarea unui raport al 
secretarului general al O.N.U.. Ja- 

Ivier Perez de Cuellar. Adunarea 
Generaă a O.N.U. a cerut, intr-o 
rezoluție adoptată prin consens la 
4 decembrie 1987. guvernelor bri- 

Itanic si spaniol să continue con
vorbirile pentru a ajunge la o so
luție definitivă asupra acestei pro
bleme.

chidă un nou și larg cîmp de ac
țiune fertil pentru o serie de alte 
inițiative de dezarmare — fie ele 
unilaterale, convenite între grupuri 
de state sau rod al unor negocieri 
bi și multilaterale".

„Nicolae Ceaușescu — militant 
activ pentru o nouă ordine econo
mică internațională este titlul 
sub care „JORNAL DO COM- 
MERCIO". din Brazilia, inserează 
un articol, in care se spune : Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, mili
tează neobosit pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru eliminarea decalaje
lor existente. în prezent, între națiu
nile lumii. Pornind de la realitatea 
incontestabilă că aproape trei sfer
turi din omenire trăiește in condi
ții de subdezvoltare, potrivit con
cepției președintelui României nu
mai prin acțiunea comună și voin
ța fermă a tuturor popoarelor se 
poate instaura o lume mai bună și 
mai dreaptă, cu respectarea neabă
tută a independentei și suveranită
ții tuturor țărilor.

In viziunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — continuă zia
rul brazilian — cerința unei noi 
ordini economice este determinată 
de imperativul abolirii totale a re
lațiilor de inechitate si inegalitate, 
rie exploatare si asuprire si de ne
cesitatea de a se oferi popoarelor 
răspunsuri constructive la gravele 
probleme provocate de ansamblul 
contradicțiilor dintre țările bogate 
și cele sărace.

în fața agravării fără precedent 
a crizei economice mondiale, șeful 
statului român a subliniat, in re
petate rinduri, că, mai mult ca ori- 
cînd. se impune intensificarea coo
perării între națiuni, pentru ca 
prin intermediul negocierilor glo
bale să se găsească soluțiile cele 
mai corespunzătoare problemelor 
ce preocupă omenirea.

Ca una dintre principalele pro
bleme pentru agenda acestor nego
cieri, președintele Nicolae Ceaușescu 
a propus solutionarea constructivă 
a problemei datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare. Pre
ședintele .României — se arată in 
încheierea articolului — militează, 
de asemenea, activ pentru reforma 
sistemului financiar internațional, 
lichidarea protectionismului si rea
lizarea unor schimburi economice 
libere, fără discriminări, pentru un 
raport just, echitabil între prețu
rile materiilor prime și ale produ
selor industriale.

ri nd că o asemenea orientare con
stituie un factor de mare impor
tantă in asigurarea independentei, 
colaborării și păcii in lume — sub
liniază articolul.

Reflectind pe larg evoluția pozi
tivă a economiei si societății ro
mânești. îndeosebi in ultimii peste 
20 de ani. articolul evidențiază : 
„Partidul Comunist Român, apli- 
cind creator legile generale si prin
cipiile socialismului științific la 
condițiile concrete, specifice șje ță
rii. a elaborat politica de edificare 
a unui nou sistem social in Româ
nia. desfășurind o vastă activitate 
organizatorică, ideologică și politi- 
co-educativă. ce a condus la reali
zarea unei puternice si moderne 
industrii naționale, a unei agricul
turi cooperativizate și a asigurat 
progresul viguros al științei, edu
cației si culturii".

In incheiere. publicația pune in 
evidentă semnificația deosebită

ILE DE PRESA
e scurt

REFERENDUM. Președintele Re
publicii Turcia. Kenan Evren, a 
semnat, documentul, aprobat in 
prealabil de Marea Adunare Națio
nală. prin care se permite organi
zarea unui referendum. Consulta
rea populară va avea loc la 25 sep
tembrie in vederea aprobării unui 
amendament la constituție prin 
care să se permită organizarea de 
alegeri municipale anticipate.

