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Formarea omului nou, 
cu un larg orizont științific
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EXPO
- cit mai eficient^

După cum este cunoscut, problemele privind expor
tul se situează, constant, in centrul preocupărilor con
ducerii partidului și statului nostru. în ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 sep
tembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut minis
terelor, centralelor industriale, tuturor factorilor de 
răspundere din economie să acorde o atenție de prim 
ordin realizării exportului, asigurării tuturor condiții
lor pentru livrarea la timp și de bună calitate a tutu
ror produselor prevăzute in contractele cu beneficiarii 
externi. Se impune, in acest sens, creșterea hotărită, 
mult mai puternică a răspunderii centralelor. între
prinderilor producătoare și de comerț exterior în în
treaga activitate de export, toate la un loc fiind che
mate să acționeze cu ma) mUită hotărire nentru valori
ficarea superioară a produselor românești pe piața ex
ternă. Capătă, de asemenea, importanță deosebită per-

R T U L
cît mai competitivi
fecționarea neîntreruptă a activității fiecărei verigi 
care participă la derularea optimă a comerțului exterior 
— pornind de la prospectarea pieței externe pînă la în
casarea contravalorii mărfurilor expediate. Colaborarea 
între unitățile care participă la realizarea și comer
cializarea produselor trebuie abordată intr-un spirit 
nou. deschis, de pe pozițiile interesului fundamental 
comun. eliminîndu-Se barierele birocratice, sincooele 
din circuitul informațional, concepțiile ingust-departa- 
mentale. care. în ultimă instanță, diminuează volumul 
si eficienta comerțului exterior.

Dezbaterea noastră, organizată la Centrala Industriei 
pielăriei, cauciucului și încălțămintei din București, 
si-a propus să pună in evidență preocupările existente 
ne linia îmbunătățirii rezultatelor obținute în activi
tatea de export, experiența acumulată în acest dome
niu, dar și lipsurile care persistă.

Trebuie precizat de la bun început 
faptul că rezultatele la export înre
gistrate în acest an de Centrala in
dustriei pielăriei, cauciucului și în
călțămintei s-au îmbunătățit simți
tor față de anul precedent. Pentru 
întregul an. contractele în curs de 
derulare asigură o creștere a expor
turilor cu peste 46 la sută pe relația 
devize convertibile și cu 9 la sută 
pe relația cliring țări socialiste, iar 
încasările efective sint. pină in pre
zent, cu peste 20 la sută superioare 
realizărilor perioadei corespunzătoare 
din 1987. Cum se explică această di
namică ascendentă ? Iată opinia ex
primată in acest sens de dr. econo
mist Valeriu Androne, directorul co
mercial al centralei :

«Nu exagerez cu nimic spunind că 
exportul constituie una dintre pre
ocupările fundamentale ale centralei 
noastre și principala sarcină a direc
ției in care îmi desfășor activitatea. 
Rezultatele din acest an sint rodul 
măsurilor cu caracter extensiv și in
tensiv luate in unitățile centralei, 
intre cele extensive se situează cu
prinderea unor noi întreprinderi in 
producția pentru export — cum lint 
„Argeșeana" Pitești ți „Montana" 
Cîmpulung Moldovenesc — și dezvol
tarea unor linii tehnologice noi la 
întreprinderi cu tradiție in materie. 
Astfel, la „Progresul" București două 
noi linii tehnologice lucrează in ex
clusivitate pentru piața externă, iar 
la întreprinderile „Dîmbovița" și 
„Flacăra roșie" din București ponde
rea exportului in totalul producției a 
ajuns la aproape 90 la sută.

O atenție specială acordăm, firesc,

măsurilor cu caracter intensiv. între 
acestea, m-aș referi la dezvoltarea, 
pe aceleași capacități, a exportului, 
în special pe seama diversificării sor
timentale și cuprinderii unor noi seg
mente de piață, prin utilizarea la 
indici superiori a echipamentelor și 
forței de muncă existente. Este cazul 
în special al întreprinderilor „Spu- 
motim" din Timișoara și „13 Decem
brie" din Sibiu. O preocupare de sea
mă o reprezintă realizarea unor sor
timente pe care le fabricăm cu o 
productivitate fizică mai inaltă, la 
același preț ori la prețuri mai mari, 
precum și a unor sortimente care 
valorifică mai bine materia primă, 
inglobind un volum sporit de ma
noperă.

Una din ideile care „au prins" a 
fost și aceea a stimulării competiției 
între unitățile centralei. împreună cu 
I.C.E. „Arpimex" am realizat colec
ții de mostre cu aceleași produse 
realizate de întreprinderi diferite, co
manda externă revenind, bineînțeles, 
acelei unități care le fabrică mai bine 
și cu cheltuieli mai mici. Acest sis
tem a creat o adevărată emulație in 
colectivele tuturor întreprinderilor șl 
a permis afirmarea rapidă a celor 
mai butii. Chiar și. pentru noi a fost 
o surpriză saltul unor unități — pre
cum „Vilceana" din Rîmnicu Vîlcea 
— care au înregistrat an de an creș
teri mari ale exporturilor, in primul 
rind ca urmare a eforturilor de auto- 
perfecționare ale colectivelor respec
tive».

O evoluție spectaculoasă a expor
turilor a înregistrat și întreprinderea

„Spumotim" din Timișoara : în nu
mai trei ani s-a triplat exportul 
direct — realizat astăzi în proporție 
de 90 la sută pe relația devize con
vertibile — și a crescut substanțial 
și cel indirect, astfel că. în prezent, 
85 la sută din producția unității este 
destinată partenerilor de peste hota
re. Această evoluție nu este cîtuși de 
puțin rodul întîmplării, ci este o ur
mare firească a preocupărilor siste
matice ale colectivului pentru diver
sificarea ofertei, pentru înnoirea pro
ducției. pentru aplicarea rapidă în 
producție a unor soluții tehnice și 
tehnologice noi. de mare eficiență, 
în acest sens. dr. inginer Nicolae 
Marcu, directorul unității, a spus :

«întreprinderea noastră exportă o 
gamă largă de articole de sport și 
de camping, alte bunuri de larg con
sum. Este o activitate eficientă, din 
mai multe motive. în primul rind, 
pentru că prelucrăm materii prime 
indigene — celofibră, tn, cînepă, 
poliester, PVC — valorificîndu-le 
la prețuri și in condiții comerciale 
foarte avantajoase. In al doilea rind, 
pentru Că aplicăm tehnologii moder
ne. de mare randament, parte din 
soluțiile tehnice fiind brevetate ca 
invenții. în acest sens, precizez că 
întreprinderea este titulară a aproape 
40 de brevete de invenție, marea 
majoritate aplicindu-se in producția 
curentă. în al treilea rind, pentru că 
cererea de pe piață Ciește in ritm 
rapid, iar tendința se pare că se 
menține pe termen lung, astfel incit

Sub egida generoaselor deschideri 
teoretice și practice ale Congresului 
al IX-lea al partidului, studiul sis
tematic, multilateral și profund, eta
pă cu etapă, al cerințelor progresu
lui societății noastre socialiste. al 
corelațiilor și ierarhizării exigențe
lor ce se impun în procesul dezvol
tării, interpretarea teoretică a con
cluziilor desprinse în urma acestui 
examen analitic ridică acțiunea prac
tică la orizohtul viziunii cuprinză
toare, la acel nivel de certitudine ce 
se poate constitui numai sub autori
tatea raționamentului științific. în 
lumina acestor cerințe, statornic 
formulate, reafirmate și aplicate în 
politica Partidului Comunist Român, 
Tezele din aorilie pun în fața parti
dului și a țării cerințe de maximă 
actualitate.

Așa cum se subliniază cu deose
bită pătrundere ș.i, pregnanță in Te
zele din aprilie, esența actualei eta
pe este trecerea de la extensiv la 
intensiv, de la cantitate la calitate, 
de la practicism la știința rezolvării 
problemelor conducerii sociale, de la 
soluție la optima soluție, de la 
inerția obișnuinței la inițiativa crea
toare integrată în valori materiale 
și spirituale de, mai înaltă consistență 
și putere de af.irmare. în acest con
text devin necesare mentalități noi, 
comportamente , sociale și personale 
adecvate unui nou stil de gîhdire și 
de angajare față de factorii obiectivi 
care guvernează realizarea, calității. 
Exigențele calității, intensivului, op
timului se întemeiază pe un alt mod 
de a vedea lucrurile, pe alte resurse 
de cunoaștere, pe resorturi morale 
și civice care presupun un fel nou 
de reprezentare a scopurilor și în
datoririlor. Calitatea se conjugă nu
mai cu imperativele științei și ale 
înaltului profesionalism, orice dile
tantism și improvizație fiindu-i po
trivnice. De aceea, așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„trebuie să acordăm mai multă a- 
tenție ridicării nivelului de cunoș
tințe, incepind cu cadrele de partid,

nu numai unele cunoștințe generale, 
ci cunoștințe legale de nivelul actual 
de dezvoltare a societății, a științei, 
a tehnicii".

Socialismul a edificat nu numai 
sțructuri sociale noi, nu numai forțe 
materiale de producție moderne și 
cadre inedite de viață, dar, în inti— 
mă corelație și interdependență cu 
aceistă creație, el a deschis porțile 
unei ample și adinei reconstrucții 
umane. Felul de a fi al omului de 
a gîndi și de a-și înțelege rostul 
existenței au intrat sub orizontul al
tor cerințe și al altor modele 
de viață, decît cele instaurate 
de-a lungul vechilor vremuri. Un 
om nou a început să ia ființă, 
un om multiplicat în sensul 
noului de atîtea ori cît este necesar 
pentru înfăptuirea unei mari revo
luții sociale, pentru marile ei reali
zări. Așa cum a demonstrat-o nân- 
trerupt experiența edificării noii so
cietăți in țara noastră, socialismul 
a conferit o nouă dimensiune V’lo
rică omului. Orinduirea socialistă a 
pus bazele unei noi condiții uma
ne, făcind obiectiv necesare educația 
pe coordonatele demnității omului, 
învățarea, cunoașterea, stăpînirea la 
un înalt grad a profesiunii, partici
parea activă la viața social-politică, 
exigența morală, emanciparea de 
prejudecată și superstiție, însușirea 
unui mod de viață compatibil cu 
niveluri superioare de civilizație. O 
vastă arie de cultură — de cultură 
generală, profesională, etică, esteti
că, politică, cetățenească — se gă
sește la dispoziția fiecăruia. Noul 
climat al spiritualității umane își 
găsește izvoarele de vitalitate în 
amplitudinea și diversitatea înteme
ierilor materiale ale epocii socialis
mului, în modernizarea forțelor de 
producție și în judicioasa lor repar
tizare pe cuprinsul țării. în cerin
țele de inteligență, cunoaștere și in
ventivitate ale noilor tehnologii, în 
structurile organizatorice reclamate 
de o economie modernă, în institu- 
ționalizarea mijloacelor puse la dis-

poziția vieții și conducerii democra
tice a societății la toate nivelurile. 
Toate aceste temeiuri materiale, cu 
funcții specifice definite prin fina
litățile lor sociale sint, în același 
timp, factori primordiali ai mode
lării gîndirii și conduitei umane.

Omul nou a fost și va fi totdeauna 
o înfăptuire și un deziderat al tutu
ror epocilor de prefacere socială. El 
este cel care anticipează noul, care 
proiectează înfățișarea ideală a viito
rului, materializează proiectul prin 
munca și voința sa, se trans
formă pe sine însuși in cursul 
înfăptuirii idealului social-uman că
ruia i s-a dăruit. Fără oameni noi 
societatea ar fi rămas fără istorie, 
fără progres, fără să se depărteze 
de începuturi. Armonizarea dintre 
oameni și un nou timp social a con
stituit mereu una din tensiunile ho- 
tărîtoare sub care s-a desfășurat 
atît ascensiunea istorică a societății, 
cît și cea a profilului spiritual, com
portamental al individualităților 
umane. Fiecare epocă, fiecare etapă 
a unei epoci a modelat oameni și 
colectivități umane. Acest imperativ 
a rămas și va rămîne totdeauna ac
tual și el devine cu atit mai acut 
în momentele cruciale ale dezvoltă
rii societății.

Transformarea felului de a fi și 
de a gîndi al oamenilor, remodela- 
rea conduitelor umane sint o parte 
inseparabilă a procesului revoluțio
nar. De aceea, reconstrucția omului, 
cum filozofiile au numit prefacerile 
din conștiința socială și, impli
cit, din conștiința individuală a 
oamenilor, nu poate rămine la 
discreția proceselor spontane, la 
voia întimplării. Această „recon
strucție" este, fără îndoială, cea 
mai complexă și mai amplă in 
timp transformare înfăptuită de 
revoluția socialistă, cu atit mai mult 
cu cît asupra conștiinței umane ope
rează un număr nesfîrșit de factori

Constantin POPOVIC1 

(Continuare în pag. a Il-a)

iN INTERESUL PRIETENIEI, COLABORĂRII Șl BUNEI VECINĂTĂȚI
Să înceteze acțiunile tendențioase, 

răuvoitoare, contrare cerințelor 
dezvoltării irelațiilor româno-ungare!

(Continuare în pag. a IlI-a)

La întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivițâ roșie" din Capita
la, brigada complexă de mon- 
tori, condusă de Gheorghe Dar- 
viș, finalizează un nou utilaj de 

înaltă complexitate
Foto : S. Cristian

Conștiința 
apartenenței 
la prezent

în pofida miilor și miilor de 
volume de studii docte publica
te in lumea întreagă despre 
procesul creației artistice, în
deosebi literare, secretul trans
formării unor structuri verbale 
în valoare estetică, adică — așa 
cum spune Tudor Vianu — „în 
produsul finalist și înzestrat cu 
valoare al unui creator moral, 
care, intrebuințînd un material 
și integrind o multiplicitate, a 
introdus in realitate un obiect 
calitativ nou“, nu a fost pină 
acum descifrat. Ceea ce însă 
putem afirma că știm cu sigu
ranță este ceea ce constata un 
alt estetician român contempo
ran. Liviu Rusu. intr-un „eseu 
asupra creației artistice'1, că, a- 
nume : „creația artistică este o 
atitudine totalitară a personali-

ÎNSEMNĂRI
tații creatoare în fața unui dez
echilibru sau a unui conflict al 
sufletului, care revelează pro
blemele adinei ale existenței și 
care nu poate fi dominat altfel 
decît printr-o activitate crea
toare".

Dacă interpretăm corect deo
sebirea dintre „dezechilibru" și 
„conflict", ajungem, cred, la 
descoperirea celor două surse 
principale ale creației artistice, 
în speță a celei literare : dez
echilibrul produs în conștiința 
creatorului de o puternică ex
periență personală, de trăirea 
unei situații-limită, și conflictul 
dezlănțuit în conștiința creatoa
re de examinarea plină de răs
pundere și încărcată de semni
ficații dramatice sau optimiste 
a realității umane, sociale sau 
istorice.

Este. cred, o trăsătură carac
teristică a literaturii române 
frecventa contopire în aceste 
două trăiri a unor puternice 
experiențe, a celei personale și 
a celei social-istorice. intr-o 
unitate plină de forță sugestivă 
și de zguduitoare semnificații, 
rod al existenței unui popor în 
istoria căruia marile tragedii, 
încercări, biruințe și eșecuri, 
dureri și speranțe obș'ești au 
constituit în același timp răsco
litoare experiențe personale ale 
fiilor acestui popor și în istoria 
căruia scriitorii au fost întot
deauna — așa cum spune atît 
de frumos G. Călinescu intr-un 
rind din Prefața la „Istoria li
teraturii române de la origini 
pină în prezent", „eternii noștri 
păzitori ai solului veșnic".

Francisc PACUR ARIU
(Continuare în pag. a IV-a)

Pretutindeni, forțele din agricultură - 
angajate puternic la strînsul recoltei 

și la pregătirea celei viitoare
9 In toate unitățile agricole, în toate 

județele este nevoie de o puternică 
concentrare de forțe, astfel iacii, în ace
lași timp cu urgentarea recoltării florii- 
soarelui și a porumbului, să se asigure 
înebeieroa imediată a siriusului inului și 
fasolei pentru boabe

® în grădini și livezi trebuie concen
trate forțele umane și mijloacele meca
nice necesare spre a se urgenta la ma
ximum strîngerea legumelor și fructelor

® Pretutindeni, prin grăbirea recoltă
rii și eliminarea cu desăvîrșire a orică
ror pierderi, este necesar să se urmă-

In pagina a lll-a, relatări

rească realizarea producțiilor cel puțin 
la nivelul evaluărilor la fiecare cultură 
în parte

® Pentru a se putea începe semăna
tul la termenele stabilite, este obli*;ato- 
riu ca peste tot arăturile pentru însă- 
mînțări să se execute integral, pe toa
te terenurile ce urmează a fi cultivate 
cu cereale păioase

© Cadrele de conducere și specialiș
tii din unitățile agricole au datoria de a 
se afla permanent în cîmp, asigurînd 
bunul mers al lucrărilor

din județele Botoșani, Arad și Olt.

Producția fizică - realizată exemplar
BUCUREȘTI

De la începutul anului și pînă în 
ptezent, oamenii muncii de la în
treprinderea de mașini grele din 
Capitală — unitate fruntașă in în
trecerea socialistă pe ramură — au 
executat și livrat beneficiarilor in
terni și partenerilor străini impor
tante cantități de echipamente e- 
nergetice, mașini, utilaje și insta
lații de înaltă complexitate tehni
că. O atenție prioritară a fost a- 
cordată, în toate secțiile de pro
ducție, realizării la termen și in 
condiții de calitate ireproșabilă a 
echipamentelor și instalaților des
tinate să echipeze Centrala nuclea- 
ro-electrică de la Cernavodă.

Buna organizare a muncii, apli
carea în practică a măsurilor cu
prinse în programul de moderni
zare, implementarea unor tehnolo
gii noi, de inaltă productivitate au 
permis să se realizeze suplimentai 
însemnate cantități de blocuri for
jate, prăjini de foraj, cilindri de 
laminor, în condițiile reducerii 
consumurilor de materii prime, 
materiale, energie electrică și com
bustibil. Cea mai recentă realizare 
a colectivului de aici o constituie

finalizarea generatorului pentru 
blocul nr. 3 de la C.E.T. Progresul 
București.

De remarcat că în obținerea a- 
cestor rezultate o contribuție deo
sebită și-au adus oamenii muncii 
din secțiile turbine și alternatoare 
din cadrul fabricii de utilaj ener
getic. (Gh. Ioniță).

HUNEDOARA
Harnicul colectiv al minei Deva, 

ce se numără de mai multi ani 
printre fruntașii din județ, rapor
tează și în acest an frumoase suc
cese în producție. Minerii Si Pre
paratorii acționează cu răspundere, 
intr-un climat angajant, de ordine 
și disciplină pentru organizarea 
superioară a muncii, fo’osirea de
plină a capacităților de producție 
în vederea înfăptuirii ritmice a 
prevederilor de plan pe fiecare 
formație de lucru și schimb. Drept 
urmare, de la începutul anului și 
pînă în prezent s-au realizat în
semnate depășiri la producția fizi
că și la ceilalți indicatori de plan. 
Astfel, prin creșterea productivită
ții muncii s-au extras suplimentar 
34 000 tone minereu, valoarea pro-

ducției-marfă peste plan fiind mai 
mare cu 27 milioane lei. în condi
țiile depășirii si a prevederilor la 
lucrările de investiții și ale obți
nerii de economii la cheltuielile to
tale și materiale de producție pla
nificate. (Sabin Cerbu).

BIHOR
Angajați cu toate forțele în 

întrecerea socialistă, oamenii mun
cii de la „Electrocentrale" Oradea, 
colectiv distins cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", și-au 
sporit eforturile pentru a asigura 
funcționarea ireproșabilă, cu ran
damente superioare a instalațiilor 
și agregatelor, reușind să pulseze 
suplimentar în sistemul energeti: 
național, de la începutul anului, 
peste 100 milioane kWh energie 
electrică. Semnificativ este faptul 
că, prin spiritul gospodăresc pro
movat la fiecare loc de muncă, 
unitatea înregistrează consumuri 
proprii tehnologice sub cele norma
te. Ni se precizează că funcționează 
la capacitate și cele două grupuri 
energetice de 50 MW de la termo
centrala Oradea II, producînd su
plimentar, în anul In curs, peste 
43 milioane kWh. (loan Laza).

Zilele acestea. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. âl P.C.R. a discutat 
și aprobat rezultatele intîlnirii și 
convorbirilor da la Arad dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kăroly 
Grdsz, Secretarul general al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare.

Așa cum se cunoaște, Comitetul 
Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere inițiativei luate de secretarul 
general al > Partidului Comunist 
Român de a propune secretarului ge
neral al P.M.S.U. o intîlnire pentru 
a discuta stadiul relațiilor ro
mâno-ungare. Această inițiativă a 
fost determinată — după cum a sub
liniat în cadrul intîlnirii de la Arad 
tovarășul Nicolae Ceauș ?scu — de 
faptul că in ultimul timp în presa 
ungară s-au intensificat atacurile 
si acțiunile denigratoare la adresa 
României, a realizărilor poporului 
român, a politicii partidului și statu
lui nostru de construcție socialistă. în 
organizarea acestei întilniri s-a pornit 
de la necesitatea de a se pune capăt 
acestor manifestări și de a se găsi 
căile pentru dezvoltarea normală a 
relațiilor româno-ungare. pentru în
tărirea prieteniei, a colaborării și 
bunei vecinătăți intre cele două țări 
Si popoare. Convorbirile purtate în 
cadrul intîlnirii și rezultatele aces
tora au demonstrat cu putere cît de 
justă și utilă a fost această inițiativă 
a secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român, România 
socialistă consideră că între România 
și Ungaria nu există nici un fel de 
probleme. La baza relațiilor dintre 
țările noastre stau principiile înscri
se în Tratatul de prietenie și cola
borare româno-ungar, în alte acor
duri internaționale. Apariția în presa 
ungară, în alte mijloace de infor
mare a unor relatări și comentarii 
tendențioase la adresa țării noastre 
n-au făcut decît să creeze artificial 
probleme care duc la încordare și 
nu sint in nici un fel de natură să 
servească intereselor celor două 
popoare de a trăi în înțelegere, 
colaborare și bună vecinătate.

