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23 August, tot mai multe co- 
eforturile .in vederea obținerii 
bune în producție, a unor reă- 
întrecerea socialistă. In- acest

ALBA: Realizări 
importante, consumuri 

reduse
în întrecerea muncitorească 

desfășurată in unitățile indus
triale ale județului Alba în 
cinstea marii sărbători de la 23 
August sînt înregistrate 
noi succese in realizarea 
nului la producția fizică 
nute pe seama creșterii produc
tivității muncii, perfecționării 
și modernizării producției, în
noirii produselor și tehnologii
lor. Astfel, în perioada care a 
trecut din acest an, au fost rea
lizate suplimentar la 
fizică 3 140 tone oțel, 
utilaje tehnologice, 
sodă calcinată, 1 300 
caustică. 1 560 mc
71 900 MWh energie electrică, 
porțelan menaj și alte produ
se. Aceste sporuri la producția 
fizică au fost obținute in con
dițiile reducerii consumurilor 
de materii prime, materiale, e- 
nergie electrică și combustibil. 
(Ștefan Ditrică).

zilnic 
pla- 

obți-

producția
1 774 tone

2 200 tone 
tone sodă 
cherestea.

BRĂILA : Noi nave 
maritime

în întrecerea socialistă desfă
șurată in cinstea zilei de 23 
August, colectivul de oameni ai 
muncii de la Șantierul naval 
Brăila înscrie noi și importante 
realizări, 
cargoul 
tdw și a 
mare a patra navă multifunc
țională din seria de 4 400 tdw, 
pentru export. în următoarele 
zile, navaliștii brăileni se pre
gătesc pentru lansarea a 
încă două nave. Este vorba 
de uri cargou tot de 8 750 tdw 
și de al doilea remorcher, „Al
batros 1", de 6 000 CP, cu func
ționalități de spărgător de ghea
ță și de salvare. Cele două car
gouri. destinate transportului 
de mărfuri generale, al căror 
beneficiar este NAVROM Con
stanța, se caracterizează prin 
parametri tehnico-funcționali 
superiori, fiind dotate cu apa
ratură și agregate construite in 
întreprinderi din țară și avînd 
un grad înalt de integrare. 
(Candiano Priccputu).

Aici a fost lansat
„Rișnov" de 8 750 

plecat in probe de

BRAȘOV : Linie 
automată de mare 

complexitate
Dotarea fabricației de trac

toare cu puteri mici de la în
treprinderea „Tractorul" 
Brașov s-a întregit eu o 
linie automată proiectată și e- 
xecutată in uzină. Este vorba 
de linia pentru prelucrarea 
blocurilor-motor cu patru și 
șase cilindri, fiind cea mai 
complexă linie executată pină 
acum cu forțele proprii ale în
treprinderii, Linia este formată 
din 7 secțiuni de transfer, cu 
52 posturi de lucru, la care se 
adaugă alte 4 posturi automa
te ■ de control cu compensarea 
uzurii sculelor așchietoare (ca 
element de noutate), fără in
tervenția omului. Noua linie 
automată înlocuiește linia de 
mașini-unelte agregat indivi
duale, față de care realizează o 
productivitate de peste două ori 
mai ridicată. Constructorii de 
tractoare brașoveni dedică noua 
lor realizare apropiatei noastre 
sărbători naționale. (Nicolae 
Mocanii).

din 
nouă

VASLUI : Crește 
productivitatea muncii
Acționind cu înaltă răspunde

re și dăruire muncitorească, des
toinicul colectiv al întreprinde
rii de materiale izolatoare 
„PREMI" din municipiul Vaslui 
inregistrează, in cinstea sărbă
torii noastre naționale de la 
23 August, noi și remarcabile 
succese in activitatea producti
vă. Printr-o mobilizare exem
plară. utilizarea la inalți indici 
a utilajelor și timpului de lucru, 
el a sporit productivitatea mun
cii cu 17 500 lei de fiecare per
soană. Pe această bază. între
prinderea vasluiană a realizat 
peste plan 2 200 mc prefabrica
te și panouri mari din beton 
armat. 1 720 tone vată minerală 
și produse din vată și materia
le hidroizolatoare tip, iar la 
export a expediat, peste preve
deri, produse izolatoare in va
loare de 8.3 milioane lei. (Pe
tru Necula).

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
REALIZATA RITMIC,

LA ÎNALT NIVEL CALITATIV!
Pe zi ce trece, cu cît ne apropiem de mărea sărbă

toare națională de la 
lective își intensifică 
unor rezultate cît mai 
lizări de prestigiu in 
sens, o atenție sporită se acordă îndeplinirii ritmice, 
integrale și la un nivel calitativ superior a planului 
la producția destinată exportului. Astfel, pentru a ne 
referi numai la citeva exemple, oamenii muncii de la 
întreprinderile „Dorobanțul" Ploiești, „Relaxa" Mizil, 
„Electromureș" din Tîrgu Mureș, „Porțelanul" Alba 
Iulia, „Grivița roșie" din Capitală, de confecții Foc
șani ș.a. au realizat produse de inalt nivel calitativ, 
intens solicitate și tot mai bine apreciate de un nu
măr sporit de parteneri de peste hotare.

Realitatea demonstrează cu pregnanță că bunele re
zultate obținute de aceste colective, dar și de altele, 
in domeniul realizării producției de export se datorea
ză, in primul rind, organizării judicioase a muncii, 
preocupării pentru crearea tuturor condițiilor in ve
derea onorării exemplare a comenzilor, la termenele și 
în condițiile de calitate stabilite. Astăzi ne vom re
feri la experiența a două reprezentative unități din 
Rimnicu Vilcea și Găești, care demonstrează o dată 
mai mult că prin organizarea mai bună a producției, 
prin crearea unor ateliere, linii și secții de fabricație 
specializate, planul 
depășit în condiții

la export poate fi realizat și chiar 
de eficientă superioară.

Cum se ciștigă și cum se
piața externă

în ansamblul sarcinilor de export 
ce revin județului Vilcea, un loc im
portant ii ocupă Combinatul chimic 
Rimnicu Vilcea, unitate care intîm- 
pină marea sărbătoare de la 23 Au- . 
gust cu un bilanț deosebit: in 7 luni 
au fost livrate suplimentar la export 
I 150 tone normal butanol. 800 tone 
izobutanol, 1 664 tone propilenglieoli 
și alte produse. Se cuvine subliniat, 
de asefndhea; că numai pe relația de
vize convertibile aportul valutar su
plimentar al combinatului din Rim
nicu Vilcea a ajuns in prezent la 
aproape 11 milioane dolari.

— Explicația acestor succese are la 
bază punerea în funcțiune a instala
țiilor realizate după proiecte și teh
nologii concepute de specialiștii Cen-

menține

trului de cercetări
Vilcea, in strinsă colaborare cu 
ICECHIM București — ne spune in
ginerul'Marin Rămneanțu. directorul 
general adjunct al combinatului. 
Drept urmare, in prezent fabricăm 
peste 30 sortimente de PVC, utiliza
te în industriile farmaceutică, ali
mentară, electronică, practic iiț mul
te alte domenii de activitate, Pe plan 
mondial sîntem considerați printre 
cei mai competitivi ‘ producători de 
PVC, sortimentele noastre fiind soli
citate in cantități apreciabile de fir
me importante din S.U.A., Canada, 
Japonia, Anglia, R.F.G. și din alte 
țări ale lumii.

Pentru menținerea și consolidarea 
locului prestigios dștigat pe piața

chimice Rimnicu 
colaborare

externă, la Combinatul chimic Rim
nicu Vilcea continuă pe un plan su
perior acțiunile de modernizare a 
instalațiilor și tehnologiilor, urină- 
rindu-se deopotrivă exploatarea la 
parametri maximi a capacităților si 
diversificarea tot mai accentuată a 
structurii sortimentale a producției. 
Un exemplu concludent ne este ofe
rit de colectivul secției PVC II. care 
a reușit să echipeze una din insta
lații cu o autoclavă mare, astfel in
cit să se asigure continuu producții 
sporite, de cea mai bună calitate. 
După modernizarea instalației, spe
cialiștii din combinat au urmărit re
zolvarea altor probleme legate în
deosebi de recuperarea «genților de 
suspensie, uscarea produsului in pat 
fluidizat etc. Rezultatul? Sporirea 
producției in condițiile reducerii 
importurilor cu aproape un milion 
dolari în acest an. Este o reușită la 
care au contribuit în egală măsură 
specialiști din combinat și de la cen
trul de cercetări chimice, între care

(Continuare in pag. a HI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Malayeziei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, la Snagov, pe 
ambasadorul Malayeziei. Zaibedah 
Binti Haji Ahmad, cu ocazia înche
ierii misiunii sale în țara noastră.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost evocate 
raporturile de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, pre
cum și posibilitățile de extinde
re în continuare a acestora, in di-

ferite domenii de interes comun.
Ambasadorul malayezian a expri

mat calde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
ce i-a fost acordat in îndeplinirea 
mandatului său.
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PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

MODERNIZĂRI NECESARE 1N ACTIVITATEA
DE OMOLOGARE A PRODUSELOR

în expunerea din 29 aprilie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, a subliniat 
cerința ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, a afirmării și 
sporirii prestigiului mărcii fabricii, 
între principalele activități care con
diționează calitatea, fără îndoială, 
deosebit de importantă este omolo
garea noilor produse. Se cunoaște că, 
în ciclul de viață al produselor, o- 
mologarea constituie momentul de 
control al îndeplinirii obiectivelor 
stabilit.e in promovarea progresului 
tehnic, asigurarea calității, satisface
rea cerințelor economiei naționale și 
asigurarea competitivității exportu
rilor. Cu alte cuvinte, omologarea 
reprezintă o evaluare și certificare 
complexă atit a bunei desfășurări a 
etapelor de proiectare de produs, 
proiectare tehnologică și pregătire 
tehnico-materială a fabricației, cit și 
a existentei unui sistem de garanții 
de calitate referitor la viitoarea fa
bricație curentă.

Dată fiind importanța omologării 
produselor, se impune un permanent 
efort de perfecționare metodologică 
și organizatorică a acestei activități, 
de căutare și verificare în practică a 
celor mai eficiente căi si metode de 
stabilire și evaluare a garanțiilor de 
calitate ale unei viitoare fabricații, 
de eliminare a riscurilor economice 
implicate. Pe bună dreptate se apre
ciază că este absolut .necesar, este 
mult mai ieftin și mai ușor ca mă
surile corective să se determine, si 
să s& aplice în fazele de omologare, 
și nu pe 
rente.

In țara 
mologare
norme-cadru elaborate în anul 1981, 
precum .și a unor ordine ale minis
terelor economice. Experiența prac
tică acumulată, metodele moderne 
de lucru aplicate cu succes pentru 
cîteva categorii de produse, dar și 
cerința eliminării unor deficiențe 
pare mal persistă în activitatea de 
omologare. fac necesară. în spiritul

sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului, proiectarea 
unui sistem național de omologare a 
produselor noi și modernizate, care 
să reglementeze întreg complexul de 
probleme juridice, organizatorice și 
metodologice într-un mod corelat și 
unitar pe întreaga economie națio
nală și — în același timp — flexibil 
pentru adaptarea la specificul dife
ritelor categorii de produse. în acest 
fel s-ar asigura reglementarea uni
tară a activității de omologare, care 
totodată ar fi orientată pe principii
le moderne ale sistemelor de asigu
rare a calității, larg dezbătute și in 
paginile ziarului „Scînteia". în mod 
firesc pentru această problemă com
plexă. rezolvarea la nivel legislativ 
se cere aprofundată la nivel meto
dologic, printr-un set de proceduri- 
cadru. elaborate în coordonarea or
ganelor centrale de resort. După 
cum. la cel de-al treilea nivel de 
proiectare a sistemului, s-ar dovedi 
necesară elaborarea, de către minis
terele economice și institutele cen
trale de cercetare științifică, a unor 
proceduri specifice pentru categoriile 
de, produse ale căror particularități 
impun fie o metodologie specifică 
de omologare, fie o exigență sporită 
de evaluare a garanțiilor de calitate.

în legătură cu aceasta, ar fi de un 
real folos o mai bună diferențiere a 
garanțiilor de calitate cerute produ-

cătorilor în vederea omologării, in 
funcție de importanța diferitelor ca
tegorii de produse pentru economia 
națională, de riscurile și implicații
le unor eventuale defecte de cali
tate. Pentru rezolvarea cerinței op
timizării relației cost-calitate. pe 
plan mondial se extinde metoda cla
sificării tipurilor de produse in 3—5 
categorii de asigurare a calității. Un 
mod simplificat de clasificare îl poa
te constitui diferențierea produselor 
de importanță deosebită pentru eco
nomia națională, în care să se cuprin
dă pină la 20 la sută din totalul pro
duselor fabricate : mașini-unelte și 
utilaje tehnologice complexe, produ
se cu un rol deosebit în conducerea 
proceselor de producție, produse cu 
condiții speciale de securitate, unele 
bunuri de larg consum, produse des
tinate unor exporturi etc.

De regulă, pentru produsele de im
portanță deosebită se solicită să se e- 
fectueze, ca o garanție suplimentară 
de calitate, o dublă încercare în fa
zele de omologare (încercările produ
cătorului sînt urmate de încercările 
efectuate de un laborator speciali
zat. nesubordonat producătorului). 
Pentru realizarea acestei duble în
cercări ar fi necesar ca. pe lîngă la-

Inq. Paul JOIȚA
(Continuare in pag. a V-a)

noastră, activitatea de o- 
se desfășoară pe baza unei

LA MIJLOCUL DOBROGEI, FAPTELE PREZENTULUI
VĂZUTE ÎN PERSPECTIVA UNUI MĂREȚ VIITOR$

® Cernavodă orașul-emblemă a trei mari ctitorii

parcursul fabricației cu-

A munci astăzi

Răsfoiesc colecția ziaru
lui „Scînteia" de acum 20 
de ani, din 11. septembrie 
1968. Iată ce spunea repor
terul de atunci despre ora
șul Cernavodă : .... in afa
ra zonei portuare și a zo
nei industriale păstrează, 
perfect, atmosfera tirguri- 
lor patriarhale. Doar ante
nele televizoarelor modifi
că un peisaj cunoscut 'cu 
trei decenii in urmă". Pei
sajul surprins de reporter 
acum douăzeci de ani nu 
mai poate fi regăsit decit, 
cel mult, în fotografiile 
care s-au mai păstrat și, 
bineînțeles, in memoria 
oamenilor. în rest, totul 
s-a schimbat sau se schim
bă de la un capăt la celă
lalt al orașului.

fiindcă. știut este, podului 
construit cu aproape un 
secol îrf urmă de Anghel 
Saligny i s-a alăturat, nu 
de mult, un altul, in mă
sură să răspundă cerințe
lor traficului în zonă) ai 
imaginea 
chipul căreia istoria 
temporană șl-a pus 
generozitate pecetea, 
înseamnă Cernavodă 
viața Dobrogei, în

Locul <?e unde Du
nărea trimite la Ma
rea cea mare brațul 
Magistralei albastre

Abia coborît din tren, la 
Cernavodă-Pod (mai corect 
spus la Cernavodă-Poduri,

unei așezări pe 
con- 

cu 
Ce 
în 

„ , viața 
țării ? Poți să înțelegi mai 
bine acest lucru privind o- 
rașul-amfiteatru din înălți
mea ecluzei Cernavodă 
sau, poate, pornind din 
noul port sau din locul de 
unde Dunărea trimite spre 
Marea cea mare brațul e- 
nergic al Magistralei al
bastre, simbol al acestui 
timp de elan constructiv.

— Cernavodă, așezarea de 
la intrarea Dobrogei, este 
un oraș căruia porțile vii
torului i s-au deschis larg 
— iși caracterizează suc
cint urbea tînărul primar 
(fost comandant al Șantie
rului național al tineretului 
Combinatul 
Midia

petrochimic
Năvodari), tova-

rășul Nicolae Butoi. Am
plasarea in zonă a primei 
centrale 
obiectivul 
mai mare 
cite s-au 
repetă, ca 
alte dimensiuni, momentul 
in care Anghel Saligny 
unea, prin podul construit 
de el, cele două maluri ale 
Dunării dobrogene, mo
ment care a declanșat 
schimbări spectaculoase, 
pentru vremea respectivă, 
în viața orașului Cernavo
dă. Schimbările la care ne 
obligă prezentul și viitorul 
sînt însă de o cu totul altă 
anvergură, ele antrenează 
toată suflarea locului, tre
zind la viață acest oraș 

«care, să știți, i‘
conturat ca oraș 
abia de-acum 
să-și adauge, în 
scurt timp, toate 
le modernității. Chipul său 
nou, pe care-I construim, 
a fost gîndit și poartă pină' 
la amănunt amprenta gîn- 
dirii secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oaspete

nuclearoelectrice, 
energetic de cea 

capacitate din 
construit la noi, 
să spun așa, la

acest 
deși pare 

modern, 
urmează 
cel mai 

însemne-

drag în nenumărate rinduri 
al acestui ținut in care au 
prias viață atîtea ctitorii 
emblematice pentru epoca 
noastră, pentru geniul con
structiv al poporului nos
tru.

Un oraș 
în amfiteatru...

Străbatem noile cartiere 
pas cu pas. Ceva din pei
sajul de aici ne amintește 
de orașul Orșova, construit 
tot în trepte, 
aoele marelui 
mulare de la 
Fier. Orșova 
dră ctitorie 
Nicolae Ceaușescu". Cerna
vodă — nouă ctitorie a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Aceasta din urmă însă ne 
apare privilegiată : Cerna
vodă este vegheată de 
marea ctitorie a impună
toarelor poduri de peste 
Dunăre și Borcea, cuteză
toare construcții ale timpu
lui nostru, Cernavodă se 
oglindește în apele Cana
lului

oglindit de 
lac de acu- 
Porțile de 

— min- 
a „Epocii

Neagră, măreață construc
ție a Epocii de Aur. își va 
spori 
terea 
treia
a timpului nostru — cen
trala atomoelectrică. Re
vedem cu ochii minții schi
țele arhitecților pe care se 
conturau liniile noului cen
tru civic — străbatem toc
mai locul pe care el va fi 
amplasat ; marile ansam
bluri de locuințe din zona 
respectivă iși ridică deja 
fundațiile, dominind de pe 
acum noul cartier al ener- 
geticienilor, însumînd peste 
i 500 de apartamente, do
minind celelalte două car
tiere, Tudor Vladimirescu 
și Seimeni-Columbia, noi 
și ele. dar deja intrate in 
maturitate de cîțiva ani. 
Urcăm treaptă cu treaptă, 
în continuare, prin oraș, 
stăm de vorbă cu construc
torii, care sînt, de fapt,

Anica FLORESCU
Fotografii :
Sandu CRISTIAN

frumusețea și pu- 
datorită celei de-a 

ctitorii de prestigiu

O colecție a „Scînteii" din anul 
1944 — primele săptămini după Re
voluția din August — ne-a prile
juit. dincolo de contactul cu tulbu
rătoarea realitate militară si poli
tică a acelor vremi, o constatare 
nu mai puțin interesantă : uni
versul muncii, nu doar universul 
social și politic, se deosebește ca 
de la cer la pămint de cel contem
poran. Este de la sine înțeles, este 
de domeniul evidentei celei mai 
directe faptul că orinduirea noas
tră socială — cu toate componen
tele ei : proprietatea. repartiția 
produsului social, sistemul politic 
și așa mai departe — este funda
mental. principial diferită de cea 
de acum patru decenii, că uni
versul economic, social-politic și 
cultural contemporan se deosebește 
radical, antitetic de cel al anului 
1944 ; o demonstrație.a acestui ade
văr mai mult decit evident ar fi 
superfluă, lată insă că o dimen
siune a universului uman, munca, 
pare a nu se supune acestei reguli 
a inutilității demonstrației. Efortul 
este efort, calificarea este califi
care. indiferent de condițiile socia
le și politice in care ele se_ fac vă
dite - s-ar putea spune, 
mai la o primă si foarte 
cială privire !

Nu vom . întârzia decit 
asupra unor trăsături ale 
în societatea noastră, tocmai pen
tru că ele sînt de domeniul evi
denței; ne referim la faptul că in 
socialism munca este despovărată 
de exploatare, că ea a devenit o 
inaltă onoare. însăși sintagma „oa
menii muncii" — care desemnează 
totalitatea celor ce muncesc într-o 
unitate economică sau socială, in
tr-o unitate teritorială sau ne în
treg cuprinsul patriei — este grăi
toare de la sine : oamenii sint 
oameni ai muncii, această calitate 
fiind supremă și 
sint proprietari ai mijloacelor de 
producție, sînt producători ai avu
ției naționale si beneficiari a tot 
ceea ce munca lor creează. Munca 
este cel mai înalt criteriu valoriza
tor al societății românești socialiste.

Ne vom referi la universul mun
cii concrete. Cum ni-i înfățișează 
colecția ziarului ..Scînteia" in in-

Insă nu- 
superfi-

o clipă 
muncii

definitorie. Ei

tiîele luni după Revoluția din Au
gust ? lata., in primul rind. profe
siile. Revine, număr de număr, 
cuvintul ..plugar" — de la ..plug", 
unealta definitorie a profesiunii. 
Plugul tras de unul sau doi boi, 
de. unul sau doi cai. apăsat vigu
ros de brațele țăranului brăzda pă- 
mintul de la un capăt la altul al 
tării. Primăvara si toamna milioa
ne și milioane de țărani munceau 
la plug. Istovitor, an după an — 
de pe Ta 10—12 ani și pină la moar
te. cu unelte rudimentare, 
țara erau vreo patru mii 
toare. pe moșii. Acesta 
versul muncii rurale in 
gratie 1944...

întîlnim. număr de 
cuvintul „muncitor", ti găsim in 
literele mari din titluri, atunci 
cind este vorba de marile înfrun
tări de clasă, de lupta pentru afir
marea celei mai noi și mai înain
tate forțe de pe arena istoriei ; il 
întîlnim în reportajele despre uria
șul efort de refacere a tării ; il 
găsim in cele dedicate sprijinirii 
din toate puterile a frontului, pen
tru grăbirea victoriei asupra hitle- 
rismului. Dar îl găsim și în artico
le ce se ridică împotriva exploată
rii neomenoase din fabrici, a abu
zurilor patronilor și slugilor lor — 
și. prin forța lucrurilor, aflăm 
foarte multe despre conținutul și 
calitatea muncii. Aflăm că in mine 
se muncea aproape in exclusivitate 
cu tîrnăcopul... (O paranteză : pe 
pagina întii a ziarului, o fotografie 
înfățișînd un 
în haine mai 
căcioase nu își

în toată 
de trac- 
era uni- 
anul de

număr.

grup de mineri 
mult decit sără- 
propune — cum 

pare, dacă nu citești explicația — 
să demaște precaritatea condițiilor 
de muncă și de viață ale mineri
lor. ci consemnează că minerii îi 
întîmpină „cu încredere Si cu dra
goste" pe reprezentanții Partidu
lui Comunist Român)... că pe șan
tierele de construcții mecanizarea 
era reprezentată de roabă și lopa
tă. că. in fabrici mai erau strun
guri acționate cu piciorul ; furna-

Georqe-Radu CH1ROV1C1
Dunăre Marea (Continuare in pag. a IV-a)(Continuare în pag. a II-a)

noul pod de la CernavodăArc peste fluviu, arc peste timp -
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Statornică preocupare pentru ocrotirea 
sănătății și odihna oamenilor muncii

Impetuoasa dezvoltare a societății românești 
în anii care au trecut de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă'de la 23 August 1944 și cu deosebi
re in perioada de dună Congresul al IX-lea 
al partidului, caracterizată prin prefaceri 
profunde, structurale, a însemnat în planul ca
lității vieții oamenilor schimbări de esență, cu 
efecte majore in destinul a milioane și mi
lioane de oameni. Un destin nou marcat în 
mod strălucit și de politica profund umanistă 
a partidului în domeniul ocrotirii sănătății 
poporului. Grija și atenția deosebite pe 
care partidul și statul nostru, însuși secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă sănătății popu
lației, se reflectă în mod organic în mo
dernele edificii destinate desfășurării activi
tății sanitare oare au completat și înzestrat lo
calitățile patriei. Astăzi nu există județ în care 
in ultimele două decenii să nu se fi ridicat 
luminoase edificii spitalicești, policlinici, dis-

pensare moderne și funcționale în care cadre 
medicale calificate stau permanent la dispo
ziția cetățenilor. Tot pentru menținerea sănătă
ții oamenilor și refacerea puterii lor de muncă 
a sporit considerabil capacitatea de cazare în 
stațiunile de odihnă și tratament, astfel încît 
sute și sute de mii 'de oameni, împreună cu 
familiile lor își pot petrece concediul de odihnă 
în ambianța reconfortantă a munților sau lito
ralului.