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
IN COREEA DE SUD. La Seul și 
în alte orașe ale Coreei de Sud 
s-au desfășurat, vineri, puternice 
manifestații ale studenților împo
triva interdicțiilor impuse de auto
rități pentru a împiedica realizarea 

pentru relațiile dintre România și 
Zimbabwe, a dialogului la cel. mai 
înalt nivel. Este subliniat sprijinul 
multilateral pe care l-a acordat 
România poporului Zimbabwean 
încă din perioada in care acesta 
desfășura lupta de eliberare națio
nală împotriva regimului colonial, 
relațiile inregistrînd o continuă e- 
voluție pozitivă după cucerirea in
dependentei de către Zimbabwe.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE din Zimbabwe au 
transmis, la rîndul lor. emisiuni și 
comentarii consacrate României, in 
care au fost relevate mutațiile can
titative și calitative ce. au avut loc 
in viata economică și socială a 
tării.

Sub genericul „Sărbătoarea po
porului roman", revista sovietică 
„AGHITATOR", organ al C.C. al 
P.C.U.S., publică in ultimul său 
număr un grupaj de informații 
despre marile realizări obținute de 
țara noastră in cei 44 de ani care 
au trecute de la actul istoric de la 
23 August 1944. Oamenii muncii din 
România, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, au înfăptuit 
transformări profunde în viața so
cială, economică și culturală a țării
— scrie „Aghițator". Sînt prezenta
te rezultatele remarcabile obținute 
de poporul nostru în toate sectoa
rele de activitate în prima parte a 
cincinalului 1986—1990, preocupările 
P.C.R. pentru perfecționarea orga
nizării și desfășurării activităților 
in toate sectoarele, pentru întărirea 
și dezvoltarea democrației munci- 
torești-revoluționare în țara noas
tră.

Acest lucru — scrie revista
— se poate vedea, în primul 
rînd, în industrie, unde între
prinderile au dobindit o mare 
autonomie. Un rol important in 
acest proces îl are Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii. Tot legat 
de ideea cadrului larg democratic 
creat in țara noastră In anii noii 
orinduiri, publicația sovietică pre
zintă condițiile asigurate de condu
cerea partidului și statului nostru 
pentru afirmarea plenară a femei
lor la conducerea și rezolvarea tre
burilor societății. în continuare sînt 
înfățișate preocupările actuale ale 
partidului și statului nostru pentru 
transpunerea in viață a orientărilor 
și programelor de dezvoltare apro
bate de Congresul al XIIL-lea și 
Conferința Irațională ale P.C.R.

Sînt evidențiate, de asemenea, 
extinderea și diversificarea schim

kast program de sistematizare teritorială, 
de innoire a localităților patriei

în Republica Socialistă România 
— scrie ziarul cehoslovac „MLADA 
FRONTA" — se desfășoară în pre
zent un amplu proces de sistemati
zare teritorială, care are ca obiectiv 
înlăturarea deosebirilor dintre sat 
și oraș, îmbunătățirea situației eco
nomice și sociale in zonele rurale, 
omogenizarea societății.

în cadrul realizării primei faze 
a sistematizării teritoriale, cind 
atenția principală a fost acordată 
îndeosebi aglomerărilor urbane, 
s-au construit, de exemplu, la pe
riferia Bucureștiului, cartiere noi, 
cel mai mare dintre ele cu 270 000 
locuitori.

tn cadrul sistematizării teritoriale 
au loc mari schimbări și in struc
tura localităților rurale — eviden
țiază ziarul, relevând că pro
gramul existent urmează să • se 
desfășoare in trei etape, preco- 
nijdndu-se a fi Încheiat in jurul 
anului 2000. Pină in anul 1990 vor 
fi create 500 pină la 600 orășele 
agroindustriale, cu o infrastructură 
optimă pentru valorificarea re
surselor materiale și umane. Fie
care orășel de acest tip va fi do
tat cu toate instituțiile sanitare, 
de invățămint ș.a.