în cadrul intîlnirii de la Arad, 
secretarul general al partidului nos
tru s-a referit la o serie de fapte 
care arată că presa ungară. în ge
neral mijloacele de informare în 
masă din Republica Populară Ungară 
prezintă în mod deformat situația 
din România, relatează stări de 
lucruri care nu corespund reali
tății, inclusiv în ce privește pro
gramul de modernizare și orga
nizare a localităților țării, de ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui român. în legătură cu aceasta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat clar în cadrul intîlnirii că aces
tea sint probleme interne, a căror 
rezolvare privește exclusiv partidul 
nostru, poporul român, singurele în 
măsură să hotărască asupra lor si să 
le soluționeze.

De altfel, însuși secretarul general 
al P.M.S.U., exprimîndu-și acordul 
cu acest principiu, sublinia la con
ferința de presă de la Arad că este 
„de aceeași părere cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că judecarea și 
calificarea politicii proprii revin 
popoarelor noastre".

Ne miră de aceea că, deși in cadrul 
întîlnirii s-a atras atenția și s-a 
căzut de comun acord asupra unei 
informări corecte privind realitățile 
din fiecare țară, o serie de publicații 
din R.P. Ungară, inclusiv ziarul 
„NâpSz-’badsăg", organul de presă al 
C.C. al P.M.S.U., au publicat articole 
care, prin conținutul lor, denaturind 
faptele, lasă impresia unei stări de 
nemulțumire pentru faptul că o ase
menea Intîlnire a avut loc și că în 
cadrul ei s-a ajuns la înțelegerea

de a se acționa, și de o parte șî de 
alta, pentru depășirea problemelor 
ce s-au ivit in raporturile româno- 
ungare și pentru dezvoltarea pri
eteniei și colaborării între cele două 
țări și popoare.

Și după această Intîlnire. presa 
ungară — făcîndu-se ecoul unor 
cercuri și grupuri ostile, șoviniste și 
naționaliste — continuă să prezinte 
denaturat realitățile din România, 
inclusiv situația oetățenilor români 
de naționalitate maghiară, deși 
este bine cunoscut că, Partidul 
Comunist Român a rezolvat de 
mult problema națională, in mod de
mocratic, în spiritul socialismului, 
asigurînd în fapt deplina egalitate 
între toți cetățenii patriei noastre. 
Credem că nu este un secret pentru 
presa ungară că in multe țări sânt 
mari deosebiri și discriminări, că 
există multe probleme grave nesolu- 
ționate, care privesc dreptul lâ mun
că. la învățătură, la afirmare liberă 
si egală a oamenilor muncii în viața 
socială și politică. S-ar putea discuta 
mult despre aceste probleme, inclusiv 
despre măsura în care cetățenilor 
unguri de naționalitate română sau 
de alte naționalități le sint asigurate 
în Ungaria toate condițiile de afir
mare egală în viata eccjnomică și 
socială — și cărora reforma eco
nomică din această țară le creează 
o situație grea, le afectează nivelul 
de trai. Noi pornim însă de la faptul 
că acestea sint probleme a căror re
zolvare revine partidului și guvernu
lui din tara vecină.

Este o realitate care nu poate fi 
contestată de nimeni că în România 
socialistă, ca rezultat al înfăptuirii 
consecvente a politicii juste a parti
dului nostru, de dezvoltare armo
nioasă a industriei, a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, de 
ridicare economico-socială a tuturor 
zonelor și localităților patriei, toți 
oamenii muncii, indiferent care le-au 
fost strămoșii mai îndepărtați sau 
mai apropiați, se bucură de aceleași 
drepturi și libertăți, beneficiază în 
mod egal, fără nici o discriminare, 
de roadele dezvoltării economiei, ști
inței, învățămîntului și culturii, in
clusiv în ce privește folosirea limbii 
materne.

Este de neînțeles cum — deși in 
cadrul intîlnirii s-a apreciat de 
către partea ungară că în urma dis
cuțiilor purtate problema moderni
zării orașelor și comunelor din 
România a fost mai bine înțeleasă, 
convenindu-se chiar să se facă un 
schimb de delegații pentru mai 
buna cunoaștere a situației reale 
din fiecare țară, — totuși, preșa 
ungară continuă să pună în discuție 
și să prezinte această problemă în 
mod denaturat și speculativ. Po
porul român este profund indignat 
de asemenea încercări grosolane de 
falsificare a realităților și denigrare 
a politicii românești și dezaprobă cu 
toată fermitatea aceste practici. 
A informa corect și a prezenta in 
mod real stările de lucruri, a milita 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării, și nu ,a semăna ură și discor
die între popoare, constituie o înda
torire elementară a presei, pe care 
o cunosc, desigur, și ziariștii din 
Ungaria.

în cadrul Intîlnirii de la Arad, in
clusiv la conferința de presă, secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sub
liniat cu claritate că problemele 
constructlei socialiste sint probleme 
ale fiecărei țări, ale fiecărui partid 
— și cu acest principiu s-a declarat 
pe deplin de acord și secretarul ge
neral al P.M.S.U., tovarășul Kâ- 
roly Grăsz. Este dreptul fie
cărui partid, al fiecărui popor de a 
hotărî de sine stătător căile și me
todele de edificare a noii societăți, 
politica sa internă și externă, fără 
nici un amestec din afară. Nu se 
poate admite nimănui să dea lecții

cum să fie soluționate problemele 
construcției socialiste dintr-o țară 
sau alta 1

Dacă ar ti să punem In discuție 
politica unui partid sau a altuia, ar 
trebui să arătăm și noi că Partidul 
Comunist Român, poporul nostru nu 
sint de acord cu multe aspecte ale 
reformei economice din Ungaria, care 
au consecințe negative și afectează 
nivelul de trai al oamenilor muncii, 
cum sint inflația, creșterea prețuri
lor și scumpirea costului vieții, ac
centuarea șomajului, lipsa de locu
ințe, alte asemenea fenomene.

Ținînd seama de toate acestea, n-ar 
fi mai bine ca. în loc să se ocupe de 
speculații și insinuări la adresa 
altora, presa, mijloacele de infor
mare in masă din Ungaria să se pre
ocupe de problemele din propria 
țară ? Iar, în ce privește România, 
ar fi fost mai normal și în spiritul 
bunelor relații, al respectului pen
tru adevăr, ca presa, radioul și tele
viziunea din Ungaria să prezintă 
hotăririle partidului și statului nos
tru privind majorarea venituri
lor tuturor cetățenilor, faptul că 
retribuțiile celor cu venituri mici 
au fost sporite cu 32 la sută, ceea 
ce demonstrează că ridicarea siste
matică a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului constituie o 
latură esențială, inseparabilă a poli
ticii noastre de construcție socialistă.

Totodată, presa ungară lasă să 
se înțeleagă că, in urma întîlnirii la 
nivel înalt din 1977, de la Oradea și 
Debrețin, înțelegerile convenite cu 
acel prilej nu ar fi fost aduse la în
deplinire din cauza țării noastre, 
trecînd sub tăcere, în mod deliberat, 
că tocmai din cauza părții ungare nu 
au mai avut loc întilniri la 
nivel înalt, că reprezentanții Unga
riei nu au acționat pentru reali
zarea acestor înțelegeri, întrucît nu 
au dorit aceasta, venind cu pretenții 
nerealiste, exagerate, care în nici un 
caz nu puteau fi luate în considera
ție. Se cunosc bine aceste probleme 
si nu este nevoie să intrăm în amă
nunte. Ar fi fost firesc ca și în 
această privință presa ungară să in
formeze corect, să arate din ce cauză 
și cine poartă răspunderea pentru 
nerealizarea celor stabilite la întâl
nirile din 1977.

Presa ungară face, de pildă, 
mare caz de faptul că în ulti
ma vreme nu s-a mai întilnit 
comisia mixtă de istorici sau cea 
de colaborare culturală. Or, fără 
să existe consultare între istoricii 
din cele două țări, cum se convenise, 
in R.P. Ungară au fost publicate o 
așa-zisă istorie a Transilvaniei, „stu
dii" și articole în care abundă dena
turările și interpretările tendențioase 
în legătură cu istoria poporului 
român. Sau. pentru a ne referi la un 
alt aspect. în presa ungară se invocă 
faptul că schimburile în domeniul tu
rismului ar fi afectate datorită părții 
române. Oare presa ungară nu cu- 
noâște că organele de turism din R.P. 
Ungară sint cele care au ridicat 
obstacole în calea dezvoltării turis
mului. pretinzînd ca România să su
porte diferența de tarife rezultată din 
creșterea preturilor din țara vecină 
ca urmare a inflației? Prin ce se jus
tifică pretențiile emise de organele 
de resort din R. P. Ungară ca pen
tru turiștii unguri să fie valabile 
alte prețuri decît cele practicate 
pentru turiștii din celelalte țări ? 
Așa cum se știe, organizațiile de tu
rism din țara noastră, ca și cele din 
alte domenii, funcționează pe prin
cipiul autogestiunii și autofinanțării 
— și ele sint obligate să respecte 
prevederile legale existente in a- 
ceastă privință.

Este surprinzător și cu totul da 
neadmis faptul că, deși In cadrul în
tîlnirii de la Arad s-au discutat pe 
larg și s-au clarificat aceste pro-
(Continuarc in pag. a V-a)
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INTEGRAREA NOILOR MEMBRI DE PARTID IN VIAȚA
)E ORGANIZAȚIE - PREOCUPARE RESPONSABILĂ, SISTEMATICĂ

După momentul solemn al primirii în partid, noii membri — în cele 
mai multe cazuri, tineri — trebuie integrați treptat în viața de organi
zație, pentru afirmarea lor politică, pentru ridicarea necontenită a nive
lului lor de cunoștințe ideologice, științifice și culturale, pentru a deveni 
comuniști de nădejde. în felul acesta — așa cum cerea tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la Consfătuirea cu activul și cadrele de bază din 
domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative — 
primirea in partid trebuie să determine, intr-adevăr, o schimbare pro
fundă in viata și activitatea celui care devine comunist — in societate, 
la locul său de muncă, in familie.

într-un articol anterior („Scinteia" nr. 14 301) am arătat cum se 
desfășoară acțiunile de primire în partid și de confirmare a primirii, în 
organizația municipală Sf. Gheorghe, din județul Covasna. Continuind 
ideea, ne referim astăzi la ceea ce urmează după momentul solemn 
al primirii, la preocupările pentru integrarea tinerilor comuniști în viața 
de organizație.

în munca de partid, 
înainte de a fi 

membri de partid
In organizația de bază de la 

-iceul de matematică-fizică (una 
iintre cele mai mari din rețeaua 
icolară județeană : 70 comuniști),
overășa Brindușa Roman — secre- 
ar al biroului de partid — ne vor
bește mai intii de o inițiativă care 
;i-a dovedit din plin oportunitatea 
;i eficiența : „Specificul muncii 
toastre, de a educa pe educatori, 
mpune să acordăm o atenție deo
sebită celor chemați să contribuie la 
iormarea și dezvoltarea conștiinței 
•evoluționare a elevilor. De aceea, 
mii profesori primesc sarcini con
crete de partid chiar înainte de a 
fi membri de partid, angrenarea lor 
n munci politice ajutindu-i deopo
trivă să se formeze (ca activiști) și 
4 formeze (conștiințe). Spre exem
plu, profesorii Daniela Polișevșchi 
ji Radu Toma au primit sarcina de 
a efectua unele studii privind for
marea unei gindiri materialist-știin- 
țifice și a unor deprinderi practice 
la elevi. Concluziile prezentate de ei 
au fost discutate în organizația de 
oartid, inspirind o seamă de măsuri 
incluse in programul de activități al 
biroului organizației de bază. Iar de 
ndeplinirea acestor măsuri răspund 
icum chiar cei doi tovarăși — de- 
veniți între timp membri de partid'1.

Primul pas, primul examen 
al responsabilității

Am adresat unor tineri membri de 
oartid de la întreprinderea de ma
șini. agregate și subansamble auto 
(I.M.A.S.A.) următoarea întrebare : 
Care a fost prima sarcină ce vi s-a 
Încredințat după primirea în rindu- 
rile partidului ? Redăm citeva din 
răspunsurile primite :

Petrică Chiricescu — muncitor rec
tificator la secția cutii de viteze : 
Am observat că tovarășa Viorica 
Mânu — secretara comitetului de 
partid pe secție — are grijă ca fie
care comunist să primească și săFormarea
(Urmare din pag. I) » a
arovenlnd atit din existența socială, 
rit și din diversitatea identităților 
psihice ale oamenilor concreți, din 
experiența lor de viață trăită șl in
terpretată într-un mod personal.

Punind accentul imperios necesar 
pe activitatea politico-educativă, așa 
cum a cerut-o in repetate rinduri 
secretarul general al partidului și 
cum a subliniat-o din nou, cu deose
bită stăruință în expunerea la 
Consfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile mun
cii organizatorice și politico-ideolo
gice. inlăturind rămînerile în urmă 
constatate in aceste domenii este evi
dent nevoie să se țină seama că a- 
ceste cerințe nu se rezolvă nici prin- 
tr-o campanie, nici prin preocupare 
exclusivă a unui anumit comparti
ment al ansamblului muncii de 
partid sau sistemului instituțional 
al societății. Activitatea politico- 
ideologică este o problemă generală 
și continuă a societății, a tuturor 
sectoarelor sale instituționale, a în
tregii munci de partid. Nu există, 
de pildă, activitate economică fără 
efecte educative. Desigur, indicii e-

Sub titlul de mai sus. ziarul nostru a publicat. în nr. 14 253. o. notă 
semnată de corespondentul voluntar loan Dobrescu din orașul Cîmpulung, 
județul Argeș, in care erau prezentate o serie de neajunsuri privind 
modul in care unele consilii populare din județul Argeș iși îndeplineau 
atribuțiile privind asigurarea curățeniei albiilor riurilor și protecției ca
lității apelor. Situația necorespunzătoare semnalată pe teritoriul unor lo
calități din nota amintită, precum și importanța deosebită a păstrării 
acestei inestimabile avuții comune, apa. ne-au determinat ca. la mai bine 
de două luni 
aigeșene.

de la apariția notei

„MINELE" DE FIER DIN RlURI. 
„Am citit nota apărută in „Scin- 
teia" și vă pot spune că pe noi ne-a 
bucurat foarte mult publicarea ei — 
ne mărturisește tovarășul Traian 
Moțoiescu, directorul Oficiului jude
țean de gospodărire a apelor 
(O.G.A.). Este adevărat că și in 
activitatea noastră, a celor de la 
O.G.A.. este loc de mai bine. De alt
minteri. am luat măsuri menite să 
ducă la creșterea calificării lucrăto
rilor noștri, la îmbunătățirea calității 
și promptitudinii lucrărilor specifice / 
(diguri și intărituri. decolmatări și- 
plantări de arbori pe maluri). însă, 
din păcate, numai oficiul nostru nu 
poate asigura păstrarea calității ape
lor. Avem mare nevoie de sprijinul 
consiliilor populare, de înțelegerea 
tuturor cetățenilor. Să nu credeți că 
nu s-a acționat și in acest sens I în 
luna aprilie, la plenara comitetului 
județean de partid, s-a stat de vorbă 
cu toți primarii, apoi au fost consti
tuite echipe formate din lucrători ai 
O.G.A., care au străbătut toate cursu
rile de apă și au stabilit nu numai 
zonele de insalubritate, ci și măsu
rile necesare igienizării acestora. Tot 
atunci oficiul nostru a inițiat și o 
acțiune de colectare a fierului vechi 
din albiile riurilor. acțiune care, 
pină în momentul de față, s-a soldat 
cu predarea a 40 tone de fier vechi 
către întreprinderea județeană de 
valorificare a materialelor recupera
bile".

— Cum adică, fier din apă ?
— Exact — preia „ștafeta" răs

punsului inginerul Traian Popescu, 
șeful serviciului de întreținere și ex
ploatare din cadrul O.G.A. Nici nu 
vă puteți imagina ce se poate 
arunca în apă: de Ia mărunte obiec
te de uz gospodăresc și pină la ca
roserii de mașini — în ană se găsește 
orice ! In plus, vreau să adaug că 
cele 40 tone de fier vechi recuperate 
reprezintă, după estimările noastre, 
un procent infim din ceea ce s-ar fi 
putut colecta dacă am fi fost spri- 

îndeplinească sarcini potrivite cu 
virsta, pregătirea și experiența Iui. 
Mie. de exemplu (care mai sint și 
utecist, avînd 20 de ani), mi-a indi
cat să mă ocup de transmiterea sar
cinilor de la organizația de partid 
Ia organizația U.T.C., să raportez de 
îndeplinirea lor (adică de mobiliza
rea tinerilor la munca politică).

Acțiuni, experiențe in municipiul Sfintu Gheorghe

Dorei Chiricescu — inginer in 
aceeași secție : Coincidența a făcut 
să fiu primit in partid cam in 
aceeași perioadă cu fratele meu Pe
trică. în virtutea principiului di- 
fetențierii sarcinilor, mi s-a în
credințat misiunea de a rezolva 
unele probleme tehnice in secție. 
După ce le-am rezolvat, am primit 
alte sarcini — tot profesionale, 
fiindcă și acestea sint socotite pe 
buna dreptate sarcini de partid. 
Vreau să precizez că in întreprinde
re și în municipiul Sf. Gheorghe 
beneficiem de condiții propice in 
acest sens : o bibliotecă tehnică bine 
înzestrată, un buletin lunar de 
informare științifică și tehnică, un 
cerc ai creației tehnico-științifice cu 
activitate regulată. Avem astfel po
sibilitatea efectivă ca fiecare inginer 
să rezolve o problemă tehnică — 
pentru mine aceasta fiind sarcină de 
partid. Ca și pregătirea unor munci
tori tineri (printre care și fratele 
meu) pentru cursurile de policalifi
care.

Vargyasi Sân dor — lăcătuș în 
secția energetică, atelierul de repa
rații : Am fost primit in partid in 
luna februarie. Prima sarcină a fost 
să mobilizez uteciștii la muncă pa
triotică și la adunări. De asemenea, 
personal particip la cursurile de 
învățămînt politico-ideologic atit de 
partid, cit și la U.T.C. La convorbi
rile individuale am și arătat în fața 
biroului de partid cum îmi. îndepli
nesc sarcinile. Mi s-a spus să mă 
ocup mai mult de pregătirea perso
nală pentru un curs de policalifi
care. Și aceasta este o sarcină de omului» nou, cu un larg orizont științific
conomici oglindesc nu numai un a- 
numit grad al pregătirii de speciali
tate, dar și un anumit nivel al con
științei sociale, al mentalității celor 
care participă la activitatea econo
mică in cauză. Dar in acest grad de 
pregătire, în altitudinea nivelului de 
Conștiință și mentalități este impli
cată activitatea economică însăși. 
Respectarea strictă a tehnologiilor, 
a indicilor economici, a legalității, 
intransigența față de abateri, de in
disciplină și compromisuri sint edu
cative. au efecte modelatoare pozi
tive, dar are efecte contrare toleranța 
față de birocrație, de abuzuri, de în
călcări — fie și minore — ale nor
melor, ale calității, ale disciplinei. 
Orice sector social și orice tip de 
instituție socialistă, dacă nu prin mi
siunea lor directă, cel puțin prin 
însăși calitatea activității sint im
plicit factori permanenți de edu
cație politică, civică și morală. To
varășul Nicolae Ceaușescu a atras 
in repetate rinduri atenția că fiecare 
unitate economică trebuie să se con
sidere a fi in același timp și un ca
dru politico-educativ de formare a 
omului nou.

Munca politico-educativă se adre

amintlte, să pornim pe firul apelor 

jiniți mai mult de consiliile popu
lare.

Desigur, nu se poate generaliza. 
Există consilii populare cu care 
O.G.A. conlucrează foarte bine, cum 
este cazul orașului Topoloveni, 

Cînd neglijența edilitară 
tulbură apele...

sau al comunelor Priboieni. Ștefă- 
nești, Boteni. Bălilești. Domnești, 
Mihâești și încă multe altele. In 
aceste localități s-au întreprins igie
nizarea și salubrizarea apelor, au 
fost Îndepărtate gunoaiele atît din 
albie, cit și de pe maluri — respec- 
tindu-se. in fond, prevederile Legii 
nr. 8/1974 ; de asemenea, au fost 
stabilite și amenajate Corespunzător 
rampe pentru depozitarea gunoaie
lor. Drept rezultat, cursurile de apă 
sint curate nu numai in acțeste loca
lități. ci și în aval de acestea., Dar 
din păcate nu peste tot șe intim- 
plă așa.

FATA GOSPODARULUI SE O- 
GLINDEȘTE $1 ÎN APA ORAȘU
LUI. Privim și nu ne vine a crede 
ochilor : tomberoane de gunoi ce 
respectă strict legea lui Arhimede. un 
sfert din circumferința lor reușind 
să rămină la suprafața apei, o ma
șină de gătit înconjurată de o puz
derie de obiecte de uz casnic, ames
tecate cu resturi menajere și alte 
gunoaie intrate deja in descompu
nere. Și asta într-un singur loc : 

partid pentrii mine de acum înainte.
„Prima sarcină ce o încredințăm 

noului primit in rindurile noastre o 
socotim deosebit de importantă — 
ne spunea tovarășul Ion Havel, 
secretar adjunct al Comitetului de 
partid din I.M.A.S.A. Pentru că de 
ea depind mai multe : și cum se 
face intrarea in munca de partid, și 
încrederea tinărului comunist in 
capacitățile lui politico-organizato- 
rice, și impresia pe care o face 
asupra celorlalți, și sentimentul 
propriu că o dată cu calitatea de 
membru al partidului se schimbă 
într-adevăr ceva in viața și munca 
sa. în îndatoririle sale social-poli- 
tice"..

De aceea, desigur. în toate cele 54 
organizații de bază ale partidului 
de la I.M.A.S.A. există o susținută 
și evidentă preocupare pentru pri
mirea de noi membri și integrarea 
lor în viața de partid. Expresii ale 
acestei preocupări sint atit reparti
zarea sarcinilor în mod diferențiat.

cit și desemnarea unor comuniști cu 
experiență (în cazul tinerilor munci
tori — de regulă sint desemnați 
maiștri din atelierul respectiv) care 
se ocupă, și răspund, de integrarea 
noilor primiți.