Pentru a înțelege toate acestea să ne amintim 
însă de unde am pornit. România antebelică 
prezenta și la acest capitol o situație deplo
rabilă. Starea de sănătate ca expresie a con
dițiilor economice, sociale, culturale se definea 
printr-un sumbru tablou al morbidității. Ade
vărate flageluri reprezentau malaria, definită 
ca un apreciabil factor distructiv, pelagra, ex
presie directă a stării de mizerie a unei imense 
pături a populației, starea lamentabilă a pro
tecției medicale a marhei și copilului tradusă 
printr-o mortalitate infantilă dintre cele mai

ridicate din Europa, tuberculoza, căreia îi 
cădeau victime zeci de mii de vieți tinere, 
înaintea eliberării țării, aproape 60 la sută din 
oameni nu apucau să fie văzuți nici măcar 
o singură dată în cursul vieții de medic.

Astăzi, ca urmare a politicii partidului, se 
poate spune că grija pentru om se manifestă 
încă de la naștere — peste 99 la sută din copii 
se nasc în unități sanitare de specialitate — 
și continuă pe tot parcursul vieții omului. 
Acestui scop îi slujesc toate eforturile statu
lui — în comparație cu 1965 sumele alocate 
pe locuitor de la bugetul statului pentru în
grijirea sănătății au sporit mai bine de trei 
ori — menite a asigura condițiile pentru îmbu
nătățirea. continuă a sănătății oamenilor, men
ținerea tinereții și vigorii poporului nostru. 
Pentru că ocrotirea sănătății populației, îmbu
nătățirea stării de sănătate a poporului nostru 
a devenit astăzi in țara noastră o politică de stat.

0 puternică bază materială
• Printre edificiile noi și moderne, adevărate podoabe arhitectonice 

ale centrelor urbane, ridicate în ultimele două decenii atît în municipii- 
le-reședință de județ, cit și in orașele mici și mijlocii, se înscriu și 
așezămintele de sănătate.

• intre 1965-1985, în cele patru cincinale, au fost alocate pentru 
ocrotirea sănătății fonduri de la bugetul statului însumînd 219 MI
LIARDE LEI, față de 38 MILIARDE în cele trei cincinale anterioare.

• Dintre cele mai noi unități spitalicești date în folosință in ultima 
vreme sau aflate in curs de execuție in localități ce nu sînt reședință 
de județ se numără cele din Calafat, Roșiori de Vede, Orăștie, Do- 
rohoi, Adjud, Rovinari, Neqrești-Oaș, Beclean și altele.

• Toate spitalele noi sînt cuplate cu dispensare-policlinici dispunînd 
de cabinete de specialitate și laboratoare, asigurîndu-se tot mai mult 
apropierea asistenței medicale de specialitate de nevoile populației.

• Ca urmare a marilor investiții alocate sănătății, capacitatea uni
tăților spitalicești s-a dublat față de anul 1965 ajungind la PESTE 
214 000 LOCURI.

• Astfel, dacă în 1968 la reorganizarea teritorial-administrativă a 
țării, numărul paturilor de asistență medicală era în județele defavori
zate de 3-5 la 1 000 de locuitori, ca urmare a investițiilor făcute, toate 
județele s-au apropiat de media pe țară de 9,3 PATURI de asistență 
medicală la 1 000 locuitori.

• Să mai adăugăm că la dispoziția cetățenilor se află 1 527 dis
pensare de întreprinderi și 3 878 dispensare teritoriale in mediul urban 
și rural.

• Cît despre perspectivele dezvoltării bazei materiale a sănătății, 
un singur exemplu : fiecare din cele' PESTE 500 de centre ale consilii
lor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, viitoare orașe agroin
dustriale vor fi dotate cu unități spitalicești.

La indemina tuturor
■! tmi»? 'iăiaris—

• Cea mai elocventă expresie a faptului că în țara noastră grija 
față de om a devenit o politică de stat o constituie gratuitatea asisten
ței medicale asigurate tuturor cetățenilor.

• In timp ce în numeroase țări occidentale puternic dezvoltate 
pentru orice om al muncii spitalizarea devine o adevărată dramă, în 
țara noastră populația ocupată și asimilată acesteia beneficiază de 
spitalizare gratuită, iar medicația mamelor și copiilor se caracterizează 
prin cele mai largi facilități.

• Reflectare a grijii pentru sănătatea poporului, accesul la medic 
a devenit o facilitate, iar controlul periodic al sănătății o obligație.

• Astăzi, în țara noastră, un medic revine la 475 LOCUITORI (față 
de 1 485 în 1945). lată un raport cu care puține țări din lume, inclusiv

dintre cele moi dezvoltate, ca de pildă Franța, S.U.A., Canada, Japonia, 
Elveția, nu se pot mîndri.

• Față de 1965, numărul medicilor o crescut de la 27 000 la PESTE 
48 500.

• Aceeași dinamică revelatoare fiind înregistrată și de personalul 
mediu sanitar: de ia 77 800 în 1965 la peste 135 000 IN PREZENT.

Pentru refacere și recreare
• In perioada ce a urmat Congresului al IX-|ea, activitatea din do

meniul sanitar a fost orientată tot mai ferm spre PREVENIREA îmbol
năvirilor, practicîndu-se cu tot mai mult succes profilaxia, MEDICINA 
OMULUI SĂNĂTOS.

• In această viziune, dreptul la refacerea puterii de muncă și în
treținerea sănătății, dreptul la odihnă garantat de lege este asigu
rat prin existența unei puternice baze materiale, a dezvoltării capacității 
de cazare a tuturor stațiunilor de odihnă și tratament.

® în prezent în tara noastră există aproape 200 DE STAȚIUNI și 
LOCALITĂȚI DE ODIHNA Șl TRATAMENT, la munte și la mare, în 
preajma unor lacuri, a unor izvoare tămăduitoare.

• Ca efect al uriașelor investiții alocate de la bugetul statului - 
PESTE 15 MILIARDE LEI în ultimele două decenii, au fost extinse și mo
dernizate stațiunile existente și s-au înființat altele noi.

• Cîteva cifre sînt edificatoare : capacitatea de cazare a litoralu
lui a sporit în ultimii 20 de ani de 4 ORI, prin construirea și amenaja
rea unui întreg șir de stațiuni noi : Neptun, Costinești, Olimp, Jupiter. 
Aurora, Venus, Saturn ; o creștere de 4,4 ORI au cunoscut și stațiunile 
de cură balneară și tratament.

• Astfel, în acest an circa 1,8 MILIOANE DE OAMENI Al MUNCII 
beneficiază de ospitalitatea oferită de stațiunile de odihnă și tratament.

• De o importantă bază materială proprie de odihnă și tratament 
dispun sindicatele și cooperativele agricole de producție : 15 COMPLEXE 
sarratoriale moderne ale sindicatelor (însumînd peste 12 000 locuri pe 
serie) și 12 COMPLEXE de odihnă și tratament pentru țăranii coope
ratori.

• Prin intermediul Biroului de turism pentru tineret, în fiecare an 
își petrec vacanțele în Delta Dunării, la Pîrîul Rece, la Costinești, 
Izvorul Mureșului, la Bușteni, sau în alte localități PESTE 200 000 de 
tineri.

...Cifre, date statistice reflectind realități incontestabile, dovezi eloc
vente ale grijii statornice pe care partidul și statul nostru o acordă 
sănătății oamenilor, ridicării continue a calității vieții poporului. Coro
larul tuturor acestor preocztpări pentru ocrotirea sănătății, de fapt al 
întregii activități pentru dezvoltarea economico-socială a țării și creș
terea bunăstării poporului se reflectă tot intr-o comparație statistică 
definitorie : in România antebelică durata medie a vieții a fost de 
42 de ani : in prezent ea este de aproape 70 de ani. Un ciștig de 28 de 
ani de viată !

Răspunderea organelor și organizațiilor 
de partid pentru perfecționarea activității 

organizațiilor de masă și obștești
Datorită politicii profund științifi

ce promovate cu consecvență de că
tre partidul nostru privind dezvol
tarea armonioasă și echilibrată a tu
turor zonelor și localităților țării, în 
ultimii ani și municipiul Giurgiu a 
cunoscut o ascensiune continuă atît 
sub raport economic, cît și din punct 
de vedere social. Prin materializa
rea cu bune rezultate a unui volum 
sporit de investiții, prin utilizarea 
cu o eficiență economică înaltă a 
resurselor materiale și umane de 
care dispunem s-au creat premisele 
ca în ultimii doi—trei ani munici
piul Giurgiu să înregistreze unul 
dintre cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare astfel, că, în prezent, în
treaga producție industrială a anu
lui 1965 se realizează în numai 
6 zile.

Municipiul nostru va cunoaște în 
viitor o dezvoltare economică și mai 
puternică, fiind prevăzut un volum 
de investiții de aproape 15 miliarde 
lei, ceea ce va influența favorabil 
creșterea gradului de urbanizare și 
nivelul de trai al populației de aici. 
Numai in 1988. spre exemplu, ur
mează să fie puse în funcțiune cinci 
obiective unicat ale industriei chi
mice, unde vor fi realizate pentru 
prima dată în țară o gamă largă de 
produse de mic tonaj — cu deosebi
re pentru industria coloranților — 
dar cu o valoare economică deosebit 
de mare. Productivitatea muncii, pe 
ansamblul economiei municipiului, 
se va dubla pînă la sfîrșitul acestui 
cincinal, iar în unele unități ea va 
cunoaște o creștere de trei ori. De 
asemenea, potrivit indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în luna iulie a.c.. în ju
dețul nostru. în următorii trei-patru 
ani urmează să se încheie sistemati
zarea și modernizarea municipiului 
Giurgiu, să crească puternic ritmul 
construcțiilor de locuințe, astfel incit 
acesta să se înfățișeze ca un oraș 
modern. înfloritor.

Aceste obiective, derivate din 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială^ vor putea fi în
făptuite numai prin asigurarea par
ticipării efective, în deplină cunoș
tință de cauză, a tuturor oamenilor 
muncii din municipiu. De aceea, în 
spiritul ideilor cuprinse în tezele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind creșterea rolului conducător al 
partidului în viața societății noastre, 
acționăm ca organizațiile de partid 
din municipiu, care numără în pre
zent peste 16 500 de comuniști, să 
ridice la un nivel superior activita
tea politico-organizatorică în vede
rea întăririi capacității lor de mobili
zare a maselor, de unire într-un 
singur șuvoi a energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii pentru realiza
rea planului de dezvoltare in profil 
teritorial. în acest' context, un Ioc 
important în preocupările comitetu
lui municipal de partid îl ocupă per
fecționarea și creșterea gradului de 
eficiență a activității tuturor organi
zațiilor de masă și obștești, parte in
tegrantă din sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluționare.

în prezent, pe marile platforme 
economice își desfășoară activitatea 
puternice detașamente ale clasei 
muncitoare care însumează aproape 
48 000 de chimiști, constructori de 
nave, metalurgiști, textiliști, energe- 
ticieni etc., și care sînt membri de 
sindicat, uteciști, sau fac parte din 

rîndurile organizațiilor de femei și 
ale organizației democrației șl uni
tății socialiste etc. Toate aceste or
ganizații de masă și obștești reunite 
în cadrul Frontului Democrației . și 
Unității Socialiste reprezintă, real
mente, o forță potențială puternică 
chemată să asigure participarea în 
mod organizat a tuturor cetățenilor 
la viața politică și economico-socială 
a municipiului.

în tezele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt cuprinse idei 
și orientări de mare valoare teoreti
că și practică privind transformarea 
acestei forțe potențiale într-o forță 
efectivă. De aceea, dezbătînd con
ținutul expunerii secretarului ge
neral al partidului din 29 aprilie și 
evaluînd cu exigență modul cum 
s-a ocupat și cum acționează pentru 
sporirea participării tuturor colecti
velor de oameni ai muncii la reali
zarea sarcinilor ce le revin, comite-

Din experiența 
și preocupările 

Comitetului 
municipal Giurgiu 

al P.C.R.

tul municipal de partid a ajuns la 
concluzia că unele organizații de 
partid, unii comuniști și cadre cu 
munci de răspundere de la Combi
natul chimic, întreprinderea textilă 
„Dunăreană", Fabrica de mobilă, 
I.P.I.L.F. și altele, în loc să ia 
măsuri pentru buna funcționare a 
organizațiilor de masă și obștești, 
pentru creșterea contribuției proprii, 
specifice a acestora la mobilizarea 
oamenilor muncii în vederea reali
zării sarcinilor de plan, au recurs la 
o tutelă măruntă, înlocuind munca 
vie cu oamenii, de îndrumare și 
control, cu metode administrative. 
Iată și un exemplu : în urma unor 
controale și analize întreprinse la 
fiecare loc de muncă din cadrul 
Combinatului chimic a rezultat că 
în Cazul unor membri de partid 
care dețin diferite funcții de condu
cere in organizațiile de sindicat și 
U.T.C., în loc să se manifeste preo
cupări statornice pentru a lua acele 
măsuri politico-organizatorice me
nite să determine dinamizarea acti
vității organizațiilor respective și-au 
.făcut loc tendințe de automulțumire 
sau de neîncredere in capacitatea de 
a soluționa sarcinile specifice ale ac
tivității acestor organizații.

Toate aceste neajunsuri au consti
tuit obiectul unei analize temeinice 
în cadrul plenarelor, al ședințelor 
biroului și secretariatului comitetu
lui municipal de partid. Pentru eli
minarea unor asemenea fenomene 
nedorite, care apăruseră și în acti
vitatea altor organizații de masă și 
obștești, comitetul municipal de 
partid a inițiat un șir de măsuri pri
vind sporirea ajutorului, îndrumării 
și controlului pentru a pune mai 
mult în valoare importantele rezer
ve de muncă și creativitate de care 
dispun sindicatele, organizațiile 
U.T.C., de femei, O.D.U.S. etc. In 
acest sens, comitetul municipal de 
partid a luat măsuri ca organele și 

organizațiile de partid din fiecare 
unitate să asigure în fruntea acestor 
organisme cadre bine pregătite, ca
pabile să determine o unire și o 
corelare a eforturilor din interiorul 
organizațiilor de masă și obștești în 
beneficiul realizării sarcinilor care 
le revin. Tot în acest scop comitetul 
municipal de partid, prin interme
diul organelor și organizațiilor de 
partid din unități, a intensificat 
munca de îndrumare și control în 
cadrul organizațiilor de masă si 
obștești, iar colectivele complexe și 
comisiile pe doihenii au trecut la 
întocmirea unor studii și analize te
matice privind creșterea aportului 
organizațiilor de masă și obștești la 
rezolvarea problemelor economice 
și sociale care stau în fața munici
piului.

Criticile formulate de secretarul 
general al partidului privind modul 
de îndrumare de către organele și 
organizațiile de partid a activității 
sindicatelor și a celorlalte organiza
ții de masă și obștești vizează 
direct — dacă avem în vedere rea
litățile amintite — și comitetul mu
nicipal de partid Giurgiu. Tocmai de 
aceea am trecut la o îmbunătățire 
radicală a muncii sindicatelor prin 
organizarea de schimburi de experi
ență la Combinatul chimic, 
I.T. „Dunăreană", Șantierul naval și 
in alte unități. De pildă, prin folo
sirea unor metode specifice muncii 
politico-organizatorice căutăm ca 
sindicatele, dar și organizațiile 
U.T.C. să nu rămînă în afara nici 
unei probleme care privește munca 
și viața din unitățile economice ale 
municipiului, începînd cu organiza
rea și desfășurarea în bune condiții 
a întrecerii socialiste pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de pro
ducție și pînă la problemele sociale 
de orice fel ale oamenilor, mergind 
pină la organizarea și folosirea 
utilă a timpului liber prin acțiuni 
politico-educative, cultural-artisti
ce, sportive etc.

Așa cum a cerut secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un accent deose
bit vom pune și în continuare pe 
perfecționarea muncii de promovare 
a cadrelor în rindul organizațiilor de 
masă și obștești, pe ajutorul pe care 
comitetul municipal de «partid tre
buie să-l acorde acestor cadre pen
tru inițierea unor acțiuni specifice 
și comune, cum ar fi : promovarea 
progresului tehnic, educația juridică 
și morală, dezvoltarea spiritului ci
vic de răspundere față de avutul 
obștesc, participarea la acțiuni de 
colectare și valorificare a materiale
lor refolosibile, la buna gospodărire 
a municipiului și altele.

Avind drept călăuză teza de ex
cepțională însemnătate a secretaru
lui general al partidului privind 
construirea socialismului „cu po
porul, pentru popor". Comitetul 
municipal de partid Giurgiu va 
acționa cu mai multă vigoare 
în Vederea creșterii calității îndru
mării, sprijinirii și dinamizării ac
tivității organizațiilor de masă și ob
ștești pentru a spori astfel contri
buția oamenilor muncii dip munici
piul nostru la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres și de Conferința Națio
nală ale partidului.

Emanoil ANCU
secretar al Comitetului municipal 
Giurgiu al P.C.R.

(Urmare din pag. I) 
locuitorii orașului. Cei pes
te 31 000 de locuitori ai 
Cernavodei sînt mîndri de 
urbea lor și o visează, ur- 
cînd zi de zi pe schele, pe 
cea a viitorului foarte a- 
propiat. Imaginea orașului 
zugrăvită de reporterul de 
acum 20 de ani nu mai 
există, nu o mai întîlnim, 
a dispărut cu totul, făcînd 
loc imaginii de azi a Cer
navodei, care, prin liniile 
sale arhitectonice origina
le născute dintr-un peisaj 
cu totul original, îi apare 
vizitatorului cu o persona
litate cu totul aparte. Aici 
unde Dunărea ia prima sa 
legătură cu Marea cea 
Mare. Cernavodă — o ctito
rie emblematică.

La centrala atomoe- 
lectrică unde se în- 
tUnește perfecțiunea 

în construcții
O astfel de ctitorie em

blematică este mai ales 
centrala nuclearoelectrică 
ce se află în construcție. 
Siluetele elegante ale reac
toarelor se conturează sub 
geana dealului ce străju
iește orașul șl, dincolo de 
ele, cit cuprinde ochiul, 
blocurile cochete ale cartie
rului energeticienilor par 
un multicolor cordon de 
legătură între orașul-șan- 
tler și șantierul centralei 
atomoelectrice. Acolo, in 
acele case pe care nu o da
tă le-am admirat din tren, 
locuiesc cei mai mulți din
tre constructorii centralei. 
Cei mai calificați dintre 
constructorii țării. Cei mai 
buni dintre cei buni, che
mați să dea viață acestui 
mare obiectiv menit să 
pună in mișcare, in slujba 
și spre binele omului, for
ța pașnică a atomului. 
Constructorii — adică o 
gamă întreagă de meserii. 
De la constructori, în sen
sul clasic al cuvîntului. a- 
dică dintre cei ce mișcă 
pămintul din loc și toarnă 
fundații șl sapă și zidesc, 
pină la mineri, sudori, lăr 
câtuși, montori de utilaje, 
ciberneticieni etc. Oameni 
care s-au dovedit capabili 
și dornici să dea viață 
unei astfel de construcții 
ce reclamă rigoare, răspun
dere, înaltă conștiință mun
citorească. Sint calități pe

Cernavodă - orașul-emblemă
care miile de constructori 
le-au probat cu prisosință 
inainte de a păși pe șan
tierul centralei și pentru 
care se află aici. Sint ca
lități pe care insă acest 
șantier le-a șlefuit, fiecare 
dintre cei veniți aici fiind, 
prin natura lucrurilor, Ia 
început de drum, mai bine 
zis de nou drum în profe
sie. Numai cu astfel de oa
meni a fost posibil ca una 
după alta, cele mai delica
te operațiuni, cum ar fi 
glisarea anvelopelor cen
trale ale reactoarelor să se 
facă in parametrii de timp 
și de calitate ai recordu
lui mondial în materie.

Intrind in perimetrul a- 
cestui vast, sau mai de
grabă dens șantier, un lu
cru ne frapează de la pri
mii pași : din loc în loc, 
mașini pe care scrie „Păs
trați curățenia orașului 1“ 
rulează firesc, ca in plin 
oraș și fac ceea ce trebuie 
să facă în oraș : aspiră 
colbul, stropesc aleile, cu
răță, spală... Dacă pentru 
privitorul neavizat aceasta 
pare o imagine inedită, 
pentru constructorii de aici 
este' lege de fier : curățe
nia se menține printr-o 
continuă activitate care ali
niază sute de oameni (cu 
mașinile și instalațiile afe
rente) pentru ca nici un fi
ricel de praf să nu pătrun
dă în incintele destinate in
stalațiilor. Nimic mai fi
resc. la urma urmei : 
este vorba de o construc
ție cu totul specială, care 
se supune unor reguli de 
fier, legi intrate în firea 
lucrurilor aici, respectate 
de toată lumea și obligato
rii pentru toată lumea. E 
adevărat că e șantier ; nu 
ne așteptam, desigur, nici 
să pășim prin noroaie, dar 
nici să putem păși pe 
alei betonate, în elegante 
sandale.

Dar cîte amănunte, apa
rent neînsemnate, margi
nale fierberii pe care o 
presupune munca efectivă 
de construcție 1

întrebăm despre rostul 
unei construcții întîlnite in 
drum și ni se spune că 
acolo este fabrica de... 
gheață. Nu mai întîlnisem 
așa ceva pe nici unul din
tre marile șantiere pe care 
le-am colindat și nici nu 
auzisem despre așa ceva. 
Am cerut amănunte și, cu 
surprindere, am aflat că 
fabrica de gheață nu func-

ționează pentru a răci 
apa... de băut ; pur și sim
plu gheața face parte, in 
aceste zile de caniculă, din 
rețeta de preparare a be- 
toanelor, este material... 
de construcție ! Ni se ex
plică, de altfel, că menți
nerea riguroasă a tempera
turii betoanelor este una 
dintre condițiile esențiale, 
dincolo, firește de calitatea 
ireproșabilă a cimentului. 
Și altele, și altele. Ei bine, 
pentru a menține această 
temperatură constantă, la 
Cernavodă se consumă 
vara mai multă gheață de- 
cît pe Litoral, iar iarna se 
luptă pentru menținerea 
căldurii prin procedee la 
fel de insolite și strict ne
cesare. Și nu mă mai mir 
că betoanele turnate la 
Cernavodă au o netezime 
surprinzătoare, și nu mă 
supăr că însoțitorii noș
tri se amuză, la un mo
ment dat, că o suprafață 
betonată, cum numai aici 
am putut vedea, este luată 
de noi cu ușurință drept 
suprafață metalizată. Ca să 
ne demonstreze și mai 
elocvent la ce performanțe 
calitative lucrează betoniș- 
tii de pe platformă, înso
țitorii ne propun un test : 
să aruncăm o pereche de 
ciorapi de mătase pe su
prafața de beton și vom 
constata că mai degrabă se 
agață firul de mătase de 

Primul obiectiv de pe firul Canalului, ecluza de la Cernavodă — poarta spre Dunăre a Magistralei Albastre

asperitățile unei palme, 
oricît de îngrijite, decît de 
„metalul" din beton turnat 
de constructorii de la Cer
navodă.

Sînt amănunte care spun 
unul și același lucru de 
importanță extremă, de
finitoriu pentru calitatea 
profesională a constructo
rilor de la Cernavodă : că 
se lucrează cu toată grija 
pentru calitate, cu înaltă 
conștiință pentru opera 
menită să dureze, să im
presioneze prin ceea ce în
globează în ea dincolo de 
„materia" propriu-zisă : ri
goarea pentru calitate, 
conștiința convertită în 
înalte performanțe de teh
nică a construcțiilor in
dustriale, de vreme ce 
contururile ei sînt palpabi" 
le. Și fiindcă vorbim de 
materie, de elementele ce 
compun întregul, am reți
nut, din discuțiile cu mai 
mulți interlocutori, la co
mitetul de partid ca și în 
șantier,, termenul de isto
rie a calității produsului ; 
nu ne-a surprins grija cu 
care se urmărește, se a- 
testă și se re-atestă calita
tea tuturor componentelor 
care intră in circuitul con
strucției, dar recunoașteți 
și dv. că expresia poate sa 
șocheze... Am dorit să a- 
flăm ce trebuie înțeles, e- 
xact, prin aceasta. Așa am 
notat că fiecare element u

tilizat are „arborele său ge
nealogic", este cunoscut, 
prin acest arbore genealo
gic, pină la amănunt, pen
tru ca nici un element 
impur, „neidentificat" să 
nu pătrundă pe flux in 
componența produsului, in- 
fluențîndu-i caracteristici
le. Inclusiv apa, banala 
apă folosită pentru pu
nerea in operă a be
toanelor păstrează anumi
te caracteristici — PH, 
densitate, aciditate și alte
le — iar istoria calității 
reține data și locul de 
unde a fost adusă ; inclu
siv lemnul din care se fac 
cofrajele, de către dul
gherii pentru care fabricile 
de mobilă poate ar trebui 
să-i invidieze pe cei de Ia 
Cernavodă ; inclusiv mine- 
reurile care stau la origi
nea metalelor ce au intrat 
în componența pieselor 
uzinate anume pentru Cer
navodă (numai în între
prinderi in care, ca și pe 
șantierul de la Cernavodă, 
se lucrează pentru Cerna
vodă în regim de asigurare 
a calității, deci în între
prinderi anume autorizate 
să lucreze pentru progra
mul prioritar al economiei 
ce include centrala de la 
Cernavodă. Și chiar la în
treprinderile așa-zis „a- 
greate" de Cernavodă, adică 
autorizate să lucreze pen
tru centrala atomoelectrică, 

am aflat că atunci cînd se 
întîmplă ca un produs să 
sosească neînsoțit de toate 
documentele ce-i atestă, 
pînă la genealogie, calita
tea, oricît de presante ar 
fi termenele, oricît de ne
cesare ar fi reperele res
pective, ele se țin într-o 
așa-zisă carantină pină 
cind sosesc documentele 
respective. Dacă, prin ab
surd, documentele nu mai 
vin, oricît de vizibil ar fi 
că reperele corespund per
fect destinației, ele se de
clară „neconforme" și nu 
se pun in operă.