Intr-un amplu . articol, intitulat 
„România : prioritate planurilor 
de sistematizare", ziarul marocan 
„AL BAYANE" arată că în țara 
noastră se aplică o strategie de 
dezvoltare socială și urbană ce 
vizează creșterea bunăstării tutu
ror cetățenilor. Acest obiectiv — 
se subliniază — este urmărit și 
de acțiunile de amenajare terito
rială vizînd stabilirea unui echili
bru dinamic între populație, dez

contactelor intre studenții din Nor
dul și Sudul Coreei, stabilite pen
tru data de 15 august, la Panmun- 
jon. Poliția a făcut uz de grenade 
cu gaze lacrimogene și a arestat 
peste 2 000 de studenți. S-au pro
dus ciocniri violente, soldate cu 
numeroși răniți.

INSPECȚIE. Cele patru grupuri 
de inspectori militari sovietici care 
au sosit în R.F.G. pentru a inspec
ta instalațiile unor baze unde sint 
amplasate rachete de tip „Per- 
shing-2“ și-au inceput activitatea. 
Inspecțiile se desfășoară în con
formitate cu Tratatul sovieto-ame- 
rican privind lichidarea rachetelor 

burilor economice ale României cu 
țările socialiste și cu alte state ale 
lumii, relevindu-se cursul ascen
dent al colaborării economice și 
tehnico-științifiice dintre țara noas
tră și Uniunea Sovietică.

Republica Socialistă România — 
se arată in încheiere — joacă un 
rol activ- pe arena mondială, avan
sează inițiative de. pace, cum sint ' 
cele referitoare la reducerea arma
mentelor convenționale și a efec
tivelor militare, lichidarea armelor 
nucleare. * reducerea cheltuielilor 
militare, instaurarea unor raporturi' 
internaționale echitabile.
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„DIARIO DE LEIRIA", din Por
tugalia, intr-un articol dedicat săr
bătorii naționale a României socia
liste, evidențiază semnificația eve
nimentului de la 23 August 1944, 
dezvoltarea țării noastre după eli
berare și, în special, in ultimii 23 
de ani, de cînd in fruntea partidu
lui și a statului se află președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Articolul se referă, de asemenea, 
la vocația de pace a națiunii româ
ne, la politica externă de amplă 
deschidere, in cadrul căreia se 
acordă o importanță prioritară pro
blemelor păcii și dezarmării, edifi
cării unei lumi fără arme, în care 
toate popoarele să se poată dezvol
ta liber, intr-un climat de secu
ritate.

Articolul se referă, de asemenea, 
la bunele relații existente intre 
România și Portugalia, subliniind, 
in acest sens, importanța tratatului 
de. prietenie semnat între cele două 
țări in 1975.

Succesele pe plan economic do- 
bindite in diferite domenii de 
România socialistă sînt reflectate 
într-un reportaj din țara noastră
— intitulat „Popor harnic" — pu
blicat în revista „LA COREE 
D’AUJOURD’HUI". Subliniind că 
„poporul român iși manifestă ple
nar bucuria de a-și făuri destinele 
cu propriile forțe și de a spori 
bogățiile patriei prin propriile sale 
mijloace", că „prin munca sa acest 
popor a obținut realizări pe care 
nici nu le putea visa in trecut", 
autorul se oprește asupra unor 
obiective de un deosebit interes, 
cum ar fi Canalul Dunăre.—Marea 
Neagră sau metroul bucureștean.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român — se arată in încheiere
— poporul român progresează cu 
încredere in sine însuși, obținînd 
strălucite victorii in lupta pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

voltare și mediul înconjurător, 
prin folosirea rațională a forței de 
muncă și a resurselor naturale, 
modificarea structurii ■ populației 
active in concordanță cu necesită
țile progresului social-economic și 
ale modernizării localităților ur
bane și rurale.