Iar la nivelul comitetului de 
partid pe Întreprindere se inițiază 
în același scop acțiuni politice sis
tematice : întîlniri cu noii primiți in 
partid (înainte de confirmare, timp 
de circa o oră se dezbat probleme 
de statut, probleme ale politicii in
terne și externe a .partidului) ; ex
puneri lunare pe diverse teme (ex- 
puneri-cadru pe probleme ideo
logice, politice, juridice, completate 
cu aspecte concrete din viața și 
munca respectivelor organizații de 
partid) ;/analize periodice la nivelul 
biroului de partid (cu privire la mo
dul în care decurg primirile in 
partid și îndeplinirea primelor sar
cini încredințate).

O asemenea bună experiență ar 
putea fi și mai bogată și mai efici
entă — credem — dacă asemenea 
analize cu privire la noii primiți în 
partid s-ar face și după un an de 
zile, referitor la modul in care au 
evoluat și au fost integrați în Viața 
de organizație.

Atitudinea față de muncă — 
o confirmare elocventă
Ce întreprinde comitetul municipal 

de partid Sf. Gheorghe în acest 
sens ? La puțină vreme după con
firmarea noilor primiți în partid — 
pe baza celor constatate nemijlocit 

sează nu maselor apflnjme, ci oa
menilor ’ concreți. mâi mult sau măi 
puțin diferențiați în trăsăturile lor 
concrete, situîndu-se pe diversele 
trepte de pe scara valorică a cunoș
tințelor, a pregătirii profesionale, 
culturii și comportamentelor. De 
aceea nu „standardizarea" muncii 
politico-educative, ci desfășurarea ei 
cit mai aproape de om, față în față, 
„ochi în ochi" cu el — cum se spu
ne — poate ridica eficiența reală a 
acestei activități. In Tezele din apri
lie tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește asupra unor laturi impor
tante ale activității politico-educative 
și atunci cind se ocupă de respon
sabilitatea personală a cadrelor, de 
formalismul criticii și autocriticii 
care, dacă se transformă intr-un 
simplu ritual convențional, deperso
nalizează răspunderea. Fiecare, in 
identitatea lui concretă, poartă răs
pundere. De aceea, se atrage atenția 
asupra necesității privind „întărirea 
controlului și a raportării și deci 
a tragerii la răspundere a fiecăruia 
in domeniul său de activitate".

Problemele formării omului nou 
sînt problemele omului concret, ale 
aptitudinilor, performanțelor și posi

lingă Podul Fierarilor, peste Riul 
Tirgului din Cimpulung.

— După cum arată, cred că sint 
aici de cel puțin zece zile — ne spu
ne insoțitoarea noastră, inginera 
Elena Pană de la Oficiul de gospo
dărire a apelor.

Citeva sute de metri mai sus de 
Podul Fierarilor, apa este traversată 
de alt pod. Podul Predoiului. Aici, 
Oficiul județean de gospodărire a 
apelor a amenajat un baraj pentru 
regularizarea cursului și debitului 
apei. Numit in limbaj tehnic „baraj", 
acesta se Înfățișează privirii nespe
cializate a reporterului ca o vastă 
esplanadă în trepte de beton. întinsă 

la picioarele podului. Si aici însă, 
apele erau tulburate. O harnică fa
milie trudea de zor la spălarea co- 
voarelor. folosindu-se din plin de 
cuceririle civilizației moderne : de- 
tergenții ! In legătură cu toate aces
tea discutăm, la sediul consiliului 
popular orășenesc, cu inginerul Dra
gos Băjan de la compartimentul de 
gospodărire a orașului Cîmpulung.

— Tovarășe inginer, la Podul Fie
rarilor este o adevărată haldă de gu
noi sau. dacă preferați, un fel de 
cimitir acvatic pentru fiare vechi.

— Mă miră— Acum două zile nu 
era nimic acolo. (? !).

— La Podul Predoiului. doi pași de 
centrul orașului, cetățenii își spală 
liniștiți covoarele cu detergenți.

Răspunsul nu vine. Sîntem priviți 
cu maliție : „Chiar așa să fie ?“ In
sistăm :

— Dacă doriți, putem merge îm
preună acolo.

— Nu-i nevoie. Vă cred...
— Și ce părere aveți ? Nu este 

păcat ca un oraș frumos ca al dum
neavoastră să fie traversat de o apă 
murdară ? 

de activiștii săi in organizațiile din 
teritoriu, sint chemați secretarii co
mitetelor de partid și. împreună, șe 
analizează modul in care decurg 
repartizarea și îndeplinirea sarcinilor 
în rindurile tinerilor comuniști/ sînt 
evidențiate inițiativele și experien
țele bune . și recomandate pentru' 
preluare și generalizare, se fac ob
servații critice concrete, se indică 
sarcini diferențiate. Se insistă mult 
pe metoda ca in fiecare organizație 
noii veniți să fie puși să raporteze 
periodie asupra indeplinirii primelor 
sarcini, să fie întrebați de ce spri
jin au nevoie in integrarea lor.

In ultimele luni, desprinzind con
cluzii și sarcini din Tezele din apri
lie, organizația municipală de partid 
și-a îmbunătățit activitatea și in 
acest domeniu, perfecționindu-și 
metodele, căutind altele noi. Se 
apreciază astfel că bune re
zultate au obținut, în acest, do
meniu al muncii politice cu tinerii 
comuniști, mai ales organizațiile de 
partid de la I.M.A.S.A.. întreprinde
rea textilă „Oltul", Liceul de ma
tematică-fizică și Liceul industrial 
nr. 1. Ceea ce nu se poate spune și 
despre organizațiile de partid de la 
întreprinderea de aparataj și mo
toare electrice (I.A.M.E.) sau de la 
S.M.A. St. Gheorghe. Au fost, din 
păcate, și cazuri cind — la puțină 
vreme după primirea in partid — 
unii comuniști au primit sancțiuni, 
ceea ce înseamnă că organizațiile de 
bază respective au greșit : ori că 
s-au pripit la discutarea primirii lor 
in partid, ori că, ulterior, au pierdut 
complet din vedere necesitatea des
fășurării unei munci politico-educa
tive și organizatorice cu aceștia, 
pentru formarea lor, pentru integra
rea lor intr-un mod de viață comu
nist.

Conchizînd, pe marginea documen
tării noastre în municipiul Sf. 
Gheorghe, considerăm că se cuvine 
reținută o bună experiență a muncii 
de partid cu tinerii comuniști, expe
riență care — generalizată — va 
putea conduce, implicit, și la înlătu
rarea neajunsurilor ce mai persistă 
în acest domeniu. Fiindcă este un 
domeniu pe cit de important, pe atit 
de ușor de observat și studiat, schim
barea profundă de care vorbea to
varășul Nicolae Ceaușescu puțind fi 
constatată în primul rînd in rezultatele 
obținute de noul primit in partid la 
locul său de muncă. $i. bineințeles, 
mai departe, in comportarea în so
cietate și în familie, in general in 
atitudinea sa față de îndatoririle de 
partid și sarcinile sociale. Se vede 
astfel și măsura în care a fost in
tegrat în viața organizației de 
partid din care face parte.

Gheorqhe M1TROI 
Constantin T1MARU 
corespondentul „Scinteii"

bilităților lui, dar și ale neîm- 
plinirilor și scăderilor \ ăâle, ale 
contradicțiilor sale. Autenticitatea 
problemelor și soluțiilor gene
rale legate de formarea efec
tivă a omului nou izvorăște din 
cunoașterea exactă a omului concret, 
din cerința de a-i da orientarea și 
îndrumarea potrivită, valorificind 
experiența sa pozitivă și corectindu-i 
minusurile.

Nu există școli anume In care să 
se studieze cum devii om nou, in 
care să se decerneze diplome de 
atestare a acestei calități, tot așa cum 
nimeni nu poate fi luat in serios 
atribuindu-și singur amintita diplo
mă. Beneficiind de valoarea rezulta
telor muncii fiecăruia, de calitatea 
comportărilor în intreaga viață so
cială, de îmbogățirea circuitelor cul
turale ca efect al creației oamenilor 
muncii, societatea, înălțată la un po
tențial superior de civilizație, vali
dează noua calitate a oamenilor săi. 
Intre noua calitate umană, intre omul 
nou — pe de o parte — și o calitate 
nouă in muncă, in viață, in fiecare 
rezultat al activității sociale — pe de 
altă parte — există o indisolubilă 
solidarizare și intercondiționare.

— Nu este treaba noastră, ci a 
celor de la O.G.A. (? !)

— Deci O.G.A. ar trebui să facă 
curat in „curtea" dumneavoastră ?

— Nu este curtea noastră, ci a lor. 
Doar n-am să fac eu curat in curtea 
celor de la O.G.A. !

în acest moment. în care „dialo
gul" se apropia cu repeziciune de 
absurd. în birou iși face apariția to
varășul Sebastian Dută. vicepre
ședintele comitetului executiv al con
siliului popular. Mai concesiv, dar la 
fel de grăbit în „rezolvarea proble
mei". răspunde și dînsul la ultima 
noastră întrebare :

— De curățenia apei ne îngrijim și 

noi. bineințeles împreună cu cei de 
la O.G.A. Răspundem cu toții, ac
ționăm cu toții — ne spune mobili
zator. invăluindu-1 cu o privire pro
tectoare pe inginerul Băjan. Dar 
avem atitea sarcini, atîta treabă... 
Nu facem nici noi față...

în loc de orice comentarii, de alt
fel inutile, doar o întrebare : Cu 
fața oglindită in apa orașului ce se 
intîmplă ? Totuși...

SEMNALELE URMEAZĂ A FI 
RECEPȚIONATE. Despre piraiele 
Valea Caselor și Dimbovița, în nota 
amintită se spunea că, in zona co
munei Dragoslavele, acestea sint 
„drapate cu gunoaie". Astăzi, la fața 
locului, surpriza este totală și plă
cută. Apele sînt curate, malurile ta
luzate, nimic nu mai murdărește 
undele celor două piraie. Ceva s-a 
intimplat aici.

— Ne cuprinsese rușinea — spune 
Petre Jotu. secretarul comitetului 
executiv al consiliului popular co
munal. Pe malurile acestor ape am 
crescut șl am trăit, aici ne scăldam 
cind eram copii, aici ne duceam vi-

HOCTENTfi ILUSTHME 1 POUÎICII PROFMNO UMANISTE
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
Noi categorii de oameni ai muncii 

beneficiază de majorarea retribuțiilor
După cum s-a mai anunțat, de la 

1 septembrie s-a trecut la majora
rea retribuțiilor mai mici de 2 000 
lei lunar pentru noi categorii de 
oameni ai muncii. In ziarele noas
tre din 1, 2 și 3 septembrie am 
prezentat citeva exemple concrete 
de creștere a veniturilor persona
lului muncitor. Răspunzind mai 
multor întrebări adresate redac
ției de către cititori, astăzi ne vom 
referi la majorările de retribuții, 
diferențiate pe rețelele tarifare 
specifice de activitate in care se 
aplică de Ia 1 septembrie preve
derile Decretului Consiliului de 
Stat nr. 2'06/1988.

MUNCITORI CALIFICAȚI
In industria alimentară, retribu

țiile. prevăzute pentru rețelele ta
rifare specifice acestui domeniu de 
activitate se majorează in prima 
etapă, de la 1 septembrie, astfel :
• pentru rețeaua tarifară „Alimen
tară. nivel A" - de la 1 759 — 1 965 
lei la 2 190—2 385 lei lunar: • „A- 
limentară. nivel B“ — de la 1 740— 
1 984 lei Ia 2 180—2 385 lei lunar;
• „Alimentară, nivel C“ — de la
1 711—1975 lei la 2 160—2 375 lei 
lunar ; • pentru rețeaua tarifară 
„Zahăr—ulei" — de la 1 799—1 965 
lei la 2 219—2 366 lei lunar.

In agricultură Și gospodărirea a- 
pelor : • pentru muncitorii
care lucrează in sectorul ve
getal — de la 1501—1915 lei 
la 2 001—2 330 lei ; 0 pentru mun
citorii care lucrează în sectorul 
zootehnic — de Ia 1 781—1 989 lei la
2 208—2 403 lei ; • pentru mecani
cii agricoli, tarifele pentru lucrări 
în cimp și alte lucrări executate 
mecanic se majorează de la 109—190 
lei/zi la 116—200 lei/zi.

In silvicultură, retribuțiile lunare 
ale muncitorilor calificați retribuit! 
pe rețeaua tarifară specifică aces
tui domeniu de activitate se majo
rează de la 1711—1994 lei la 
2 160—2 395 lei.

în activitatea de construcții-mon- 
taj, retribuțiile tarifare ale mun
citorilor calificați se majorează 
de la 1 799—1 994 lei la 2 219—2 395 
lei lunar.

în transporturi și telecomunicații, 
retribuțiile tarifare ale muncitori
lor calificați se majorează de la 1 
septembrie după cum urmează :
• pentru muncitorii calificați și 
personalul operativ dîn domeniul 
căilor ferate — de la 1 828—1 984 
lei la 2 248—2 385 lei lunar ; • pen
tru șoferi, în, funcție de nivelul de

j BIHOR : Dezvoltarea 
și modernizarea 

localităților rurale
Numai in ultimele două de

cenii au fost date in folosință, 
in județul Bihor, in mediul ru
ral. peste 22 000 apartamente și case 
noi. locuințe trainice, confortabile, 
care valorifică ingenios elementele 
specifice ale arhitecturii locale; Ci
fre care dobindesc concret încărcă
tura hărniciei și bunăstării, a noii 
calități a vieții pentru oricine ză
bovește in comunele Nojorid. Brat- 
ca, Valea lui Mihai, Săcueni, Ti* 
leagd. Bale. Popești. Ceica. Sin- 
martin. Diosig, Sălard. Dezvoltarea 
și modernizarea localităților rura
le /sint atestate și de faptul că toa
te comunele beneficiază de dispen
sare noi. cu locuințe pentru medici. 
De asemenea, in perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea. zes
trea satelor bihorene s-a îmbogățit 
cu 366 unități comerciale. 544 săli 
de clasă, cu alte edificii de larg 
interes social. (loan Laza).

tele la adăpat. Sint ale noastre 
apele noastre, la fel ca și casele 
noastre. Iși arătau oamenii ziarul si 
se întrebau unii pe alții ce au păzit. 
Apoi ne-am apucat de treabă. Nu 
ne-am mulțumit cu îndepărtarea gu
noaielor. ci am amenajat si o groapă 
de gunoi corespunzătoare, am plan
tat plăcute avertizoare pe firul ape
lor. ce să vă mai spun, am dat și 
citeva amenzi, acum apele sint cu
rate. Important este că am redesco
perit cu toții că și ele sint tot în 
curtea noastră. Si cum curtea noas
tră vrem să fie curată și frumoasă...

Astăzi, cetățenii din comuna Dra
goslavele pot fi mindri. despre ei cu 
adevărat se poate spune că vorbesc 
faptele. Nu același lucru se poate 
afirma despre locuitorii comunei Va
lea Mare-Pravăt; „vizată" si ea în 
însemnarea corespondentului nostru. 
După apariția articolului, la redacția 
ziarului nostru a fost primit un 
răspuns din partea consiliului popu
lar al comunei, în care se amintea 
că s-au luat, măsuri pentru îndrep
tarea neajunsurilor. Care este insă 
situația la fata locului ? Gunoaiele 
continuă să fie depozitate pe maluri, 
uneori aruncate chiar în apă, plă
cute și indicatoare de avertizare a 
cetățenilor nu există. Practic, nimic 
riu s-a schimbat. Ion Alexcioc, secre
tarul comitetului executiv al consi
liului popular comunal, Încearcă să 
ne ofere o explicație : „Oamenii nu 
înțeleg importanta Acestei acțiuni, 
nu răspund Ia mobilizare, conștiința 
lor lasă de dorit..." Realitatea este 
însă că nu s-a făcut nimic. (Desi
gur. in afara răspunsului trimis zia
rului). Practic consiliul popular nu a 
luat măsuri, nici un fel de măsuri. 
Crezind poate Că o dată cu intențiile 
comunicate ziarului se va rezolva și 
problema.

Situație oarecum asemănătoare și 
la Rucăr.

Apa Riușorului, care trece prin 
chiar centrul localității, Încă nu este 
pe deplin curată. Măsuri s-au luat, 
eficiența lor insă nu se vede. Deo
camdată. Tocmai de aceea problema 
păstrării unor ape curate și sănă
toase nu trebuie lăsată să alunece la 
periferia preocupărilor consiliilor 
populare. Iar in unele cazuri, arătate 
aici, se impune o intervenție mai e- 
nergică a comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Argeș.

Ștefan CIOCHINARU

retribuire și grupa de autovehicu
le. de la 1 808—1 984 lei la 2 229— 
2 385 lei lunar ; • pentru
cantonierii de drumuri — de la 
1515—1701 lei la 2 014—2 150 lei 
lunar ; • pentru personalul opera
tiv și muncitorii din activitatea de 
transporturi navale, cu retribuții 
tarifare diferențiate Pe grupe de 
funcții. majorările sînt de la 
1 857—1 975 lei la 2 268—2 375 lei 
lunar ; 0 pentru docherii și condu
cătorii de utilaje din porturi — de 
la 1 711—1 935 lei la 2 170—2 356 lei 
lunar ;

In poligrafie, retribuțiile de Pină 
Ia 2 000 lei lunar ale muncitorilor 
calificați se măresc de la 1 septem
brie astfel : 0 pentru muncitorii 
retribuiți pe rețeaua tarifară „Po
ligrafie, nivelul Ao“ — de la 1 896— 
1 994 lei la 2 297—2 395 lei lunar ; 
0 ..Poligrafie, nivel Bo“ — de la
1 877—1 965 lei Ia 2 278—2 366 lei 
lunar ; 0 „Poligrafie, nivelul A" — 
de la 1 818—1 994 lei la 2 238—2 395 
lei lunar ; 0 „Poligrafie, nivelul 
B“ — de Ia 1 799—1 965 lei la
2 219—2 366 lei lunar.

MUNCITORI NECALIFICAJI
în industria alimentară, retribu

țiile muncitorilor necalificați se 
majorează de la 1 septembrie de 
la 1 505—1 939 lei la 2 004—2 287 Iei 
lunar.

în activitatea de construcții-mon- 
taj, retribuțiile tarifare ale mun
citorilor necalificați cresc astfel : 
0 pentru cei retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Construcții, nivelul A. 
pentru munca în acord, precum și 
pentru unitățile unde retribuția ta
rifară nu este diferențiată pe acord 
și regie" — de la 1 574—1 887 lei la 
2 053—2 307 lei lunar : 0 „Construc
ții. nivelul A. pentru munca în re
gie", ca și „Construcții, nivelul B. 
pentru munca in acord, precum si 
pentru unitățile unde retribuția ta
rifară nu este diferențiată pe acord 
și regie" — de la 1 554—1 857 lei la 
2 043—2 287 lei lunar : 0 „Con
strucții. nivelul B. pentru munca 
în regie" — de la 1 515—1 799 lei 
la 2 014—2 219 lei lunar.

în silvicultură, retribuțiile tari
fare Se măresc de la 1 505—1 789 
Iei la 2 004—2 219 lei lunar.

In activitatea de transporturi-te
lecomunicații. retribuțiile tarifare 
ale muncitorilor necalificați se ma
jorează de la 1 septembrie astfel : 
0 pentru cei care lucrează la ca
lea ferată — de la 1 554—1 857 lei 
la 2 043—3 287 lei lunar : 0 pentru 
muncitorii din activitatea de ih-

Cit de primitoare
și de atractive sint 

locurile de agrement?
Locurile de agrement sînt locuri 

destinate odihnei active, destinderii 
și reconfortârii. aflate la indemina 
cetățenilor, in localități și în ime
diata lor apropiere, motiv pentru 
care și sint foarte solicitate, mai .cu 
seamă la sfirșit. de săptămină. Cum 
iși intimpină ele oaspeții, ce noutăți 
oferă edilii și unitățile specializate 
cetățenilor, oamenilor muncii care iși 
petrec aici timpul lor liber ? Iată 
întrebările la care încearcă să răs
pundă corespondențele pe această 
temă pfimite de la Slobozia și Sătu 
Mare.

OAZE DE SĂNĂTATE SI DES
TINDERE. Indiferent din ce parte 
ajungi in municipiul Slobozia, ești 
înțimpinat de parcuri, peluze verzi 
și alei străjuite de arbori - umbroși, 
aclimatizați aici in inima Cimpiei 
Bărăganului.

Bunăoară, inainte de a pătrunde pe 
autostrada principală dinspre Bucu
rești, un indica
tor arată că pe 
partea dreaptă 
se află parcul 
„Peri", nume luat 
de la plantația 
vecină de pomi 
fructiferi. care 
cuprinde mai bine 
de 20 hectare. 
Aici, in acest fru
mos parc, prin 
grija unităților 
și instituțiilor cu 
atribuții in activitatea cultural- 
sportivă de destindere și agre
ment s-au amenajat o estradă pen
tru prezentarea de spectacole în aer 
liber, cu dotările necesare pentru 
sonorizare și lumină, terenuri de vo
lei, tenis, handbal și fotbal, chioșcuri 
cu răcoritoare și alte dotări. In 
parcul „Peri", la sfirșitul fiecărei 
șăptămîni. își dau întilnire mii de 
locuitori din municipiul Slobozia, 
care petrec in mod plăcut, recreativ 
timpul liber.

O altă agreabilă prezentă în pei
sajul de azi al municipiului de pe 
Ialomița il constituie Parcul tine
retului. unde coniferele și foioasele 
adaptate din zona culinară, aleile 
îngrijite, statuile creează. împreună 
cu chioșcul unde fanfara prezintă 
concerte, un cadru ce invită la des
tindere.

La rîndul său, Parcul copiilor, da
rul celor mari făcut pentru cei mici 
In urmă cu un an. și-a Îmbogățit 
mult zestrea, avînd acum terenuri de 
minifotbal. baschet, volei și tenis, 
piste pentru biciclete. Dar atracția 
principală o constituie cele două ba
zine. unul pentru învățarea înotului, 
celălalt pentru performantă, cu di
mensiuni olimpice.