Despre rigoarea măsură
torilor, despre sumedenia 
de A.M.C.-uri. ca și despre 
insolitul unor modalități 
de testare a calității ar fi 
multe de spus. De Ia foto
grafierea cu raze gama a 
sudurilor (un anume tip de 
suduri), de la , contro
lul cu lichide pene
trante pînă la laborato
rul de interpretare si dacă, 
prin absurd, laboratorul 
descoperă o fisură cît 
virful de ac se taie totul 
și... de Ia capăt! Nu există 
toleranță, „înțelegere" ca 
de Ia coleg la coleg, nu 
există grabă, păgubitoarea 
grabă a celor care, presați 
chipurile de niște termene 
de execuție mai închid 
ochii. „Măsoară de zece ori 
și taie o dată" este, la 
Cernavodă, un adevărat 
cuvînt de ordine. Așa cum 
nu există îngăduință, nu 
există nici un fel de con
cesie nici pentru întreprin
derile care concură la ma

terializarea acestui Impor
tant obiectiv energetic. Si
gur că este o premieră. 
Sigur că este un autentic 
examen, poate cel mai 
greu pentru industria noas
tră, dar condițiile de calita
te sînt draconice și se res
pectă draconic. Și se pare 
că muncitorilor de aici le 
și place, au prins gust 
pentru asemenea rigoare, 
pentru suita de examene 
în lanț. Un comunist ne 
spunea că, de obicei, nu 
lucrează cu gîndul că, în 
ceea ce privește munca lui, 
are vreo cinci filtre de ca
litate ; el lucrează cum 
știe că este bine și se con
sideră al șaselea, sau pri
mul din șase filtre de ca
litate, dar cel mai exigent 
Așa și trebuie să fie. Cei 
mai buni constructori ai 
țării așa și sînt, aici, la 
Cernavodă.

Cu sufletul plin de im
presiile emoționante culese 
pe acest străvechi meleag 
românesc am coborit în 
portul orașului, acolo de 
unde o parte din apele Du
nării își încep călătoria pe 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. La cheiul portului 
ne aștepta șalupa Axiopo- 
lis, care urma să ne ducă 
spre prima ecluză a măre
ței construcții de Ia mijlo
cul Dobrogei. Dar despre 
această călătorie în spa
țiul măreței ctitorii a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— Marele Canal Dunăre — 
Marea Neagră, vom relata 
in partea a doua a periplu
lui nostru reportericesc.

Alături de verticalele atomului, verticale edilitare pe 
malul Dunării
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PROBLEMELE PRODUCȚIEI, PROBLEMELE OAMENILOR -

ÎN DEZBATEREA FORUMURILOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

Maximă răspundere a întreprinderii,
dar și sprijin concret, operativ din partea centralei

Adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii domină de 
citeva săptămîni viața colectivelor din întreaga economie, fiind, pe bună 
dreptate, apreciate drept evenimentul central al exercitării democrației 
muncitorești-revoluționare in momentul actual. Acutul simț gospodăresc 
ce definește activitatea oamenilor muncii s-a reliefat o dată mai mult 
cu aceste prilejuri, cînd se fac evaluări lucide asupra a ceea ce a în
semnat izbîndă. suiș pe drumul afirmării unei noi calități a hauncii, 
cind sint dezbătute cele mai importante aspecte ale realizării planului in 
cea de-a doua jumătate a acestui an și se iau hotăriri cu privire la modul 
in care trebuie acționat pentru realizarea integrală a planului in cel 
de-al treilea an al actualului cincinal.

In aceste largi forumuri ale democrației muncitorești, din care prac
tic nu lipsește nici o verigă de care depinde bunul mers al treburilor 
întreprinderilor, de la nivelul secțiilor pînă la nivelul întregii unități,

zeci si zeci de oameni ai muncii își exprimă opiniile, punctele de vedere, 
formulează propuneri de natură să determine perfecționarea întregii 
activități productive, îmbunătățirea condițiilor de muncă, perfecționarea 
relațiilor interumane. în acest dialog al muncii, un loc deosebit 'revine 
și centralelor, a căror prezență la adunările generale ale oamenilor muncii, 
prin reprezentanți, este obligatorie. O prezență ce se dorește a fi îndrituită 
cu răspunderi depline in angajarea unui dialog fructuos, care să permită 
formularea unor soluții de fond, realiste, la problemele ce depășesc 
posibilitățile de rezolvare ale oamenilor muncii și conducerile din între
prinderi. Și nu puține sint aceste probleme în fiecare unitate.

Această relație a fost urmărită de redactori și corespondenți ai 
ziarului în adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii din 
mai multe unități economice.

ÎN AGRICULTURĂ: Continuarea lucrărilor de sezon, 
pregătirea recoltării și a insămînțărilor de toamnă

Concluzia majoră ce s-a desprins 
din cele mai multe situații o consti
tuie înalta responsabilitate cu care 
centralele tratează problemele uni
tăților pe care le coordonează, anga
jarea plenară la cauza acestora, im
plicarea in problemele care con
fruntă colectivele de oameni ai mun
cii, voința ferm exprimată de a în
treprinde tot ceea ce depinde de ele 
pentru adoptarea unor soluții ope
rante în timp oportun.

O asemenea atitudine a fost ex
primată tranșant, bunăoară, in lua
rea de cuvint a directorului general 
al Centralei industriale a bumbacu
lui. irig. Georgeta Ionică. Dovedind 
o bună cunoaștere a tuturor aspec
telor pe care le ridică, in momentul 
de față, desfășurarea activității pro
ductive la întreprinderea textilă „Da
cia" din Capitală, reprezentantul cen
tralei a elucidat pe loc problemele 
ridicate în discuție, oferind soluții de 
fond, delimitînd clar răspunderile 
centralei într-o problemă sau alta, 
cit și pe cele ale întreprinderii. Po
zitiv este, deopotrivă, faptul că re
prezentantul centralei a lărgit sfera 
dezbaterii și asupra altor aspecte 
esențiale, pe care discuțiile nu le 
adinciseră in măsura cuvenită, cum 
ar fi. de exemplu, contribuția incă 
scăzută a compartimentelor de crea
ție și control tehnic de calitate la în
deplinirea în cele mai bune condiții 
a prevederilor de plan pe acest an 
și pregătirea corespunzătoare a pro
ducției anului viitor. S-a vădit, ast
fel. spiritul critic. înalta exigență pe 
care le afirmă constant centrala in 
relațiile cu intreprinderile si. prin 
dezacordul tranșant exprimat de re
prezentantul acesteia față de tonul 
ușor euforic al raportului consiliului 
oamenilor muncii, a determinat co
lectivul de oameni ai muncii să-și 
evalueze cu maximă exigență propria 
muncă, să pună neintîrziat în valoare 
resursele interne de care dispune.

în aceiași termeni de evaluare 
exactă a împlinirilor și neîmplinirilor 
colectivului s-a făcut remarcată și 
prezența in adunarea generală a re
prezentanților oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mătase „România 
muncitoare" din Cluj-Napoca a di
rectorului general al Centralei mă- 
tasei, inului și cinepii. Mariana Firu- 
lescu. Aprecierea pozitivă dată pre
ocupărilor colectivului pentru asimi
larea de articole noi, stimularea acti
vității de creație, ridicarea nivelului 
calitativ al produselor a fost dublată 
de angajarea centralei în ce privește 
soluționarea unor probleme stringen
te de aprovizionare cu materii prime 
sau realizarea grabnică a unor inves
tiții.

In multe cazuri, alături de repre
zentanți ai centralelor, participă la 
adunările generale și specialiști, 
cadre cu munci de răspundere din 
ministere. Desigur, responsabilitățile 
lor nu sint cu nimic mai scăzute 
decit ale trimișilor centralei. Cel pu
țin așa a dovedit reprezentantul Mi

nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Tănase Oproiu, participant 
la adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de mașini-unelte grele 
pentru deformare plastică Dorohoi. 
Luînd cunoștință de faptul că unita
tea intîmpină greutăți în ce privește 
punerea in funcțiune a unei mașini 
de mare complexitate tehnică, ce im
pune prezența, la efectuarea probe
lor. și a furnizorului, aprovizionarea 
cu unele materiale sau asigurarea, in 
cadrul cifrelor de plan, a forței de 
muncă pentru compartimentul de 
service, delegatul ministerului a 
abordat pe larg aceste probleme, im- 
plicindu-se în soluționarea lor. cp 
discernerea laturilor care intră in 
competența ministerului și a acelora 
care pot fi rezolvate direct de colec
tivul întreprinderii.

Deosebit de important pentru creș
terea eficientei adunărilor generale 
ale oamenilor muncii s-a dovedit a 
fi faptul că reprezentanții unor cen
trale au prezentat un succint raport 
asupra modului în care au fost solu
ționate problemele ridicate in adună
rile generale țde oamenilor muncii 
desfășurate la începutul acestui an. 
In acest mod a procedat tova
rășul Dumitru Condrache, directo
rul Combinatului minier Ploiești, 
care a participat la adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la Întreprinderea minieră 
Voivozi. Anunțind că din cele 11 pro
bleme ridicate in . iarnă, care, depă
șeau competenta întreprinderii. au 
fost soluționate integral nouă, iar 
două doar parțial, vorbitprul a dat, 
totodată, și necesarei^ explicații asu- 
pra acestei situații.

Recenta adunare generală a pus 
in atenția directorului Combinatului 
minier din Ploiești alte 17 probleme 
nesoluționate in unitatea din Voi
vozi; ele se referă indeosebi la ur
gentarea livrării unor instalații și 
echipamente pentru mina Borod sau 
suplimentarea unor repartiții de ma
teriale. Nu s-a dat un răspuns pe 
loc la aceste probleme, cum de altfel 
s-a procedat și la adunarea gene
rală din februarie a.c., sub motiva
ția că acestea vor Ii analizate in 
adunarea generală de la nivelul 
combinatului, soluțiile urmînd a fi 
comunicate ulterior colectivului din 
Voivozi. Modul in care a abordat 
directorul combinatului problemele 
întreprinderii din Voivozi a lăsat să 
se vadă interesul pe care îl depune 
conducerea acestuia pentru rezolva
rea tuturor problemelor pe care le 
incumbă bunul mers al producției de 
cărbune. Totuși, o discuție asupra 
lor, „ochi în ochi", in cadrul adună
rii generale cu reprezentanții mine
rilor ar fi fost mai mult decit 
necesară. Desigur, soluțiile nu-s în
totdeauna la indemină, dar in ce-1 
privește pe conducătorul unui com
binat minier este de presupus că 
venise la această întilnire cu „lec
ția" bine cunoscută, pentru a angaja

un dialog direct cu sala și nu doar 
pentru a transporta la Ploiești un 
portofoliu de probleme, ce ar urma 
să mai aștepte citeva săptămîni 
pentru a se clarifica răspunsurile.

Din păcate se mai întîlnesc și si
tuații in care prezența trimisului 
centralei este absolut formală' cum 
s-au petrecut lucrurile la adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
talpă și încălțăminte din cauciuc 
Drăgășani. Aici, una din problemele 
presante pentru colectiv o constituie 
lichidarea stocurilor supranormative 
de piese de schimb, formate în urma 
unor încurcături generate chiar de 
centrală, care a dat unității din Dră
gășani o repartiție pentru achizițio
narea de noi mașini și utilaje care 
să le înlocuiască pe cele vechi cu 
uzgră fizică și morală avansată, dar 
care apoi au luat altă destinație. Din 
motive ce nu fac obiectul discuției 
de față, utilajele promise celor din 
Drăgășani au luat drumul, la indica
ția aceleiași centrale, către alte uni
tăți, la Drăgășani ajungînd doar pie
sele de schimb aferente acestor uti
laje. încercînd să descurce acest 
ghem încîlcit împreună eu ing. Ale
xandru Mihai, reprezentantul cen
tralei, adunarea generală nu a putut 
obține decit un răspuns evaziv și 
justificativ. Astfel s-a spus că cen
trala dispune de un număr restrins 
de oameni și că, prin urmare, co

lectivul întreprinderii este cel care 
trebuie să găsească singur soluții 
pentru depășirea situației economice 
anormale cu care se confruntă. In 
aceeași manieră au fost dezbătute și 
problemele asigurării bazei tehnico- 
materiale.

Intr-un mod aproape identic s-a 
consumat și prezența la adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea-Ciuc a tova
rășului Vasile Oceanu, șef serviciu 
producție in Centrala industrială a 
tricotaieJor București. Ilustrativă în 
acest sens este și o adresă trimisă 
întreprinderii cu luni și luni în 
urmă, privind modul de rezolvare a 
problemelor ridicate in adunarea ge
nerală din luna februarie a.c„ pro
bleme care, în general, au fost tot 
cam cele care au fost ridicate și la 
recenta adunare. Ceea ce înseamnă, 
așa cum reiese și din adresă, că de 
fapt intre cele două adunări gene
rale din acest an nu s-au rezolvat 
prea multe lucruri. Reprezentantul 
centralei a dat asigurări reprezen
tanților oamenilor muncii, după cum 
a răspuns și la întrebările noastre, 
că Întreaga problematică a unității 
a fost reținută pentru a fi analizată 
cu răspundere și că se va face tot 
ce este posibil pentru a sg asigura 
toate condițiile în vederea bunei des
fășurări a producției, inclusiv aco
perirea cu comenzi pentru export.

Activitate intensă în le- 
gumiculturâ. în această perioa
dă. din grădinile de legume sint cu
lese și transportate produse destina
te aprovizionării populației, cît și 
fabricilor de conserve. Prin partici
parea la cules a unui număr cît mai 
mare de oameni și buna folosire a 
mijloacelor de transport, să fie res
pectate întocmai prevederile cuprin
se în graficele de livrări întocmite 
între unitățile de producție și cele 
de valorificare a legumelor și fruc
telor. Tot atît de important este ca, 
în continuare, grădinile de legume 
să fie îngrijite exemplar, astfel in
cit să fie asigurate cele mai bune 
condiții de dezvoltare a culturilor. 
Desigur, pe prim plan se situează a- 
plicarea udărilor cu dozele prevăzu- 
de de apă. revenindu-se pe aceeași 
solă la 2—3 zile in cazul irigării prin 
aspersiune și la o săptămină acolo 
unde dirijarea apei se face pe braz
dă. Toate culturile trebuie irigate, 
însă prioritate au tomatele, ardeii și 
varza de toamnă. Concomitent, tre
buie efectuate lucrările de îngrijire 
a legumelor : plivit, prășit, spre a se 
asigura păstrarea rezervei de apă 
din sol și condiți’ bune de dezvol
tare a culturilor.

întreținerea celei de-a 
doua Culturi. această vară, pe 
terenurile eliberate de grîu. orz și 
alte culturi timpurii au fost însă- 
mînțate 1 645 000 hectare cu porumb 
pentru boabe, legume și plante fura
jere. întrucît în perioada semănatu
lui solul a avut o rezervă bună de 
apă. plantele au răsărit și. în cele 
mai multe locuri, au o densitate nor
mală. Pentru a fi obținute recoltele 
prevăzute. important este să fie 
continuate lucrările de întreținere si 
mai ales aplicarea udărilor. Capaci
tatea sistemelor de irigații trebuie 
folosită cu prioritate la irigarea ce
lei de-a doua" culturi, element de 
cea mai mare însemnătate, ca în con
dițiile lipsei de precipitații din a- 
ceastă perioadă să fie obținută o re
coltă bună la aceste culturi.

Pregătirile pentru însă- 
mînțările de toamnă. In an*

samblul lucrărilor pregătitoare pen
tru însămințările de toamnă, efectua
rea arăturilor de vară ocupă un loc 
important. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, pînă la 
16 august această lucrare s-a făcut 
in proporție de 28 la sută. Dacă in 
județele Constanța, Prahova, Giur
giu și in sectorul agricol Ilfov au 
fost arate 50—60 la sută din supra
fețele prevăzute, iar in județul Gorj 
— 91 la sută. în alte județe această 
lucrare a întîrziat : Botoșani și Bra
șov — 4 la sută. Maramureș și Mu
reș — 5 la sută. Suceava — 9 la sută. 
Teleorman — 16 la sută. Prin utili
zarea la întreaga capacitate a trac
toarelor și eliberarea de paie a te
renurilor trebuie să fie grăbit cît 
mai mult ritmul efectuării arăturilor 
do vară. Concomitent, organele agri
cole și conducerile unităților agrico
le au datoria să acționeze în vederea 
asigurării semințelor în structura de 
soiuri stabilită, din categorii biolo
gice superioare, amplasării culturi
lor pe cele mai potrivite terenuri, 
res-pectîndu-se întocmai asolamen- 
tele și rotația culturilor stabilite 
pentru fiecare unitate agricolă. Im
portant este ca in toate acțiunile ce 
se întreprind în această direcție să 
se porrieașcă de la rezultatele obți
nute în 1988, spre a se putea trage 
cele mai potrivite concluzii practice 
pentru apropiata campanie a însă- 
mînțărilor de toamnă.

Recoltarea culturilor pră- 
șitoare. unele unități agricole 
din județele situate în sudul țării 
floarea-soarelui a dat în copt. Ca 
atare, combinele au intrat în lanuri. 
Timpul călduros și uscat grăbește 
coacerea florii-soarelui, ceea ce im
pune ca recoltarea acesteia să fie 
temeinic pregătită și să se desfă
șoare repede, astfel incit să fie evi
tate orice pierderi de semințe prin 
scuturare. Tot datorită căldurilor 
mari din această perioadă, po
rumbul, îndeosebi cel din hibrizii 
timpurii, se va coace mai repede. In 
fiecare unitate agricolă este necesar 
să fie luate măsuri în vederea bu
nei organizări a muncii, astfel in
cit recolta să poată fi strînsă cît mai 
repede, transportată și livrată po
trivit sarcinilor contractuale. încă de 
pe acum trebuie să fie întocmite 
graficele de recoltare și livrare a

sfeclei de zahăr, urmărindu-se ca, în 
condițiile climatice din acest an, ră
dăcinile să nu fie ținute în cîmp în 
bătaia soarelui și vîntului. După 
cum se apreciază la centrala zahă
rului, se preconizează ca recoltarea 
sfeclei să înceapă în ultima deca
dă a lunii august. Pregătirile ce se 
fac acum trebuie să aibă în vede
re ca tot ce se va recolta în cursul 
unei zile, pînă seara să se livreze 
fabricilor de zahăr.

în această perioadă continuă să se 
lucreze intens la strîngerea inului 
pentru ulei, lucrare efectuată în pro
porție de 85 la sută, și a inului pen
tru fibră, care s-a recoltat de pe 52 
la sută din suprafața cultivată. Res
tanțe mai mari în ce privește recol
tarea inului pentru fibră se înregis
trează în județele Botoșani, Cluj, 
Harghita, Bistrița-Năsăud și altele, 
în condiții climatice asemănătoare în 
alte județe, recoltarea inului este a- 
vansată, ceea ce demonstrează că 
printr-o temeinică organizare a 
muncii această lucrare poate și tre
buie să fie încheiată în cel mai scurt 
timp.

Strîngerea furajelor. Coh* 
comitent cu măsurile privind asigu
rarea unor condiții bune de adăpos- 
tire și îngrijire a animalelor — 
terminarea construcțiilor zootehnice 
sau modernizarea adăposturilor vechi 
— trebuie continuate acțiunile de 
strîngere și depozitare a furajelor. 
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii au fost depozitate 
76 la sută din cantitățile prevăzute 
de fin, precum și 65 Ia sută din su
culente. Pentru buna furajare a ani
malelor în perioada de stabulație este 
necesar să fie strînse și depozitate 
toate rezervele de furaje, cea mai 
mare atenție urmînd a fi acordată 
finului de trifoliene și otavei, pre
cum și producției secundare ce re
zultă de la recoltarea florii-soare
lui, porumbului și sfeclei de zahăr.

Ținînd seama că lucrările agrico
le se aglomerează foarte mult, este 
necesar ca oamenii muncii din a- 
gricultură, cu sprijinul organelor de 
partid și al consiliilor populare, să 
efectueze toate lucrările agricole de 
sezon in termenele stabilite, pentru 
a se pune la adăpost recolta aces
tui an și asigura condițiile necesa
re obținerii de producții mari in anul 
viitor.

Situațiile mai sus-amintite învederează concluzia că ideea angajării to
tale a centralelor în exercitarea atribuțiilor ce le-au fost conferite prin 
lege, de titular de plan, nu a prins încă rădăcini trainice pretutindeni. 
Postura birocratică, de organ tutelar, are incă partizani. Se vădește o 
dată mai mult justețea indicațiilor pe care le-a formulat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in expunerea rostită la sfîrșitul lunii aprilie cu pri

vire la perfecționarea în continuare a conducerii activității economico-so- 
ciale, a mecanismului de funcționare a relațiilor dintre întreprinderi și 
centrale. Sensul întregului proces de perfecționare îl constituie angajarea 
intr-un front comun a eforturilor centralelor și întreprinderilor pentru 
îndeplinirea exemplară a planului, pentru’valorificarea superioară a tu
turor rezervelor interne în cadrul planului național unic, pentru ridica
rea eficientei economice a intregii activități. Deopotrivă, in dezbateri 
trebuie să-și afle locul cuvenit toate aspectele de muncă și de 
viață ale personalului muncitor, problemelor producției cit. și celor 
sociale găsindu-li-se in fiecare caz in parte soluții corespunzătoare, cu 
aplicabilitate promptă, operativă.

Sarcinile ce revin astăzi centralelor le incumbă datoria expresă 
de a fi fermentul afirmării și exercitării democrației muncitorești, re
voluționare in colectivele întreprinderilor. în nici un caz, calitatea ce 
le-a fost conferită nu le îngăduie să rămină in postura de observatori, 
de înregistratori sau de constatatori ale fenomenelor economice, ci le cere 
să devină factori de emulație pentru colectivele de întreprinderi, alături 
de care să se simtă solidare. Afirmarea unei asemenea posturi ar fi de 
natură să imprime un caracter de lucru mai accentuat adunărilor gene
rale, să contracareze anumite tendințe de festivism, de regizare a discu
țiilor, prin rostirea unor texte scrise, cel mai adesea înecate în generali
tăți și angajamente de circumstanță, cum s-au petrecut lucrurile la unele 
din adunările generale evocate in rîndurile de față. Adunările generale 
trebuie să insemne acele momente mult așteptate de colectivele munci
torești pentru a-și face cunoscute opiniile, problemele care le frămintă 
și a-și lămuri, împreună cu reprezentanții centralei, ai ministerului, ori
zonturile spre care se îndreaptă: adunările generale trebuie să insemne 
momente de autentice examene pentru fiecare om al muncii și nu doar 
încă o ședință in plus. ,

Reporterii și corespondenții „Scinteii”

Producția pentru export - realizată ritmic, la înalt nivel calitativ
(Urmare din pag. I)

un rol hotăritor l-au avut dr. ing. 
Ștefan Curcăneanu, inginerii Radu 
Negrețu. Paul Oșanu, Rodica Davi- 
doiu și alții.

Nu mai puțin importante sint și 
măsurile luate pentru creșterea fia
bilității instalațiilor atît prin moder
nizarea proceselor tehnologice — in
tre acestea numărindu-se generaliza
rea conducerii fluxurilor de fabri
cație pe calculator — cit și prin re
organizarea programelor de revizii și 
reparații. în acest sens s-a renun-

lat la practica efectuării reparații
lor anuale de către echipele fiecă
rei secții in parte, sarcina fiind pre
luată de către colectivul secției me
canice, in cadrul căreia au fost a- 
duși muncitori, maiștri și ingineri cu 
o temeinică pregătire profesională și 
o bogată experiență in producție. 
Noua soluție n-a intîrziat să-și ara
te efectele economice. După efec
tuarea reparațiilor anuale și rein
troducerea in circuitul productiv, in
stalațiile de octanoli, butanoli, mo- 
nomeri au funcționat cu randamen
te superioare. (Ion Stanciu).