Sub titlul „Tineretul român. 
Participare activă și responsabilă 
la edificarea unei ■ societăți mo
derne", revista tunisiană „JEU- 
NESSE MAGAZINE" pune în evi
dență rolul deosebit al învățămin- 
tului din România in pregătirea 
unui tineret competent, a cărui 
contribuție la realizarea marilor 
obiective economice și sociale ale 
tării este tot mai semnificativă. 
Invățămintul in România — se 
subliniază — este profund demo
cratic, gratuit, accesibil fără dis
criminare tuturor categoriilor de 
tineri, de la orașe și sate, este 
unițâr și . deschis, generalizarea in- 
vățămintului de 12 ani pină în 
anul 1990 fiind unul dintre obiec
tivele stabilite de , Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

In educarea tinerei1 generații, 
școala1 românească pune. în prim 
plan cunoașterea istoriei patriei, a 
luptei pe care a dus-o poporul 
român de-a lungul secolelor pen
tru dreptate și egalitate, pentru 
libertate socială și națională. In 
același timp, școala îi familiari
zează pe tineri cu marile valori 
ale știihței și culturii universale, 
cu tehnica cea mai avansată pen
tru a putea contribui astfel la crea
rea de noi valori materiale și spiri
tuale — conclude revista. (Agerpres) 

cu rază medie si mai scurtă de ac
țiune.

DECLARAȚIE. Măsurile Pe plan 
economi,? pe care le va adqpta gu
vernul ecuadorian urmăresc echili
brarea economiei naționale si, Uri
narea procesului inflaționist — a 
declarat noul ministru al finanțe
lor. Jorge Gallardo. El a arătat, de 
asemenea, că un grup de experti 
se ocupă deja de elaborarea unei 
noi strategii pentru abordarea pro
blemei datoriei externe a tării (de 
circa 11 miliarde de.dolari).

OPERAȚIUNI ANTIDROG. In 
total. 10 fabrici clandestine pentru 
producerea' de cocaină au fost dis
truse in ultimele 12 zile in diferi
te localități din departamentul Co
chabamba din Bolivia, a anunțat 
conducerea forțelor speciale boli- 
viene de luptă impotriva traficu
lui de droguri. Totodată, au fost 
confiscate importante cantități de 
cocaină pură.

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Ecuadorului
QUITO 13 (Agerpres). — La 

Quito a avut loc un schimb de 
mesaje intre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Ecuador, Rodrigo Borja 
Cevallos, cu prilejul instalării in 
funcție.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost transmise 
președintelui Republicii Ecuador un 
salut cordial, sincere felicitări și 
urări de sănătate, precum și urări de 
progres și prosperitate poporului 
ecuadorian.

Apel la relansarea procesului de pace din America Centrală
QUITO 13 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Nicaragua, Daniel 
Ortega, a lansat un nou apel admi
nistrației S.U.A. pentru inițierea 
unui dialog in vederea normalizării 
relațiilor dintre cele două țări — 
informează agenția Prensa Latina. 
La o conferință de presă desfășu
rată la Încheierea vizitei sale la 
Quito, șeful statului nicaraguan a 
invitat, totodată, forțele „contras" la 
reluarea, în perioada 26—29 august, 
la Managua, a negocierilor asupra 
încetării definitive a focului în Ni
caragua.

Președintele Republicii Costa Rica. 
Oscar Arias, a reafirmat că „dialogul 
și negocierile constituie singura cale 
viabilă pentru înfăptuirea păcii in 
America Centrală", transmite agen
ția Prensa Latina.