Deși tinere, amenajate în primă
vara acestui an. parcurile din zona 
gării și bariera Constanta își anunță 
și ele un frumos viitor, desenul in
spirat al aleilor si peluzelor, arborii 
și arbuștii ornamentali, finttnlle im- 
binînd armonios esteticul cu utilul. 
In același timp, parcul „Ialomița" a 
îmbrăcat și el haină tinerească, fiind 
unul din locurile de agrement mult 
solicitate de cel aproape 10 000 de 
locatari care s-au mutat în această 
zonă în ultima perioadă. Parcul unde 

Timpul liber —timp 
al culturii, al distracției 

civilizate, educative

cărcări-descărcări de vagoane de 
cale ferată, mijloace de transport 
rutier și aeronave — de la 1 535— 
1 975 Iei la 2 023—2 395 lei lunar ; 
0 pentru muncitorii necalificați 
din transporturile auto si întreține
rea de drumuri — de la 1 515—1 857 
lei la 2 014—2 287 lei. lunar.

In poligrafie, retribuțiile munci
torilor necalificați se măresc de la 
1 554—1 887 lei la 2 043—2 307 lei 
lunar.

Facem precizarea că in ramurile 
și domeniile de activitate in care 
se aplică de la 1 septembrie majo
rarea retribuțiilor, muncitorii cali
ficați. ca si muncitorii necalificați 
retribuiți pe rețele tarifare ce nu 
sint specifice ramurilor si domenii
lor respective beneficiază de creș
terile de venituri stabilite in De
cretul . Consiliului de Stat nr. 206/ 
1988 pentru rețelele tarifare pe care 
sint retribuiți.

PERSONALUL TEHNIC, 
ECONOMIC, 

DE ALTA SPECIALITATE 
Șl ADMINISTRATIV

In toate ramurile si domeniile de 
activitate unde se aplică de la 1 
septembrie majorările de retribu
ții, personalul T.E.S.A. retribuit pe 
clase de retribuire, cu retribuții 
cuprinse intre 1 500—1 980 lei lunar, 
va primi noile retribuții maiorate 
Cuprinse intre 2 000—2 365 lei lunar.

★
Menționăm că noile retribuții ta

rifare majorate ale personalului 
Ț.E.S.A., ca și ale muncitorilor ca
lificați și necalificați cuprind și 
compensațiile bănești acordate pină 
la 1 septembrie conform Decrete
lor Conciliului de Stat nr. 46/1982 
și 240/1982. De asemenea, facem 
mențiunea că și pentru personalul 
muncitor care beneficiază de la 1 
septembrie de majorarea retribu
țiilor sînt valabile precizările fă
cute de Ministerul Muncii In Zia
rul nostru din 31 iulie a.c., privind 
majorarea părții variabile a retri
buției, păstrarea drepturilor de alo
cație de stat pentru copii, nemodi- 
ficarea chiriilor, majorarea cu 1 000 
lei a plafoanelor de venituri ale 
părinților. în funcție de care se a- 
tribuie bursele elevilor si studen
ților, menținerea. neschimbată, 
pină la 31 august 1989 a contribu
ției lunare pentru copiii din creșe 
și grădinițe etc.

Mihai IONESCU

se intersectează bulevardele Chimiei, 
Unirii și Cosminului a devenit mai 
ales, locul de întilnire al șahiștilor.

Da. în acest oraș, unde se spunea 
că nu pot supraviețui decit salcîmii 
și printre ei... ciulinii, intreaga așe
zare este' astăzi un uriaș parc. La 
realizarea lui au contribuit și con
tribuie din plin majoritatea locuito
rilor, tineri și vîrstnici, organizațiile 
obștești, colectivele întreprinderilor 
și instituțiilor.

UN COMPLEX AL „INDUS
TRIEI"... RECONFORTÂRII. Sătmă
renii sint mindri. pe bună dreptate, 
de zona de agrement Someș a mu
nicipiului Satu Mare, care, prin 
munca lor proprie, a cunoscut în ul
timii ani o frumoasă dezvoltare șl 
modernizare, oferind, cu fiecare an, 
condiții tot mai bune pentru re
creare și destindere în orele de după 
programul de muncă. Dovadă în 
acest sens stă zestrea materială ac

tuală a acestui 
cunoscut loc de 
reconfortare și a- 
grement, intins pe 
15 hectare : cinci 
bazine, din care 
trei cu apă geo- 
termală, unul din 
ele destinat copi
ilor pină la 12 
ani, un camping 
cu 60 de căsuțe, 
o cabană cu 7 
camere, mai mul

te vilișoare „estivale", cu 143 
de locuri, închiriate de unele 
întreprinderi din localitate pen
tru personalul propriu, un pavi
lion de recuperare cu 11 camere (30 
paturi), o garderobă cu 2 000 de 
locuri, numeroase terenuri de sport, 
aparate pentru exerciții fizice etc. 
în „ton" cu aceste condiții excelen
te. care atrag ca un magnet, mai ales 
la sfirșit de săptămină. mii și mii de 
vizitatori, se înscrie și buna aprovi
zionare a unităților comerciale (ame
najate in localuri cu ambianță pri
mitoare, în magazine și gherete co
chete), ce desfac un mare volum de 
mărfuri specifice.

Chiar si dintr-o fugară privire 
asupra atmosferei din ștrandul 
complexului iți dai seama că „uzi
na" de agrement funcționează cu 
pricepere. Oamenii se scaldă și 
înoată cu plăcere în bazinele 
cu apă termală, fac plajă, sport, 
servesc masa în spațiile închi
riate in camping sau, pur șl 
simplu, pe păturile întinse pe uria
șul platou de iarbă din preajma po
diumului de estradă, unde, adesea, 
au loc spectacole muzical-diștractive, 
oferite de formații artistice de ama
tori din localitate.

Reținem. în final, și o propunere 
venită din partea cîtorva cetățeni și 
adjudecată de administrația bazei : 
să se introducă o cantitate mai mare 
de apă termală sau să se recurgă la 
alt procedeu, anume la încălzirea 
apei cu ajutorul unor baterii so
lare. Ceea ce va prelungi „sezonul 
estival".

Mihal V1ȘO1U 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scinteii*
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Pretutindeni, forțele din agricultură 
- angajate puternic la strinsul 

recoltei și la pregătirea celei viitoare

Exemplul fruntașilor să fie urmat 
de toate unitățile!

în județul Botoșani se fac pregă
tiri temeinice în vederea bunei des
fășurări a însămințărilor de toamnă. 
„Avem de semănat cu grîu 82 000 
hectare, precum și 20 000 hectare cu 
orz și secară masă-verde — ne 
«pune tovarășa Rodica Drăguș, direc
tor adjunct la direcția generală pen
tru agricultură. In lumina sarcinilor 
subliniate de conducerea partidului 
la recenta consfătuire pe probleme 
de agricultură, vom acționa ferm în 
vederea efectuării în condiții supe
rioare a însămințărilor și celorlalte 
lucrări de toamnă. Edificator în 
acest sens este și faptul că la aceas
tă dată comitetele comunale de 
partid și consiliile populare au a- 
doptat deja programe de măsuri și, 
respectiv, decizii privind buna des
fășurare a campaniei de toamnă, 
stabilind cu precizie și în detaliu 
sarcinile ce revin tuturor oamenilor 
cuprinși în această acțiune. Pregă
tirile sînt în stadiu avansat. Cultu
rile de orz, secară și grîu au fost 
amplasate în proporție de 47 la sută 
după premergătoare timpurii. S-a 
asigurat în totalitate sămînța de orz 
și secară și în cea mai mare parte 
cea de grîu, stabilindu-se o structură 
a soiurilor in concordanță cu rezul
tatele obținute de-a lungul anilor. 
De asemenea, s-a organizat instrui
rea teoretică și practică a cadrelor 
tehnice, a mecanizatorilor și coope
ratorilor. în județ, arăturile au fost 
efectuate pe aproape 27 600 hectare, 
iar acțiunea a intrat intr-o perioadă 
de vîrf".

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările in unități din consiliul agro
industrial Trușeștl. Se poate spune 
că aici se regăsesc aceleași măsuri 
riguroase conținute și în programele 
Întocmite la nivel județean. In fie
care unitate agricolă, cu participarea 
inginerului-șef de consiliu agroin
dustrial, a specialiștilor din coope
rative sau din ferme, a delegatului

direcției agricole, s-au întocmit fi
șele privind amplasarea culturilor 
pe sole, cu specificarea tehnologii
lor de aplicat. In baza acestor pro
grame, cooperatorii din Bobulești a- 
proape că au terminat de arat cele 
270 hectare pe care le au de însă- 
mințat cu grîu. în unitatea vecină, 
cooperativa agricolă Românești, me
canizatorii terminau de arat cele 71 
hectare din sola „Peste șosea" și 
urmau să înceapă lucrul într-o altă 
solă. Pină la data raidului nostru, 
ei pregătiseră patul germinativ pe

BOTOȘANI

mai mult de două treimi din cela 
450 hectare planificate.

Ne-am oprit și la C.A.P. Ștefă- 
nești. Cooperatorii de aici au obți
nut în această vară cele mai bune 
producții de grîu de pe tot consi
liul agroindustrial. Și în mod nor
mal, o bună experiență ar trebui să 
constituie o treaptă pentru succesele 
viitoare. Dar... surpriză : în locul 
unei maxime fermități pentru res
pectarea cu strictețe a programului 
de muncă, prin care să se realizeze 
încheierea grabnică a arăturilor, aici 
se întîlnește o oarecare stare de 
lîncezeală, care, din păcate, se mă
soară în hectarele rămase de pre
gătit pentru însămînțări. Cadrele 
tehnice din unitate, mobilizîndu-se 
prea puțin, abia au asigurat elibe
rarea de paie a terenului pe jumă
tate din cele 670 hectare care, prin 
program, trebuiau să fie disponibile. 
Paiele neridicate împiedică efectua
rea arăturilor în solele „După stînă", 
„Ratoș" și „Bahrinești". Tot caren
țele de organizare a muncii au fă
cut ca pînă acum mecanizatorii să

nu-și realizeze viteza zilnică de lu
cru la nivelul cantității de carbu
ranți asigurate tractoarelor. Ca . ata
re, din terenul eliberat de paie au 
arat abia jumătate. Trebuie luate 
măsuri ca asemenea neajunsuri să 
fie înlăturate cit mai grabnic.

Și in consiliul agroindustrial Albești 
au fost alcătuite programe de mă
suri referitoare la amplasarea cul
turilor, cartarea âgrochjmică, au fost 
stabilite grafice de lucru etc. Deo
sebirile apar însă tocmai acolo unde 
sînt mai puțin dorite : pe ogor 1 In 
timp ce la Santa Mare, Todireni, 
Călărași, Hlipiceni mai este foarte 
puțin de arat pentru a încheia su
prafețele planificate pentru însămîn
țări de toamnă, în alte cooperative 
agricole — Pleșani, Ringhilești — 
lucrările sînt mult rămase în urmă. 
Intîr'zierile la arat sînt justificate de 
factorii' responsabili prin lipsa de 
ritmicitate în aprovizionarea cu mo
torină a tractoarelor. Cum de au 
reușit cooperatorii din Santa Mare 
ca, în aceleași condiții, să fie. pe ter
minate cu arăturile, iar alții, nu ? 
Așa cum a rezultat pe teren, totul 
ține de organizarea, lucrului; de spi
ritul de ordine și de energia cu care 
acționează președinții și ceilalți 
membri ai consiliilor de conducere 
din cooperativele agricole. Organele 
agricole au datoria de a rezolva 
neintîrziat astfel de cazuri, precum 
și alte situații de rămînere în urmă. 
In această etapă, în care intensita
tea lucrărilor in campania agricolă 
trebuie să se situeze la cote maxi
me, este nevoie de un efort deose
bit din partea tuturor pentru ca mă
surile cuprinse în programele de 
desfășurare a arăturilor să aibă 
echivalent real în suprafețe de sol 
pregătite excelent ca pat germinativ 
pentru recolta din anul viitor.

Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scinteii"

în grădini - activitate intensă, 
bine organizată!

în legumicultura, ne aflăm într-o 
perioadă hotăritoare pentru strîn- 
gerea recoltei, pentru valorificarea 
ei superioară. Cum se acționează in 
grădinile de legume din județul 
Arad ? Ce se întreprinde pentru rea
lizarea producțiilor planificate ? Pen
tru a da răspuns acestor întrebări 
poposim în cîteva unități cultivatoa
re de legume. La asociația legumi
colă din Nădlac, unde recolta
rea este în toi la majoritatea 
culturilor. Din cele 9 ferme ale 
unității sînt livrate zilnic la fon
dul pieței, la industrializare și 
la export, zeci de tone de legume. 
Pină în prezent, la export au fost 
trimise peste 600 tone roșii, 100 tone 
ardei, 80 tone vinete, la care se a- 
daugă 1 600 tone pepeni. „Avem tot 
interesul să valorificăm producția în 
mod superior — ne spune tovarășul 
Pavel Szaiak, directorul asociației — 
fiindcă în felul acesta ne realizăm 
sarcinile de plan și cresc veniturile. 
Concomitent, irigăm zi și noapte, 
pentru a feri culturile de efectele 
secetei. De asemenea, în vederea 
sporirii producției, in loc de 200 
hectare de culturi duble, cit preve
dea planul, am cultivat 300 hectare. 
Aceste culturi sînt deja în faza de 
recoltare și, prin aportul lor, vom 
depăși livrările planificate la fondul 
de stat cu peste 2 000 tone legume. 
Pentru a transporta produsele din

cîmp, imediat după recoltare, zilnic 
lucrează în ferme peste 1 000 oameni 
și au fost asigurate mijloacele de 
transport necesare.

Și la cooperativa agricolă Olari, 
din consiliul agroindustrial Sîntana. 
care deține o bună experiență în cul
tivarea legumelor, se muncește in
tens la strîngerea și livrarea legu-

ARAD

mei or, concomitent cu întreținerea 
exemplară a culturilor. întreaga su
prafață de ‘11° hectare, este irigată, 
iar pe 20 hectare apa se asigură din 
surse locale. Planul la tomate a fost 
realizat, iar din cantitatea pentru 
export, de 490 tone, s-au livrat 460 
tone, existînd deci toate condițiile 
ca și acesta să fie depășit. „întrucit 
irigăm zilnic cu 5 electropompe, cul
turile se prezintă bine, precizează 
inginerul Dumitru Matei, președin
tele cooperativei. Totodată, am păs
trat în cultură' toți lăstarii de la to
matele timpurii,' pe o suprafață de 
30 hectare, le-am aplicat tratamen
tele necesare contra bolilor și dău
nătorilor. Menținindu-i în stare de

vegetație, aceștia au reintrat pe tod, 
iar de pe suprafața respectivă vom 
recolta tomate pînă la căderea bru
mei. în ce privește forța de muncă, 
avem zilnic la lucru 220—250 de oa
meni, toți 'localnici. La transportul 
tomatelor, ardeilor, pepenilor dispu
nem de peste 50 de atelaje". în a- 
ceastă unitate, concomitent se acțio
nează in. vederea pregătirii produc
ției de legume a anului viitor. în 
acest scop. terenurile sînt fertilizate 
cu Îngrășăminte organice. Se preco
nizează ca întreaga suprafață ce se 
va cultiva cu legume in' anul viitor 
să fie fertilizată și arată în toamnă.

Privind lucrurile la nivel de ju
deț, constatăm Că lucrările de recol
tare se înscriu în graficele stabilite, 
planul pe 8 - luni fiind -realizat, 
livrindu-se pînă acum aproape 
200 000 tone legume, din care peste 
135 000 tone de sectorul socialist. Zil
nic se recoltează mii de tone .de le
gume. numai tomatele destinate 
prelucrării industriale reprezentînd 
circa 600 tone pe zi. Prin irigații zil
nice efectuate-în toate unitățile și 
îngrijirea corespunzătoare a culturi
lor, se ' urmărește ca acestea să 
rămînă .în. starp. de producție cit mai 
tirziu, pînă la căderea brumei.

Tristan VfIHUȚA 
corespondentul „Scinteii"

Producții ce păreau inaccesibile 
cu ani în urmă au devenit

acum obișnuite
Pămînturile cooperativei agricole 

de producție Șerbănești. județul Olt, 
nu sint nici mai sărace, nici mai bo
gate decit ale celorlalte șase unități 
din consiliul agroindustrial Movileni. 
Este un pămînt greu, podzol spre 
smolnițâ, caracteristic acestei zone. 
Și totuși, aici, la C.A.P. Șerbănești, 
s-au obținut cele mai mari recolte 
de cereale păioase, apropiate de cele 
realizate la Scornicești. Astfel, dacă 
la nivelul consiliului unic, după cum 
ne preciza Dumitru Brenciu. organi
zatorul de partid al acestuia, media 
a fost, la orz. de 7 200 kg la hectar 
și, la griu, de 6 850 kg la hectar, 
cooperatorii din Șerbănești au reali
zat 8 710 și, respectiv, 7 150 kg in 
medie la hectar, la cele două culturi 
menționate. Cum au reușit ? „Con
sider că prin mai multă muncă — 
sublinia organizatorul de partid. Ori, 
mai bine zis, prin mai multă respon
sabilitate in aplicarea tehnologiilor 
elaborate și verificate în zonă, pen
tru realizarea acestor culturi". Că 
este așa, am dedus din cele rela
tate de Ion Micu, președintele uni
tății, care ne-a spus :

„Am invățat, cu cîțiva ani in ur
mă, cînd comitetul județean de par
tid a intreprins măsuri deosebite 
pentru generalizarea la scara între
gului județ a experienței îna
intate de la C.A.P. Scornicești, 
secretul producțiilor mari, de virf. 
Am constatat că de fapt nu e un 
secret, ci rezidă în promovarea cu 
curaj a noului, utilizarea în practică 
a rezultatelor științei și cercetării 
agricole, aplicarea unor tehnologii 
avansate, specifice zonei. Rezul
tatele de acum nu au apărut din- 
tr-o dată și nici acum pentru întiia 
oară. în 1986, am reușit să obținem

24 300 kg porumb știuleți în medie la 
hectar, pe toate cele 6 300 hectare in 
cultură neirigată, fapt pentru care 
am fost onorați cu inaltul titlu de 
-Erou al Noii Revoluții Agrare-, 
Ne-am zis atunci că și la griu se 
poate trece bariera celor 6 000 kg la 
hectar, și am reușit".

Din cele spuse de interlocutorul 
nostru, am reținut că s-a acționat 
în primul rînd asupra pămîntului.

Din experiența C. A. P. 
Șerbănești, județul Olt

Structura solului a fost îmbunătățită 
prin ample lucrări de scarificare și 
afinare adîncă. iar aciditatea a fost 
corectată prin aplicarea a 4—6 tone 
carbonat de calciu la hectar, pe în
treaga suprafață arabilă, ciclul fiind 
reluat la 4 ani. A fost larg utilizat 
gunoiul de grajd obținut din zooteh
nia proprie. In toate aceste lucrări 
s-au avut în vedere rezervele de 
substanțe nutritive existente în sol, 
cit și remanenta unor elemen
te, puse în evidență prin car
tarea solului. Pe de altă parte, cul
turile au fost rotite intr-un riguros 
program de asolamente. cu revenire 
la 4—5 ani. pe parcele mici. La griu, 
bunăoară, amplasarea, culturii s-a 
făcut după leguminoase ăriuale și 
după premergătoare timpurii : in și 
hibrizi timpurii de porumb, pe supra

fețe fertilizate cu Îngrășăminte or
ganice, lucrare făcută in funcție de 
planta premergătoare, fertilitatea 
naturală a solului. Unele îngră
șăminte au fost administrate in 
două etape, la pregătirea patu
lui germinativ și apoi iarna, 
sau primăvara devreme. Arătura a 
fost efectuată la 22—25 cni, cu plugul 
cu scormonitor, in agregat cu grapa 
stelată. Datorită secetei, solul fiind 
deosebit de, uscat, imediat după ară
tură pămintul s-a lucrat alternativ 
cu discul și cu. tăvălugul, iar înain
te de semănat cu combinatoriii. S-â 
urmărit că seiriăhâtul să 'fie efectuat' 
fără nici cea mai mică tntîrziere, 
densitatea medie, fiind de 550 boabe 
germinabile la metru pătrat, tn afara 
erbicidării au fost făcute tratamente 
contra dăunătorilor. S-a avut mare 
grijă ca toate lucrările să fie reali
zate la timp. în ;epbca .optirhă,' Plan
tele au crescut uniform. Recoltarea 
a fost efectuată .in 8 zile, evitindu-se 
orice fel de pierdere. Pe ansamblul 
cooperativei s-a obținut o producție 
medie de 8 710 kg orz și, respectiv, de 
7 150 kg grîu pe toată suprafața in 
cultură, de 1 030 hectare cu griu și 
400 hectare cu orz. în teren neirigat.’ 
Au fost și ferme unde s-a obținut 
mai mult, adică 8 920 kg orz la hec
tar. pe o parcelă de 100 hectare, la 
ferma condusă de Ecaterina Ne’ga, 
iar la griu. la ferma condusă de Du
mitru Bădălan. pe 325 hectare ș-au 
realizat 7 340 kg in medie la hectar. 
Producțiile realizate la C.A.P. Șerbă- 
nești au permis onorarea prevederi
lor la fondul de stat cu însemnate 
depășiri la orz și grîu.

Mihal GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii” .

Utilaje moderne, de înaltă precizie, la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală Foto : S. Cristian

INIȚIATIVE MUNCITOREȘTI PENTRU VALORIFICAREA
SUPERIOARĂ A MATERRIOR PRIME

Nu este prea departe timpul cînd, 
la întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești, fluctuațiile comenzilor 
erau „cap de afiș" pe lista cauzelor 
slabelor rezultate economice. Dacă 
se iveau comenzi ale căror caracte
ristici principale prezentau tonajul 
mare, alături de gradul redus de pre
lucrare, realizarea planului nu presu
punea eforturi deosebite. Dar dacă 
devenea necesar să se producă uti
laje mai complicate — ce încor
porau manoperă mai multă .și. .pre
supuneau , o pregătire de fabricație 
mal complexă — în activitatea în
treprinderii se producea dintr-o dată 
un recul, ale cărui efecte negative 
se atenuau numai atunci cînd șansa 
așa-numitelor comenzi „grase" surî- 
dea din nou constructorilor de utilaj 
chimic. Nu intîmplător, „vinovată" 
pentru unele neîmpliniri era natura 
fluctuantă a structurii producției. 
Surprinzător Insă, in ultimii doi- 
trei ani asemenea justificări au dis
părut. din vocabularul analizelor eco
nomice. locul lor fiind luat de ac
țiunea gospodărească, angajantă a 
unui colectiv de muncitori și spe
cialiști conștient de capacitatea și de 
valoarea sa. < ■ ■' •

— A fost nevoie să stăruim mult 
pentru a schimba, pentru a răsturna 
dacă vreți, optica unor oameni în 
legătură cu structura producției — 
ne explică tovarășul Iulian Butu- 
ligă, secretarul comitetului de partid. 
Coexistau la «oi. într-un chip ciudat, 
dar păgubitor, în rîndurile unor oa
meni conștiinciozitatea si seriozita
tea cu automulțumirea si chiar cu 
blazarea. Pe scurt, niște oameni în 
s.tare de., mplt .niai mult pe . olan, 
profesional șe mulțumeau Ai puțin. 
Să se frâminte, șă se preocupe stă
ruitor pentru a sparge niște plafoa
ne fixate. Cam...de >mult la un nivel- 
modest li se părea unora că ar pre
supune uri efort ‘ prea mare. Se im
punea deci ' schimbarea opticii, a 
ațitudipți față, de muncă. Prin nenu
mărate măsuri, aplicate în toate com-

partimentele unității, 
mitate, comitetul de 
siliul oamenilor muncii 
într-o bună măsură, 
schimbarea dorită.