Prestigiul lucrului bine făcut
..Toate produsele realizate la pa

rametri tehnici mondiali" - - iată de
viza care mobilizează permanent ac
tivitatea întregului colectiv de oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea de frigidere din Găești. Așa se 
și explică faptul că an de an. pro
dusele cu marca „Artic" sint tot mai 
solicitate și căutate de tot maimulți 
parteneri străini. Drept urmare. în 
prezent peste 90 la sută din produc
ția unității se exportă in peste 15 
țări ale lumii și mai ales in țări cu 
indelungată tradiție in execuția fri
giderelor. cum sint . Olanda. R.F.G., 
S.U.A.. Canada. Franța. Anglia ș.a.

Ce a contribuit la rapida ascen
siune a produselor realizate la 
Găești ? Cum se explică faptul că 
acestea s-au impus pe multe piețe 
externe ? Amănunte ne oferă ingi
nera Marilena Burcea, șefa serviciu
lui export-import din cadrul între
prinderii :

— Călăuzindu-ne permanent dubă 
indicațiile formulate de secretarul 
general al partidului, am organizat 
activitatea și ne-am orientat efor
turile in direcția realizării unor pro
duse competitive pe plan mondial, 
cu design plăcut, funcționale, fiabi
le, care să corespundă din toate 
punctele de vedere cerințelor parte
nerilor de peste hotare. Toate pro
dusele noastre — și executăm 18 ti
puri, in peste 60 de variante con
structive — au la ora actuală pa

rametri competitivi pe plan mon
dial.

Așadar, pe de o parte, calitate și 
competitivitate, iar pe de alta, în
noire și modernizare. Astfel, asimi- 
lind rapid in fabricație produse „su
ple" și cu consumuri reduse, colec
tivul de aici a rilișit să se impună 
și să se mențină pe piața externă 
ca un apreciat producător de frigi

dere. Așa se_ și explică faptul că 
planul la export pe șapte luni a 
fost depășit cu zece Ia sută, ca ur
mare a solicitărilor suplimentare ale 
partenerilor străini. Prestigiul măr
cii fabricii este dovedit și de fap
tul că pe adresa întreprinderii au 
sosit numeroase aprecieri pentru ca
litatea produselor livrate. Aceasta 
dovedește că atunci cind se caută so
luții. cind se indrăznește, cînd oa
menii muncii sînt bine pregătiți pro
fesional se pot realiza produse de 
cea mai bună calitate.

— întregul nostru colectiv a în
țeles că prestigiul lucrului bine fă
cut impune produsele pe piața ex
ternă — ne spune inginerul Mircea 
Onescu, din cadrul serviciului 
C.T.C. Cu rigurozitate facem nu nu
mai recepția produselor pe care ie 
livrăm noi. ci și a tuturor materia
lelor și reperelor pe care le primim 
de la colaboratorii noștri. Am în
ființat puncte de control pe tot flu
xul de fabricație, la fiecare loc de 
muncă. Fiecare produs are o carte 
tehnică în care sint cuprinse toa
te documentele ce atestă calitatea 
materialelor, execuției și testărilor 
făcute. Practic, este imposibil să sca

pe vreun produs cu vicii de cali
tate. In final, toate produsele sint 
supuse unor probe și teste speci
fice.

Toate aceste măsuri oferă certitu
dinea că produsele cu marca „Ar
tic" corespund celor mai inalte e- 
xigențe ale partenerilor străini.

...Laboratorul frigotehnic. Aici se 
testează din punct de vedere func
țional și electric produsele. Pe stan
durile de probe, in camerele cli
matice și camerele de joasă tempe
ratură se verifică produse din ul
timele loturi ieșite de pe banda de 
montaj și chre urmează să fie ex
portate. Din fișele de măsurători pe 
care ni le pune la dispoziție con
trolorul de calitate Gheorghe Stoica 
rezultă că. funcțional, toate produ
sele se încadrează în normele in
ternaționale de calitaie.

Prin felul în care muncește, prin 
eforturile permanente pe care le 
face, colectivul întreprinderii de fri
gidere din Găești este hotărît să ob
țină în cinstea zilei de 23 August 
realizări cit mai bune în producție. 
Iar cel mai elocvent argument ii con
stituie faptul că zilnic planul la ex
port este îndeplinit și depășit.

• INITIATIVE • EXPERIENȚE • REZI
• PRODUSE DE NIVEL MONDIAL. Circa 65 la sută 

din producția întreprinderii „Electromotor" din Timi
șoara este destinată exportului. Ponderea mare a ex
portului se explică prin faptul că motoarele execu
tate aici sint comparabile cu produsele similare exe
cutate de firme cu renume din străinătate, iar in 
numeroase cazuri chiar superioare acestora. Și incă 
un fapt : de la începutul anului, colectivul de aici a 
onorat la termen, în condiții de calitate sporită toa
te comenzile de export.

• PLANUL PE LUNA AUGUST - ÎNDEPLINIT. Țe
sătoarele de la întreprinderea „INTEX" Păulești, ju
dețul Prahova, au livrat peste plan de la începutul 
acestui an partenerilor străini produse în valoare de 
trei milioane lei. Prin măsurile organizatorice și teh
nice inițiate, intre care amintim organizarea unor li

nii specializate in producția de export, la ora ac
tuală planul pe luna august este îndeplinit integral, 
creîndu-se condiții pentru livrarea suplimentară a unor 
însemnate cantităti de țesături.

e LIVRĂRI SUPLIMENTARE PRIN INTRODUCEREA 
TEHNOLOGIILOR NOI. Acordînd o atenție prioritară 
realizării ritmice a exportului, colectivul întreprinderii de 
radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sa
nitare (I.R.E.M.O.A.S.) din Capitală a livrat suplimen
tar partenerilor străini, in perioada care a trecut din 
aCest an, produse în valoare de 540 mii de ruble și 
235 mii dolari. Succesul se datorează aplicării unor 
tehnologii noi, de înaltă tehnicitate, la operațiile de 
turnare, prelucrare și șlefuire.

Grupaj realizat de Gheorqhe ION1ȚĂ

zootehnia-Incul de muncă al celor mai fauni, de afirmare 
a priceperii specialiștilor si cadrelor de conducere

Asociația economică intercoopera- 
tistă Scînteia, din județul Ialomița, 
prin rezultatele obținute în ultimii 
ani s-a impus in rîndul unităților 
de profil din țară, drumul parcurs 
fiind al unei munci făcute cu pri
cepere, profesionalitate și pasiune. 
Unitatea este profilată pe ingrășa- 
rea taurinelor, accentul fiind pus pe 
factorii care contribuie la obținerea 
sporurilor dfc creștere în greutate și 
deci de carne : furajare și îngrijire.

Pentru realizarea furajelor de ca
litate superioară care să fie asimi
late integral, s-a 
„proiectat" o 
structură de plan
te pentru nutreț 
adecvată. Se ur
mărește ca pe pe
rioada de 14—15 
luni, cit anima
lele se află in 
complex, ele să 
realizeze un spor 
de greutate de 
370—380 kg. adi
că să ajungă de 
la 40—50 kg la 
peste 420 kg.

Despre modul 
cum se muncește 
la A.E.I. Scînteia 
pentru realizarea 
cantităților de 
nutreț necesare, 
de mare valoare nutritivă, ne-a vorbit 
tovarășul Ion Loagăr, care a insistat 
asupra folosirii intensive a celor 
875 hectare destinate bazei furaje
re. Scopul urmărit este acela ca fie
care hectar să producă peste 10 000 
de unități nutritive. Unitatea are în 
cultură 510 hectare de lucernă. Prin 
realizarea a 4 și chiar 5 coase pe an 
se reușește să se depoziteze,' pentru 
perioada de stabulație, peste 4 000 
tone fin de cea mai bună calitate. In 
ogor propriu se mai cultivă 215 hec
tare cu porumb siloz și 150 hectare 
cu plante perene (lolium in amestec 
cu lucernă). De altfel, structura ba
zei furajere în unitate este urmă
toarea : 58 la sută lucernă, 25 la
sută porumb siloz și 17 la sută pere
ne in amestec. La aceste furaje se 
adaugă 3 500 tone paie de orz și grîu,
1 500—2 000 tone coceni, 3 000 tone 
ciocălăi, 1 500 borhot de amidon și
2 000 .tone tăiței din sfeclă de zahăr. 
Experiența din anii 1986 și 1987 a 
demonstrat că, alături de fin, deo
sebit de eficient se dovedește semi- 
silozul din lolium si lucernă. sorti
ment din care in acest an s-au pro
dus pînă acum peste 4 000 tone.

Unitatea . își produce samînța ne
cesară pentru lucernă, acoperind nu 
numai nevoile proprii, ci și ale coo
perativelor agricole din consiliile a- 
groindustriale Grivița și Țăndărei. 
Resturile vegetale rezultate de la 
lucerna de pe lotul semincer se fo
losesc în amestec cu tăiței de sfec
lă de zahăr și ciocălăi măcinați. 
Pentru păstrarea calității nutritive 
a finului de lucernă, in tehnologia 
de conservare se folosește ureea so
lidă, care se administrează în mo
mentul recoltării și balotării. Prin 
introducerea ureei în momentul ba
lotării, acest furaj poate fi strîns 
incă în momentul în care are o umi
ditate de 30 la sută. Se folosesc 25 
kg uree la tona de fîn. Efectele eco
nomice sînt deosebite. Se obține un 
spor de 10 la sută proteină, pe baza 
păstrării masei foliare și a fixării 
parțiale a azotului neproteic, iar 
digestibilitatea substanțelor organice 
crește simțitor. De asemenea. se

reduc cu 10 la sută pierderile la re
coltare și transport. Aici se reali
zează de la fiecare hectar de 
lucernă 50 tone masă verde — 12 
tone fin ; la porumb siloz 45—50 tone 
la hectar, iar perene (lolium in a- 
mestec cu lucernă) 40 tone la hectar. 
Pentru a obține însă asemenea can
tități de furaje este nevoie de foar
te multă muncă, incepind cu fertili
zarea cu gunoi de grajd a suprafe
țelor, executarea ogoarelor adinei, 
pregătirea terenului și semăna
tul, dar mai ales irigarea tuturor

Treptele afirmării: 
competența, exigența, 

experiența 
însemnări de la Asociația economică 

intercooperatistă Scînteia, județul Ialomița

culturilor. Se irigă numai prin as
persiune, folosindu-se 110 aripi, de 
ploaie zi și noapte. In 24 de ore se 
administrează o normă de udare de 
800 mc la hectar pe o suprafață de 
110 hectare.

Despre modul în care sînt îngriji
te animalele ne-a vorbit medicul 
epizootolog Tache Beli : „Pentru a 
asigura o bună îngrijire, cele 11 adă
posturi și tabăra de vară au fost 
modernizate ; a fost introdusă apa 
cu nivel constant, furajarea se rea
lizează cu atelaje tehnologice, iar 
supravegherea este asigurată 24 de 
ore din 24. Toate furajele sint toca
te. măcinate, rezultînd' furajul 
unic de o foarte bună calitate. In 
vederea acoperirii necesarului de 
proteine la animale, se adaugă zil
nic 90—100 grame uree in amestec 
cu furajul unic. Animalele sint îm
băiate lunar cu sulfat de cupru și 
formol 10 Ia sută, fapt ce contribpie 
la reducerea afecțiunilor podale- 
șchiopul. Aș mai adăuga faptul că 
furajele se administrează în funcție 

> de structura de greutate a animale
lor, acordînd atenția cuvenită celor 
care se găsesc în faza de finisare".

Directorul A.E.I. Scînteia, ingine
rul Gheorghe Mandu, a făcut o 
scurtă trecere în revistă a experien
ței dobindite de colectivul pe care il 
conduce. „își pun mulți întrebarea : 
care sint elementele care ne-au con
dus de la mai puțin de 300 grame 
spor in greutate pe zi, la peste 1 kg? 
Răspunsul cel mai simplu și cel mai 
edificator ar fi : munca și iar mun
ca. Că se poate realiza un spor de 
peste 1 000 grame pe zi, răspunsul il 
dăm tot noi și este afirmativ. Dar, 
înainte de toate, aș Vrea să fac un 
scurt istoric al fazelor de dezvolta
re care nu întotdeauna au însem
nat trepte de afirmare pentru A.E.I. 
Scînteia. Unitatea a luat ființă acum 
11 ani prin eforturile celor șase coo
perative agricole din consiliul agro
industrial Grivița, care și-au dorit 
să valorifice superior resursele fura
jere și experiența crescătorilor de 
animale din această zonă. Ca la orice 
început au trebuit înfruntate o serie 
de neajunsuri care, deși foarte greu,

pînă la urmă au fost eliminate. Fapt 
este că la început se înregistrau an 
de an pierderi datorită indicelui înalt 
de mortalitate și sacrificărilor de 
necesitate. Cauzele ? Ordinea și dis
ciplina se aflau in suferință, acestea 
fiind noțiuni vehiculate des, dar res
pectate foarte rar. Punerea activi
tății pe făgașul cel bun era o treabă 
cu atît mai dificilă cu cit se impu
nea să fie restabilite rigorile disci
plinei și ordinii de tip industrial. La 
început unii se mirau, își manifes
tau neîncrederea că vom reuși să 

facem ceva folo
sitor. mai ales 
in baza furajeră, 
in mecanizarea 
diferitelor faze 
ale procesului de 
producție. Exi
gența față da 
disciplină nu a 
cunoscut rabat și 
concesii. Cine în
târzie fie și cite
va minute nu 
inai intră pe 
poartă, nu are ce 
căuta la program. 
O asemenea dis
ciplină strictă a 
făcut să ne des
părțim de toți cei 
care nu au vrut 
sau nu au fost 

în stare să înțeleagă că un lu
cru bine făcut presupune exigență 
și autoexigență, o atitudine nouă, o 
mentalitate schimbată radical".

O comparație între rezultatele ob
ținute la începutul activității asocia
ției și cele pe care le obține in pre
zent ne demonstrează realizarea 
unor adevărate performanțe care 
se reflectă în obținerea unei produc
ții de 1 004 grame spor pe zi, per
formanțe care au situat unitatea în 
ultimii 4 ani consecutiv pe locul I 
pe țară în întrecerea socialistă, iar 
pentru activitatea anului 1987 i s-a 
decernat înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Aceleași 
salturi calitative s-au produs și la 
alți indicatori cum ar fi : greutatea 
medie la livrare, beneficii, asigura
rea fondului de stat. Manifestarea 
practică a spiritului de economicita
te se concretizează în adoptarea u- 
nor soluții care au determinat în 
ultimii ani reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție. Mai ales 
ca urmare a acestei preocupări, in 
1987. unitatea a obținut un beneficiu 
de 3,2 milioane lei. întrebarea pe 
care și-au pus-o lucrătorii de aici 
este : dacă asociația din Scînteia 
poate repeta sau amplifica rezul
tatele obținute pînă acum ? Răspun
sul este afirmativ și a fost dat de 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. Argumentul ? La ora actuală 
sînt asigurate din producție proprie 
majoritatea cantităților de furaje, 
toate de foarte bună calitate. Mai 
presus de aceste condiții materiale 
este însă hotărirea oamenilor de 
aici de a ridica activitatea comple
xului la cote și mai înalte de pro
ductivitate și eficiență.

Experiența acestui colectiv invită 
unitățile zootehnice din județul Ia
lomița, și nu numai de aici, la o ati
tudine mai fermă în extinderea și 
generalizarea tehnologiilor moderne 
și metodelor superioare de organi
zare, obligatorii de aplicat în acest 
sector de activitate pentru obține
rea de rezultate superioare.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"
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Școală pentru toți fiii țării

Condiții optime de munca 
. și învățătură

în centrul Timișoarei, vizavi de 
I Muzeul județean și nu departe 
I de Opera Română, intr-o piață 

bogată în vegetație, o clădire 
impunătoare găzduiește Liceul in
dustrial nr. 5, una dintre unitățile 
reprezehtative ale școlii timișene de 
astăzi. O ușă elegantă, toată îți sti
clă, conduce spre coridoare cu vi
trine în care sint expuse citeva mo
dele de țesături și confecții realizate 
de elevi. Liceul are profil de indus
trie ușoară, cei 2750 de tineri care 
învață aici pregătindu-se in mese
riile de filator, țesător, tricoter, con
fectioner îmbrăcăminte, încălțămin
te. tăbăcar, marochiner, finisor, lă- 
cătuș-mecanic utilaje, mecanic în
treținere pentru industria ușoară, 
operator mase plastice. Practic, toa
te meseriile din industria ușoară, 
necesare tuturor întreprinderilor de 
profil din județul Timiș. „Nu mai 
puțin de 17 unități", ține să preci
zeze prof. Valeria Pavel, directoarea 
liceului. Notăm cițiva dintre bene
ficiarii eforturilor depuse de harni
cul și competentul colectiv didactic 
din această școală : întreprinderea 
textilă „Industria lînii" (unitatea 
patronatoare), întreprinderea textilă 
Timișoara, „Garofița", „13 Decem
brie". „Spumotim", „Banatul", „Mo
dern". „Victoria", „1 iunie", „Bega", 
„Dermatipa", unități ale industriei 
ușoare din Sînnicolau și Jimbolia 
etc. Absolventul ajuns. într-una din 
aceste fabrici nu va avea de intim- 
pinat prea multe greutăți. O dove
desc, in primul rind, cele cinci ate
liere pentru instruire și producție, 
ale liceului, adevărate secții indus
triale. in care se realizează anual 
o producție de aproape 5 milioane lei. 
Le vizităm cu puțin înainte de pau
za dintre schimburi ; nu, nu e nici 
o exagerare, căci, pentru o mai bună 
eșalonare a practicii, dar și pentru a 
fi obișnuiți cu condițiile și rigorile 
viitoarei profesiuni, elevii lucrează 
în două schimburi. La parterul uneia 
dintre clădiri, la cele 29 de mașini 
de țesut de trei tipuri, elevele din- 
tr-o clasă par veritabile muncitoare 
dintr-o țesătorie modernă. Ritmul 
sacadat al mașinilor măsoară parcă 
fiecare centimetru de țesătură, ga- 
rantind calitatea. Părăsim mașinile 
de bobinat, canetat, țesut și ne în
dreptăm spre atelierul de confecții 
încălțăminte — o mică fabrică, de 
fapt — unde maistrul-instructor 
Uncul Nedelco, format in această 

1 școală, ne prezintă expoziția de mo
dele a cercului de creație, apoi, ate
lierele de tras, tălpuit, finisat. Mo
delele au căutare, sirit lucrate meti
culos, materialul este folosit în în
tregime : așa-zisele deșeuri sînt va
lorificate la confecționarea papu
cilor de casă ș.a.m.d. Elevii, ni se 
spune, sint urmăriți îndeaproape nu 
numai de-a lungul celor patru ani 
de școală, ci și după repartizarea în 
producție. Se realizează astfel o sta

tistică pe Întreprinderi și meserii 
privind integrarea absolvenților li
ceului după 3 și 6 luni. Indicii ur
măriți sînt realizarea cantitativă și 
calitativă a planului, retribuția și 
comportarea la locul de muncă. Spre 
sfirșitul anului școlar, in adunarea 
de partid se analizează integrarea 
în producție a absolvenților din pro
moția anului precedent.

Dar nu numai prin atelierele sale 
și prin organizarea și finalizarea 
practicii productive Liceul indus
trial nr. 5 este o școală reprezen
tativă. Liceul este dotat cu labora
toare și cabinete moderne, citeva 
dintre ele model pentru disciplina 
respectivă, cum sînt cel de profil 
(ing. Venera Vancea), cu machete 
funcționale și simulatoare, materiale 
intuitive, diapozitive și filme pentru 
fiecare lecție, laboratorul de analize

sa respectivă, întreagă sau secționată, 
conform cerințelor lecției. (în paralel, 
apare proiecția pe tablă a piesei). A- 
ceasta pentru că, începind din 1976, 
cabinetul a fost dotat cu un impre
sionant număr (72) de seturi de piese 
pentru fiecare elev dintr-o clasă, pie
se de complexități diferite, de la cele 
simple (șuruburi, axe, arbori) la 
toate cele opt tipuri de secțiuni, la 
organe de mașini (roți dințate, la
găre, rulmenți) și diferite modali
tăți de asamblare. De la lada cu 27 
de piese pe care a gâsit-o în școală, 
profesoara Eugenia Horhoian a a- 
juns astăzi la un număr impresio
nant, toate modelele fiind create 
prin autodotare ! La acestea, citeva 
dulapuri pline, organizate sistematic, 
de la simplu la complex in zeci de 
sertare, se adaugă panouri cu toate 
tipurile de asamblări, reprezentarea

însemnări din județul Timiș

textile (ing. Elena Tătar), in care 
sînt prezentate toate tipurile de ma
terii prime și fiecare pupitru are 
instalat un microscop pentru studiul 
fibrelor. Aici se pot face, ca în în
treprindere, analize privind rezistența 
la rupere, desimea și finețea fibre
lor. identificarea acestora — și fixa
rea cunoștințelor — cu ajutorul unor 
elocvente panouri ce cuprind sec
țiuni transversale specifice diferite
lor tipuri de fibre. Și mai ales im
presionează excelentul cabinet de 
desen tehnic de la Liceul nr. 5, uni
cat prin organizarea sistematică, 
prin cantitatea și calitatea materia
lului didactic, ca și prin spațiile de 
lucru repartizate fiecărui elev (mese 
cu planșete de proiectant și scaune 
ergonomice, pupitre moderne, como
de). El este rodul muncii pasionate 
a profesoarei Eugenia Horhoian și 
cuprinde o foarte bogată colecție 
didactică de profil. Este cunoscută 
importanța pe care o are în for
marea profesională a elevilor dese
nul tehnic ; înainte de a trece la 
execuția unei piese, muncitorul tre
buie să știe să deseneze și să des
cifreze cu exactitate o schemă, o 
secțiune, care nu sint Întotdeauna 
foarte simple, dimpotrivă. De ase
menea, e cunoscut faptul că mulți 
dintre absolvenții de liceu sint defi
citari la acest capitol, că, uneori, de
senul tehnic este tratat ca un obiect 
periferic. O explicație s-ar găsi, de
sigur, și în dificultatea reală a unor 
teme, provenită îndeosebi din greută
țile de vizualizare și înțelegere corec
tă a unor piese complicate sau a sec
țiunilor prin acestea. Este exact ceea 
ce a rezolvat cabinetul organizat de 
prof. Eugenia Horhoian. Aici, fiecare 
elev poate desena avînd în mină pie-

operațiilor de prelucrare, folii su
prapuse (de la simplu la complex, 
configurînd elevului profilul generai 
și detaliile tehnice ale unei piese), 
planșe etc., alcătuind imaginea unei 
săli specializate pe care mulți și-ar 
dori-o.

Liceul industrial nr. 5 nu este 
insă singurul care, în anii rod
nici de după Congresul al IX- 
lea al partidului, s-a bucurat 

de modernizare și adaptare la cerin
țele realităților economico-sociale 
ale județului. O expoziție, „Invăță- 
mmt-cercetare-producție ’88", ne ofe
rea mărturia elocventă a calității 
școlii timișene, deschisă tuturor co
piilor din localitățile județului, ofe
rind șanse egale de acces la învă
țătură și la specializare. Invățămin- 
tul preuniversitar din acest județ 
dispune de 35 de licee, peste 350 
școli și aproape 400 de grădinițe. 
O dezvoltare impetuoasă s-a înre
gistrat în ultimele două decenii în 
domeniul bazei materiale. In acești 
ani s-au construit 52 de edificii șco
lare noi (grădinițe, școli de 4, 8 și 10 
ani), numărul sălilor de clasă a cres
cut de la 2 363, cîte existau in 1965, 
la 3 158 în prezent, la care se adaugă 
586 de cabinete, 504 laboratoare, 370 
cje ateliere cu peste 12 000 locuri de 
muncă, 309 biblioteci cuprinzînd 
aproape 2,5 milioane de cărți și pu
blicații, 156 săli de sport, locurile 
în internate și cantine au sporit de 
la 3 500 in 1965 la aproape 12 300 in 
prezent. Acestea asigură pregătirea 
in profil larg a peste 152 000 de copii 
și tineri sub îndrumarea competentă 
a circa 8 000 cadre didactice, ingi
neri și maiștri instructori.