în cadrul unei conferințe de presă 
la Quito, președintele Arias a con
damnat ideea unei soluții militare 
pentru regiunea centroamericană, 
subliniind că „liderii țărilor latino- 
americane au obligația față de po
poarele lor să sprijine realizarea a- 
cordurilor „Esquipolas II" de pace

IN LUMEA CAPITALULUI

Crește numărul șomerilor și al persoanelor 
fără locuințe

BRUXELLES 13 (Agerpres). — In
tr-un raport al „Eurostat" dat pu
blicității la Bruxelles privind situa
ția forței de muncă din țările .mem
bre ale Pieței comune se arată că, 
în primul semestru al acestui an. 
șomajul s-a agravat în special în 
Italia și Danemarca. ,

Categoriile cele mai grav afecta
te de șomaj sint tineretul și fe
meile.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
După cum apreciază organizația 
„Coaliția intrajutorării celor fără lo
cuințe" din S.U.A., există în mo-

Evenimentele
RANGOON 13 (Agerpres). — Pos

tul de radio Rangoon, citat de agen
țiile T.A.S.S. și Efe, a anunțat că 
Sein Lwin, președintele C.C. al 
Partidului Programul Socialist Bir
man, președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, a ' demisio
nat din ambele funcții. Această de
cizie a survenit după cinci zile de 
demonstrații de masă oare au avut

——— (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

Ș.U.A.

Opțiuni și controverse în campania electorală
Potrivit tradiției, campaniile pen

tru scrutinul prezidențial din S.UA. 
intră in linie dreaptă o dată cu în
cheierea convențiilor naționale ale 
celor două mari partide, republican 
și democrat, la care sint desemnați 
respectivii candidați pentru funcția 
supremă in stat. Pentru alegerile din 
acest an, Partidul Democrat și-a și 
ținut convenția, luna trecută, între 
18 și 21 iulie, la' Atlanta (statul 
Georgia), iar Partidul Republican își 
va ține convenția intre 15 și 18 au
gust la New Orleans (statul Loui
siana). Și intr-un caz și in altul, de
semnarea candidaților a devenit o 
simplă formalitate, pentru că alege
rile preliminare (consultările) în țîn- 
dul celor două partide nu au mai 
lăsat loc vreunui dubiu asupra nu
melui aspiranților la președinție : 
Michael Dukakis, actualul guverna
tor al statului Massachusetts, din 
Dartea Partidului Democrat, și ac
tualul vicepreședinte George Bush, 
din partea Partidului Republican, în 
aceste condiții, convențiilor naționa
le rezervîndu-ii-se mai mult rolul 
de „spectacol electoral", menit să 
mobilizeze pe activiștii de bază ai 
celor două partide în jurul platfor
melor politice prezentate oficial cu 
aceste prilejuri.

Ca de obicei însă, disputa electo
rală se concentrează mai mult a- 
supra personalității celor doi can
didați și mai puțin asupra platfor
melor politice, care se aseamănă 
mult, în linii generale, deosebin- 
du-se doar prin unele nuanțe.

Observatorii scenei politice ame
ricane au : apreciat ca surprinzătoare 
ascensiunea in cadrul Partidului De
mocrat a unui tehnocrat, care, in 
calitatea sa de guvernator al statu
lui Massachusetts, și-a dobindit o 
oarecare notorietate pe plan local, 
reușind să 'asigure un grad mai ri
dicat de stabilitate economică sta
tului respectiv, in comparație cu 
alte state din componenta S.U.A., 
dar care era mai puțin cunoscut pe 
plan național. Descendent din prima 
generație a unui imigrant de origine 
greacă, Dukakis a izbutit să capteze 
adeziunea unor sectoare largi ale 
alegătorilor cu venituri modeste, 
inclusiv din rindul minorităților 
dezavantajate (populația de culoare, 
cea de origine hispanică etc.), care 
au avut și au de suferit de .pe urma 
politicii republicane de favorizare a 
păturilor avute, prin măsuri ca re
ducerea impozitelor asuora marilor 
corporații sau restringerea drastică a 
cheltuielilor pentru nevoile sociale. 
Candidatul democrat și-a ciștigat 
capital electoral și prin faptul că 
se prezintă ca urmaș și continuator 
al politicii liberale a fostului pre
ședinte Kennedy, politică ce s-a 
bucurat, la vremea respectivă, de o