Urmarea a fost că aceiași oameni 
au dat dimensiuni calitative cu to
tul noi activității întreprinderii. S-a 
declanșat o acțiune transformatoare 
ai cărei fermenți au fost și sint do
rința tot mai pronunțată de autode- 
pășire. spiritul de inițiativă, creati
vitatea tehnică. Și încă ceva foarte 
important : grija neslăbită a comi
tetului de partid și a consiliului oa-

cu tact si 
partid și 

au 
apreciem

fer- 
con- 

reușit, 
noi,

formanțele produselor a condus la 
rezultate noi. superioare : față de 
anul 1980, în acest an valoarea pro- 
ductiei-marfă este cu 40 la sută mai 
mare, dar greutatea totală a produ
selor este cu 20 la sută mai mică.

— Realizînd produse unicat sau în 
serii foarte mici, dar de o complexi
tate tehnică sporită, nu este prea 
ușor de găsit acele măsuri tehnice 
și de organizare de natură să im
pulsioneze ritmul de creștere a pro
ductivității muncii și a gradului de 
utilizare a metalului — spune to
varășul Stan Ilie, inginerul-șef al

la Întreprinderea de utilaj chimic din găesti»

menilor muncii de a stimula si va
lorifica în sfera producției aceste 
resorturi umane generatoare de pro
gres. De reținut o practică ce a 
cîștigat teren în anii din urmă, dps- 
pre care ne-a 
Groza, șeful 
producției și 
fabricație a 
precedată de 
formare pentru a se cunoaște exact 
ce nivel tehnic și calitativ au atins 
pe plan mondial produsele respective 
și. ca urmare, pentru a se asigura 
condițiile ca. din aceste puncte de 
vedere, noutățile omologate aici să 
nu fie mai prejos. Rînd pe rînd, uti
lajele preuzinate și vasele de sto
care. ce răspundeau cîndva devizei 
„tone multe, manoperă puțină", de- 
țirynd jO .ppndpre dej peste 50 la șută -, 
din producția unitătij. au fost scoașeț 
din fabricație și înlocuite, bunăoară, 
cu filtre de diferite tipuri, schim-, 
bătoare de căld.ură. compensatoare 
lenticulare (cu și fără sudură), unele 
dintre aceste produse realizindu-se 
la ora actuală doar în puține locuri 
din lume. Noua concepție privitoare 
la structura, nivelul tehnic și per-

vorbit ing. Tudor 
biroului organizarea 

a muncii : lansarea in 
fiecărui produs este 

studii și acțiuni de in-

mai 
im-

toria nu ar mai recunoaște nimic aici 
— nici modul de organizare a fluxu
lui. nici dotare și nici produse, care 
sînt turnate dintr-o gamă largă de 
oțeluri speciale, 
și în acest caz 
spus.

Nu este greu 
cu muncitori, specialiști și 
conducere, că într-un posibil 
al meritelor profesionale, capacita
tea de a rezolva probleme tehnice 
mai multe si aducătoare de perfor
mante tehnice înalte se situează. în 
această unitate, pe primul loc. Chiar 
conducerea întreprinderii promo
vează un asemenea criteriu de ie
rarhizare a valorilor, acordind celor 
ce vin cu asemenea contribuții cele 
mai substanțiale recompense mo
rale și materiale. A fost stîrnită o 
adevărată efervescență în acest do
meniu și prin alte măsuri. Un exem
plu : de dduă ori pe lună, cu ingi
nerii, maiștrii. tehnicienii, muncitorii 
cu înaltă calificare se organizează 
dezbateri pe teme tehnice. în cadrul 
cărora unul dintre ei prezintă o lu
crare ce poate să constea în : re
cenzia unei cărți nou apărute ; 
descrierea unei tehnologii sau a unui 
utilaj relevate ca noutăți de litera
tura de specialitate ; o soluție teh
nică sau organizatorică originală, 
care nu o dată aspiră la brevet de 
invenție, dar înainte de toate la apli
carea grabnică în practică. După care 
urmează un fructuos schimb de opi
nii și idei. O parte din mașinile șl 
dispozitivele realizc’e prin autouti- 
lare cu aceste prlRiurl au primit 
„vi?a>.dp trgcere" -1# faza de finall- 
zare„ '

Se mal remarcă măsurile înteme
iate pe o subtilă cunoaștere a oa-

Autoutilarea a avut 
un cuvînt greu de

de sesizat. discutînd 
cadre de 

„top"

(Urmare din pag. I) le pentru a încheia noi contracte, 
pentru a cunoaște mai bine cererea 
pieței»-.

Pe linia bunei informări reciproce, 
este semnificativ și faptul' că repre
zentanți ai „Arpimex" au participat 
la recentele adunări generale ale oa
menilor muncii din unitățile centra
lei — desigur, cele cu sâr’cihi de ex
port —, iar la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la „Arpimex" a 
fost prezent și directorul general al 
centralei industriei pielăriei.

-Faptul că in numai cinci luni din 
acest an am exportat pe relația de
vize .convertibile cit în întregul an 
1987 arată elocvent că, intr-adevăr, 
relațiile cu „Arpimex" sint bune — 
intervine economistul Lucian Ionescu, 
director adjunct al întreprinderii 
„Dîmbovița". Tocmai nivelul înalt al 
implicării unității noastre in activi
tatea de export reclamă insă ca rela
țiile cu întreprinderea de comerț ex
terior să fie cu adevărat ireproșabi
le. Or, există cel puțin două obser
vații care pot fi făcute. Mai intii, 
informarea care există în legătură cu 
exporturile noastre nu este la fel de 
bună in privința importurilor; deru
late tot prin „Arpimex". .Practic, nu 
știm din timp cînd anume vom 
primi o anumită materie primă sau 
un accesoriu care condiționează fina
lizarea unei comenzi de export, fapt 
pentru Care nici nu ne putem angaja, 
să. spuneri}, să expediem marfa in 
devans, la cererea partenerului de 
peste hotare. Apoi, noi colaborăm cu 
mulți specialiști de la „Arpimex". 
Totuși, volumul desfășurat la export 
cred că ar necesita o mai intensă 
prezență in întreprindere, in secțiile 
de fabricație a lucrătorilor de co
merț exterior".

-Aceasta este o chestiune de fond, 
de mare importanță — este . de 
părere dr. ing. Nicolae Marcu. 
tn bugetul de timp, al reprezentan
tului l.C.E.-ului nu este, cuprinsă cu
noașterea în amănunt a procesului de 
producție, a produselor realizate de 
industrie. Din acest motiv, el nu 
poate să ia nici o decizie importantă 
fără concursul specialiștilor din pro
ducție. Sînt de părere că s-ar ciștiga 
mult —• în experiență, în capacitatea 
de adaptare promptă la cerere, în 
viteza de decizie — dacă reprezen
tantul l.C.E.-ului ar fi în secțiile de 
fabricație ale întreprinderii cel puțin 
două săptămîni pe an. Noi am în
cercat să-l familiarizăm mai bine pe 
reprezentantul „Arpimex" cu ceea ce 
producem și cum producem noi. nu
mai că, pină să învețe tot ceea ce 
trebuia, a fost înlocuit...

Aceasta, pe de o parte. Pe de al'ă 
parte, continuitatea și specializarea 
pe grupe de produse a comerciante- 
lui este îngreunată și de faptul ei 
un om se ocupă de prospectare.' altul 
de contractare, altul dt urmărirea fa
bricației — ceea ce. după părerea 

.................. ... ... . - , mea, „diluează" răspunderea și frac-
de peste hotare, folosim toate ocizil- țibnează artificial un proces unic».
5 ■ Așadar, prin măsuri organizatorice la nivelul întreprinderii de comerț 
t exterior, se poate asigura o legătură mai directă intre activitățile de co- 

'mercializare si de producție, un plus de cunoaștere, un plus de răspundere.
. .Asupra altor aspecte vom stărui intr-un viitor articol.

există premise, pentru o țvoluție 
bună și in continuare».

Participant»! ■ la dezbatere au rele
vat și alte experiențe bune in dome
niul' activității, de‘export a unități
lor. centralei, asupfa ..cărora nu vom ■■ ■ - fost

sint 
po- 
mai 
re-

mai insista,. Q.,opinie.uiianimă a 
aceea că, realizările prezente 
departe încă.rde nivelul maxim al 
sibilităților — Cantitative, dar 
ales, calitative —' că eXiștă mari 
zer’ve, ce pot. fi puse j'q1 valoațe țiu- 
mai printr-o colaborare sistematică, 
neîntreruptă-. ; între întreprinderile 
producătoare,- ' centrală și - întreprin
derea de comerț, exterior.' Economis
tul Valerîu' Andro'ne ; a Sjntetizat 
exact acest .obiectiv fundamental : 
«Pe ansamblul centralei noastre, 
compusă din J0 de unități, am ajuns 
ca exportul direct să reprezinte peste 
o treime din valodrea pr'oduCției- 
marfă.. Obținerea in. continuare a 
unor rezultate tot mai bune, in spe
cial" pe linia eficienței acțivîtății. nu 
ie poațe realiza decit in condițiile 
unei apropieri mai strînse intre în
treprinderile producătoare și l.C.E. 
„Arpimex". Practic, pe tot parcursul 
concepțig contractare -»-. pregătirea 
fabricației:,— programare. — lansare 
—. expediere — transport —- încasarea 
contravâlOrii mărfii, sarcinile prodti- 
cițorplui se: întrepătrund cu ale co
merciantului, fiind necesară, o apro
piere stfinsă, în toate etapele».

. Cum „se realizează. aceasta con
cret ? Cum’ funcționează circuitul 
informațional — Care, reprezintă 
„cheia de boltă" a unui comerț ex
terior , eficipnt,? Participanții la dez
batere , au apreciat că, in general, 
există o. bună colaborare între între
prinderi. centrală șiT.C.E. „Arpimex". 
colaborare înlesnită si. de fapțul, mi- 
ndr la prima ..vedere, că. centrala și 
întreprinderea de. comerț exterior au 
sediile în aceeași clădire, relațiile 
directe..fiind .astfel simțitor înlesnite. 
Cate sînt principalele • caracteristici 
ale acestei bune colaborări ? Răspun
sul— l-a.. -dat economistul
Ionescu, director, adjunct 
„Arpimex" :
«Deși faegm parte din i

Florin 
al I.C.E.

«De?i facem parte din ministere 
diferite, prin faptul că activitatea 
noastră este legată de producția Cehr 
tratei industriale a pielăriei, cau
ciucului și încălțămintei, iar covirși- 
toarea majoritate a operațiunilor de 
export-import. ale acesteia se deru
lează prin intermediul, „Arpimex", 
sinț puse bazele unei întrepătrunderi 
de atribuții și' răspunderi, așa cUm 
spunea și tovarășul Andrpne. Practic, 
noi am urmărit să- se acopere cu con
tracte și comenzi întreaga Capacitate 
de producție1 pentru export din cen
trală, . cel puțin . o. dată pe lună ana
lizăm, la centrală ■ și in întreprinderi, 
stadiul realizării fiecărei comenzi In 
parte, transmitem cu promptitudine 
informațiile primite de la parteneri

lntreprinderii. Deoarece In Instala
țiile și piesele de schimb pe care le 
producem este înglobată tot 
multă inteligentă tehnică și. 
plicit, un volum mai mare de ope-
rațji de prelucrare, se creează frec
vent „locuri înguste". Care este so
luția pentru a le elimirja operativ și 
eficient? în cazul nostru — una sin
gură : autoutilarea. Acest lucru a 
fost atît de bine înțeles pretutindeni 
In întreprindere îneît, deși avem un 
atelier specializat în autoutilări. veți 
găsi ingineri, muncitori, maiștri, 
tehnicieni în toate secțiile, care 
construiesc, pe lingă sarcinile cu
rente de serviciu, utilaje si dispozi
tive necesare fluxurilor de fabrica
ție. Unele dintre acestea sînt com
plied ; automatizate »i pot rivaliza cu. 
cale mai blftie de acest fel existente 
pe plan mondial. Avem, de aseme
nea,' specialiști de prima mină în a 
imagină’dispozitive dintre cele mâi- ’ menilor, a aptitudinilor șl aspirații- 
ingenioase pe care le adaptează la 
mașinile-unelte universale, mașini 
ce devin apte. In acest fel. să exe
cute operații deosebite pentru care 
tehnologii prevăd și solicită. în mod 
obișnuit, dotări speciale. Se poate 
vorbi, prin Urmare, de o adaptare, 
pe această cale, a capacităților noas
tre la condițiile unei producții di
versificate.

O prestigioasă reușită este, bună
oară. mașina automată pentru pre
gătirea capetelor de țevi, care asi
gură un indice de productivitate de 
5 ori mai mare față de procedeul 
vechi. Autorul ei este subinginerul 
Alexandru Cîrstea. în atelierul de 
reparații pentru aparate de sudură 
automată, maistrul Eugen Radu, lă
cătușul Nicolae Rădulescu și elec
tricianul Constantin Dionisie au 
construit, nu de mult, o mașină de 
sudat țevi cap la cap ce se distinge 
prin performante .ridicate, cu ajuto
rul ei Obținîndu-se o productivitate 
de 8 Ori mai mare și un indice de 
calitate de circa 30 ori mai înalt, 
însă cei care au arializat-o cu ochi 
critic după punerea ei în funcțiune 
și i-au descoperit „defecte" au fost 
chiar creatorii ei. Așa că în această 
perioadă 
riant ă ce 
vințe pe 
Bădescu. 
nu, inginerul stagiar Romeo Nazâlii, 
frezorul Alexandru Soare, maistrul 
principal specialist Mihai Constan
tin. turnătorul-formator Marin Vlad 
și încă multi alții formează această 
categorie de oameni, aflată în plină 
extindere. Așa cum spunea tovarășul 
Jean Ione seu, șeful secției prelucrări 
la oald. cel care a proiectat turnă-

ei lucrează la o nouă va- 
o va depăși în multe pri- 
prima. Maistrul Gheorghe 
lăcătușul Gheorghe Moca-

lor acestora întreprinse de conduce
rea întreprinderii pentru a pune pe 
fiecare — inginer, muncitor, cadru 
de conducere — pe locul de muncă 
unde își poate valorifica însușirile și 
cunoștințele, unde se poate afirma 
mai bine pe plan profesional. Iată 
un caz recent :

— Zece ani am fost șeful secției 
prelucrări mecanice, iar de cîteva 
luni sînt șeful secției mecano- 
energetic, sculărie și autoutilări 
— relatează ing. Alexandru 
mitrescu. în locul meu a 
numit ing. Mircea Petrache. 
mai înainte a fost șeful acestei 
ții. Prin urmare, am făcut schimb de 
posturi. O măsură deosebit de inspi
rată. De ce ? Petrache a organizat 
mai rațional fluxul tehnologic cu 
care eu mă obișnuisem prea mult 
pentru a-i mai putea sesiza imper
fecțiunile. în al doilea rind, a de
pistat posibilitățile de modernizare a 
utilajelor, și-a dat seama că poate 
să le sporească randamentul, de 2—3 
ori în anumite cazuri, ..ajutîndu-le" 
cu diverse dispozitive. în sfîrșit, a 
văzut la treabă cu ochiul proaspăt 
oamenii, le-a observat cu mai multă 
acuitate calitățile și defectele și a 
putut să ia măsurile care s-au Impus 
pentru a le valorifica pe unele și 
pentru a le stăpîni pe celelalte. Cam 
la fel am procedat si eu la rîndul 
meu. Amîndouă secțiile au avut de 
cistigat. pentru că flecare am desco
perit noi resurse de creștere a pro
ducției, a calității acesteia. Iar prin
cipala resursă a fost, fără îndoială, 
creativitatea tehnică.

Du- 
fost 
care 
sec-

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii"

In funcțiune - o nouă stație 
pentru acetilenă

în cadrul întreprin
derii, de utilaj tehno
logic de pe platforma 
industrială a munici
piului Bistrița a fost 
pusă în funcțiune o 
nouă stație in care se 
produce acetilenă, gaz 
deosebit de important 
pentru operațiile de 
debitări și suduri ce 
se realizează în aceas
tă unitate constructoa
re de mașini. în final,

cînd vor funcționa 
toate trei generatoare
le, stația va putea li
vra acetilenă îmbute
liată și pentru alți be
neficiari din județ sau 
din județele limitro
fe. De remarcat este 
faptul că alimentarea 
locurilor de muncă se 
face direct din stație 
printr-un sistem de 
conducte, iar reziduul 
rezultat din procesul

tehnologic de produce
re a acetilenei se de
pozitează, urmind a fi 
utilizat ca material de 
construcție. Utilajele 
din dotarea noului o- 
biectiv sint realizate 
în țară și funcționea
ză foarte bine, iar 
carbidul folosit este 
de o granulație inu
tilizabilă la genera
toarele clasice. (Gheor
ghe Crișan).

Tehnologie modernă,
Una dintre cele mai 

dificile și-grele opera
ții- ale procesului de 
fabricare a articolelor 
tehnice din cauciuc, la 
întreprinderea de arti
cole. tehnice din cau
ciuc Brașov, a consti
tuit-o, pină recent, cu
rățirea matrițelor, o- 
perație care se execu
ta manual, cu ajutorul 
materialelor abrazive 
pe suport textil. Prin
cipalul ei inconvenient 
consta în decalibrarea 
matrițelor după numai

două-trei curățiri. 
Pentru eliminarea a- 
cestui inconvenient, 
recent a fost dată în 
exploatare o linie teh
nologică ce asigură 
curățirea ma‘rițelor 
cu ajutorul uit «sune
telor. tehnologie mo
dernă. eficientă. Prin
cipalul avantaj al noii 
tehnologii constă in 
faptul că nu af'ctează 
cu nimic suprafața 
matrițelor, deci s-a 
eliminat fenomenul de 
decalibrare, asigurîn-

eficientă
du-se și reducerea cu 
pină la 70 la sută a 
timpului de curățire, 
in aceste condiții, du
rata de exploatare a 
matrițelor crește de 
cîteva ori. Proiectarea 
și executarea liniei 
tehnologice respective 
s-cu realizat in țară, o 
contribuție de seamă 
avînd-o institutul de 
specialitate din Bucu
rești, Centrul de fi
zică din Iași și în
treprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș. 
(Nicolae Mocanul.
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în vederea creării unor condiții 
optime pentru începerea noului an 
de invățămînt am acționat din timp 
pentru asigurarea spațiilor de. școla
rizare. efectuarea lucrărilor de re
parații, curățenie și igienizare a 
sălilor de clasă, laboratoarelor, cabi
netelor de specialitate, a internate
lor și cantinelor. Printr-o bună mo
bilizare a elevilor și cadrelor didac
tice, prin colaborarea susținută cu 
comitetele cetățenești de părinți și 

_____ 1-j patronatoare, cuunitățile economice 
sprijinul consilii
lor populare s-a 
reușit ca. la a- 
ceastă dată, 95 la 
sută din unități 
să fie pregătite 
pentru deschide
rea cursurilor, la 
celelalte lucrări
le fiind in curs 
de finalizare.
Pentru accentua
rea caracteru
lui practic-apli- 
cativ al procesu
lui de predare- 
învățare am a- 
cordat o atenție 
deosebită înfăp
tuirii programe
lor de dotare și 
autodotare cu mijloacele de învăță- 
mint. necesare parcurgerii integrale a 
temelor prevăzute de programele șco
lare. De asemenea, împreună cu uni
tățile comerciale specializate am ur
mărit asigurarea uniformelor și re
chizitelor școlare, precum și livrarea 
ritmică a manualelor, acționind, tot
odată, pentru recondiționarea celor 
transmisibile.

Avem în județ 667 de unități șco
lare. Ne-am preocupat și, in bună 
măsură, am reușit să asigurăm 
cadre didactice bine pregătite pro- 

scopul 
școlară 
nivelul 
de cei 

această

de Invățămînt au fost statuate pro
grame speciale pentru toate disci
plinele, pe baza cărora s-a acționat 
pentru îmbunătățirea metodelor și 
strategiilor de instrucție și educație, 
actualizarea cunoștințelor in dome
niul specialității, un accent deosebit 
punindu-se pe modalitățile de valo
rificare optimă a resurselor forma
tive ale lecțiilor și celorlalte activi
tăți, pe integrarea organică a docu
mentelor de partid in activitatea la 
clasă. Ca și în anii anteriori, vom

profesională și clasele terminale de 
liceu, se desfășoară direct in secțiile 
productive și atelierele unităților 
economice pentru care asigurăm 
forța de muncă. De asemenea, siste
mul de colaborare cu întreprinderile 
include și asigurarea de către aces
tea a comenzilor de lucrări, a ma
teriilor prime și materialelor, ceea 
ce permite parcurgerea integrală a 
prevederilor programelor de instrui
re tehnologică și practică. în ace
lași timp, prin lucrările pe care le

IlI-a ediție a complexului de mani
festări „învățămintul buzoian pe 
coordonatele calității" va aborda, cu 
prioritate, studii, cercetări, modali
tăți eficiente de integrare mai orga
nică a invățămintului cu cercetarea 
și producția, in scopul soluționării 
unor aspecte ale activității de pro
ducție. De asemenea, în sistemul de 
perfecționare la nivel județean vom 
cuprinde și specialiștii care predau 
disciplinele tehnice 
de invățămînt

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

J

Spiritul critic al publicului în sprijinul
spectacolului teatral

fesional. cu experiență. în 
realizării în fiecare unitate 
a unei încadrări bune, la 
exigențelor actuale, alături 
4 095 titulari, finalizăm in 
perioadă selecționarea și numirea 
celor mai buni învățători și profe
sori suplinitori.