Cele 35 de licee, care etalează în

expoziție cele mai reușite produse 
realizate in atelierele școlare, asi
gură condiții optime de pregătire a 
elevilor in 27 de profiluri și 72 de 
meserii. In acestea din urmă se cu
prind desigur și unitățile școlare 
cu clase I—X (52, din care 48 în 
mediul rural), profilate prioritar pe 
domenii deficitare in forță de mun
că. „Practic, învățămîntul timișean, 
ne spunea tovarășul Vasile Bolog, 
secretar al comitetului județean al 
P.C.R., ca de altfel învățămîntul din 
toată țara asigură, prin paleta largă 
a profilurilor și meseriilor, pregă
tirea muncitorilor calificați pentru 
întreaga economie a județului. Și o 
face anticipind necesarul de forță de 
muncă și nivelul de competență pro
fesională cerut de viitorul imediat. 
Ar fi pur și simplu o iluzie păgubi
toare să ne închipuim că viitorul 
acesta ne vine de-a gata. Totul plea
că de la modul în care înțelegem 
calitatea acestui viitor, eliberindu-se 
de orice viziune idilică sau simplis
tă, declamativă. Noi pregătim oa
meni pentru un viitor concret, care 
se construiește prin noi și pentru 
noi". Lucruri pe deplin verificabile 
în liceele timișene, fie că sint de 
matematică-fizică („C. D. Loga" din 
Timișoara), industriale („Electro
motor", „Azur", nr. 4 C.F.R., nr. 7 
și 8, cu profil de construcții, nr. 2, 
energetic, din Timișoara, „Textila" 
Lugoj, din Jimbolia, Deta etc.), eco
nomice, de filologie-istori.e sau agro
industriale. Timișul este un puter
nic județ agricol ; școli de profil de 
mare tradiție, cum sînt Liceele agro
industriale din Ciacova și Lugoj, re
prezintă și astăzi bine cunoscute cen
tre de pregătire a muncitorilor agri
coli. oferind excelente condiții de 
muncă și învățătură. Altele, ca Li
ceul agroindustrial din Timișoara, 
patronat de Combinatul agroindus
trial Timiș, au realizat in puțin 
timp o bază materială solidă și mo
dernă. Cel mai tinăr dintre ele, Li
ceul agroindustrial din Buziaș, ex
celent gospodărit1 de colectivul de 
cadre • didactice (director, prof. Da
mian Hohol), rivalizează cu școlile 
de tradiție. Elevii și cadrele de spe
cialitate au amenajat aici un iaz și 
un lot agricol modern ; cabinetul de 
mecanizare (ing. Paul Bondoc) este 
un exemplu in ce privește eficiența 
materialului didactic expus, care 
permite. între altele, vizualizarea 
unor motoare de Dacia 1 300 și . de 
tractor, secționate, urmărite în stare 
de funcționare de elevi, pentru a le 
putea înțelege mai exact și a le 
compara-. Una dintre imaginile, una 
dintre sutele de imagini ce se pot 
desprinde din școlile de astăzi ale ju
dețului Timiș, care, ca și in alte 
colturi ale țării, oferă condiții opti
me de învățătură pentru toți fiii 
patriei.

Costin TUCHILA 
Cezar IOANA

Acum, In miez de vară, 
este momentul alcătuirii 
repertoriului instituțiilor 
muzicale pentru stagiunea 
1989. Adică al stabilirii 
spectacolelor, manifestări
lor muzicale ce vor figura 
pe afișul filarmonicilor, 
teatrelor lirice, de operetă, 
al estradelor — în anul vi
itor, Se fac propuneri pen
tru lansarea unor prime 
audiții, respectiv premiere 
românești sau din reperto
riul universal, pentru re
luarea unor pagini de lar
gă popularitate, pentru or
ganizarea unor festivaluri- 
eveniment, pentru contu
rarea exactă a repertoriu
lui activ. Oricare dintre 
orchestrele noastre simfo
nice sau teatrele lirice 
trebuie să aibă in vedere 
luminarea marilor etape 
din istoria muzicii — pen
tru implinirea procesului 
de informare, de educare, 
de atragere a marelui pu
blic spre valorile artei ro
mânești și universale. Tre
buie să fie puse in eviden
ță, bineînțeles, și calitățile 
ansamblurilor respective, 
.trebuie să se ofere și pri
lejul unor debuturi, lansa
rea celor mai talentate 
virfuri din generația tine
rilor soliști. Acum, deci, 
este momentul dezbateri
lor, al discuțiilor, cum spu
neam, și, mai mult decit 
în alți ani s-a dorit defi
nirea clară a ce înseamnă 
„repertoriu activ". Pentru 
că. deși la majoritatea in
stituțiilor muzicale lista o- 
pus-urilor sau a operelor 
este impresionantă — mă 
refer de data aceasta în 
special la teatrele lirice — 
atent citind titlurile se 
poate observa că intr-ade
văr repertoriul activ, adică 
lucrări care oricînd pot fi 
programate, montări care 
nu au îmbătrînit, care nu 
au devenit desuete, care-și 
păstrează culoarea, verva, 
substanța, tinerețea (atri
bute pe care presupunem 
că le-au dezvăluit la „pre
mieră") — nu ating din to
tal procentul de 50 la 
sută ! Și, apoi, cum pot in
tra in conștiința publicului 
capodopere ca „Oedip" sau 
„O noapte furtunoasă" dacă 
sînt programate o dată sau 
de două ori pe an ? Sau 
cine se poate bucura de un 
spectacol de circulație dacă 
decorurile, costumele, mon
tarea în general sînt pră
fuite, terne, rigide, vizibil 
marcate de trecerea ani
lor ? La toate marile com
panii de operă din lume, 
in principiu. repertoriul 
activ, bine gîndit, bine cal
culat, cu pledoarii fierbinți 
pentru capodoperele națio
nale, pentru satisfacerea 
gustului marelui public, nu 
anunță de-a lungul unei 
stagiuni zeci și zeci de ti
tluri ci, prin rotație, de la

an la an. doar cele citeva 
care sînt perfect' puse la 
punct ; acele reprezentații 
care întrunesc datele spi
ritului modern, ale actului 
artistic de ținută, care în
seamnă educație, cultură, 
invitația permanentă către 
valorile muzicii. Pentru că, 
să nu uităm, publicul este 
mereu întinerit și fiecare 
reprezentație în oricare 
timp al ei trebuie să fie 
model, să fie un act de 
cultură, să nu coboare șta
cheta calității, să nu tră
iască in conștiința publicu
lui doar prin acele citeva 
reprezentații de început... 
Un semnal deci pentru 
forurile de cultură, pentru

ce să nu recunoaștem, nu 
este deloc simplu să 
spui lucruri noi pe margi
nea unui opus cunoscut in 
sute de formule. Dar. mai 
înainte de toate, trebuie e- 
vidențiat că nu se poate 
găsi element al reprezen
tației (detaliu de decor sau 
evoluție interpretativă) 
care să nu fi fost gîndit în 
amănunt, căruia să nu i se 
fi acordat importanța ne
cesară, care să nu fi fost 
construit astfel incit să-și 
intersecteze prezența cu 
toate celelalte evoluții pen
tru ca să slujească unei a- 
nume idei. Iată, spre exem
plu. cadrul scenografic 
(autor Viorica Petrovici :

Evenimentele 
scenelor lirice 

— așteptate 
de marele public

conducătorii instituțiilor 
muzicale, pentru cei care 
propun și decid repertoriul 
anului viitor — de a-și 
exercita exigența, spiritul 
de răspundere, de a opri 
în repertoriul activ doar 
reprezentațiile de calitate, 
acele spectacole asupra că
rora pot interveni printr-o 
nouă viziune scenografică, 
regizorală. Pentru că a- 
ceasta este de fapt dorința 
publicului și gustul, exi
gența lui nu pot să fie de- 
cît in prim-planul atenției 
organizatorilor.

Nu s-au văzut niciodată 
săli goale la spectacole-e- 
veniment, așa cum este 
clară explicația de ce se 
reduce doar la cițiva zeci 
numărul spectatorilor la 
unele reprezentații. Un e- 
xemplu concludent : re
centa premieră a Teatrului 
muzical din Brașov. Săli 
pline, succes în miez de 
vară pe scena liricului 
brașovean cu spectacolul 
„Bărbierul din Sevilla". Se 
propune — prin fantezia 
și talentul tinărului re
gizor Cristian Mihăiles- 
cu (cunoscut solist al O- 
perei Române, dar și cu 
remarcabilă participare în 
alcătuirea unor spectacole 
lirice pentru copii) — o va
riantă originală, modernă 
de tălmăcire a celebrei 
partituri rossiniene. Și, de

inspirate picturi pe pinză, 
cu senzația unei perma
nente mobilități, totul des
chis ca o carte la vedere, 
adunind in același timp 
piața Sevillei cu locuința 
iui Don Bartolo, cu farma
cia Bărbierului. Sau costu
mele (cel mai reușit — al 
lui Don Basilio, o robă 
neagră cu aripi de liliac, 
excelent element de vizua
lizare și prin mișcare sce
nică. bineînțeles, a „Ariei 
calomniei"), sau soclul pe 
care urcă în primul rînd 
eroul principal, dar la care 
aspiră oricare dintre per
sonaje sau scaunul pe ro
tile pe care se țintuiesc de 
fapt închistarea, ambițiile, 
slăbiciunile... S-a pornit de 
la o partitură celebră cu 
dorința clară de a oferi un 
model nou, dinamic, trepi
dant. Și dacă oricărui ele
ment secundar de sceno
grafie i s-a găsit exact 
„culoarul" pe care să intre 
în joc, cu atît mai mult se 
înțelege că fiecare perso
naj a fost gîndit astfel In
cit să-și arate din plin per
sonalitatea. Adică o meto
dă regizorală modernă, la 
zi — cu profesionalism 
lansată — în care tot an
samblul trăiește, participă 
la toate fazele „istoriei 
respective". Bucuria, totala 
participare a întregului co
lectiv al teatrului liric bra
șovean la împlinirea aces

tui spectacol a făcut ca re
surse actoricești latente să 
fie aduse la lumina ram
pei, oferta considerării a- 
cestei minunate partituri 
incitîndu-i, insplrîndu-i 
deopotrivă. Chiar de la 
primele acorduri ale uver
turii, Figaro însuflețește 
cortina, el construind toa
te personajele, pe rind, 
dînd tonul întregii desfă
șurări, personajele deve
nind stop-cadre din acțiu
nea care va urma. Toate 
Ideile regizorale de creare a 
atmosferei, in general de 
susținere a unei arii, a u- 
nui duet, a unui moment 
de ansamblu, a acelui ex
celent final al primei părți 
se tes din muzică, vin 
dinspre muzică și se în
torc, îmbogățite, spre bucu
ria publicului. în muzica 
lui Rossini. Gagurile, poan
tele, glumele, verva repli
cilor vădesc inventivitate, 
lucidă Valorificare a suges
tiilor cunoscutei lucrări, 
creind condițiile de a face 
dintr-un rol secundar (spre 
exemplu, personajul mut) 
un personaj de prim-plan, 
— într-un fel acesta fiind 
cheia succesului. Dar nu 
numai verva și ritmul sus
ținut. ci mai ales substanța 
ideatică, justificarea fiecă
rei secvențe, a tuturor 
compozițiilor regizorale. O 
excepțională reprezentație, 
deci, in regia lui Cristian 
Mihăilescu, la care au 
semnat soliștii Cristina So- 
reanu (o veselă Rosina a- 
tacind virtuos celebrei» 
arii). Margareta Gingă (o 
actriță cu experiență, în- 
nobilind rolul Bertei), Ion 
Gonțea și Marcel Zănescu 
(construind cu aplomb pi- 
toreștile figuri Don Barto
lo și, respectiv. Don BaSi- 
lio), D. Protopopescu (adu- 
cînd în prim-plan. prin- 
tr-un remarcabil joc acto
ricesc, personajul Fiorello). 
Sorin Mugur-Curelaru (reu
șind un simpatic Figaro), 
Florin Serac (însuflețin- 
du-1 pe Almaviva). Ovidiu 
Cepănaru (in antologicul 
rol Ambrosio).., Un specta
col de succes în care au 
fost aplaudați tînărul diri
jor Ovidiu Dan Chirilă, 
maestrul de cor Mircea 
Oros, pianista Dana Ne- 
grin, la care a semnat, de 
fapt, întregul colectiv al 
Teatrului muzical din Bra
șov.

Un spectacol care aduce 
posibile și necesare argu
mente, acum, eind sînt în 
plină desfășurare preocu
pările pentru alcătuirea 
repertoriilor, a programe
lor destinate viitoarelor 
manifestări muzical-artis- 
tice. Un spectacol cu săli 
arhipline, cu mare succes 
de public.
Smaranda OȚEANU

ANI DE
Ce culori și ce imagini, 

cit mai elocvente, capabile 
să redea realitatea in în
treaga ei bogăție și semni
ficație ar putea găsi artis
tul penelului avînd sub 
ochi și meditind la vastele 
prefaceri revoluționare pe 
care 23 August 1944, mo
ment de răscruce in istoria 
patriei, le-a inaugurat de-a 
lungul și de-a latul Româ
niei, în viața oamenilor, a 
societății întregi ? Este în
deobște cunoscut că epoci
le tumultuoase, pline de 
dinamism, etapele marilor 
transformări, declanșatoare 
de procese primenitoare și 
fertile de durată, punînd 
bazele progresului pe ter
men lung au stimulat în 
grad înalt și gîndirea crea
toare, imaginația artistică, 
oferind inspirației și talen
tului o inepuizabilă gamă 
de trăiri și embleme prin 
care realitatea însăși se 
poate înțelege mai bine, 
iar oamenii își recunosc 
propria traiectorie, pro
priul destin în noua alcă
tuire a lumii in care tră
iesc, muncesc, construiesc. 
O asemenea epocă de fer
tile perspective pe toate 
planurile este aceea în
cepută la 23 August, o dată 
cu declanșarea revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă si an- 
tiimperialistă, o dată ce 
întregul popor, sub condu
cerea comuniștilor, și-a luat 
soarta în propriile mîini. 
Marile acte prin care po
porul și-a afirmat vrerea

RODNICĂ AFIRMARE CREATOARE
de a fi liber, stăpîn pe 
destinele sale, valorile u- 
mane pe care revoluția 
le-a pus in evidență, sen
timentele, idealurile și îm
plinirile lor, noul peisaj al 
țării, rod al muncii tuturor 
fiilor ei sint tot atitea re
pere care jalonează drumul 
artei noastre socialiste. O 
artă pentru om, pentru 
elevarea vieții lui spiri
tuale, o artă umanistă me
nită să promoveze valorile 
frumosului, ale adevărului 
și binelui. Subiectul fun
damental al artei este 
omul și valorile ce-1 defi
nesc în lupta lui pentru 
mai bine. In acești ani de 
eroice înfăptuiri arta a în
soțit. pas cu pas, realita
tea, oamenii. încredințată 
că numai alături de ei, de 
împlinirile și năzuințele 
lor își va găsi ea însăși 
propria împlinire. Și, tre
buie spus, pe acest drum 
al împlinirii sale, arta 
noastră a beneficiat, mai 
ales din 1965 încoace, de o 
vastă deschidere de ori
zont, petrecută sub auspi
ciile istoricului Congres al 
IX-lea al P.C.R. Eveni
ment cu mari și profunde 
rezonante în viața politică, 
socială și culturală a țării, 
istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R. a reprezentat 
pentru creația românească 
a zilelor noastre o amplă 
și fertilă deschidere, ofe- 
rindu-ne nouă, .tuturor 
creatorilor, un adevărat 
program de lucru. Un pro
gram care a înlesnit tutu

ror creatorilor și fiecăruia 
în parte să fie ei înșiși, 
potrivit diversității și va
rietății modalităților crea
toare, în deplină concor
danță cu talentul și perso
nalitatea artiștilor ce se 
afirmă liber, în mod de
mocratic. Căci, și pe planul 
artei, democratizarea crea
ției deschide drum larg 
afirmării progresului gene
ral. cunoașterii și exprimă
rii sensibile, capabil să re
voluționeze imaginea pe 
care o avem despre lucruri, 
fenomene, oameni. Cu emo
ție ne amintim cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rostite la cel de-al IX-lea 
forum al comuniștilor ro
mâni, îndemnurile sale oa 
arta și literatura să contri
buie prin continua înnoire 
și perfecționare creatoarea 
mijloacelor de exprimare 
artistică la îmbogățirea 
vieții spirituale a po
porului nostru. Aces
tei largi tendințe de 
afirmare, în mod demo
cratic, a culturii socialiste 
îi corespunde, în concepția 
secretarului general al par
tidului, necesitatea ca fie
care artist să manifeste o 
înaltă responsabilitate pen
tru conținutul operei sale, 
dorința ca fiecare lucrare 
de calitate să-și afle drum 
larg spre mintea și inima 
poporului. Formulînd nece
sitatea unor dezbateri prin
cipiale, libere ale probleme
lor de creație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că numai in acest fel

se poate ajunge la dezvol
tarea continuă a artei și 
culturii din patria noastră. 
Dezvoltarea culturii și ar
tei noastre in acești ani a 
confirmat pe deplin aceste 
adevăruri. An de an am 
urmărit acest larg proces 
de democratizare a cultu
rii. In climatul de reală 
efervescență creatoare, cli
mat întreținut de întreaga 
noastră politică culturală, 
crearea unei arte destinate 
maselor largi populare a 
stat la baza realizării unor 
lucrări importante, adevă
rate reușite ale angajării, 
ale responsabilității, ale 
maturității creatoare. Nu
meroase manifestări de 
artă plastică cu caracter 
republican, dar și activi
tatea curentă a artiștilor 
plastici din întreaga țară 
alcătuiesc peisajul vast al 
momentului plastic actual. 
Realizările artiștilor con
temporani inspirate din 
viața și munca semenilor, 
a contemporanilor lor ofe
ră o cuprinzătoare imagine 
a preocupărilor celor mai 
actuale în domeniul artelor 
plastice, atrag o dată mai 
mult atenția asupra faptu
lui că actul de creație ar
tistică implică cunoașterea 
aprofundată și participarea 
activă la construirea noii 
societăți. In același timp 
este evident faptul că o 
lucrare de pictură, sculptu
ră, grafică sau tapiserie 
marcînd variate puncte de 
impact cu realitatea în au
tentica ei complexitate, a-

firmînd de fiecare dată In
dicele original al creației 
poate și trebuie să fie 
realizată, așa cum subli
niază mereu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
poporul și pentru popor. 
Istoria contemporană des
chisă de mărețul 23 August 
a înscris in filele ei eve
nimente șl realizări memo
rabile. împliniri datorate 
activității intense, multila
terale a poporului, energiei 
lui creatoare. Către «ceste 
mărețe realizări ne în
deamnă secretarul general 
al partidului să ne îndrep
tăm mereu atenția, ca spre 
izvoarele inepuizabile ce 
pot asigura fertilitatea in
spirației și talentului; trăi
nicia artei pe care o fău
rim pentru popor, pentru 
oamenii de azi și de mîine.

Iată de ce, inscriindu-și 
munca lor in cadrul am
plei activități eroice, crea
toare a întregului nostru 
popor, artiștii patriei aduc 
omagiul lor celui mai iubit 
fiu al poporului, conducă
torul partidului și statului, 
de numele căruia sînt trai
nic legate marile împliniri 
ale acestor ani rodnici de 
deplină afirmare a creati
vității tuturor fiilor țării, 
pentru continua înflorire a 
vieții spirituale a societă
ții noastre socialiste.

Adalbert SZILAGYI 
președintele filialei 
U.A.P. - Satu Mare ■

Unități turistice 
din județul Cluj

în județul Cluj s-au dat de cu- 
rînd în folosință două noi și mo
derne unități turistice: hanul „Iz
vorul Crișului", amplasat la 38 km 
de Cluj și 12 km de Huedin. Uni
tatea are 80 de locuri de cazare, 
restaurant cu 320 locuri la mese și 
căsuțe camping cu 2 paturi. Altă 
unitate nouă este hotelul „Vlădea- 
sa“ din Huedin cu 50 locuri de ca
zare, restaurant cu 250 locuri la 
mese, cafe-bar și bar de zi.

Tot in județul Cluj se poate face 
un popas agreabil și la alte uni
tăți turistice amplasate in locuri 
pitorești: Cabana Buru situată pe 
drumul național Turda — Cîmpeni 
la numai 4 km de Cheile Turzii, 
într-un peisaj pitoresc Pe Valea A- 
rieșului. Cabana Ardeleana din a- 
propierea localității Călățele sau 
la popasul turistic Terasa Căpuș — 
pe șoseaua națională Cluj-Napoca 
— Oradea, lingă o pădure de ste
jari.

In fotografie : hotelul Vlădeasa 
din Huedin.

Pe meleagurile județului Maramureș
Numeroasele unități 

turistice si de alimen
tație publică din ju
dețul Maramureș se 
bucură de o mare a- 
fluentă de vizitatori, 
dornici să cunoască a- 
ceastă frumoasă zonă 
geografică și folclorică 
a tării.

La 25 kilometri dc 
Baia Mare, pe drumul 
național spre Slphetu 
Marmației, pe mun.ele 
Gulii, la 1000 m alti
tudine, in apropierea 
fintinii lui Pintea. se 
află Cabana PINTEA

VITEAZUL, dotată cu 
restaurant, bar de zi, 
locuri de cazare in 
han, precum și teren 
pentru camping.

în centrul orașului 
Tîrgu Lăpuș, Hotelul 
LAPUȘUL dispune de 
70 locuri de cazare, 
restaurant și bar de 
zi. în pădurea Lăpu- 
șel, la 12 km de Baia 
Mare, Cabana DOUA 
VEVERIȚE constituie 
un plăcut și îmbietor 
loc de popas. în sta
țiunea Ocna Șugatag, 
Hotelul ȘUGATAG

are 80 de locuri de ca
zare in camere de ca
tegoria I. precum și 
un restaurant.

Cabanele PĂSTRĂ
VUL — Firiza (lingă 
lacul de acumulare), 
POIENILE DE SUB 
MUNTE (la 35 km de 
Vișeul de Sus) și STE
JARUL (lingă localita
tea Finteușul Mic) dis
pun de restaurante și 
posibilități optime de 
cazare in această in- 
cintătoare zonă turis
tică.
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A MUNCI-ASTĂZI cinema
(Urmare din pag. a IV-a)

lele se incărcau cu „ghifta" : oale
le de turnătorie erau purtate cu 
brațele.

Aceasta. în ceea ce privește ni
velul de dotare tehnică — implicit, 
de calificare al forței de muncă. 
Cu detaliul, suplimentar, că „Scin- 
teia" anunță deschiderea primelor 
cursuri de alfabetizare în fabrici... 
In ceea ce privește condițiile de 
muncă. în general, in ceea ce pri
vește condiția muncitorului în 1944. 
este suficient dacă arătăm că a- 
proape număr de număr apar note 
și articole de demascare a unor 
patroni sau cadre care bat munci
torii. de semnalare a mesei de la 
cantină care nu se putea minca. 
de asemenea că se cere ca orarul 
de muncă al ucenicilor să se re
ducă de la 12 la... 10 ore. Și așa 
mai departe.

Cu excepția citorva întreprinderi 
unde dotarea tehnică era la nive
lul timpului, cu excepția unor pro
duse. puține, care înglobau o înal
tă tehnicitate, nivelul tehnologii
lor era o demonstrație vie. in pro
porții de masă, a înapoierii tării. 
Munca, conținutul și calitatea ei

erau cea mai expresivă demonstra
ție a răminerii în urmă a econo
miei românești, un „indicator sin
tetic" sui generis al stadiului in 
care se afla tara. Pentru că se poa
te schița portretul unei societăți 
răspunzind citorva întrebări ele
mentare : Cine muncește 7 Cum 
muncește ? Cu ce muncește ? Cit 
muncește 1 Cui revin roadele mun
cii ? Cum se pregătește forța de 
muncă ?

...Să facem un salt peste timp de 
44 de ani. De fapt, un salt peste 
pentru că cele două realități 
comparate se află în ere diferite. 
Marea majoritate a profesiilor în
scrise în nomenclatorul anului 1988 
nu existau in 1944. Pur și simplu : 
nu existau. Iar cele care se exer
citau atunci sub același nume ca 
și astăzi nu mai au mai nimic în 
comun cu cele ale anului Revolu
ției din August. Oțelar... Dar ce 
are în comun munca trudito
rului care încărca la lopată mi
nereul cu a celui care urmă
rește pe displayul computerului 
rezultatele analizelor si intervine 
apăsind niște butoane ? Miner... 
Dar ce are în comun munca ființei

umane care cobora în adîncuri 
înarmată cu tîmăcopul cu a celui 
care conduce o combină ? Strun
gar... Dar ce are în comun munca 
omului care degroșa la o unealtă 
primitivă o bucată de oțel cu munca 
aceluia care in fața strungului cu 
comandă-program supraveghează 
afișajul electronic ? Mai că nu 
există profesiune despre care să nu 
putem discuta în aceiași termeni. 
Evident, efortul nu a dispărut — 
nici nu avea cum să dispară. Evi
dent, dotarea tehnică nu a atins 
peste tot perfecțiunea. Dar imagi
nea globală, imaginea statistică in
dică. pur și simplu, două univer
suri ale muncii diferite, două cos- 
mosuri care foarte rar se întrepă
trund.