Președintele Ecuadorului a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România sincere 
mulțumiri pentru mesajul primit, 
împreună cu urările sale de sănătate 
și succes deplin in activitatea de 
înaltă răspundere pe care, o desfă
șoară in fruntea partidului si statului 
român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Rodrigo Borja Cevallos a reprezen
tantului personal al președintelui 
Republicii Socialiste România la fes
tivitățile de instalare a noului: pre
ședinte ecuadorian.

în America Centrală, semnate în 
urmă cu un an in Guatemala". Re- 
levind sprijinul internațional de 
care se bucură planul de pace pen
tru America Centrală, președintele 
Arias a arătat că „formal nimeni nu. 
se opune acordurilor „Esquipolas II", 
dar, in realizarea lor, trebuie depă
șite multe obstacole".

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres)'; 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar,. este dispus, să 
contribuie la pacea in America Cen
trală într-un mod mai. activ, „dacă 
toate părțile implicate în conflict 
acceptă bunele sale oficii" — a de
clarat purtătorul său. de cițvint.

Ca o dovadă că secretarul general 
al O.N.U. dorește să medieze este 
inițiativa comună pe care a luât-o, 
în noiembrie 1986, cu scretarul gene
ral al Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A,), Joao Baena Sdarez, 
a afirmat purtătorul de cuvintț men- 
țioriînd, de asemenea, „participarea 
activă a secretarului general al 
O.N.U: în cadrul Comisiei de verifi
care și control asu.pna acordurilor 
„Esquipolas II".

men tul de față în țară peste 3 mi
lioane de cetățeni care nu dispun 
de locuințe. Se menționează că tot 
mai frecvent se intilnesc familii în
tregi care sint nevoite să trăiască sub 
cerul liber. Publicația americană 
„Parade" relevă că in ultimul timp 
a crescut, de asemenea, numărul ce
lor ce ău. intrat în categoria per
soanelor fără locuințe sub presiunea 
creșterii costului vieții și a scăde
rii veniturilor.

Autoritățile din S.U.A. intenționea
ză să organizeze in 1990, pentru pri
ma dată in istoria țării, un „recen- 
sămînt al celor fără case".

din Birmania
loc in diferite" orașe ale țării. Sein 
Lwin deținea cele două funcții de la 
sfîrșitul lunii iulie.

Postul de radio a precizat că, la 
19 august, vor avea loc o plenară 
extraordinară a C,C. al P.P.S.B. și o 
sesiune specială a Adunării Poporu
lui, care vor desemna deținătorii 
funcțiilor de conducere a partidu
lui și țării.

popularitate ale cărei eoouri'nu s-au 
stins nici acum.

Această tendință se vădește și din 
platforma democrată, care include, 
intre altele, crearea de mâi multe 
locuri de muncă pentru a se fade 
față șomajului, ce se menține 
în continuare la niveluri, ridicate 
(cifra cea mai recentă : 6.7 milioa
ne), stabilirea unui salariu minim 
garantat, sporirea cheltuielilor so
ciale, cu precădere pentru ajutora
rea persoanelor fără locuință, 
înlăturarea „iresponsabilității fis- 
,qale“ (respectiv o mai dreap
tă așezare a impozitelor), îm
bunătățirea sistemului de ’ învăță- 
mint, apreciat ca prezentând serioa
se lacune, consolidarea drepturilor 
populației de culoare și "laie altor 
sectoare minoritare, in fine, comba
terea, prin cele mai drastice măsuri, 
a traficului cu droguri, care a că
pătat asemenea proporții incit „a- 
menință: însăși substanța națiunii".