Pentru continua perfecționare a 
pregătirii politico-ideologice și 
științifico-metodice a celor peste 
4 000 de cadre didactice, atit la nivel 
județean, cit și la fiecare unitate

organiza în noul an școlar acțiuni 
de pregătire psihopedagogică și me
todică pentru noii absolvenți, pon
derea deținînd-o activitățile prac
tice, demonstrative, dezbaterea unor 
teme și capitole mai dificile din 
programele și manualele școlare.

Pregătirea profesională pentru 
muncă și viață a tinerei generații 
constituie, așa cum se apreciază în 
documentele de partid și de stat, 
obiectivul fundamental al invăță
mintului în vederea asigurării forței 
de muncă necesare programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. Fornind de la acest deziderat, 
conducerile liceelor și școlilor pro
fesionale, printr-o strinsă colaborare 
cu unitățile economice patronatoare 
au acționat pentru realizarea in
struirii tehnologice și practice a ele
vilor cu ingineri și maiștri cu pre
gătire corespunzătoare. Pentru fa
miliarizarea elevilor cu cerințele 
producției moderne, cu disciplina 
muncitorească, pregătirea in mese
rie, în special a celor din școala

vor executa elevii celor 10 licee, in
dustriale numai in trimestrul IV a.c. 
se va realiza o producție in valoare 
de peste 5 milioane lei. PromOvăm 
același sistem de colaborare cu 
direcția județeană pentru agricul
tură. cu unitățile agricole, in vede
rea asigurării liceelor și școlilor 
profesionale cu profil agroindustrial 
cu cadre de specialitate și cu baza 
de instruire practică. De asemenea, 
ne preocupăm pentru încadrarea 
școlilor cu clase de liceu din mediul 
rural, cu profil agroindustrial, cu 
cadre de specialitate corespunză
toare.

Vâlorificînd superior experiența 
acumulată in domeniul perfecționării 
politico-ideologice și științifico-me- 
todice a personalului didactic, pe 
baza sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului Ia ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. cu 
privire la pregătirea forței de mun
că necesare economiei naționale la 
cote calitativ superioare — cea de-a

la unitățile 
din mediul rural 

sub forma unor 
cursuri și activi
tăți practice care 
să le asigure 
pregătirea psiho
pedagogică și 
metodică nece
sară activității 
didactice.

Pentru învăță- 
mintul din jude
țul Buzău un e- 
lement de nouta
te îl va consțjtui 
organizarea unor 
cursuri de ini
țiere în dome
niul informaticii 
pentru profeso
rii de fizică, chi
mie, biologie, ba- 

zîndu-ne pe experiența acumula
tă în anul școlar trecut, cind 
am organizat astfel de cursuri pen
tru profesorii de matematică. în 
acest scop, vom acorda o atenție 
mai mare dotării liceelor cu mijloa
cele tehnice necesare elaborării de 
programe care, utilizate la lecții, să 
determine un plus de eficiență acti
vității de învățare. Rezultatele obți
nute la edițiile anterioare ale con
cursurilor pe discipline de învăță- 
mint ne-au conduș la concluzia că 
taberele de profil constituie un ca
dru propice pregătirii intensive a 
elevilor cu aptitudini in vederea 
obținerii performanțelor școlare. 
Drept urmare, in acest an de învă- 
țămint vom organiza .astfel de acti
vități și pentru alte discipline — 
fizică, chimie, biologie — și, sintem 
convinși, rezultatele nu se vor lăsa 
așteptate.
Prof. Georqeta NICOLESCU 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean Buzău

Eficienta educativă artistică a spec
tacolului de teatru are o măsură 
veche și mereu nouă: publicul. Așa 
cum romanul nu există fără cititor. 
t6t așa spectacolul de teatru nu 
există fără public — fie că acesta 
are vechi stagii in frecventarea tea
trului. fie că se află la primele 
contacte cu actul teatral. în toate 
cazurile contând interesul pentru tea
tru manifestat și întreținut de pu
blic. De fapt spectacolul de 
se naște, în 
configurează 
Iă spectator, 
teatru ca la 
portantă; o întâlnire 
adincite întrebările, reflecțiile omu
lui contemporan. Niciodată teatrul 
nu și-a negliiat acest „partener" 
sincer și exigent, mereu gata să dea 
măsura succesului sau insuccesului 
artistic, mereu gata să primească 
chipul vieții adevărate în imagini 
scenice, mereu gata să refuze sără
cia limbajului scenic, gratuitatea și 
mimarea artificială, formalismul și 
convenționalismul rece. Cu atit mai 
mult cu cit spectatorul modern este, 
fără îndoială, prin inteligentă si 
sensibilitate nu un simplu „privitor 
ca la teatru", ci un judecător fin, 
prompt, un participant efectiv la ac
tul artistic, implicat prin conștiință 
și atitudine în problematica specta
colului. Teatrul este, in societatea 
noastră, o instituție cu profund și 
complex rol educativ, scena Iui este 
o tribună de Ia care se cuvine să 
răsune mereu cuvintul oamenilor 
înaintați ai epocii noastre, mesajul 
eroilor autentici de la care avem ce 
învăța, acei eroi care se impun con
științei prin modul lor de gîndire. 
prin comportament, prin întrebările 
și răspunsurile pe care le propun.

Publicul, ca factor activ, dinamic, 
este tot mai mult inclus, ca să zic 
așa. in „distribuția" spectacolului, 
chemat să dea o replică din sală

teatru 
toate datele lui și se 
în amănunt, cu gindul 
la publicul care vine la 
o întâlnire foarte im- 

în care sînt

un
fe,
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„Cine cunoaște, foloseștea

adevăr pe care-l confirmă nenumărați prieteni ai cărții, 
nu întotdeauna și activitatea unor biblioteci sătești

de celelalte așezăminte 
biblioteca publică iși areculturale, 

rolul bine stabilit în ansamblul de 
mijloace al activității politico-educa
tive, de formare a omului nou, in 
întreaga dezvoltare a conștiinței re
voluționare a oamenilor muncii. 
Pornind de la asemenea comanda
mente am întreprins un raid-anche- 
tă în..............................................
dețul

La 
viață 
teca a devenit locul de întîinire cu 
cartea a mii de locuitori. Intensa 
folosire a celor peste 10 500 de vo
lume din fondul bibliotecii comunale 
are o explicație simplă : cartea vine 
în intîmpinarea diverselor solicitări

cîteva biblioteci rurale din ju- 
Teleorman.
Plosca, localitate cu o bogată 
economică și culturală, biblio-

I.... __........... .......... .
l; ale cetățenilor și in primul rind ale

plan editorial sau întocmite de ca
drele de specialitate, membri ai co
lectivului de sprijin. în afara activi
tății propriu-zise de împrumut, în 
cadrul bibliotecii au fost organizate 
expoziții, recenzii și prezentări te
matice de cărți, consultații, dezba
teri („Aspecte ale noii revoluții a- 
grare oglindite în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", „Cartea agro
zootehnică in sprijinul producției", 
„Muncim învățînd și învățăm mun
cind". „Cine cunoaște folosește"; 
„Cartea — prieten și sfătuitor"), în- 
tocmindu-se și difuzîndu-se liste bi
bliografice de recomandare („în 
sprijinul mecanizatorului", „în aju
torul lucrătorilor din legumicultura".

celor legate de ridicarea cunoștințe
lor profesionale și de cultură gene
rală. „Prevederile documentelor de 
partid referitoare la creșterea în 
ritm înalt a producției agricole — 
ne spune bibliotecarul Alexandru 
Chichinete — au înscris și comuna 
noastră pe coordonatele unui vast 
program de Înzestrare tehnică, de 
chimizare, de irigații, care au de
terminat schimbări în structura for
ței de muncă. Există și la noi nu
meroși țărani cooperatori care și-au 
însușit meseriile de legumicultori, 
crescători de animale, viticultori, le
gate de îmbunătățiri funciare, ingi
neri agronomi, tehnicieni, mecaniza
tori interesați să se perfecționeze in 
aceste domenii, pentru a realiza sar
cinile de producție, obiectivele noii 
revoluții agrare".

în mod firesc și necesar, sporirea 
productivității muncii, folosirea cu 
maximă eficiență a bazei tehnico- 
materiale in continuă creștere și 
modernizare, răspunzînd cerințelor 
unei agriculturi intensive, de înalt 
randament, sint indisolubil legate de 
calificarea cooperatorilor, de 
rirea capacității 
ririlor științei 
menii muncii, 
în acest proces 
fundamental, biblioteca 
zăt activitatea pornind 
larizarea și răspindirea 
politice, care vizează 
conștiinței socialiste, educarea revo- 
luționar-patriotică a țăranilor coo
peratori, a tuturor lucrătorilor din 
agricultură, și de la pregătirea lor 
profesională și informarea acestora 
cu noutățile agrotehnice. Ocupînd un 
spațiu cu acces liber la raft, in așe
zarea sistematico-alfabetică a fon
dului de publicații, cărțile agrozoo
tehnice sînt scoase în evidență, pe 
domeniile agriculturii, cele mai mul
te din ele fiind însoțite și de scurte 
adnotări selectate din

însemnări 
din județul Teleorman

spo- 
de aplicare a cuce- 
de către toți oa- 
Cu convingerea că 
cartea are un rol 

și-a organi- 
de la popu- 
cărții social- 

dezvoltarea

proiectele de

„Cărțile îngrijitorului de animale" 
etc.).

De o largă audiență s-au bucurat, 
în același timp, simpozioanele, șeză- 
torile literare, expozițiile de carte, 
montajele audio-vizuale prilejuite 
de evenimente importante din viața 
partidului și poporului, de aniver
sarea marilor personalități ale cul
turii românești. Citeva 
simpozioanele „Unirea — un 
permanent al poporului nostru1 
„Partidul ~ 
trul vital 
zentarea 
nizate, 
sub genericul 
pendența, pacea 
pirații ale poporului român, surse de 
inspirație 
dalionul 
ceafărul 
Asemenea manifestări au fost prece
date de vernisarea unor interesante 
expdziții de carte social-politică, în 
care la loc de cinste se aflau operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elenă Ceaușescu. S-au 
amenajat standuri tematice des
tinate celor care participă Ia cursu
rile invățămintului politico-ideologic 
și universității, cultural-științifice. 
Se confirmă, astfel, că locurile intîî 
obținute la faza republicană a edi
țiilor a 4-a și a 6-a ale Festivalu
lui național „Cîntarea Rortiâniei" de 
către biblioteca din comuna Plosca 
nu au fost Întâmplătoare.

Și în comuna Peretu, consultând 
fișele cititorilor, am constatat că 
multi locuitori gînt prieteni ai căr
ții, stimulați de setea de cunoaștere, 
de pregătire politică și profesională.

Comunist ROmân — 
al întregii națiuni", 
unor opere literare 
vizionarea unor 

„Libertatea.
— supreme

exemple : 
ideal 
i“ și 
cen- 
pre- 

ecra- 
filme 
inde- 

as-
pentru scriitori", 

literar cu tema 
poeziei românești"

între ei, Ilie Buzdugan, Ion Mihail, 
Stelian Dide, Florian Gogoi și alții, 
ale căror fișe atestă existența unui 
gust de 
gind de 
ne și 
educație 
Dar a 
tivitatea 
ților ni 
munca complexă de popularizare a 
cUvîntului scris, de educare a oa
menilor muncii pe această cale. în 
lipsa unui program concret de ac
tivitate al bibliotecii, aflăm că aici. 
de multă vreme nu s-a mai organi
zat o manifestare specifică unui ase
menea așezămînt de cultură. Nici 
măcar „Luna cărții Ia sate" nu a 
'fost folosită pentru stimularea unor 
acțiuni cu caracter public, chiar și 

' dintre cele mai simple : prezentări 
de cărți, expoziții, medalioane lite- 

>■ rare, lecturi în grup etc. Organele 
/ locale de partid și de stat sînt da

toare să impulsioneze desfășurarea 
unei bune activități și în acest do
meniu, asigurindu-se astfel valorifi
carea tezaurului de cărți pentru for
marea, educarea, pregătirea oameni
lor.

Am fi vrut să vedem și biblioteca 
din comună Buzescu, să aflăm des
pre acțiunile cu cartea organizate 
aici. Dar nu am reușit. La prima vi
zită nu am găsit nici măcar afișat 
programul de funcționare al atestui 
așezămint cultural. Am revenit in
tr-o altă zi. De data aceasta am gă
sit programul pus la vedere, dar, 
deși biblioteca trebuia să fie deschi
să, ne-a întâmpinat o ușă bine fe
recată... La sediul comitetului comu
nal de partid, secretarul adjunct cu 
probleme de propagandă, Nelu Dul
gherii, recunoaște că în ultima pe
rioadă munca cu cartea a fost negli
jată. Sigur, aceasta și ca urmare a 
lipsei de îndrumare din partea con
siliului local de educație politică și 
cultură socialistă, care nu a cerut 
bibliotecarului nici măcar un plan 
de activitate. Ni se spune că se vâr 
lua măsuri operative, dar de ce ele 
nu au fost inițiate mai operativ ?

Desigur, drumul spre afirmarea 
unei calități superioare în munca cu 
cartea la sate, în contextul activității 
politico-educative de ansamblu, tre
buie să treacă în mod necesar prin- 
tr.-o evaluare critică și autocritică a 
rezultatelor de pină acum, pentru a 
se găsi cele mai adecvate modalități 
de implicare activă a bibliotecilor 
din mediul rural în procesul de edu
care comunistă, patriotică, revoluțio
nară a oamenilor muncit

lectură multilaterală, mer- 
la clasicii literaturii româ- 
universale Ia cărțile de 

științifică și tehnică, 
te limita numai la ac- 

de împrumut a căr- 
se pare insuficient in

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii*

Manifestare muzicală „Enescu"
logi. compozitori, formații și an
sambluri orchestrale, precum și 
alți oameni de cultură și artă din 
țară. De notat, printre formațiile 
prezente : ..Gaudeamus" a Conser
vatorului din Iași. Atelierul de mu
zică contemporană „Archeus". Or
chestra simfonică din Bacău etc. 
La această reuniune muzicală, ce 
prefațează, de fapt, cea de-a 11-a 
ediție a Festivalului internațional 
..George Enescu" din acest an, au 
fost interpretate pagini nemuritoa
re din creația lui Enescu, Beetho
ven.
cum 
unor 
țară
Baltă).

Așezămîntul de cultură și crea
ție de la Tescâni. județul Bacău, 
locul unde a trăit și creat marele 
nostru compozitor George Enescu. 
a găzduit. în primele zile ale lunii 
septembrie (2—4 septembrie), tra
diționala manifestare culturală cu
noscută sub numele de ..Festivalul 
«Enescu — Orfeul moldav»". Inte
grat firesc în suita manifestărilor 
spiritualității naționale, prestigio
sul festival ce poartă numele mare
lui Enescu a reunit, și de a- 
ceastă dată, sub egida comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă și a colegiului criticilor 
muzicali din cadrul A.T.M., perso
nalități de seamă ale vieții muzi
cale contemporane : soliști vocali 
și instrumentiști, critici și muzico-

Brahms, Bach. Mozart, pre- 
și lucrări de mare valoare ale 
compozitori contemporani din 

și de peste hotare. (Gheorghe

t
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan. „Karino" (color). 
Episodul 12
Viața satului (color)
Telex
Album duminical (color) 
tnchiderea programului

12,30
13.00
13.05

1 15.00 ___ ____ _______
19.00 Telejurnal
19.20 „Cîntarea României* • Omagiul 

țării conducătorului iubit.
20.20 Film artistic (color). „Rivalele*.

Producție a studiourilor sovietice. 
Premieră TV.

21,40 Feerie pe gheată (color)
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

LUNI, S SEPTEMBRIE
Telejurnal 
știința pentru toți (color).
Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color).

21.05 Tezaur folcloric (color)
21,35 Lumea contemporană si confrun

tările de idei
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

M.on
20.20
20,50

după terminarea reprezentației sce
nice. Căci, „dacă repertoriul e su
fletul unui teatru, actorii sint corpul 
lui...", cum spunea Mihai Eminescu, 
publicul înregistrează și reține re
verberația in timp a spectacolului, 
constituind terenul fertil in care 
acesta iși luminează rodirea, adică 
mesajul și actualitatea. De aceea, 
succesul teatrului va depinde de fe
lul în care va reuși să contribuie 
activ, prin mijloacele specifice, la 
formarea omului nou, a publicului, 
la modelarea trăsăturilor lui in acord 
cu cerințele societății. Nu întâmplă
tor vorbim de ..succesul de public", 
sinbâgma fiind, In esență (chiar dacă 
raportată la un spectacol. sau altul), 
una dintre cele mai de preț jude
căți critice cu care poate fi investit 
spectacolul. Căci un teatru conștient 
de misiunea lui nu-și poate permite 
căutarea succesului de dragul succe
sului, ignorind necesitățile modela
toare ale societății, exigențele pe care 
formarea omului nou, cu înaltă con
știință revoluționară le situează in 
fața tuturor instituțiilor artistice. 
Omul nou. al societății socialiste de 
azi. se afirmă că un. om cu o înaltă 
cultură, constructor conștient al so
cialismului și comunismului. Dispu
nem in toată tara de mijloacele 
necesare pentru a asigura ridicarea 
permanentă a nivelului cultural și 
artistic al maselor largi de oameni, 
ai muncii. Instituțiilor cultural-ar- 
tistice. tuturor celor ce activăm in 
acest domeniu ne revine sarcina de 
Onoare și de răspundere de a asigura 
înaltul conținut al tuturor manifes
tărilor, de a promova creația de ca
litate superioară, de a oferi oameni
lor de azi opere străbătute de idea
lurile ce ii animă pe constructorii 
patriei noastre, pe făuritorii marilor 
ctitorii ale acestei epoci mărețe. 
Sintem pe deplin conștienți de unele 
neimpliniri. precum și de datoria de 
a da un conținut cu mai mare efi
ciență educativă întregii noastre 
activități, potrivit orientării secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nffolae Ceaușescu : „Să dezvoltăm 
puternic și să folosim toate mijloa
cele de care dispunem — să Ie asi
gurăm conținutul corespunzător, cin- 
tecele, marșurile, poeziile, piesele de 
teatru și tot ce este necesar pentru 
ca această uriașă activitate să-și 
îndeplinească în tot mai bune condi
ții roiul de însemnătate deosebită pe 
care îl are în munca de formare a 
omului nou". în îndeplinirea acestui 
obiectiv de durată, permanent, noi 
trebuie să avem în vedere necesită
țile spirituale ale unui public foar
te divers, cerințele oamenilor. Se 
impune să-i cunoaștem mai bine pe 
cei ce vin la spectacolele noastre, să 
întărim contactele cu publicul spec
tator.

Un aspect care se cere subliniat . 
este cel legat de dinamica spectato
rilor de teatru, de faptul că adevă
ratul public este un organism viu. 
in continuă extensie si diversificare. 
Așa spre exemplu, dacă ne referim 
la teatrul nostru, putem menționa 
numărul mare de abonamente la 
elevi și student) — 16 476 în această 
stagiune, ra să nu vorbim de așa- 
zisul public stabil, cel adult, rare 
vine să diversifice întreaga produc- 
tic <V teafri). Știut fiind faptul că 
aceste categorii solicită un reperto
riu special. Considerăm că cei 
aproape trei sute de mii de specta
tori ai stagiunii trecute și cei anroa- 
ne două sute de mii ai primului, 
semestru al anului pe care 11 par-

curgem au fost participant! la bucu
ria artei adevărate, purtând ca nume 
in afișele de spectacole: „D-ale Car
navalului" de I.L. Caragiale, „Pli
cul" de L. Rebreanu. „Livada cu 
vișini" de A. P. Cehov. „Evul mediu 
întâmplător" de R. Guga. „Aparta
mentul" de M. Bulgakov. „Fata fără 
zestre" de Ostrovski. „Furtuna" de 
W. Shakespeare. „Romanță târzie" 
de P. Turrini. „Travesti" de A. 
Baranga. „Ex“ de Aldo Nicolaj, 
„Comedie de modă veche" de A. 
Arbuzov. „Fedra" de Racine. „Tita
nic vals" de T. Mușatescu Și altele.

Azi, mai mult ca oricind. specta
colul teatral „singur" nu se poate 
valorifica în totalitatea potențialului 
său educativ, motiv pentru care du
blăm activitatea teatrală cu con
tacte „de plan secund" cu specta
torii, contacte benefice deopotrivă 
pentru creatori și pentru cei asupra 
cărora teatrul iși exercită misiunea 
formativă.