Industria românească este astăzi 
competitivă pe plan mondial — 
deci munca românească este ali
niată la performantele muncii 
mondiale. Muncitorii și inginerii, 
oamenii de știință români muncesc 
intr-un univers tehnic nou. creat 
de ei în acești 44 de ani de liber
tate — mai cu seamă în cei 23 de 
ani care au trecut de la gloriosul 
Congres al IX-lea al partidului. In 
acești 23 de ani, universul muncii

s-a transformat în România cit în 
secole înainte — iar această trans
formare este cel mai prețios certi
ficat de legitimitate pentru min- 
dria cu care tara noastră stă in 
rîndul țărilor lumii.

Știința a devenit și devine tot 
mai mult factor de producție, ea 
încorporindu-se oină si în produ
sele ucenicilor. Scientizarea mun
cii. proces definitoriu pentru socie
tatea noastră contemporană, depu
ne o grăitoare mărturie pentru u- 
riașele prefaceri întîmplate De pă- 
mîntul românesc în 23 de ani. Tot 
mai jnult „a munci" devine în 
România contemporană. în propor
ții de masă, „a munci științific" — 
iar în această împrejurare deslușim 
toate valențele procesului de mo
dernizare a economiei noastre na
ționale.

în forjarea personalității umane 
— este bine știut — principalul rol 
are munca. Munca de înaltă 
calificare, munca pe unelte compu
terizate. cu grad inalt de automa
tizare. cu lasere, munca încorpo- 
rind în grad inalt stiintă. munca 
de pe marile noastre platforme in
dustriale. eu echipamente moderne 
formează oameni deosebiți, perso-

nalitățile epocii noastre, personali
tățile viitoruldi.

A munci în România anului 1988 
înseamnă a sta în sau a năzui spre 
linia întîi a tehnicii mondiale — 
iar această realitate este din cale 
afară de grăitoare despre univer
sul uman, vast si complex, despre 
prezentul și viitorul tării.

A munci în România anului 1988 
înseamnă a valorifica la un grad 
superior resursele. înseamnă, ori
care ți-ar fi locul de muncă, a 
gîndi munca ta. a gîndi eficiența 
ei, a voi ca ea să fie tot mai rod
nică. să încorporeze si mai multă 
inteligență, și mai mult efort de 
gîndire.

A munci în România anului 1988 
înseamnă a-ți aduce cu fiecare zi 
contribuția la realizarea marilor 
noastre programe de dezvoltare, a 
hotâririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, deci la creșterea și înflori
rea tării, la întărirea independen
tei și suveranității sale, la con
struirea viitorului ei luminos — în 
aceasta constînd sensul vieții fie
căruia. dramul său de participare
la nemurirea patriei străbune.

• Filmul — cronica luptei poporului 
român pentru eliberare socială și 
națională, pentru victoria socialis
mului în România. Ciclu de filme 
românești. Ziua &Z* : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11J5; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• 23 August în imagini cinemato
grafice. Ciclu de filme românești. 
Porțile albastre ale orașului : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• 23 August — moment hotăritor în 
istoria patriei. Ciclu de filme româ
nești. Serata ; FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Pagini din lupta eroică a poporu
lui nostru oglindite în film. Ciclu de 
filme românești. Pădurea de fagi : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19
• Agentul straniu : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20
• Noile povești ale Șeherezadei :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,30: 14: 16,30; 19
O Prieteni fără grai — 9; 11; 13, 
Pistruiatul — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Rezervă la start : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,30, la grădină — 20,45, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
• Flăcări pe comori — 15; 17: 19, 
Program de vacanță. Rămășagul — 
9; 11; 13: PACEA (71 30 85)
• Duminică în familie : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Zîmbet de soare î POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Tema: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 1.3,15: 15,30; 17,45; 20
• întîmplări pe vasul „Speranța* : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic 0 4 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmlgiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la „Ex- 
poflora" din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică șl poezie — 14; 18
• Teatrul Giulești (14 72 34. sala Ma
jestic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Cattnca fată bătrlnă — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hai, 
copii, la joc ! — 18,30
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In cinstea marii sărbători de la 23 August

Manifestări poliiico-ideologice si cM-educalive
Cronica zilei

în aceste zile premergătoare ma
rii sărbători naționale de la 23 Au
gust, in întreaga țară au loc mani
festări politico-ideologice și cultural- 
educative care pun în lumină impor
tanța istorică a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
vara anului 1944. Sînt evidențiate 
realizările de seamă obținute de po
porul român în anii socialismului, 
îndeosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
cea mai dinamică și bogată în înfăp
tuiri din întreaga noastră istorie.

în această suită de manifestări se 
Înscrie simpozionul „Victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
eveniment crucial în istoria glorioa
să a României", organizat în Capita
lă de Direcția generală a Arhivelor 
Statului. Comunicările prezentate au 
reliefat rolul determinant al Parti
dului Comunist Român în organiza
rea și conducerea revoluției din au
gust 1944, ecoul și semnificațiile in
ternaționale ale acestui act istoric, 
strălucită încununare a luptei eroice 
a poporului român pentru elibera
re socială și națională. în încheie
rea simpozionului a avut loc reci
talul de versuri „Slăvim partidul în 
prag de august".

Bogate acțiuni similare au loc în 
localități ale județului Cluj. La cen
trele de activitate cultural-artistică 
și de creație tehnică „Cîntarea 
României" din Cluj-Napoca, Dej, 
Gherla, Cășeiu, Borșa, Aghireșu s-au 
desfășurat simpozioane, dezba
teri, mese rotunde avînd ca 
teme : „Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie a.c. 
— document de inestimabilă valoare 
teoretică și practică pentru dezvolta
rea multilaterală a țării", „Epoca 
Nicolae Ceaușescu, epoca mărețelor 
realizări ale României socialiste", 
„Unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, garanție și forță 
motrice a înaintării neabătute a 
României pe calea socialismului și 
comunismului". Vernisaje de expo
ziții de carte social-politică. specta
cole artistice, vizionări de filme pa
triotice au avut loc în localitățile 
Cimpia Turzii, Turda, Ciucea, Izvo
rul Crișului, Mărișelu și în alte așe
zări clujene.

Cu deosebit interes au fost urmă
rite, de asemenea, dezbaterea „Con
tribuția activă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la pro
movarea păcii, la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii", organizată la 
întreprinderea de utilaje, piese de 
schimb și reparații din Iași, precum 
și masa rotundă cu tema „Istoria pa

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Puternic mobilizate de importantele sarcini de plan ce le revin pe 

acest an. numeroase colective de oameni ai muncii din industrie, con
strucții. transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfu
rilor si prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate, acționind 
susținut pentru obținerea unui loc fruntaș in cadrul întrecerii socialiste, 
raportează noi si însemnate succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele 7 luni care au trecut din 
acest an si a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuțl 
în criteriile de organizare a întrecerii, la 31 iulie pe primele locuri s-au 
situat :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Căpeni, județul Covasna.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor.

Locul III : întreprinderea minie
ră Sărmășag. județul Sălaj.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galați.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Brăila.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Arad.

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul 
Sibiu.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Tg. Mureș.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea lami
norul de tablă Galați.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlahița, județul Harghita.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT. 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENTE 
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea „Tim
puri Noi" București.

Locul II : întreprinderea de 
construcții aeronautice Ghimbav — 
Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
construcții navale și prelucrări la 
cald Drobeta-Turnu Severin

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICĂ DE CALCUL. 

ECHIPAMENT 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Electro- 
aparataj" București.

Locul II : întreprinderea de apa- 
rataj electric pentru instalații 
Focșani, județul Vrancea.

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect“ București.

în orașele și in centrele mun
citorești de pe văile Bistriței și 
Trotușului au fost înălțate și date 
în folosință oamenilor muncii, de 
la începutul anului și pină acum, 
blocuri de locuințe care însumea
ză 1 417 apartamente, cu 137 apar
tamente mai mult decît prevedea 
planul pe această perioadă. Pe har
ta orașelor Comănești, Mcapești, 
Buhuși, Tirgu Ocna au apărut noi 

triei in mărturii și documente", care 
a avut Ioc la întreprinderea de ma- 
șini-agregat și mașini-unelte specia
le din același municipiu.

Tot în cadrul acestor manifestări 
omagiale se înscriu „Decada filmului 
românesc" și expoziția de carte 
„Țara în lumina lui august", deschi
să la Biblioteca județeană „Gh. 
Asachi" din Iași. Importantului eve
niment aniversar i-a fost consacrat 
și ciclul de expuneri privind „Actul 
istoric de la 23 August in conștiința 
poporului român. Revoluția de eli
berare socială și națională, antifas

AUGUST
cistă și antiimperialistă oglindită în 
documente de arhivă din țară și din 
străinătate", oare a'fost prezentat la 
Podu Iloaiei, Golăiești, Răducăneni, 
Popricani, Vlădeni, în alte nu
meroase localități ieșene.

în orașele Cîmpulung Moldove
nesc. Fălticeni, Gura Humorului, 
Rădăuți, Șiret, Solea și Vatra Dor- 
nei din județul Suceava au fost or
ganizate simpozioane cu tema „Re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă — temelia marilor realizări ob
ținute de poporul român, sub con- 
duoerea partidului comunist, în con
strucția socialismului".

„La țărmul mării, Ia țărmul pa
triei" este titlul recitalului de poezie 
patriotică și revoluționară susținut 
de membrii cenaclului literar ,.Mihail 
Sadoveanu" al Casei Armatei din 
Constanța. Spectacolele prezentate 
la șantierul naval din localitate s-au 
constituit într-un vibrant omagiu 
adus marii sărbători de Ia 23 Au
gust, împlinirilor fără precedent ale 
perioadei pe care cu îndreptățită 
mîndrie patriotică o numitn „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești.

Locul II : Fabrica pentru rege
nerarea uleiurilor minerale Rîm- 
nicu Sărat, județul Buzău.

Locul III : întreprinderea rafină
ria „Crișana", Suplacu de Barcău, 
județul Bihor.

Panoul fruntașilor 
pe șapte luni ale anului

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE

Locul I : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov.

Locul II : Fabrica de -anvelope 
„Luduș", județul Mureș.

Locul III : întreprinderea
„Prodcomplex" Tg. Mureș.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Pia
tra Neamț.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vîlcea.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui.

Locul II : întreprinderea de 
lianți și azbociment Bicaz, jude
țul Neamț.

Locul III : întreprinderea de 
materiale de construcții Timișoara.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.

Locul II : întreprinderea texti
lă „Firul roșu" Tălmaciu, județul 
Sibiu.

Locul III : întreprinderea texti
lă „Crișana" Oradea.

BACĂU : Mari ansambluri de locuințe
și moderne ansambluri de lo
cuințe, care dispun de toate dotă
rile edilitar-gospodărești necesare, 
iar la Bacău au fost finalizate an
samblurile de locuințe Bistrița-Lac 
și Bacovia. Tot in municipiul re
ședință a județului a intrat in sta
diu final de execuție marele an
samblu de locuințe Ștefan cel 
Mare, un adevărat „oraș în oraș", 
care va totaliza peste 4 000 apar

La Școala militară de ofițeri ac
tivi de tancuri și auto „Mihai Vi
teazul'! a fost prezentată expunerea 
„Partidul Comunist Român — or
ganizatorul și conducătorul revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă". S-a 
subliniat faptul că, preluind și ri- 
dicînd pe o treaptă superioară glo
rioasele tradiții de luptă ale înain
tașilor, clasa noastră muncitoare, in 
frunte cu partidul comunist, a unit 
eforturile tuturor forțelor națiunii 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului, a integrității și inde
pendenței patriei și a asigurat stră
lucita izbîndă din august 1944. La 
biblioteca școlii a fost deschisă ex
poziția de carte „Drum de luptă, 
drum de glorii", care reunește lu
crări social-politice și beletristice 
ilustrînd evenimentele din timpul re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă.

în județul Harghita, la centrele 
de cultură și creație „Cîntarea Româ
niei" din Miercurea-Ciuc, Odorhei, 
Gheorgheni, Crlsturi și Toplița au 
fost organizate cicluri de expuneri 
sub genericul „Revoluția de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 
1944 — moment crucial în istoria pa
triei". Simpozioane și dezbateri pri
vind importanța istorieă a actului 
revoluționar de la 23 August 1944 
au avut loc la întreprinderea de 
tractoare din Miercurea-Ciuc, la 
mina Bălan și la Combinatul meta
lurgic din Vlahița.

Bibliotecile orășenești și comuna
le din județul Harghita găzduiesc 
expoziții de carte social-politică și 
recitaluri de poezie patriotică, iar la 
cinematografe sînt prezentate filme 
consacrate luptei poporului român 
pentru independență și libertate, stră
lucitelor înfăptuiri obținute de țara 
noastră în anii socialismului.

Manifestări dedicate marii sărbă
tori naționale de la 23 August au loc 
și in județul Argeș. La Palatul cul
turii din Pitești s-a desfășurat sim
pozionul „23 August 1944 — 23 Au
gust 1988, perioadă de grandioase în
făptuiri în viața social-politică și 
economică a României socialiste", iar 
la biblioteca județeană a fost des
chisă o expoziție de carte social- 
politică cu tema „Dezvoltarea ecO- 
nomico-socială a municipiului Pitești 
și a județului Argeș după Congresul 
al IX-lea al P.C.R.".

în localități ale județului Călărași 
au fost organizate, de asemenea, nu
meroase manifestări, precum sim
pozioane. dezbateri, mese rotunde, 
conferințe, expoziții de carte social- 
politică. de artă plastică, vizionări 
de filme documentare și artistice, re
citaluri de poezie, spectacole cultu- 
ral-artistice.

(Agerpres)

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORĂRIT 

ȘI PANIFICAȚIE

Locul I : întreprinderea morărit 
și panificație Dîmbovița.

Locul II : întreprinderea de mo
rărit și panificație Teleorman.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Ialomița.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
— UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, județul Vrancea. 

Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Craiova.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București.

Locul II : Centrala antrepriză 
generală de construcții industria
le București.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de lucrări speciale și 
izolații tehnologice București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de cale fe
rată Brașov.

Locui II : Regionala de cale fe
rată Galați.

Locul III : Regionala de cale fe
rată București.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Maramu
reș.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu.

Locul III : Direcția de poștă a 
municipiului București.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Roșiori de 
Vede, județul Teleorman.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri textile-încăl- 
țăminte Arad.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri 
alimentare Tirgoviște.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea 
Neamț.

Locul II : Uniunea 
Bistrița-Nășâud.

Locul III : Uniunea 
Prahova.

județeană

județeană

județeană

tamente, fiind prevăzut cu o zonă 
centrală, în care va funcționa un 
spital cu policlinică, unități școla
re. spații comerciale și de servi
re a populației. Alte 1 783 aparta
mente prevăzute in plan se află 
în diferite stadii de execuție și vor 
fi date in folosință oamenilor mun
cii din orașele și comunele jude
țului pină la finele acestui an. 
(Gbeorghe Baltă).

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, ambasadorul a- 
cestei țări la București, R. Heman 
Benny Mochtan, a oferit, miercuri, 
o recepție.

Au luat parte Neculai Ibănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi

Modernizări necesare in activitatea 
de omologare a produselor

(Urmare din pag. I)

boratoarele producătorilor (autoriza
te și în prezent de Inspectoratul ge
neral de stat pentru controlul cali
tății produselor), să se constituie o 
rețea de laboratoare acreditate pe 
plan național, prin utilizarea bazei 
materiale existente in cadrul insti
tutelor de cercetare și inginerie teh
nologică (de preferință, a celor sub
ordonate ministerelor beneficiare), 
al institutelor de învățămint supe
rior și al altor unități specializate, 
în situațiile in care baza materială 
de încercare este asigurată numai la 
producător, funcțiunea de laborator 
acreditat poate fi exercitată de o co
misie mixtă de încercare (distinctă 
de comisia de omologare). Dacă a- 
ceastă propunere este luată în con
siderare. atunci apare necesară ela
borarea de către organele centrale 
de resort a unui „Nomenclator al 
produselor de importanță deosebită 
și al laboratoarelor acreditate pen
tru încercările de omologare".

O altă problemă deosebit de im
portantă se referă la creșterea răs
punderilor și atribuțiilor laboratoa
relor care fac încercări în vederea 
omologării, în paralel cu perfecțio
narea metodologiei încercărilor. Ast
fel, se poate aprecia că dispunem 
si de o metodologie de evaluare a 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor, dar aplicarea ei numai pe 
baza datelor de catalog și numai la 
momentul stabilirii temei de proiec
tare are o influență redusă în deci
ziile de omologare. înlocuire sau 
modernizare a produselor. Or. cores
punzător unei practici curente ne 
plan mondial, laboratoarele acredi
tate și autorizate ar trebui să efec
tueze încercări comparative (inclu
siv încercări de fiabilitate) pe loturi 
sau exemplare importate, ceea ce 
pentru majoritatea categoriilor de 
produse nu implică costuri valutare 
importante. în acest mod s-ar putea 
realiza o rezolvare metodologică co
respunzătoare. sub raportul exacti
tății evaluărilor, a problemei atestă
rii și omologării unor produse cu 
„marca de calitate", atunci cind sînt 
realizate la cel mai înalt nivel de 
competitivitate pe plan mondial, 
prevedere cuprinsă în actuala legis
lație în domeniul calității, dar ne
pusă în practică.

Unele neajunsuri legate de păs
trarea pe parcurs a parametrilor ca
litativi fac necesară stabilirea unor 
limite de valabilitate în timp a omo
logării, prin introducerea obligativi
tății confirmării periodice a omolo
gării produselor aflate in fabricație 
curentă. Este adevărat. în prezent 
standardele de produs prevăd refa
cerea periodică a probelor de tip și 
încercărilor de fiabilitate de către 
laboratorul producătorului. în reali
tate însă, acestea nu sînt efectuate 
întotdeauna sau sînt considerate ca 
„probe de casă" ale producătorului, 
astfel că. de fapt, omologarea are 
un caracter definitiv. Controlul pe
riodic al menținerii garanțiilor de 
calitate, efectuat de aceleași labora
toare care au efectuat încercările 
inițiale, și întrunirea comisiei de o- 
mologare pentru luarea deciziilor de 
continuare a fabricației curente, de 
modernizare sau de înlocuire a pro
duselor pot constitui o pîrghie im
portantă in asignrarea calității pro
duselor și în promovarea progresu
lui tehnic.

în context, ar trebui să fie anali
zată și posibilitatea renunțării la ac

N.R. Propunerile făcute în articolul de față cu privire la perfecțio
narea activității de omologare a produselor și care vizează îndeosebi la
tura organizatorică a acestei activități constituie si o invitație pentru o 
dezbatere mai largă adresată, specialiștilor din diferite domenii industriale. 
Aceasta cu atlt mai mult cu cit prin perfecționarea sistemului de omolo
gare a produselor se poate asigura sporirea răspunderii proiectanților și 
producătorilor față de imbuhătățirea calității produselor. Și, cu certitu
dine, pentru aceasta există experiența si forțele necesare.

BISTRIȚA : A început Campionatul balcanic de handbal 
masculin rezervat echipelor de tineret

Cocheta sală polivalentă a muni
cipiului Bistrița găzduiește, ince- 
pind de ieri, cea de-a X-a ediție, 
jubiliară, a Campionatului balcanic 
de handbal masculin pentru echipele 
de tineret. Sint prezente în orașul 
de pe Bistrița transilvană reprezen
tativele A și B ale României, pre
cum și cele ale Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și Turciei. După festivi
tatea de deschidere, care a avut loc 
la ora 15,30, s-au disputat primele 
trei meciuri. Se poate spune că toa-

„Cupa Voini
Competiția ciclistă internațională 

„Cupa Voința" a continuat, ieri, cu 
etapa a 2-a. Ploiești — Mizil — Bu
zău — Vălenii de Munte — Ploiești 
(180 km), ciștigată de polonezul Ar
tur Olsrevski in 5h 13’50”, urmat cu 
același timp de Mircea Romașcanu. 
în clasamentul general conduce 
Krzystof Wiatr (Start Polonia), urmat 
de L. Covaci (Voința Arad) la 44” și 
Olsrevski la 49”.

Astăzi, „Cupa Voința" programea
ză două etape. De dimineață, cu În
cepere de la ora 10,30. la Scăieni 
(circa 10 kilometri de Ploiești) se 
dispută etapa contracronomet ru in
dividual (3 kilometri, in pantă 1), iar 

' *
SAH. în turneul internațional fe

minin de șah de la Predeal, după 5 
runde conduce Cristina Bădulescu 
(România), cu 3,5 puncte (din 4 par
tide), urmată de Margareta Mureșan 
(România) — 3 puncte (din 4 parti
de) și Elena Bistriakova (U.R.S.S.) 
— 3 puncte (din 5 posibile) etc. Re
zultate din runda a 5-a : Bădules
cu — Baumstark 1—0 ; Ghindă — 
Jicman 1—0 ; Stroe — Mureșan 0—1 ; 
Duminică — Bistriakova 0—1.

FOTBAL 9 în prima manșă a fi
nalei „Cupei balcanice" intercluburi 
la fotbal s-au întilnit la Sofia for
mațiile Slavia Sofia și F.C. Argeș 
Pitești. Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 5—1 în favoarea gazdelor. 9 In 
cadrul pregătirilor pentru prelimina- 

niștri, reprezentanți ai conduceri’ 
unor ministere și instituții centra
le. oameni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tuala practică a omologărilor limitate 
(parțiale, provizorii), care — in une
le cazuri — s-a transformat într-un 
„subterfugiu" la care recurg unii 
producători pentru reducerea exi
gentei față de calitate. Există, desi
gur, situații în care la omologare se 
pot stabili măsuri de perfecționare 
ulterioară a calității sau în care o 
decizie finală nu. poate ti luată de- 
cit după cunoașterea comportării in 
exploatare (în situațiile in care în
cercările de fiabilitate au o durată 
mare sau nu pot fi efectuate in con
diții de laborator). Dar, în acest caz, 
trebuie luate măsuri de reducere se
veră a riscurilor implicate de accep
tarea. din considerente de operativi
tate, a lansării în fabricație a unor 
produse pentru care nu s-a putut e- 
fectua o evaluare completă, a garanți
ilor de calitate. între acestea, pot fi a- 
mintite : limitarea volumului fabrica
ției. reglementarea restrictivă a tipu
rilor de măsuri de perfecționare a că
ror aplicare poate fi efectuată după 
fiecare fază de omologare, emiterea 
actului de omologare cu condiționa
rea valabilității de îndeplinirea în 
termen a măsurilor de perfecționare 
și altele.

Nu cu multă vreme în urmă a fost 
realizată o foarte utilă reglementa
re a sistemului informațional cu pri
vire la principalele documentații 
tehnice, de inițiere a proiectării pro
duselor (nota de comandă, standar
dul de produs, fisa de criterii și ni
velurile de calitate). Această acțiune 
poate fi dezvoltată în direcția elabo
rării de către institutele de cerce
tare științifică, si inginerie tehnolo
gică a unor sisteme informaționale 
complete si diferențiate pe categorii 
de produse, prin care să «e precize
ze conținutul minim obligatoriu al 
tuturor categoriilor de documente si 
documentații tehnice utilizate la asi
milarea produselor în fabricația cu
rentă și Ia omologare, precum și mo
dul de avizare sau expertizare teh
nică a acestora de către alte organe 
decît producătorul. Cu deosebire este 
necesară precizarea conținutului pro
gramului de încercare si omologare, 
al rapoartelor încercărilor efectuate 
de laboratoarele autorizate sau acre
ditate. al unor categorii de docu
mentații ce revin in sarcina proiec
tantului de produs (instrucțiunile de 
montaj și utilizare, de verificare a 
calității in exploatare, documentații
le tehnice de service și reparare), 
precum și al documentațiilor speci
fice sistemului de asigurare a cali
tății pe parcursul fabricației curente 
(manualul și procedurile de asigu
rare a calității, tehnologiile de con
trol de recepție, controlul interfazic 
și final de calitate).

Totodată, se resimte necesitatea 
unui regulament-cadru al funcționă
rii comisiilor de omologare, care să 
precizeze metodele de lucru si să 
diferențieze răspunderile colective 
de răspunderile directe ale diferite
lor organe și funcții reprezentate 
sau implicate în decizia finală : pro
iectantul produsului. proiectantul 
tehnologiei de execuție și de con
trol de calitate, laboratorul de în
cercare. compartimentul C.T.C.. exe
cutantul și montorul produsului, or
ganul care a efectuat expertizarea 
tehnică a documentațiilor, organele 
de control, avizare, autorizare si a- 
probare a omologării, beneficiarul 
direct sau „beneficiarul reprezenta
tiv" (în cazul produselor cu largă 
utilizare).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

te au fost de un bun nivel tehnic și 
spectacular, pe măsura așteptărilor 
entuziaștilor spectatori locali care au 
umplut tribunele sălii. Cele trei me
ciuri de ieri s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : România A — 
România B 30—24 (12—11), Bulgaria
— Grecia 24—17 (11—6), Iugoslavia
— Turcia 23—19 (11—9). Azi, de la 
ora 16, se dispută, in ordine, parti
dele Iugoslavia — România B, Bul
garia — Turcia și România A — 
Grecia (Gh. Crișan).