Fără îndoială, in acest program 
se regăsesc și ideile reverendului de 
culoare Jesse Jackson, colaborator 
apropiat al cunoscutului luptător 
pentruegalitatea rasială . Martin Lu- 
țher King (căzut, cu două decenii 
în urmă, sub gloanțele ucigașe ale 
extremiștilor), singurul aspirant la 
candidatura din partea Partidului 
Democrat care a reușit să se men
țină în cursă aproape pină in ulti
mul moment, alături de Dukakis, în
trunind în alegerile preliminare șapte 
milioane de voturi (cu numai două 
milioane mai puțin decit acesta din 
urmă). Presa internațională a vorbit 
pe bună dreptate de „fenomenul 
Jackson", fiind pentru prima dată 
cînd un candidat de culoare a izbu
tit să se apropie de o poziție po
litică < de virf la scară națională. 
Logic ar fi fost, potrivit observato
rilor, ca, in virtutea remarcabilei 
sale performanțe, Jackson să fie de
semnat candidat la vicepreședinție, 
dar. din păcate, așa cum arată rea
litățile, societatea americană nu este 
încă pregătită pentru o asemenea 
eventualitate, prejudecățile rasiale 
continuind să fie deosebit de puter
nice. Mai mult, aparatul Partidului 
Democrat' a impus, din calcul elec
toral, drept candidat la vicepreșe- 
dintie pe un om politic cu vederi 
strict conservatoare, mai apropiate 
de cele ale republicanilor deeît ale 
democraților, senatorul Lloyd Bent- 
sen. din partea statului Texas. 
Calculele respective au in vedere o 
„echilibrare" la dreapta a pozițiilor 
Iiberal-pragmatice ale lui Dukakis, 
cit și recuperarea sufragiilor ale
gătorilor democrați din statele sudi
ce, qarq, la ultimele două alegeri 
prezidențiale, s-au Îndepărtat ' de 
propriul partid, votul lor fiind ho-

Pentru dezvoltarea 
neîngrădită a comerțului 

Est-Vest
BONN 13 (Agerpres). — Vicepre

ședintele tracțiunii P.S.D. din Bun- 
destagul . vest-german. Wolfgang 
Roth, s-a pronunțat pentru desfiin
țarea barierelor comerciale intre 
Est și Vest, impuse de așa-numitul 
„Comitet de coordonare a . contro
lului comerțului" (C.O.C.O.M.). In- 
t.r-un interviu acordat ziarului „Welt. 
der Arbeit", el a declarat că politica 
de boicot față de țările socialiste 
este perimată și. in actualele con
diții internaționale, listele C.O.C.O.M. 
trebuie abolite.

NAȚIUNILE UNITE

Consultări privind pregătirile 
de încetare a focului 

in conflictul iraniano-irakian
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, s-a intilnit cu 
șeful/„Grupului de observatori mili
tari ai Națiunilor Unite pentru Iran 
și Irak" (U.N.I.I.M.O.G.). general- 
maior Slavko Jovici (Iugoslavia), 
care- se va deplasa în zona de obser
vare a ipCbtffrii focului pină la data 
de 15 august.

Hotărîrea cu privire la încetarea 
focului in- Golf trebuie să intre in 
vigoare la 20 august a.c. Pină la a- 
ceastă dată, membrii U.N.I.I.M.O.G. 
urmează să stabilească detaliile teh
nice de încetare a focului, iar ulte
rior să suoravegheze respectarea a- 
cestei hotăriri. să urmărească even
tualele încălcări ale acestui proces, 
sâ prevină complicarea situației pină 
la retragerea Iranului și Irakului in 
frontierele recunoscute pe plan in
ternațional și. de asemenea, să con
tribuie la reducerea încordării in 
procesul de dezangajare a părților 
beligerante. r

„Grupul de observatori militari ai 
O.N.U. pentru Iran și Irak" își va 
avea cartierele generale la Teheran 
și Bagdad — a anunțat un purtător 
de cuvint al secretarului general al 
O.N.U.