Preocupările noastre se îndreaptă 
spre mai buna cunoaștere a profilului 
fiecărei categorii a publicului, a pre
ferințelor acestuia în materie 
teatru in conformitate cu datele lor Ț 
de personalitate si instrucție etc. 
Sondajele de opinii, dezbaterile or
ganizate după vizionarea unor spec
tacole. dialogurile organizate la 
locurile de muncă ale spectatorilor 
sint, efectiv, momente de reală va
loare in concretizarea eficientă și op
timizarea tuturor eforturilor colecti
vului artistic ăl 
semenea întâlniri 
adevărate colocvii despre rolul tea
trului in viața omului contemporan. 
au avut loc la Combinatul Azomu- 
reș. întreprinderea Metalotehnica sau 
Unitatea de prefabricate — Ungheni, 
în majoritatea unităților școlare din 
municipiul Tlrgu Mureș și județul 
Mureș, la centrele de cultură și 
creație „Cîntarea României". Acestor 
întâlniri li s-au adăugat dezbaterile 
la sediul teatrului. în special după 
spectacolele cu piese in premie
ră absolută : „Havuzul" de Paul 
Everac, „A șaptea necunoscută" de 
Tudor Negoiță, „Ne naștem o sin
gură dată" de Ion Ciurdaru etc. Prin 
asemenea modalități publicul este 
chemat la colaborarea cu realizatorii 
spectacolelor, cu întreg colectivul 
teatrului, exprimlndu-și opinii și 
judecăți privind repertoriul teatru
lui. mijloacele artistice de transpu
nere a acestui repertoriu în fapt de 
cultură etc. Astfel, publicul este 
invitat la o participare directă, vi- 
zind perfecționarea programului O 

.nostru artistic, teatrul eonstituindu- 'ȘrȘ 
se. mereu și mereu. în raport eu 
cerințele omului contemporan. Intr- Sa 
una din marile „proprietăți ale urna- sfj 
nității" și într-o zestre a fiecărui om Să 
în parte. Această „proprietate" in- 
trată în exercițiul curent al publi- .SB 
cului Întreține valoarea de comuni- M 
care a teatrului dramatic. Publicul O 
acceptă sau respinge, adică iși ma- 
nifestă spiritul critic, impulsionează 
biruința actului artistic teatral, re- Șst 
fuză neimplinirea ; adică aplaudă șw 
sau nu. se apropie sau se îndepăr- 3 
tează. Efortul nostru este de a sa- «J 
tisface așteptările publicului, de a 
nu-I dezamăgi, de a-I prezenta cu Jj 
fiecare montare, cu fiecare specta- a 
col momente de veritabilă desfătare 
estetică, manifestări artistice pline 3 
de învățăminte.

lulius MOLDOVAN | 
directorul Teatrului Național | 
Tirgu Mureș '

de

teatrului. A- 
cu publicul.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

cinema
(11 03 72)

(35 15 17)

MUN-

• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15: 17; 19
• Agentul straniu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12.15; 14,30: 16.45; 19, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 11; 13.15; 
15,30: 17.45: 20. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20. FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17; 
19, la grădină — 20.15
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
ARTA (213! 86) — 9: II: 13: 15; 17,15; 
19,30. PACEA (71 30 85) — 15; 17: 19
• Program de vacanță. Maria Mira- 
bela : PACEA (71 30 85) — 9: 11 ; 13
• Să-ți vorbesc despre mine: VII
TORUL (10 67 40) — 15: 17: 19
• Pentru un ctntec notele nu sint 
de ajuns : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; Jl: 13,15: 15.30: 17,45: 20 
•"'Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8.45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20
• Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret : DOINA (16 35 38)
— 12: 15: 18
• Tema : COTROCENI (49 48 43) — 
15; 17: 19
• Johann Strauss, regele neîncoro
nat al valsului: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30:
15.45: 18; 20

• Fata f&ră zestre : SCALA
__ g• * 15 • 18
• Sintem cinci : POPULAR
— 15; 17: 19
• Călărețul cu eșarfă albă
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Noile povești ale ȘeHerezadeî :
FLAMURA (85 77 12) — 9: 12: 15: 18
• Jandarmul și jandarmeritele : BU-
ZEȘTr (50 43 58) — 15: 17; 19
• Salamandra : UNION (13 49 04) — 
9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 20

t a t r
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 16; Ultimul 
set (spectacol susținut da Teatrul de 
stat Brăila) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(14 75 46. la Teatrul de vară Herăs
trău) : Clinele grădinarului — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul Olulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 19
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se" (grădina Boema. 15 56 78) : Va
rietăți pe portativ — 19,30

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 septembrie, ora 20 — 7 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi răcoroasă mai ales la începutul 
intervalului șl schimbătoare in nordul 
țării, unde cerul va prezenta innorări

mai accentuate. In rest, va fi predomi
nant frumoasă, cu Cerul variabil. Vor 
Cădea ploi sub formă de averse, pe 
alocuri, in nord-vestul. nordul și estul 
tării și izolat in celelalte regiuni. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări trecătoare în estul tării și 
la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, mal 

” în depresiuni, iar cele maxime 
și 25 grade, mai ridicate la 
intervalului. Pe alocuri se 
ceață.

coborite 
Intre 15 
sfirșltul 
produce

va

FOTBAL: • Azi, în „Cupa U.E.F.A.", Sliema Wanderers 
Victoria București • Cinci meciuri în divizia A • Începe ,‘l 

și campionatul diviziei C
Maltei — La 

prima partidă 
U.E.F.A." din-

• Azi, în capitala 
Valetta. se va juca 
din turul I al „Cupei 
tre echipa bucureșteană Victoria și 

.echipa malteză Sliema Wanderers.
• întâlnirea va începe la ora 18 (ora 
României). • Partida retur Victo
ria — Sliema va avea Io# la Bucu
rești, in ziua de 6 octombrie. • în 
campionatul național — divizia A, 
astăzi, de la ora 17, se vor desfă
șura celelalte cinci meciuri ale e- 
tapei a IlI-a : la Sibiu. F.C. Inter — 
F.C. Olt ; la Pitești, F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova ; Ia Bacău,

S.C.B. — A.S.A. ; la București, Spor
tul studențesc — Flacăra și Rapid — 
Universitatea Cluj-Napoca. • în cele 
trei serii ale diviziei B se vor jupa 
partidele etapei a Il-a. cu începere 
de la ora 11. • Tot azi se vor des
fășura meciurile primei etape in cele 
12 serii ale diviziei C (în total, 192 
de echipe). • în campionatul ce
hoslovac (etapa a 
Praga — Dukla Praga 
Italiei", la Taranto : 
rino — Taranto 4—2. 
mical de la Madrid : 
Real Madrid 3—0.

V -a) : Sparta 
0—0. în „Cupa 
Juventus T6- 
La turneul a- 
A.C. Milan

Turul ciclist cri României

•ii
' .'i 

’<•

Turul ciclist al României a pro
gramat simbătă etapa a 7-a, penulti
ma, disputată pe o vreme însorită pe 
traseul Sf. Gheorghe — Vălenii de 
Munte — Buzău. Imediat după start 
a evadat din pluton tinărul rutier 
Viorel Grosu. dar, după lin efort so
litar de 22 km, a fost ajuns in a- 
propierea punctului de cățărare de 
la Bratocea. unde a trecut primul 
bulgarul Stanislav Fotev. urmat de 
Mihai Orosz și Adem-Golak (Turcia). 
Tot Fotev și-a adjudecat și cățărarea 
de la Mîneciu-Ungureni, ciștigind 
astfel „Premiul munților“.

Pînă la sosire s-au disputat și 
două sprinturi intermediare la Vă
lenii de Munte (învingător Gheorghe 
Nefliu) și la Cislău (ciștigător Cris
tian Ivancea), precum și o cățărare 
la Măgura, care a revenit lui 
Nicolae Aldulea.

După a tentativă a rutierului turc

Salim Korkmaz ' 
Buzău, anihilată i 
orașului plutonul ; 
victoria in etapă 
sprint lui Ludovic 
nia A). înregistrat 
3h 58’01”.

în clasamentul general individual 
se menține lider Vasile Mitrache 
(România A), urmat de coechipierul 
său Mircea Romașcanu — la 46”, 
Mihai Orosz (România B) — la 1’40”, 
Ion Alexandru — la 6’40”, 
Covaci — la 
(România B)

Pe echipe, 
de România 
selecționata secundă a țării noastre.

Astăzi se desfășoară ultima etapă, 
pe traseul Buzău — București (145 
km), sosirea fiind prevăzută în jurul 
orei 17. pe Stadionul tineretului.

la
rapid, in centrul 
a

Intrarea

sosit compact, 
reventndu-i la 
Covaci (Româ- 
pe 153 km în

Ludovic 
6'44”. Cristian Neagoe 
— la 7’07”.
primul 16c este deținut 
A. urmată Ia 8’39” de

(Urmare din pag. I)

Putem afirma fără tea
ma de a greși că în toa
te momentele evoluției 
istorice a poporului nos
tru scriitorii și artiștii, 
cărturarii îndeobște, au 
dat glas, prin ceea ce 
este mai profund ome
nesc și mai peren in crea
ția lor. unei solidarități 
nezdruncinate cu neamul 
lor, cu problemele cate 
frămintau societatea în 
care trăiau și cu lupta 
împotriva relelor care 
ferecau dreptul la viață 
liberă, la propășire și la 
fericire al poporului lor.

Să nu uităm că pri
mul document în limba 
română ajuns pînă la 
noi, „scrisoarea, din 29 
sau 30 iunie 1521, a lui 
Neacșu" din Cimpulungul 
Muscelului (al cărei text, 
cum bine spune George 
Ivașcu. „presupune o ex
periență și dovedește a- 
daptarea curentă a al
fabetului chirilic la re
darea limbii române") 
adresată judelui Bra
șovului, este un act de 
răspundere socială, dînd 
de știre cetății, care 
constituia atunci poarta

dinspre sud a Transilva
niei, pericolul ce se ivea, 
căci „împăratul [turcilor] 
au eșit din Sofia și ai- 
mintrea. nu e, și se-au 
dus în sus pre Dunăre", 
și că „i-au dat slobozie 
lui Mahamet beg, pre io 
[ubi, unde] i va fi voia 
pren Țeara Românească 
iară el să treacă". Si este 
vrednic să ne aducem cit 
mai adesea aminte că 
prima capodoperă renas
centistă a literaturii ro
mâne, unul din principa
lele monumente ale lite
raturii noastre vechi. „în
vățăturile lui Neagoe Ba- 
sarab", scrise în primul 
pătrar al secolului al 
XVI-lea, are un conținut 
etic cu semnificative im
plicații sociale și patrio
tice. precum îndemnul 
ca „pe cei săraci care se 
trudesc în slujba voas
tră, pe aceștia să nu-i 
puneți mai jos de fiii 
de boieri" sau „fiți ca 
șoimul și păziți cuibul 
vostru".

Nu ne putem îngădui, 
pe de altă parte, să uităm 
demnitatea înaltei conști
ințe morale și patriotice 
de care au dat dovadă

marii noștri cronicari, in 
zile cind — așa cum Sus
pină Miron Costin in 
„Predoslovia adecă vo- 
roava cătră cititoriu" a 
„Letopisețului Țării Mol
dovei" — „noi prăvim 
cumplite vremi și cum
pănă mare pămintului

pre istorici — dar putîn- 
du-Se aplica oricărui 
slujitor al condeiului — 
că ei sint oameni „a că
ror dregători e iaste a 
scrie numai drept, nepăr
tinind vreunuia, neasu
prind pe vreunul".

Slujindu-și cu fervoare

ievod Viteazul", că aduc 
prin opera lor pătrunsă 
de adevăr dovada pre
zentei poporului român 
în efortul omenirii spre 
bine, dreptate și liberta
te : ....căci nu trebuie a
uita că. cu toată sfințenia 
dreptului său, astăzi nu

toare a poporului nostru, 
au descoperit in realita
tea aparent banală mari
le linii de forță din care 
se conturau vag orizon
turile viitorului, persona
jele. problemele și con
flictele care întrupau pre
faceri in plină desfășura-

cate Scriitor poate Să-și 
însușească ideea expri
mată de Eminescu in 
1871 : ....Meritul nos
tru va consta numai 
in formularea ideilor și 
trebuințelor esistente ale 
poporului, nu in crearea 
altora ; ne vom lăsa în

de complicate problema 
de fizică sau de tehnică. 
Sint scriitori pasionați de 
trecutul poporului nos
tru și gata să dedice 
lungi ani unor studii și 
cercetări de specialitate 
pentru a lămuri proble
mele ce-i interesează.

Conștiința apartenenței la prezent
nostru și noaă", — dar 
cind; in ciuda vitregiei 
vremllor, Miron Costin 
sublinia cu mindrie că : 
„Eu voi da seama de ale 
mele cite scriu", iar Ion 
Neculce declara că „să 
nu gîndiți că doară pre 
voia cuiva sau în pizma 
cuiva ce, precum s-au 
tîmplat, cu adevăr s-au 
scris". Iar unul dintre Cei 
care au dus mai departe 
iubirea lor de neam și 
dragostea lor de adevăr, 
Gheorghe Șincai, putea 
să scrie cu demnitate in 
„Hronica românilor" des-

poporul prin rostirea ade
vărului despre realitățile 
epocii lor, incercînd să 
dezvăluie adevărul după 
măsura talentului și cu
rajului lor. Scriitorii care 
au rămas înscriși ca 
exemple demne de a fi 
urmate în istoria plină 
de grele încercări, dar 
luminată de o nebiruită 
speranță, a românilor, au 
fost însuflețiți de convin
gerea, pe care a expri
mat-o in mod strălucit 
Nicolae Bălcescu in In
troducerea la „Istoria ro
mânilor supt Mihai-Vo-

e destul ca o nație să-și 
aibă un loc pe harta lu
mii, sau să-și reclame 
acest loc și libertatea sa 
în numele suvenirilor is
torice. ca dreptul său să 
ajungă a fi respectat și 
recunoscut de celelalte 
nații ; trebuie însă ca ea 
să poată dovedi folosul 
Ce a adus și poate aduce 
lumii..."

Istoria literaturii noas
tre este bogată în mari 
personalități creatoare 
care au cuprins în ope
rele lor mărturii despre 
viața și capacitatea crea

re și realități pe cale de 
a se naște. Adevărul 
adevărat este însă acela 
că cei mai mulți scriitori 
nu au și nu pot aspira 
spre forța demiurgică pe 
care și-o dorea poetul în
fățișat de Eminescu în 
tabloul dramatic apărut 
postum, „Andrei Mureșa- 
nu“ : „Sunt eu.!... Privesc 
trecutul, și — icoana lui 
barbară / E zugrăvită as
pru d-ursita-ne amară. / 
$i gindul meu nu poa
te să rup-acea perdea / 
Ce-ascunde viitorul pu
ternic după ea..." Dar fie-

dreptați de cugetarea și 
trebuințele poporului nos
tru, nu d-ale noastre 
proprii..."

Scriitorii pot fi de ne
numărate feluri, veniți 
din cele mai diferite me
dii, profesiuni, speciali
tăți și, minați de pasiu
ne intelectuală, pot să 
studieze cu rivnă cele 
mai diferite probleme. 
Sint scriitori pasionați de 
literatura de ficțiune ști
ințifică, atrași în mod fi
resc de studii dintre cele 
mai dificile de viitorolo- 
gie, de astronomie sau

Există mulți scriitori pa
sionați de sondarea psi
hologiei personajelor, care 
fac temeinice studii de 
neurologie și psihiatrie 
pentru a pătrunde cit mai 
adine in conștiința per
sonajelor create și a Ie 
explica reacțiile. Există 
numeroși scriitori dornici 
să înfățișeze desfășurarea 
vieții oamenilor pe pla
nuri largi ce dezvăluie 
importante procese so
ciale și care iși dedică 
energia unor studii de 
sociologie și Unui efort 
intens de observare și de

generalizare sau de cla
sificare.

în orice domeniu de 
explorare și-ar concentra 
efortul de cunoaștere, 
scriitorul este pus insă, 
in lunile și anii creației 
operei sale, in fața ma
teriei nesfîrșite, comple
xe și proteice a realității 
umane pulsind in modu
rile extrem de diversifi
cate. determinate de con
dițiile concrete ale isto
riei, societății., dezvoltării 
economice, realității psi
hologice infinit variate, 
condiționărilor sociologi
ce și nivelurilor de evo
luție tehnică la care se 
desfășoară viețile perso
najelor întrupate de el.

Acum 40 de ani s-au 
ivit teorii și teoreticieni 
câre au socotit că întrea
ga revărsare multiformă 
a vieții dintr-o epocă de 
profunde schimbări re
voluționare poate fi cap
tată în citeva tipare pre
fabricate' și in unele 
scheme idilice de-o dez
armantă naivitate. Cred 
că astăzi nimeni nu mai 
este amăgit de astfel de 
iluzii puerile. A citi astăzi 
un raport asupra realită
ților economice, politice,

organizatorice, tehnice, 
administrative, cu toa
te complicatele lor deri
vații și interferențe, con
stituie fără Îndoială un 
mod de a constata mul
tiplicitatea complicată a 
problemelor unei țări în 
efort de dezvoltare, în ; 1 
pragul anului 2000. Cit de 
complexă trebuie atunci 
considerată sesizarea in 
personaje viabile și în ;
conflicte veridice, oglin
direa acestui amplu cimp 
de probleme în viețile oa
menilor din această țară, 
și cită răspundere Înseam
nă, pentru scriitor, pentru 
conștiința sa întruparea 
acestor complexe !

De aceeea. sint profund 
convins că opere de mare 
valoare, capabile să în
trupeze viața societății 
noastre sau a unor as
pecte ale ei, în epoca 
noastră, pot să se nască 
numai din respectarea 
deplină a tradiției fun
damentale a literaturii 
noastre : datoria scriito
rului de a rosti adevărul 
realității vremii sale cu 
întreaga răspundere, cu 
conștiința apartenenței 
la prezentul socialist al 
patriei.

I
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Să înceteze acțiunile tendențioase, externe și cooperării
MOSCOVA ORIENTUL

răuvoitoare, contrare cerințelor Mauritania

dezvoltării relațiilor româno-ungare!
(XJrmare din pag. I)

bleme, ajungindu-se la puncte de 
vedere comune, mijloacele de infor
mare din R. P. Ungară ignoră ceea 
ce s-a convenit și continuă să dezin
formeze opinia publică, creind • in 
felul acesta greutăți in calea mate
rializării înțelegerilor la care s-a 
ajuns, a dezvoltării relațiilor de 
prietenie și bună vecinătate dintre 
țările noastre.

Pornind de la dorința de a se 
face totul pentru înfăptuirea Înțe
legerilor de la Arad, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat un program de măsuri in 
vederea traducerii in viață a celor 
stabilite de comun acord in cadrul 
acestei 
prieteniei 
ungare, 
resc ___
depună eforturi pentru realizarea 
celor convenite,’ presa, 
mijloace de informare 
avind în această privință 
mare rol și o mare răspunde
re. Nu trebuie să se confun
de și șă se interpreteze greșit 
ospitalitatea, spiritul de bună
voință ale poporului român, do
rința sa de relații bune cu toate

întilniri, 
și Dar, 

ca de

pentru întărirea 
colaborării româno- 

este. normal și fi- 
ambele părți să se

celelalte 
în masă 

un

popoarele, inclusiv 
ungar vecin ! Jignirile 
nu sint de natură decit să dăuneze 
profund relațiilor dintre cele două 
țări, să întunece și 
asupra perspectivelor 
intilnirea de la Arad, 
n-ar fi fost mai bine .... ... 
înțelegerilor la nivel inalt, reprezen
tanții presei din cele două țări să se 
intilnească. să discute si să stabi
lească împreună cum să acționeze 
pentru a oglindi mai bine, in mod 
corespunzător, realitățile din țările 
noastre, pentru a contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la apro
pierea și întărirea prieteniei româno- 
ungare ?

Așa cum a afirmat secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
cadrul întîlriirii și Ia conferința de 
presă, și cum s-a subliniat și in 
comunicatul Comitetului Politic 
Executiv. Partidul Comunist Român 
este hotărit să facă in continuare 
totul pentru dezvoltarea colaborării 
și Întărirea prieteniei româno- 
ungare. apreciind că aceasta este în 
interesul profund al celor două țări si 
popoare, al conlucrării lor active in 
opera de edificare a noii orinduiri,

cu poporul 
și calomniile

să impieteze 
deschise prin 
în acest sens, 
ca, in spiritul

de ridicare a gradului de bunăstare 
și civilizație ai propriilor popoare.

Așezind ferm la baza relații
lor cu toatei statele principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc. 
România socialistă, Partidul Comu
nist Român consideră că este 
normal și firesc ca atunci cînd în 
relațiile dintre state apar unele pro
bleme, acestea să fie discutate in 
mod deschis, de la partid la partid, 
de la conducere la conducere, por- 
nindu-se întotdeauna de la ceea 
ce este comun și servește apropierii 
și înțelegerii între popoare, căutîn- 
du-se. prin eforturi unite, căile de 
soluționare constructivă a probleme
lor in care există deosebiri de păreri.

Interesele majore ale popoarelor 
noastre — care trăiesc în vecinătate 
de multe și 
impun să se 
părți, cu cea 
litate, pentru 
a colaborării 
crării active, 
și respect reciproc, în folosul operei 
de construcție socialistă in cele două 
țări, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

multe sute de ani — 
acționeze de ambele 
mai mare responsabi- 
dezvoltarea neîncetată 
și prieteniei, a conlu- 
intr-un spirit de stimă

în perioada 31 august — 3 septem
brie, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Islamice 
Mauritania, Mohamed Lemine Ould 
N’Diayane, a efectuat o vizită ofi
cială in țara noastră.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc între loan Totu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Mohamed Le- 
mine Ould N’Diayane au fost ana
lizate stadiul actual al relațiilor din
tre România și Mauritania, precum 
și căile și modalitățile de dezvolta
re in continuare a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, precum 
și în alte domenii, în spiritul înțe
legerilor și hotărîrilor convenite la 
nivel inalt. De asemenea, s-a efec
tuat un schimb de păreri în legă
tură cu principalele probleme ale 
vieții internaționale.

Oaspetele a avut întîlniri cu loan 
Ungur, ministrul Comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Paula Prioteasa, minis
trul industriei alimentare, Pavel 
Aron, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Alexandru Dimi- 
triu, ministrul construcțiilor indus
triale.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul mauritanian a vizitat o- 
biective economice, social-culturale 
și edilitare din Capitală și județul 
Brașov. (Agerpres)

Expoziția „România 
cu deosebit interes
MOSCOVA 3 (Agerpres). N. Chi

lie transmite : în capitala sovietică 
s-a închis expoziția economiei na
ționale a țării noastre, cea mai mare 
expoziție organizată de România in 
U.R.S.S., consacrată prezentării rea
lizărilor obținute de poporul român 
în anii construcției socialiste, îndeo
sebi in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Deschisă sub genericul „România- 
’88“, expoziția a fost vizitată, timp de 
o săptămină, de zeci de mii de ce
tățeni din capitala sovietică și din 
republicile unionale, precum și de 
specialiști, de reprezentanți ai unor 
întreprinderi de comerț exterior.

BEIJING

vz

>

Știri din țară

-’88“, apreciată 
de publicul sovietic

Vizitatorii acestei prestigioase ma
nifestări, Ia care au expus 31 de 
întreprinderi de comerț exterior ro
mânești, au apreciat calitatea produ
selor, marea lor diversitate. Au fost 
încheiate, cu acest prilej, un numă 
important de contracte cu firme so
vietice în domenii cum sint utilajul 
petrolier, chimic și petrochimic, pro
dusele electronice și electrotehnice, 
precum și din alte sectoare de ac
tivitate.