" la ciclism
după-amiază, la Ploiești, un circuit 
(30 ture a 1,6 km) pe bulevardul Gh. 
Gheorghiu-Dej. startul tehnic al a- 
cestei etape urmînd a se da la ora 
17,30. în fine, tradiționala competi
ție ciclistă internațională se va în
cheia mîine cu etapa Ploiești — Tîr- 
goviște — Moroieni — Sinaia — Co
marnic — Ploiești (160 km). Plecarea 
(ora 9), sosirea (ora 13,30) — în fața 
Palatului Culturii din Ploiești. Cele 
trei sprinturi ale acestei etape (la 
Tirgoviște, Pucioasa și Sinaia), pre
cum și punctul de cățărare de la 
Păduchiosul (la km 102) constituie, 
desigur, momentele cele mai dina
mice ale ultimei etape.

★
riile Campionatului mondial de fotbal, 
reprezentativa Poloniei va întîlni. la 
24 august, pe teren propriu, selec
ționata Bulgariei. Primul meci al 
fotbaliștilor polonezi in apropiatele 
preliminarii ale „Cupei mondiale" din 
1990 este programat la 19 octombrie, 
în compania Albaniei.

GIMNASTICA 9 Desfășurat la 
Bolzano, meciul amical de gimnas
tică dintre echipele masculine ale 
Italiei și R.D. Germane s-a înche
iat cu scorul de 376.85—569.00 punc
te in favoarea oaspeților. La indivi
dual compus, pe primul loc s-a si
tuat Holger Behrendt (R.D. Germa
nă), cu 115.90 puncte, urmat de 
coechipierul său Sven Tippelt (115.35 
puncte) și italianul Ricoardo Trap-

Din tenile socialiste
U.R.S.S.:

Transport industrial prin conducte
în Uniunea Sovietică au inceput 

probeie tehnologice ale primului 
sistem de transport prin conducte 
al cărbunelui „lichefiat" la o dis
tantă de circa 270 de kilometri — 
din Urali la Novosibirsk. Cărbune
le este măcinat pină la dimensiu
nea firelor de nisip. aDoi amestecat 
cu apă și cu o substanță sintetică 
ce are rolul de a păstra uniformi
tatea amestecului realizat. Lichidul 
astfel obținut, alcătuit din 2/3 praf 
de cărbune și 1/3 apă, va fi pom

R. P. CHINEZĂ:
Turn de televiziune la Tianjin

în orașul-port Tianjin au început 
lucrările de construcție a unui mo
dern tuțn de televiziune. El va 
avea o înălțime de 400 metri si va 
dispune de o suprafață utilă totală 
de circa 4 500 de metri pătrați. 
Specialiștii apreciază că viitoarea 
construcție va fi una dintre cele 
mai înalte de acest tip din Asia.

R. D. GERMANĂ:

Se extinde rețeaua metroului berlinez
A fost inaugurat un nou tronson 

al liniei de metrou din Berlin. In 
lungime de 3,5 km, acest tronson 
adaugă două noi stafii după linia 
terminus de la. Grădina zoologică 
din capitala R. D. Germane. In 
prezent, trenurile de metrou stră
bat pe această linie o distanță de 
12 km, între piața centrală Ale- 
xanderplatz și Elsterwărder Platz,

R. P. POLONĂ:
Fonduri pentru sănătate

De 15 ani, în Polonia funcțio
nează Fondul național de protecție 
a sănătății, realizat din don’ațiile 
cetățenilor. Sumele acumulate pină 
in prezent au fost valorificate prin 
construirea a 22 de spitale, a nu
meroase „contre de sănătate", dis
pensare medicale, creșe și a altor 
obiective puse în serviciul ocrotirii 
sănătății. O parte din aceste fon
duri au fost utilizate pentru con
struirea unor obiective de însem
nătate națională, cum sînt Centrul

R.S.F. IUGOSLAVIA:
Noi capacități

în orașul Split din R.S.F. Iugo
slavia va intra în curînd in func
țiune o nouă unitate industrială, 
profilată pe producerea de celule 
solare pe bază de siliciu. Producția 
anuală este proiectată la circa 
330 000 unități, care vor transforma 
direct energia solară in energie 
electrică. Utilajele din dotare vor 
folosi tehnologie de virf.

De asemenea, la turnătoria de 
fontă de la combinatul metalurgic 
din Topola sint in curs lucrările 
de montare a unei noi linii de 
producție, care va duce la sporirea 
capacității cu 6 000 tone anual. Lu
crările se vor încheia în acest an, 
urmînd ca în 1989 să se treacă la 
construirea unui nou furnal. Inves-

R. S. VIETNAM:
Culturi

în scopul unei cit mai depline 
utilizări a condițiilor extrem de fa
vorabile de care dispun o serie de 
regiuni ale țării, în ultima vreme 
au fost luate măsuri destinate spe
cializării acestor zone în realizarea 
de culturi intensive de ceai, trestie 
de zahăr, hevea, fructe tropicale, 
precum și de legume, care să ducă 
la satisfacerea in mai bune condi
ții a cerințelor interne, ca și a ce
lor exprimate de beneficiarii ex
terni.

Urmărindu-se asigurarea unor 
condiții de stabilitate a producției 
și o creștere continuă a acesteia, 
sint luate măsuri în vederea do
tării cu utilaje și mașini mai per
fecționate a unităților productive, 
folosirii raționale și mai complete 
a suprafețelor de teren, a forței de 

pella (115.05 puncte) 9 Federația de 
gimnastică a U.R.S.S. a anunțat echi
pele care vor participa la Jocurile 
Olimpice de vară. Reprezentativa 
feminină va fi alcătuită din Elena 
Șușunova, Svetlana Boghinskaia, Ele
na Sevcenko, Olga Sciudina. Olga 
Strajeva, Svetlana Bantova și Na
talia Lascenova. Lotul masculin are 
în componență pe Dimitri Bilozer- 
cev, Valeri Liukin, Vladimir Arte- 
mov. Valentin Moghilnii. Vladimir 
Gogoladze, Vladimir Novikov și Ser- 
ghei Harikov.

MOTOCICLISM. Pe circuitul de la 
Andestorp s-au desfășurat întrece
rile „Marelui premiu" al Suediei la 
motociclism viteză, probă contînd 
pentru campionatul mondial. La cla
sa 500 cmc victoria a revenit ameri
canului Eddie Lawson („Yamaha"), 
cu o medie orară de 151,200 km. ur
mat de australianul Wayne Gardner 
(„Honda"). Cursa motocicletelor de 
Ia clasa 125 cmc a fost ciștigată de 
spaniolul Jorge Martinez („Derbi").

BASCHET. în continuarea turneu
lui pe care îl întreprinde în Austra
lia. formația masculină de baschet a 
U.R.S.S. a intilnit reprezentativa 
țării-gazdă. la Adelaide, obțimnd a 
5-a victorie, din tot atitea meciuri 
disputate, de data aceasta cu scorul 
de 93—82.

ATLETISM. Proba masculină de 
săritură în lungime din cadrul con
cursului internațional atletic de la 
Linz (Austria) a fost ciștigată de 
Larry My ricks (S.U.A.), cu 8.33 m, în 
timp ce la 100 m plat pe primul loc 
s-a situat jamaicanul Raymond Ste
wart, cronometrat cu timpul de 10”08/ 
100. în cursa feminină de 1 500 m a, 
cîștigat Elke Kiessling (R.D. Germa
nă), în 4’15'TO/IOO.

VOLEI. Turneul international mas
culin de volei de la Riga „Memo
rialul Vladimir Savin" s-a încheiat 
cu victoria echipei U.R.S.S.. urmată 
de S.U.A.. Cuba. Japonia. Bulgaria, 
Italia. Franța și Cehoslovacia. în ul
tima zi a competiției, selecționata 
Cubei a furnizat o surnriză. reușind 
să învingă, cu scorul de 3—2 (15—9, 
16—14. 13—15. 10—15, 15—9). repre
zentativa S.U.A.. campioană mon
dială. 

pat, cu ajutorul unor dispozitive 
speciale. prin conducte, pină la 
termocentrala unde urmează să fie 
utilizat. Se apreciază că noul sis
tem va permite transportarea de 
la carieră la beneficiar a cîtorva 
milioane tone de cărbune pe an, 
fără să mai fie nevoie de sute de 
vagoane, de locomotive, de eforturi 
suplimentare. în același timp, se 
reduc și pierderile de cărbune, ca 
și pericolul autoaprinderii prafului 
de cărbune in vagoane.

Turnul va deține aparatură moder
nă pentru transmiterea si retrans
miterea programelor de radio si 
televiziune. Se preconizează, tot
odată, realizarea unei platforme de 
observații în partea superioară a 
turnului, pentru vizitatorii dornici 
să contemple împrejurimile . ora
șului.

în 22 minute. Constructorii lucrea
ză la extinderea liniei de metrou 
către cartierul nou construit, 
Holl'ersdorf, unde locuiesc peste 
90 000 persoane. Avînd o veche tra
diție in Berlin, transportul cu me
troul dispune acum de două mari 
linii, în lungime totală de 22 km, 
cu o capacitate de transport de 
250 000 pasageri zilnic.

sănătății copilului. Centrul de să
nătate al mamei poloneze. Centrul 
de oncologie, Institutul de medici
nă maritimă și de boli tropicale.

în actuala etapă, mijloacele de 
care dispune Fondul sint îndrep
tate spre construirea cu precădere 
a unor obiective mai mici și mai 
ieftine, astfel ca un număr cres- 
cind de cetățeni să poată beneficia 
de serviciile de ocrotire a sănă
tății — informează agenția In- 
terpress.

de producție
tițiile pentru creșterea capacității 
de producție și modernizarea uti
lajelor la acest important obiectiv 
economic se ridică la circa șase 
miliarde de dinari.

Pe de altă parte, la Skoplie se 
fac pregătiri pentru reconstrucția 
și modernizarea fabricii de mașini- 
unelte „Fam" din localitate. între
prinderea ocupă un loc important 
in rîndul unităților producătoare 
de echipament și unelte pentru in
stalațiile de irigare și aparate elec- 
trocasnice. Combinatul din Skoplie 
urmează să producă în acest an 
peste 65 009 tone produse, o parte 
a producției, în valoare de circa 
50 milioane dolari, fiind destinată 
exportului.

intensive
muncă existente în fiecare regiune, 
precum și introducerii în plantații 
a unor soiuri de mare productivi
tate. la care să se adauge metodele 
științifice de cultivare și prelu
crare.

O atenție deosebită se acordă și 
culturilor de orez din regiunile de 
deal și de munte, care contribuie 
in mod substanțial la asigurarea 
necesarului de hrană al populației. 
Specialiștii vietnamezi se preocupă 
de identificarea unor specii rezis
tente de orez, prin încrucișarea 
mai multor varietăți. în ultimii ani 
se cultivă o serie de hibrizi noi, 
care asigură recolte-record chiar 
în condiții de secetă sau exces 
de umiditate. Productivitatea la 
hectar este in medie de 4—5.5 tone.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 august (ora 20) — 21 au
gust (ora 20). în țară : Vremea va fi 
in general instabilă la începutul inter
valului, îndeosebi în estul țării și zo
nele de deal și de munte, regiuni în 
care cerul va prezenta innorărl mai 
accentuate și pe alocuri vor cădea 
ploi, mai ales averse, însoțite și de 
descărcări electrice. Treptat, vremea 
va deveni predominant frumoasă, cu 
cerul variabil, Iar aversele de ploaie 
și descărcările electrice vor fl Izolate 
Izolat, mai sînt posibile căderi de 
grindină șl cantități de precipitații 
mai mari de 25 litri pe metru pătrat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
în general între 8 și 18 grade, iar tem
peraturile maxime se vor situa între 
24 și 32 de grade. In București : Vre
mea va fi ușor instabilă la Începutul 
intervalului, cind cerul va fl tempo
rar noros șl trecător mat sînt condiții 
de aversă de ploaie și descărcări elec
trice. Apoi, vremea va deveni frumoa
să. cu cerul variabil. Vlntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 15 șt 18 
grade, iar cele maxime între 27 șl 30 
de grade.

Administrația da Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 

LA PRONOSPORT !

Avînd în vedere că partidele de 
fotbal din prima etapă a Diviziei A 
se dispută duminică, 21 august, și 
nu simbătă, 20 august, așa cum fu
sese programat inițial, ULTIMA ZI 
de depunere a buletinelor la con
cursul respectiv va fi SÎMBĂTĂ, 20 
august a.c.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 17 AUGUST 1988
EXTRAGEREA I : 22 10 9 36 6 29.
EXTRAGEREA A II-A : 42 45 32 

7 28 12.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ; 

531 130 lei. din care 35 344 lei re
port la categoriă 1.



Reducerea substanțială a arsenalelor 
ofensive strategice, pas decisiv 

pe calea dezarmării nucleare
„România, ca de altfel toate popoarele, așteaptă ca, în cel mai 

scurt timp, să se încheie acordul intre cele două mari puteri nucleare 
cu privire la reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice. 
Aceste măsuri practice vor deschide calea unor înțelegeri corespun
zătoare, cu participarea tuturor statelor, in vederea eliminării totale, 
pină în anul 2000, a armelor nucleare”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Eliminarea eurorachete- 
lor, preludiu pentru noi mă
suri, mult mai ample. Se află 
în plină desfășurare prima rundă de 
inspecții la fața locului, efectuate po
trivit prevederilor tratatului sovieto- 
american pentru eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de acțiune 
(INF), în vederea verificării datelor 
privind locul, numărul și tipul de 
rachete ce intră sub incidența aces
tui tratat. începută la 1 iulie, aceas
tă primă rundă va lua sfîrșit la 1 
septembrie și in cadrul ei sînt in
spectate instalațiile de asamblare, 
centrele de probă și de depozitare 
din S.U.A., precum și bazele de am
plasare din cinci țări ale N.A.T.O. 
(R.F.G., Marea Britanie, Olanda, 
Belgia, Italia), pe de o parte, și din 
U.R.S.S. și din alte două țări ale 
Tratatului de la Varșovia (R.D.G. și 
R.S. Cehoslovacă) — pe de altă 
parte. Numele unor localități obscu
re, cum ar fi Greenham Common, 
Heilbronn. Woensdrecht, Florennes 
ori Comiso, scoase din anonimat de 
amplasarea eurorachetelor și apoi 
de marile demonstrații de protest 
ale mișcărilor antinucleare, încetea
ză de a mai fi repere ale unei geo
grafii a spaimei șt se reintegrează 
treptat unei ambianțe a normali- 
tății.

Mecanismul verificării este eșalo
nat pe o perioadă de 13 ani, după 
terminarea actualei runde fiecare 
parte avînd dreptul, în continuare, 
la un număr descrescînd de inspecții 
(20 pe an în primii trei ani, 15 pe 
an în următorii cinci ani și 10 pe an 
în ultimii cinci ani) ; în toată aceas
tă perioadă, echipe de control vor 
avea dreptul'să rămină în perma
nență. pe bază de reciprocitate, la 
uzinele din Magna, statul Utah 
(S.U.A.), și respectiv din Votkins 
(U.R.S.S.), unde, pină la încheierea 
tratatului, erau fabricate rache
tele ce urmează a fi acum eliminate. 
Procesul eliminării propriu-zise a 
rachetelor este prevăzut a se încheia 
în decurs de trei ani. în conformi
tate cu datele furpizate de cele două 
părți," vor fi distruse, în total, 2 611 
rachete cu rază de acțiune intre 500 
și 5 500 lpn, dintre care 850 rachete 
americane și 1 752 rachete sovietice 
(partea sovietică a renunțat unilate
ral la rachetele cu rază mai scurtă 
de acțiune, între 500 și 1 750 km, de 
care partea americană nu dispune) ; 
după cum s-a relatat, în U.R.S.S. s-a 
și trecut la distrugerea unor prime 
loturi de rachete, S.U.A. urmind .sa 
înceapă operații similare la 8 sep
tembrie.

Asemenea măsuri pe linia aplică
rii tratatului sint urmărite, desigur, 
cu sentimente de satisfacție de opi
nia publică internațiortală, care a- 
preciază, pe bună dreptate, elimi
narea acestor două categorii de 
arme nachetonucleare ca o acțiune 
de primă însemnătate, ce corespun
de intereselor generale ale popoare
lor. Pe de altă parte, nu trebuie 
pierdut din vedere, așa cum țara 
noastră, ca și alte țări, r.ti relevat de 
la început, că. pasul ce a fost reali
zat este încă modest, că rachetele 
ce urmează a fi scoase din uz re
prezintă doar o foarte mică parte 
(3—4 procente) din arsenalul rache- 
tonuclear mondial ; în plus, tratatul 
stipulează că vor fi supuse distru
gerii doar corpul propriu-zis al ra
chetelor și sistemele de lansare, nu 
si încărcăturile (focoasele) nucleare, 
cărora li se pot da alte întrebuințări. 
Practic, se poate spune că spectrul 
unui holocaust atomic nu a dispărut, 
el continuă .să planeze amenințător 
deasupra omenirii.

Sistemele strategice — 
arma cea mai distrugătoare. 
Această primejdie este legată nemij

locit de existența, în primul rînd, a 
sistemelor nucleare strategice, care, 
prin capacitatea lor uriașă de dis
trugere, prin viteza supersonică de 
deplasare, prin raza de acțiune in
tercontinentală, ca și prin precizia 
lor extremă, reprezintă mijlocul de 
luptă cel mai de temut, „arma ab
solută", în măsură să producă o ca
tastrofă inimaginabilă. Este. de 
aceea, lesne de înțeles însemnătatea 
actualelor tratative sovieto-ameri- 
cane de la Geneva, care vizează re
ducerea la jumătate, de o parte și 
de alta, a arsenalelor nucleare stra
tegice, opinia publică de pretutin
deni pronunțîndu-se pentru finaliza
rea lor cit mai grabnică.

Tocmai asemenea aspecte le-a 
avut în vedere tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în expu
nerea adoptată ca teze pentru vii
toarea plenară a C.C. al P.C.R. cînd, 
reafirmînd pozițiile bine cunoscute 
ale țării noastre, declara : „în ce 
privește problemele internaționale, 
pornind de la aprecierea că in via
ța mondială se mențin incă proble
me grave și complexe, este necesar 
să acționăm cu toată hotărirea in 
direcția unirii tuturor forțelor pen
tru soluționarea lor. pentru dezarma
re și, in primul rind, pentru dezar
mare nucleară, pentru înlăturarea 
armelor nucleare, pentru dezarmarea 
convențională, pentru reducerea 
cheltuielilor militare". Și tot în cu
prinsul tezelor secretarul general al 
partidului aprecia, pe bună drepta
te. că insuși viitorul omenirii este 
legat de „necesitatea înlăturării ar
melor nucleare și a altor arme de 
distrugere in masă, de dezvoltarea 
independentă, asigurarea păcii și 
progresului tuturor națiunilor lumii".

Sint aprecieri ce se întemeiază pe 
realitatea continuării și chiar inten
sificării escaladei înarmărilor nuclea
re. Potrivit Centralei de Studii asupra 
Păcii de pe lîngă Universitatea din 
Bradford (Marea Britanie). in ultimii 
patru ani in arsenalele nucleare 
strategice ale lumii s-a acumulat o 
cantitate suplimentară de 4 000 de 
arme, astfel îneît la sfîrșitul anului 
1987 principalele puteri dispuneau de 
23 144 asemenea arme, față de 18 713 
în 1984. Se poate ușor închipui ce 
formidabilă forță de nimicire — echi
valentă Cu cel puțin un milion de 
Hiroshlme ! — se ascunde în spatele 
acestor cifre. Se știe că armele ofen
sive strategice reprezintă sisteme 
complexe constînd din încărcăturile 
(focoasele) nucleare de diferite 
tipuri și din mijloacele de transpor
tare a lor la țintă (vectorii). Acestea 
din urmă alcătuiesc așa-numita 
„triadă strategică", compusă din ra
cilele balistice intercontinentale cu 
baza la sol (1CBM), de mai multe 
tipuri, de la cele „ușoare" la cele 
„grele", capabile să transporte un 
„ciorchine" de 10—12 focoase nuclea
re. care pot fi dirijate independent 
spre tot atîtea ținte separate ; din 
rachete balistice intercontinentale cu 
baza pe submarine (SLBM). de ase
menea capabile să transporte mai 
multe focoase ; și din avioane de 
bombardament, care transportă la 
bord fie bombe nucleare cu cădere 
liberă, fie rachete de croazieră. Pe 
fundalul acestei scheme generale, 
mijloacele strategice se pot axa cu 
precădere pe componenta marină 
(submarine cu rachete balistice ia 
bord, mai greu de detectat de către 
inamic) — așa cum este cazul cu 
partea americană, sau pe componenta 
terestră (rachete balistice cu baza la 
sol, in continuă deplasare, fie pe căi 
rutiere, fie pe șine de cale ferată, 
de asemenea, mai greu de detectat) 
— așa cum este cazul cu partea so
vietică.

„Paranteze" care se cer 
cît mai grabnic eliminate. 
Simpla enumerare a acestor elemen
te arată cu cită urgență se impune 
reducerea drastică a unor asemenea

mijloace de exterminare, cărora riscă 
să-i cadă victimă întreaga umanitate. 
Desigur, problemele de ordin teh- 
nico-militar ce trebuie rezolvate nu 
sînt deloc simple și ușoare, Pînă în 
prezent, potrivit declarațiilor oficia
le, s-a căzut de acord să se stabi
lească — și de o parte, și de alta — 
un plafon de 6 000 <le focoase nu
cleare și 1 600 vectori, precum și 
anumite sublimite în cadrul acestor 
cifre generale de control.

Firește, fixarea unor limite in ce 
privește mijloacele ofensive strate
gice implică adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare și în ce privește 
mijloacele defensive, inclusiv de 
tipul celor avute în vedere prin pro
iectul „războiul stelelor". Tocmai 
acest lucru a fost avut in vedere cînd 
s-a căzut de acord, în principiu, ca 
reducerea • armelor ofensive strate
gice să se efectueze în condițiile 
respectării tratatului ABM (de limi
tare a rachetelor antirachetă), sem
nat în 1972, și neretragerii din acest 
tratat pe o anumită perioadă de 
timp. încă nefixată (șapte ani potri
vit propunerii părții americane, zece 
ani potrivit propunerii părții sovie
tice).

Dincolo însă de acc'Ste înțelegeri 
de principiu, potrivit acelorași decla
rații oficiale, proiectul de tratat în 
discuție comportă nu mai puțin de 
1 000—1 200 „paranteze" (puncte de 
dezacord), pe drumul căutării unui 
echilibru intre mijloacele ofensive 
terestre și cele marine. Negociatorii 
se află, astfel, în fața unor sarcini 
complicate, dar nu este, în fond, toc
mai acesta rostul. Negocierilor diplo
matice — de a căuta cu răbdare re
zolvări problemelor dificile ?

Pentru primatul spiritu
lui constructiv. Lucrurile se 
complică și prin rolul sporit atribuit, 
în ultima vreme, rachetelor de croa
zieră cu rază lungă de acțiune am
plasate la bordul navelor de supra
față și mai ales la bordul submari
nelor (așa-numitele SLCM). rachete 
care, in comparație cu rachetele ba
listice ipstnlate tot pe submarine, pre
zintă avantajul simlimen- ’- că. zbii- 
rind la foarte mică altitudine, se pot 
sustrage oricărei detectări cu ajuto
rul instalațiilor radar și, în consecin
ță, au un caracter puternic destabili
zator.; or, aceste rachete de croazieră 
nu intră în cifrele generale de control 
stabilite (1 600 vectori și 6 000 focoa
se). lăsînd astfel o portiță deschisă 
unei ruperi a echilibrului de forțe, cu 
toate riscurile ce pot decurge de aici, 
în prezent, problema rachetelor d-i 
croazieră cu rază lungă de acțiune 
este considerată principalul obstacol 
în calea tratativelor, fiind de aceea 
necesară o concentrare a eforturilor 
pentru a nu se permite ea această 
„buturugă" să răstoarne „carul" ne
gocierilor.

în ciuda acestor dificultăți, expe
riența acumulată la negocierile pri
vind rachetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune atestă că, prin ma
nifestarea de spirit concesiv, prin 
prevalarea pozițiilor constructive, 
realiste, este pe deplin posibil să se 
depășească obstacolele existente, să 
se realizeze o apropiere n punctelor 
de vedere. să se ajungă 1a com
promisuri reciproc acceptabile, făcîn- 
dti-se astfel un pas decisiv în direc
ția înlăturării depline si definitive a 
pericolului unui cataclism planetar.