Noi bombardamente 
israeliene în sudul 

Libanului
BEIRUT 13 (Agerpres). — Forțele 

israeliene de ocupație din sudul Li
banului au bombardat cu piese de 
artilerie sătele libaneze Frun și Zau- 
tar. situate la nord de așa-zisa „zonă 
de securitate", creată ilegal de Israel. 
Totodată, elemente ale „Armatei 
sudului Libanului", finanțată de Is
rael, au pătruns in satul Haula, unde 
au efectuat percheziții și au supus pe 
unii locuitori interogatoriilor. In sa
tul Bint Jubail au fost operate 
arestări..

*
Ciocnirile dintre demonstranții pa

lestinieni și trupele israeliene au 
continuat simbătă in mai multe lo
calități din Cisiordania și Gaza, sol- 
dindtt-se cu moartea a doi palesti
nieni și rănirea altor 80.

(Agerpres)

tărîtor pentru a înclina balanța de 
partea republicanilor. Realități care 
dovedesc, incă o dată, că intre cele 
două partide principale deosebirile 
de fond sint cit se poate de reduse. 
Oricum, „fenomenul Jackson" este 
considerat principala noutate a ac
tualei campanii electorale, mulți ob
servatori cobsiderind că rolul său 
va fi și mai important la alegerile 
din 1992.

’ Contracandidatul republican al lui 
Dukakis, vicepreședintele Bush, nu 
susține, pe plan intern, un pro
gram care să comporte aspecte ine
dite față de politica actualei admi
nistrații. opunîndu-se. în continuare, 
de pildă, unui sistem fiscal menit 
să sporească impozitele asupra per
soanelor avute sau trecînd sub tă
cere necesitatea, susținută de demo- 
crați, a: includerii în constituție a 
unui amendament privind egalitatea 
in drepturi pentru femei ; in același 
timp, se preconizează menținerea ea 
obiectiv a reducerii deficitului co
mercial și se pledează, așa cum fac 
și democrații, pentru măsuri severe 
impotriva traficului cu stupefiante.

In schimb, candidatul republican 
caută să se prevaleze de experien
ța sa pe plan internațional, pe care 
o opune lipsei relative de ex
periență a oponentului său. Dukakis 
contraatacă, preconizînd o serie de 
direcții noi în domeniul politicii ex
terne, intre care încetarea sprijinu
lui față de elementele „contras" din 
America Centrală și, tn-ai ales, redu
cerea, dacă nu chiar anularea, costi
sitorului proiect „războiul stelelor" 
de militarizare a spațiului cosmic, 
proiect pe care candidatul republican 
il susține cu fermitate. Este, de 
altfel, semnificativ că- reprezentanții 
atotputernicului complex milităr-in- 
dustrial s-au alarmat de opțiunile 
proclamate de candidatul democrat, 
intr-un gest fără precedent, fostul 
ministru al apărării, James Schle
singer. reproșindli-i, sub forma unei 
scrisori deschise, că „periclitează" 
interesele naționale.

Sondajele de opinie apreciază că 
șansele de ciștig la scrutinul pre
văzut pentru 8 noiembrie sint. deo
camdată, de partea democraților. 
Campania electorală este însă de
parte de a fi atins faza maximă 
și orice pronosticuri sint incă pre
mature. Un lucru este cert : potrivit 
datelor celor trei rețele TV naționale, 
indicele.de urmărire a lucrărilor con
venției democratice a fost cel mai 
scăzut din Ultimii 40 de ani, respec
tiv de cind s-a inceput organizarea 
de asemenea transmisiuni, și se 
apreciază că acest indice va scădea 
și mai mult in timpul convenției re
publicane.
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