Pentru ca acest obiectiv profund 
mobilizator să fie tradus în viață, 
este mai necesar ca oricînd ca- toate 
țările și popoarele, forțele realiste 
de pretutindeni să-și intensifice efor
turile. astfel ca omenire-, să poată 
păși în noul mileniu eliberată de 
coșmarul distrugerii nucleare. în 
rîndul acestor forțe, așa cum se re
afirmă in tezele din aprilie. Româ
nia înțelege să acționeze cu aceeași 
consecventă și hotărire ca și pină 
acum.

Romulus CAPLESCU
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Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-congolez

17 (Agerpres). 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise colonelului Denis 
Sassou Nguesso. președintele Comite
tului Central al Partidului Congolez 
al Muncii, 
Populare 
nului, și 
sou Nguesso calde felicitări 
ocazia celei de-a 25-a aniversări 
a revoluției congoleze, un salut prie
tenesc și cele mai bune urări de 
sănătate, iar poporului congolez urări 
de progres și prosperitate.

Președintele Republicii Populare 
Congo a exprimat calde mulțumiri 
pentru felicitările și urările adresate 
și a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena

BRAZZAVILLE
Din partea

președintele Republicii 
Congo, șef al guver- 
doamnei Antoinette Sas- 

calde felicitări cu 
de-a

Ceaușescu,' în numele său și al doam
nei Antoinette Sassou Nguesso, 
expresia sentimentelor de stimă și 
prietenie, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român prie
ten succese tot mai mari în con
struirea socialismului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Denis Sassou Nguesso a tovarășului 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, care a reprezentat 
partidul nostru la festivitățile orga
nizate cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a revoluției congoleze.

în spiritul celor convenite în cadrul 
întrevederilor la nivel înalt, au fost 
discutate posibilități de dezvoltare și 
aprofundare pe multiple planuri a 
relațiilor roțnâno-congoleze.

Manifestări cu prilejul marii 
sărbători naționale a României

Apropiata.mare sărbătoare a poporului român — victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 — prilejuiește organizarea, in diferite țări, a unor 
manifestări consacrate României socialiste. In acest cadru, silit scoase 
in evidentă importantele realizări obținute de poporul român in toate 
domeniile. îndeosebi in perioada deschisă de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.. de cind in fruntea partidului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

AGENȚIILE DE PRESA
S) - pe scurt

ÎNTÎLNIRE. La Varna a avut Ioc 
o intilnire intre Todor Jivkov. se
cretar general al C.C. al P.C.B., și 
Harilaos Florakis, secretar general 
al C.C. al P.C. din Grecia, aflat 
intr-o vizită in Bulgaria. Cei doi 
conducători de partid au relevat 
noua dinamica pe care a cunos
cut-o în ultimul timp dialogul con
structiv dintre țările balcanice, in 
interesul securității, bunei vecină
tăți și colaborării in regiune.

NUMIRE. William Hayden a fost 
numit guvernator general al Aus
traliei. anunță un comunicat ofi
cial publicat la Londra și Canberra. 
Ceremonia instalării va avea loc în 
luna februarie 1989. Ales in mai 
multe legislaturi deputat in Parla
mentul țării. William Hayden >a 
condus fracțiunea parlamentară a 
Partidului Laburist din Australia. 
A deținut, de asemenea, diferite 
portofolii ministeriale.

evoluat pe orbită timp de opt zile 
la o altitudine de 200 km, ș-au a- 
flat aparate destinate studierii pro
cesului de cristalizare a proteine
lor in condițiile gravitației zero.

EVALUĂRI CONTESTATE. Insti
tutul pentru cercetări economice 
din R.F. Germania a informat că 
datele privind șomajul furnizate de 
Oficiul forței de muncă din Niirn- 
berg nu corespund realității — 
transmite agenția A.D.N. Numărul 
șomerilor vest-germani este de 
circa 4 milioane, și nu de 2,2 mili
oane. cum afirmă Oficiul din 
Niirnberg.

L_

COOPERARE. Prima acțiune de 
cooperare in domeniul cercetării 
spațiului cosmic desfășurată în co
mun de R.P. Chineză și R.F.G. s-a 
încheiat cu succes, prin recupera- 
,rea — in China — a unei capsu
la cu aparatură vest-germană, lan
sată cu o rachetă realizată de spe
cialiștii chinezi. în capsulă, care a

APROBARE. Comitetul pentru 
probleme bugetare și administrative 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
aprobat proiectul de rezoluție pri
vind finanțarea activității Grupului 
de observatori militari ai Națiuni
lor Unite pentru Iran și Irak 
(U.N.I.I.M.O.G.). Aceasta chestiune 
constituie, după cum s-a mai anun
țat, obiectul dezbaterilor actuale din 
cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

INFORMARE. Președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, Yang Hyong Sop, a infor
mat pe președintele „Adunării Na
ționale" a Coreei de Sud, Kim Jae 
Sun. că R.P.D. Coreeană va tri
mite. la 19 august, o delegație la 
Panmunjon, pentru convorbiri pre
gătitoare privind preconizata re
uniune interparlamentară Nord- 
Sud, propusă de R.P.D. Coreeană 
in luna iulie, in vederea adoptării 
unei declarații comune de neagre
siune.

ARBITRAJ. Echipa de arbitraj 
internațional in problema de fron
tieră in litigiul Taba, din Sinai, 
dintre Egipt și Israel, urmează să 
se întrunească la 29 august, iar ho- 
tărîrea va fi pronunțată la 29 sep
tembrie.

UN SONDAJ DE OPINIE, reali
zat de Institutul (vest-) european 
pentru apărare și studii strategice, 
arată că numeroși oameni politici 
britanici nu cunosc in suficientă 
măsură probleme fundamentata ale 
politicii de apărare. Sondajul a 
scos astfel în evidență că unii 
membri ai organelor legislative 
„sint foarte slab informați" în le
gătură cu bugetul apărării al Ma
rii Britanii. Numai 14 dintre cei 
171 membri ai Camerei Comunelor 
chestionați cunoșteau numele co
mandantului suprem al forțelor ar
mate din Europa ale N.A.T.O. și 
numai 29 pe cel al secretarului ge
neral al organizației.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A S.U.A. s-a ridicat, 
in luna iunie, la 12,5 miliarde do
lari. s-a anunțat oficial la Wa
shington.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Delegații la convenția națională a 
Partidului Republican din Statele 
Unite au adoptat platforma electo
rală a acestui partid in vederea a- 
legerilor prezidențiale din noiem
brie a.c. Atît în problemele inter
ne, cît și în cele externe, documen
tul menține linia politică dusă de 
Administrația Reagan. Programul 
republican prevede, între altele, rea
lizarea și desfășurarea sistemului- 
cosmic anti-rachetă „S.D.I.". crește-

rea participării aliaților vest-euro- 
peni din N.A.T.O. la cheltuielile mi
litare, se pronunță împotriva creă
rii unui stat palestinian indepen
dent și sprijină acordarea de asis
tență forțelor contrarevoluționare 
nicaraguane.

Virtualul candidat al partidului la 
președinția S.U.A., George Bush, a 
anunțat că propune pentru a can
dida la postul de vicepreședinte pe 
senatorul Danforth Quayle, din sta
tul Indiana.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă ce 
a avut loc în capitala U.R.S.S.. au 
fost reliefate pe larg semnificațiile 
profunde ale actului istoric de la 
23 August 1944, marile realizări 
obținute .de poporul român, sub 

' conducerea partidului comunist, în 
special in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
S-a evidențiat dezvoltarea priete
niei și colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și Uniunea So
vietică. subliniindu-se că o influen
ță determinantă asupra extinderii și 
diversificării raporturilor bilaterale 
o au intilnirile la cel mai înalt 
nivel.

A fost inaugurată o expoziție de 
• carte cu tematică social-politică, la 

loc de frunte fiind prezentate opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sint expuse, totodată, lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Au participat reprezentanți ai 
C.C. al P.C.U.S., ai unor ministere 
economice și altor instituții centra
le sovietice, ai Prezidiului Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, ai altor 
organizații de masă și obștești, oa
meni de cultură și artă, reprezen
tanți ai presei.

PRAG A 17 (Agerpres). — în mai 
multe localități ale regiunii Mo
ravia de Sud au avut loc manifes
tări consacrate zilei de 23 August, 
Organizate cu sprijinul și partici
parea organelor 
de stat.

Reprezentanți 
mâne de la 
coroane de flori la cimitirul 
Brno al eroilor români căzuți 
luptele pentru eliberarea 
slovaciei de sub dominația fascistă, 
precum și la monumentele ostașilor 
români de la Kromeriz, Banov și 
Luhacovice. Au fost arborate dra
pelele de stat și intonate imnurile 
celor două țări.

în raionul Uherske Hradiste și în 
localitatea Luhacovice au fost des
chise „Zile ale culturii românești".

în expunerile prezentate au fost 
evocate semnificația zilei de 23 
August, participarea României la 
războiul antifascist, succesele obți
nute în edificarea socialismului în 
România, aspecte ale relațiilor 
româno—cehoslovace. Au participat 
reprezentanți ai conducerii organe
lor locale de partid și de stat.

locale de partid și

ai Ambasadei ro- 
Praga au depus 

din 
în 

Ceho-

alegerilor
WINDHOEK 17 (Agerpres); — Gu

vernul marionetă interimar din 
Windhoek, instalat de regimul rasist 
de la Pretoria, a primit recent de 
la președintele R.S.A.. Pieter Botha, 
indicația de a se constitui într-un 
front comun anti-S.W.A.P.O., in ve
derea alegerilor din Namibia, prevă
zute de rezoluția 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., care va fi 
pusă în aplicare de la 1 noiembrie 
— informează agenția Nampa. Pe 
de altă parte, în ultima vreme s-a 
constatat o sporire a popularității 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Un nu
măr tot mai mare de cetățeni, in
clusiv membri ai comunității nami- 
biene a albilor, participă la întruni
rile organizației și doresc să devină 
membri ai S.W.A.P.O.

într-un comentariu al agenției de 
presă Nampa sint condamnate ma
nevrele militare ce urmează să fie 
organizate de autoritățile rasiste 
din R.S.A. in zona portului Walvis 
Bay, precum și masivele concentrări

de trupe din zona de nord a Nami
biei. Agenția pune in evidență peri
colul pe care aceste desfășurări mi
litare de forță il reprezintă pentru 
apropiatele alegeri libere din Nami
bia, prevăzute de rezoluția 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în acest context se impune cu ne
cesitate concertarea eforturilor in
ternaționale pentru a împiedica re
gimul de la Pretoria să pericliteze 
procesul de pace care se desfășoară 
în regiune — arată agenția Nampa.

★
Confruntate cu serioase dificultăți 

economice, generate în primul rind 
de uriașele cheltuieli militare, auto
ritățile de Ia Pretoria au luat o se
rie de măsuri pentru a împiedica a- 
gravarea in continuare a deficitului 
balanței de plăți. Astfel, a fost in
stituită o suprataxă de 60 la sută a- 
supra unei game largi de importuri 
și s-a trecut la aplicarea unor mă
suri de control al schimburilor ban
care și creditului.

re- 
con-

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). 
— în orașul argentinian Cordoba a 
fost organizată o expoziție de carte 
în cadrul căreia, la loc de frunte, 
sint expuse lucrări din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România.

A fost prezentată o expunere cu 
privire la realizările României so
cialiste in cei 44 de ani de viață 
liberă, și in special după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

Oscilații
pe

ale climei 
glob
(Agerpres). — NoiKHARTUM 17 ... .

ploi torențiale s-au abătut asupra ca
pitalei Sudanului, transformând stră
zile orașului in adevărate rîuri. Au 
fost complet întrerupte legăturile pe 
șosea și cale ferată cu Khartumul. 
Conform ultimelor date, în oraș și-au 
Pierdut viața 70 de persoane, iar 213 
au fost rănite. Au fost distruse 115 000 
de locuințe. Un mare număr de sate 
din apropierea capitalei sudaneze au 
fost devastate de ape.

BELG RAD 17 (Agerpres). — Se
ceta care durează de aproape două 
luni in unele regiuni ale Iugoslaviei 
persistă, fiind, insolită de călduri pu
ternice. temperatura aerului oscilind 
înțre 30 și 40 de grade Celsius — re
latează agenția taniug. O serie de 
culturi agricole, in special de soia și 
porumb, sint Amenințate in Voivo- 
dina. zona cea mai. importantă a 
agriculturii, iugoslave, fh orașul Bo- 
sanski Petrovaț. din Bosnia și Her- 
țegovina. se resimte lipsa apei pota
bile. O secetă ut'it de îndelungată nu 
a mai fost intilnită in Iugoslavia din 
anii '50.

care s-a abătut 
Shaanxi, a pro- 

materiale

BEIJING 17 (Agerpres). — O pu
ternică furtună.
asii p ra pro vi n ci ei 
vocat importante pagube
— relatează agenția China Nouă. Au 
fost avariate circa 3 000 locuințe, 
5 800 ha teren arabil, s-au deteriorat 
270 km cale ferată și 16 poduri și 
treceri de nivel. Apel# umflate ale 
Fluviului Galben s-au revărsat asu
pra regiunii Zhengzhou, din provin
cia Henan.

Compania 
a anunțat 

de construire

japoneză 
lansarea 
a unei 

capaci-

PROIECT.
„Sumitomo" 
proiectului 
ambarcațiuni-cargou, cu o 
tute de 2 900 tone, care va traver
sa Oceanul Pacific in patru zile. 
Testele la care a fost supus proto
tipul au dat rezultate pozitive, ceea 
ce permite constructorilor apre
cierea că o primă traversare trans
atlantică vâ putea avea loc in 
1992. Noul cargou ar urma să fie 
mult mai competitiv decit avioane
le de'transport, avind in vedere 
capacitatea sa superioară de în
cărcare (respectiv de, zece ori mai 
mare decit a unui „jumbo-jet").

UN VAL DE CONCEDIERI a fost 
anunțat de conducerea concernului 
elvețian „Oerlikon-Buehrle". Potri
vit agenției A.D.N., pînă la mijlo
cul anului viitor vor fi desființate 
in cadrul concernului circa 400 de 
locuri de muncă. Primele conce
dieri au fost fixate pentru mijlocul 
lunii septembrie. '

ACCIDENT FEROVIAR. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., pe 
calea ferată Moscova — Leningrad, 
lingg stația Bologoe, s-a produs 
deraierea unui tren de pasageri, 
urmată de un incendiu care a cu
prins întreaga garnitură. Potrivit 
datelor preliminare, 22 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 107 
au fost spitalizate. O comisie gu
vernamentală cercetează cauzele 
accidentului.

.1

Guvernul francez critică 
noua lege comercială

LISABONA 17 (Agerpres). — în 
municipiul Leiria, din Portugalia, a 
avut loc o amplă manifestare con
sacrată României.

Au fost evidențiate — cu , acest 
prilej — semnificația actului istoric 
de la 23 August 1944, contribuția 
României la înfringerea Germaniei 
naziste, precum și succesele 
marcabile obținute in anii
strucției socialiste, îndeosebi sub 
conducerea înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

A fost inaugurată expoziția docu
mentară de fotografii „Omagiu", 
care prezintă activitatea revo
luționară de peste 55 de ani 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, succesele obținute de po
porul român in special în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

In cadrul unei expoziții de carte 
românească au fost expuse, la Ioc 
de cinste, opere din gîndirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost prezen
tate, de asemenea, lucrări ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, precum și volume 
din literatura română contem
porană.

LONDRA 17 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor organizate in 
Marea Britanie, la Birmingham a 
fost deschisă o expoziție de carte 
politico-socială și beletristică ro
mânească.

La loc de cinste au fost prezen
tate lucrări din gîndirea social- 
politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, publicate in 
ultimii ani în edituri britanice.

A fost inaugurată, de asemenea, 
o expoziție de fotografii infățișînd 
realizările economice și frumusețile 
naturale ale țării noastre.

PARIS 17 (Agerpres) — La Bi
blioteca Română de la Paris a fost 
deschisă o expoziție reprezentativă 
de carte social-politică si istorică.

La ' ’ ’
expuse 
general al 
Român, 
Socialiste 
Nicolae Ceaușescu.

loc de
opere

Partidului 
președintele 

România,

frunte au fost 
ale secretarului 

Comunist 
Republicii 
tovarășul

americana
PARIS 17 (Agerpres). — Guvernul 

francez a dat publicității o declara
ție în care critică in termeni ener
gici recenta legislație privind comer
țul exterior, adoptată de Congresul 
Statelor Unite. Guvernul de la Paris 
se declară „alarmat" de o astfel de 
lege, pe care o consideră inspirată 
de tendințele protecționiste care se 
fac simțite în Statele Unite. De ase
menea. in declarație se apreciază că 
unele reglementări cuprinse in lege 
nu sint conforme cu normele privind 
comerțul mondial din ■ cadrul Acor
dului General pentru 
merț (G.A.T.T,).

AMERICA

Tarife și Co-

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI PAKISTANULUI 1

MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
ISLAMABAD 17 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de pre
să, președintele Pakistanului, Mo
hammad Zia-ul Haq, și-a pierdut 
viața în urma unui accident produs 
miercuri. Avionul militar în care se 
afla șeful statului pakistanez s-a 
prăbușit la scurt timp după deco
larea sa de pe aeroportul din La
hore. Citind postul de radio pa
kistanez, agențiile de presă relatează 
că toate persoanele aflate la bord.

între care președintele Comitetului 
Mixt al Șefilor de Stat Major, gen. 
It. Akhtar Abdul Rahman Khan, 
precum și ambasadorul Statelor Uni
te la Islamabad, și-au pierdut viața.

A fost declarat doliu național pe 
timp de 10 zile.

Potrivit Constituției țării, pre
ședintele Semitului, Ghulam Ishaq 
Khan, a preluat prerogativele de șef 
al statului — anunță agenția pakis
taneză de știri APP.

(din ACTUALITATEA POLITICĂ)
CENTRALĂ

Spre relansarea procesului de pace
La un an de la declanșarea pro

cesului de pace in Ameriea Cen
trală, aprecierile? observatorilor po
litici asupra îndeplinirii acordului 
de la Ciudad de Guatemala, semnați 
de președinții țărilor din zonă, os
cilează intre elogii „post factum" a- 
duse protagoniștilor și evaluări mar
cate de' rezerve. în general se con
sideră că. deși îndeplinirea prevede
rilor acordului nu poate fi socotită 
drept satisfăcătoare, bilanțul 
răi este totuși încurajator, 
avansat - indiscutabil pe calea 
iar acum problema care se 
este de a face înțelegerile cu 
rat viabile și, mai cu seamă, 
sibile.

Mulți comentatori sint de
că țara unde s-au petrecut cele mai 
multe schimbări pe linia prevederi
lor acordului de pace este NICARA
GUA. Unul din pașii de seamă in 
direcția aplicării acordului a fost ac
ceptarea de către guvernul nicara
guan a unor tratative directe cu 
opoziția armată — așa-numiții „con
tras" —ceea ce a dus, in luna mar
tie a.c., la înțelegerea privind o în
cetare provizorie a focului.

; Cum se știe, a intervenit însă un 
recul la începutul lunii iunie, o dată 
eu ruperea negocierilor între sandi- 
niști și forțele „contras". Reculul a 
devenit și mai evident la jumătatea 
lunii iunie, de cind s-a reluat publi
carea periodică a comunicatelor ofi
ciale privind ciocnirile armate, sol
date cu inevitabile pierderi. Lu
crurile s-au complicat prin tulbură
rile de la Nandaime, localitate situa
tă la sud-est de Managua. unde, 
așa cum au făcut cunoscut autori
tățile nicaraguane. opoziția a recurs 
la organizarea unei manifestații „.în 
scopuri evident provocatoare, urmă
rind destabilizarea situației din 
țară". Ca urmare a incidentelor pro- 

' duse, 38 de fruntași opoziționiști au 
fost arestați și deferiți justiției, ho- 
tărindu-f>e. totodată, închiderea unui 
post de radio și suspendarea tempo
rară a ziarului „La Prensa". Aceste 
măsuri, alături de exproprierea ce
lei mai mari fabrici 4e zahăr din 
țară (San Antonio) și declarația pre
ședintelui Daniel Ortega că procesul 
politic nicaraguan este „de clară 
orientare socialistă" au fost folosite

directă a pre- 
Daniel Orte- 
opoziționiștilor 
realizarea ne-

gene- 
că s-a 

păcii, 
pune 

adevă- 
irever-

părere

de opoziție pentru a reproșa sandi- 
niștilor „Închiderea spațiului politic". 
In ce privește forțele „contras", a- 
cestea condiționează reluarea dialo
gului de participarea 
ședintelui nicaraguan 
ga, de eliberarea 
arestați la Nandaime.
gocierilor in afara Nicarag'uei și. tot
odată. ca președinții centroamericani 
să fie garanți ai eventualelor acor
duri încheiate.

Deși s-ar părea că lucrurile au 
luat o turnură nefavorabilă, pînă și 
unii observatori din rindurile opozi
ției politice interne se arată mai 
degrabă optimiști, considerînd că 
tensiunile actuale s-ar încadra în ca
tegoria „mișcărilor tactice" și că 
înăsprirea pozițiilor nu poate fi so
cotită ireversibilă, ci ar putea prea 
bine prevesti o nouă etapă de nego
cieri în direcția reconcilierii. Cu atît 
mai mult cu cit in rindurile grupă
rilor „contras" s-au produs in ulti
ma vreme o serie de delimitări și 
chiar sciziuni, mai ales după 
propulsarea, in conducerea forțelor 
antisandiniste, a lui Enrique Ber
mudez, fost colonel în garda națio
nală somozistă. care și-a dobîndit o 
tristă faimă prin rolul său în 
primarea mișcării democratice.

în celelalte țări semnatare 
acordului de pace, avansul se 
zintă mult mai modest. ÎN SALVA
DOR s-a produs în ultimul an o 
deschidere politică, în urma căreia 
conducători ai Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R., aripa politică 
a mișcării insurecționale „Frontul 
Farabundo Marti de Eliberare Na
țională") s-au întors în țară și a 
fost creată „Convergenta Democra
tică", organizație ce-și propune să 
lupte pentru schimbări prin mij
loace politice. Pe de altă parte însă, 
conflictul armat din țară, care du
rează de opt ani. continuă fără să 
existe deocamdată vreun indiciu că 
i s-ar putea pune capăt, întrucît gu
vernul pretinde gherilei să depună 

. armelq ca prim pas spre orice înțe
legere.

O situație oarecum similară o în
fățișează și GUATEMALA, unde ti
midele încercări de a se trece la 
un dialog între guvern și mișcarea 
de gherilă au fost suspendate sine

re-

ale 
pre-

die, in esență tot din cauza insis
tenței ca depunerea armelor de că
tre insurgenți și integrarea lor in 
viața politică să fie condiția preala
bilă a celorlalți pași spre normali
zare.

în procesul declanșat prin acordul 
de pace încheiat acum un an prezin
tă importantă însă nu numai inven
tarul măsurilor concrete adoptate 
între timp, ci și unele deplasări se
sizabile in politica externă a sta
telor respective, marcată de o evi
dentă tendință spre autonomie. S-a 
observat, astfel, o creștere a rezis
tenței acestor țări în fața presiuni
lor din afară-. Unul din exemplele 
cele mai recente il oferă întilnirea 
de la sfîrșitul lunii iulie a secreta
rului de stat american. George 
Shultz, cu miniștrii de externe ai 
țărilor din America Centrală (cu ex
cepția celui 
care S.U.A.
o declarație 
raguei, dar 
s-a încheiat 
rație, respinsă de interlocutorii cen- 
troamerioani.
vedește că în rindul cercurilor 
afară rămine înrădăcinată mentali
tatea că statele din zona Americil 
Centrale nu pot, fi altceva decit 
„curtea din dos" a S.U.A. Chiar în 
momentul de față tactica presiunilor 
se face din nou simțită în intențiile 
de reluare a ajutorului american 
pentru forțele „contras" din Nica
ragua. Zilele trecute. Senatul S.U.A. 
a aprobat un plan de „asistență uma
nitară" pentru „contras" in valoare 
de 27 milioane dolari.

Caracterul complex și contradic
toriu al evoluțiilor din istmul cen- 
troamerican îndreptățește, mai mult 
ca oricînd, opinia că, în asemenea 
condiții, important este să; prevaleze 
voința de a depăși piedicile, pentru 
a se putea înainta, astfel ca proce
sul reconcilierii să devină ireversi
bil. Sub semnul acestei idei au și 
început pregătirile pentru realizarea, 
în Salvador, la sfîrșitul acestei luni, 
a unei noi întîlniri centroamericane 
„la vîrf", menită să reimpulsioneze 
eforturile de instaurare a păcii în 
zonă.

nicaraguan), intilnire la 
intenționau să impună 
de condamnare a Nica- 
care. în cele din urmă, 
fără o asemenea decla-

Un episod care do-
din

Vasile OROS
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