Expoziția a reprezentat un deosebit 
succes, contribuind la mai buna cu
noaștere în U.R.S.S. a rezultatelor 
obținute de România in dezvoltarea 
sa economică și socială.

Deschiderea unei expoziții consacrate
realizărilor României socialiste

BEIJING 3 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc deschiderea expozi
ției intitulate „Să călătorim prin 
România".

Expoziția cuprinde fotografii ce 
prezintă realizări ale poporului ro
mân in construcția socialistă.

La loc de cinste au fost expuse 
lucrări din opera secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
cialiste România,
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse 
lucrări științifice ale tovarășei acâ-

So-
tovarășul

Elena 
și peste
prezen- 
de artă

demician doctor inginer 
Ceausescu publicate in tară 
hotare.

în cadrul expoziției sint 
tate, de asemenea, obiecte
populară, costume, țesături, sculp
tură în lemn, ceramică etc.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți, Gao Yunjia, adjunct almi- 
nistrului culturii, reprezentanți ai 
Asociației pentru schimburi cultura
le Ou străinătatea, 
Afacerilor Externe, 
tură și artă, ziariști, 
blic..

ai Ministerului 
oameni de cul- 
un numeros pu-

MIJLOCIU
• Conferință internațională 
în sprijinul cauzei poporului 
palestinian o Continuă de
monstrațiile în teritoriile de 
pe malul vesîic al Iordanului 

și Gaza
3 (Agerpres). — La Ge- 
încheiat lucrările celei

GENEVA 
neva s-au 
de-a V-a Conferințe internaționale 
a organizațiilor neguvernamentale 
pentru sprijinirea cauzei palestinie
ne. într-o declarație aprobată de 
delegații reprezentînd peste 200 or
ganizații neguvernamentale se cere 
organizarea imediată a unei confe
rințe internaționale consacrate păcii 
in Orientul Mijlociu. Este adresat 
tuturor guvernelor apelul de a ac
ționa pentru organizarea acestei con
ferințe, la care să participe cu drep
turi egale toate părțile implicate, in
clusiv Israelul și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, ca și cei cinci 
membri permanenți ai Consiliului 
de Securitate. •

Documentul cere încetarea imedia
tă a ocupației israeliene in teritorii
le arabe și retragerea Israelului din 
sudul Libanului. Totodată, Națiunile 
Unite sint chemate să sprijine po
porul palestinian in lupta sa pentru 
exercitarea suveranității.

Delegații la conferință au sprijinit 
crearea unei zone libere de arme 
nucleare in Orientul Mijlociu.

IAȘI : Noi realizări 
în producție

Continuînd să desfășoare la cote 
Înalte întrecerea socialistă, oame
nii muncii din unitățile industria
le ieșene au reușit să adauge 
succeselor obținute in cinstea zilei 
de 23 August, noi realizări in 
producție. Astfel, chimiștii de la 
Combinatul de fibre sintetice au in
trodus în fabricația de serie un nou 
sortiment de fibră tip bumbac so
licitat de industria ușoară pentru 
producția de export. Cu rezultate 
remarcabile se înscriu și lucrătorii 
de la întreprinderea metalurgică. 
Ei au produs peste prevederile zil
nice de plan 100 tone de profile 
îndoite formate la rece, din benzi 
de oțel, solicitate de asemenea la 
export. Colectivul de muncă de 
la Combinatul de utilaj greu din 
Iași a finalizat în aceste zile tur
narea părții laterale a traversei 
mobile de la presa de 12 000 tone 
forță în curs de execuție, turnarea 
cadrului pentru maxipresa de 4 000 
tone forță, iar la oțelăria electrică 
s-a elaborat o nouă marcă de oțel 
aliat pe bază de crom și mangan, 
destinat înlocuirii oțelurilor cu mo
libden' și vanadiu ce sint deficita- 

rt- re. De pe platforma aceluiași 
js? AxfațiTiîat mai reținem și elabora

rea Ia turnătoria de fontă a pri- 
8 'fnei lingotiere de. 16, tone dțn fon

tă cu grafit vermicular.1 produs 
realizat in premieră. (Manole 
Corcaci).

PLOIEȘTI : Utilaj 
de mare productivitate

Specialiștii întreprinderii de uti
laj petrolier „1 Mâi" au conceput 
și realizat pentru operația de fre
zat a fălcilor de la sapele de foraj, 
o freză de construcție specială cu 
plăcuțe amovibile. Noul produs, a 
cărui tehnologie și realizare se 
datorează membrilor Cercului cali
tății, intre care frezorul Vasile 
Serban, subinginerul Valeriu Gu
din și ing. Gheorghe Ușurelu, ridi
că rezistența la prelucrare, ceea ce 
permite execuția a 1 800 de fălci 
sape de foraj in loc de numai 50 
cite se făceau cu utilajul in va
rianta veche. în plus, actuala freză 
asigură refolosirea plăcilor con
fecționate din oțel rapid prin care 

aduce o importantă economie 
materiale. (Ioan Marinescu).

Intre care cea a curbării și plas- 
tifierii elementelor componente. 
Noile tehnologii și preocuparea sus
ținut^ pentru asimilarea in fabri
cație a unor tipuri de mobilier oare 
să înglobeze un mare volum de 
manoperă au făcut ca, în prezent, 
consumul de lemn de stejar să fie 
diminuat, față de anul 1980, cu 
peste 70 la sută, iar gradul de va-

lorificare a masei lemnoase să 
crească cu aproape 60 la sută. De 
remarcat că, in perioada care a 
trecut din acest an, iscusiți! fău
rari de mobilă de aici au realizat, 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, o producție suplimen
tară la export in valoare de a- 
proape 100 milioane lei. (Gheor- 
ghe Giurgiu)

se 
de

Noi construcții de locuințe la Cluj-Napoca
Foto : S. Cristian

TÎRGU MUREȘ :
Valorificarea superioară 

a materiilor prime
Colectivul de oameni ai muncii 

de la 
re a 
Tirgu 
tenție 
nului 
bază,.. __  ...
noasă. Astfel, concomitent cu preo
cuparea statornică pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de plan, 
aici au fost elaborate și aplicate 
tehnologii speciale de prelucrare,

întreprinderea de prelucra- 
lemnului „23 August" din 

Mureș acordă o deosebită a- 
prelucrării superioare a lem- 
și diminuării, pe această 

a consumului de masă lem-

In întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări 
a întemeierii R. P. D. Coreene

PHENIAN 3 (Agerpres). — în 
prezenta președintelui Kim Ir Sen, 
la Phenian s-au deschis lucrările 
Congresului Național al Eroilor, or
ganizat cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la întemeierea R.P.D. Co
reene. Hă Dam. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, a prezen
tat un raport în care a evidențiat 
succesele remarcabile obținute în 
activitatea de edificare a socialis-

mului și comunismului, perspectivele 
dezvoltării, în continuare, â țării. 
Vorbitorul a relevat, totodată, că. in 
spiritul principiilor independenței și 
reunificării pașnice. R.P.D. Coreea
nă va milita pentru retragerea tru
pelor americane din Coreea de Sud, 
în vederea promovării cauzei reuni
ficării patriei prin eforturile comune 
ale întregii națiuni — transmite a- 
gehția A.C.T.C.

TUNIS 3 (Agerpres). — Un bilanț 
dat publicității de agenția WAFA 
relevă că 36 de palestinieni au căzut 
victimă actelor de agresiune israe- 
liene, pe parcursul lunii august, in 
teritoriile arabe ocupate, informează 
agenția M.E.N.A. Numărul total al 
palestinienilor uciși de forțele israe- 
liene de ocupație — inclusiv femei, 
bătrini și copii — a ajuns la 441, de 
la izbucnirea mișcării de protest, la 
8 decembrie anul trecut.

Încetarea cursei înarmărilor - problema centrală 
a omenirii

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în lo
calitatea Dagomis, de pe țărmul Mă
rii^ Negre, s-au incheiat sîmbătă lu
crările celei de-a 38-a Conferințe 
Pugwash. Aproximativ 260 de oameni 
de știință din 42 de țări ale lumii au 
examinat probleme actuale cu care 
se confruntă omenirea — dezarmarea, 
foametea și sărăcia in lume, ocroti
rea mediului înconjurător. A fost 
dezbătut rolul științei in alegerea 
mijloacelor de trecere a producției cu 
caracter hiflităr sțire scopuri pașnicei'

BONN 3 (Agerpres). — Organiza
ția partizanilor păcii din Heilbronn 
a salutat îh’ceperea ’retragerii rache
telor ' „Pershing" de pe teritoriul 
vest-german. în această localitate se 
află o bază americană staționată pe 
teritoriul R.F.G. de unde au fost

rază me- 
mișcarea 
autori tă- 
acord cu

retrase primele rachete cu 
die de acțiune. Totodată, 
pentru pace, sindicatele și 
țile locale au ajuns la un 
privire la transformarea fostei baze
de rachete intr-un parc de odihnă.

LONDRA 3 (Agerpres). — La în
toarcerea sa djntr-un marș simbolic 
in favoarea păcii și a dezarmării, 
desfășurat prin mai multe state eu
ropene, Bruce Kent, președintele 
Campaniei pentru- -Dezarmarea Nu
cleară (C.N.D.). cea mai importantă 
mișcare antirăzboinică din Marea 

. Britanie, s-a pronunțat pentru des- 
ființarea . concomitenti a celor două . 
alianțe militare din Europa. „Un 
război pe continent nu are o justifi
care politică" — a declarat Bruce 
Kent.

BERLINUL OCCIDENTAL 3 (A- 
gerpres). — La un miting desfășurat 
în Berlinul Occidental, mii de locui
tori ai orașului s-au pronunțat pen
tru noi măsuri de dezarmare și pen
tru încetarea experiențelor nucleare.

KENYA: Eforturi susținute pe calea
dezvoltării economice și sociale

liste, colonialiste și neocolonialiste. 
O atenție prioritară este acordată 
încetării cursei înarmărilor și tre
cerii la măsuri efective de dezar
mare, Intr-un apel adresat O.N.U., 
guvernul kenyan a cerut intensifi
carea eforturilor in direcția lichi
dării armei atomice. Totodată. Ke
nya se pronunță pentru consolida
rea unității și solidarității mișcării 
de nealiniere, pentru soluționarea 
problemelor litigioase pe cale paș
nică, prin negocieri, 
litica de apartheid 
regimul rasist de la 
jină țările africane 
linie".

condamnă po- 
promovată de 
Pretoria, spri- 

din „prima

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu urmează să 
efectueze, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizite oficiale de 
prietenie in Republica Kenya și Republica Unită Tanzania. Urmind is
toricelor itinerare intreprinse anterior in numeroase state de pe toate con
tinentele, apropiatele vizite se înscriu ca noi și elocvente expresii ale po
liticii de pace, ințelegere și colaborare internațională promovate cu 
consecvență de România socialistă, de președintele Republicii.

Publicăm mai jos un documentar consacrat Republicii Kenya, prima 
dintre țările ce vor fi vizitate.

camoșțeni'te 
secole de do- 
valorifice in

darea subdezvoltării 
urmare a celor citeva 
minație colonială, să 
interes propriu bogățiile de care 
dispune, in scopul accelerării pro
gresului in toate sferele de activi
tate.

Stabilitatea de pe scena politică, 
eforturile consecvente pe planul 
dezvoltării economico-sociale in-

In teritoriile de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, a continuat mișcarea de pro
test palestiniană. In timpul mani
festațiilor desfășurate în tabăra de 
refugiați palestinieni „Mokhayam Al 
Shatei" (regiunea Gaza), forțele is- 
raeliene de ocupație au deschis focul 
împotriva unui grup de 200 de de
monstranți. Postul de radio Israel, 
citat de agenția M.E.N.A., a anunțat 
că opt palestinieni au fost răniți.

(Agerpres)

GENEVA

Negocierile dintre 
Iran și Irak

GENEVA 3 (Agerpres). — Jan 
Eliasson. reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. la 
gociefile rde pace deia Geneva 
tre îran și Irak." și-a continuat, sim- 
bătă. consultările.

După cum informează agenția 
Eliasson s-a întîlnit succesiv cu 
legațiile iraniană și irakiană. în de
clarații făcute presei, părțile au re
levat dificultățile cu care se con
fruntă negocierile, reafirmind insă 
dorința lor de a coopera in aplicarea 
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind războiul din 
Golf.

ne- 
din-

Efe, 
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Situată pe coasta de est a Afri
cii, Kenya iși datorează denumi
rea metaforei cu care populația 
kikuyu a numit cea mai mare 
înălțime din țară : „Kere Niaga", 
adică „muntele alb". Și i s-a spus 
astfel pentru, că, deși situat la 
Ecuator, unde există o vegetație 
luxuriantă tot timpul anului, mun
tele Kenya, de peste 5 000 metri 
înălțime, este veșnic acoperit cu 
ghețuri și zăpezi. Un fenomen 
care, in „țara primăverii eterne" 
— cum este considerată Kenya 
pentru climatul său blind și flora 
deosebit de bogată — nu putea să 
nu atragă atenția prin ineditul său.

Relieful acestei țări este dominat 
de masivele muntoase de peste 
4 000 m — Aberdare, Kinangop. 
Elgon, Kenya — și de citeva pla
touri înalte. Un element aparte ii 
prezintă podișurile din jumătatea 
de vest a țării, care sint străbă
tute de marea falie din Africa de 
est. cu lățimi de 50—70 km. in 
care se află numeroase lacuri, 
printre care Magadi, Naivasha și 
Hannington. Dinspre vest, podișu
rile coboară lent spre est. astfel 
că de-a lungul țărmului Oceanului 
Indian, de la nord și sud. pe o 
lungime de 400 km și o lățime de 
10—30 km, se întinde o cimpie li- 
torală joasă, cu numeroase lacuri 
și golfuri. în care abundă forma
țiunile coraligene.

Pe teritoriul Kenyei predominan
tă este savana cu ierburi uriașe, 
presărată, in regiunile mai inalte, 
cu diferiți arbori. îndeosebi sai- 
cîmi, boababi, bambuși. Datori
tă unei exploatări iraționale în 
trecut., pădurea ecuatorială ocupă 
în prezent doar 3 kr sută din su
prafața țării, ceea ce explică pre
ocuparea autorităților kenyene de 
a intensifica acțiunea de împădu-
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Suprafața : 582 647 kmp.
Populația : 22 000 000 locuitori 

(1987).
Limba oficială : swahili ; alte 

limbi uzuale : engleza și araba.
Capitala : Nairobi — peste 1,5 

milioane locuitori.
Alte orașe importante : Mom

basa, Kisumu, Malindi. Eldoret, 
Thika, Kericho, Nyeri, Kitale.

Repu-Organizarea statală :
blică prezidențială ; puterea le
gislativă este exercitată de pre
ședinte și de un parlament uni
cameral (Adunarea Națională) ; 
puterea executivă este exerci
tată de guvern, care este numit 
și condus de președintele țării.

rire, pentru a proteja microclima
tul și mediul înconjurător.

Primul european care a pus pi
ciorul pe' pămîntul Kenyei a fost 
navigatorul portughez Vasco da 
Gama, în 1498. El a ajuns Ia Ma- 
lindi, port la Oceanul Indian. în
ființat de corăbieri arabi, unde 
încă de pe atunci se desfășura o 
intensă viață economică. La cițiva 
ani după aceea, portughezii au in
tervenit ocupind o bună parte a 
zonei de coastă. în secolul 19. teri
toriul kenyan a format obiectul 
unor aprige dispute intre Germa
nia și Marea Britanie. ultima reu
șind să-și instaureze dominația, 
care s-a prelungit pină la procla
marea independenței Kenyei. la 12 
decembrie 1963.

Pornind pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul kenyan s-a 
angajat de la inceput intr-un am
plu efort menit să ducă la lichi-

terne au făcut oa, într-o regiune 
confruntată cu numeroase dificul
tăți, Kenya să prezinte tabloul 
unei țări cu o evoluție constantă 
spre progres. Ritmul general de 
creștere a economiei a fost, in 
1987, de 5 la sută, iar în sectorul 
industriei prelucrătoare sporul a 
fost de 6 la sută. Prin efor
turi susținute, s-au pus bazele unei 
industrii siderurgice, chimice și pe
trochimice. a materialelor de con
strucții. a industriei textile și e- 
nergetice : s-a dezvoltat. în ritm 
intens, industria alimentară și ex
tractivă. Se extrag, indeosehi. aur, 
minereu de fier, plumb, cupru, 
magnetit, magnezit, grafit, azbest, 
sare. Anul acesta, în nord-estul ță
rii au fost descoperite și zăcămin
te petrolifere.

Cel mat important centru indus
trial al Kenyei este Nairobi, capi
tala tării, situat pe platoul Athi, la

1 675 m altitudine. în 1899, cînd 
s-au pus bazele acestei localități 
(în limba swahili Nairobi înseam
nă „apă rece", pentru că în apro
piere se află izvoarele riului Athi), 
actuala capitală a republicii avea 
doar citeva sute de locuitori. în 
anul eliberării, populația crescuse 
la citeva sute de mii, pentru ca 
acum să depășească 1.5 milioane, 
în prezent, capitala — un oraș fru
mos. modern, cu bulevarde largi, 
cu edificii impunătoare și o vege
tație luxuriantă — concentrează, 
împreună cu împrejurimile. cea 
mai mare parte a industriei pre
lucrătoare. Alte platforme indus
triale au fost edificate la Momba
sa. Muhoroni, Chongamwa. Kisu
mu, Bonbuni. Luna trecută, guver
nul Kenyei a aprobat proiectul de 
construire a unei noi fabrici de ci
ment, a cărei capacitate anuală va 
fi de 300 000 tone.

Agricultura kenyană, ca ramură 
de bază a economiei, ce concen
trează trei pătrimi din populația 
activă, contribuind cu o treime la 
crearea P.N.B. și cu peste 50 la 
sută la totalul valoric al exportu
rilor, este în măsură să acopere 
necesitățile țării și să .ofere anu
mite disponibilități pentru export.

Desigur, in condițiile crizei econo
mice mondiale, ale ..foarfecii pre
țurilor" impuse de marile mono
poluri și companii transnaționale. 
Kenya a fost și este confruntată 
și cu o serie de dificultăți. în mod 
deosebit, asupra țării se repercu
tează, cu consecințe serioase, do- 
binzile înalte pe care trebuie să le 
achite pentru creditele obținute. 
„Kenya — declara președintele 
Daniel Toroitich arap Moi — a plă
tit în ultimii patru ani ca serviciu 
al datoriei externe 800 milioane do
lari. în aceeași perioadă, din cei 
110 milioane dolari împrumutați 
pentru finanțarea programelor dez
voltării interne, numai 10 la sută 
au fost investiți pentru realizarea 
de proiecte, restul mergînd la aco
perirea datoriei extern,e“.

în domeniul extern. Kenya pro
movează o politică bazată pe res
pectarea principiilor suveranită
ții și independenței naționale, so
lidarității cu lupta popoarelor afri
cane împotriva politicii imperia-

România, poporul 
lutat cu satisfacție 
harta politică a lumii a Kenyei in
dependente, între cele două țări 
încheindu-se o serie de acorduri 
care au pus bazele 
fructuoase atit pe 
cit și in domeniul 
ționale. Astfel, la 
după independenta 
țările noastre au fost semnate, la 
Nairobi, un acord comercial și un 
acord de colaborare tehnico-știin- 
țifică. A urmat apoi, in mai 1968, 
semnarea protocolului privind co
laborarea dintre România și Kenya 
in domeniile forestier, prelucrării 
lemnului, minier și al agriculturii. 
Patru ani mai tirziu. in Kenya a 
avut loc inaugurarea lucrărilor mi
niere la zăcămîntul de 
la Kinangoni. descoperit 
rare cu România.

Un moment important 
ascendent al raporturilor româno- 
kenyene l-au constituit convorbirile 
la nivel inalt de la București, 
prilejuite de vizita oficială de prie
tenie efectuată in țara noastră, in 
luna septembrie 1987, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
președintele Republicii Kenya, 
Daniel Toroitich arap Moi. Cei doi 
președinți au convenit să se acțio
neze pentru extinderea conlucrării 
bilaterale intr-o serie de domenii 
de activitate de interes reciproc. 
Acordul-program privind dezvolta
rea pe termen lung a cooperării 
economice și tehnice și a schimbu
rilor comerciale oferind, in acest 
sens, o trainică bază politico-ju- 
ridică.

Dispunind de astfel de coordonate 
favorabile, nu există nici o îndoială 
că apropiata vizită oficială de prie
tenie pe care urmează s-o efectueze 
in Republica Kenya președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invi
tația președintelui Republicii Kenya, 
convorbirile și înțelegerile ce vor 
fi convenite vor da un nou impuls 
conlucrării și cooperării pe multiple 
planuri dintre cele două țări și 
popoare, aceasta fiind in folosul 
reciproc, al cauzei 
greșului, păcii și 
lume.

român au sa- 
inscrierea pe

unei colaborări 
plan bilateral, 
vieții interna- 

numai doi ani 
Kenyei, intre

plumb de 
in colabo-

in mersul

generale a pro- 
ințelegerii in

Nicolae PLOPEANU

NEGOCIERI SOVIETO-AMERI- 
CANE. In această săptămină. la 
Geneva au continuat negocierile 
sovieto-americane privind arma
mentele nucleare și cosmice — re
latează agenția T.A.S.S. Grupul de 
lucru care se ocupă de problema 
armamentelor cosmice a continuat 
să discute proiectu» de protocol 
privind respectarea tratatului de 
apărare antirachetă și neieșirea din 
tratat pe o perioadă convenită.

RAPORT. La O.N.U. s-a anun
țat că un grup de experti va pre
găti un raport cuprinzător in legă- 
.ură cu situația datoriei exte.ne. 
După cum a precizat secretariatul 
Organizației mondiale, o reuniune 
neoficială intre membrii grupului 
de experti va avea loc intre 10 și 
11 septembrie, cu participarea se
cretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și reprezen
tanți ai unor organisme interna
ționale specializate. Raportul amin
tit urmează a fi supus dezbaterii 
in cadrut viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale.

COMITETUL OLIMPIC AL 
R.P.D. COREENE a hotărit să nu 
trimită echipa sa reprezentativă la 
cea de-a 24-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Seul, ca urmare a 
opoziției continue a autorităților 
sud-coreene de a organiza aceste 
jocuri in comun — informează a- 
genția A.C.T.C.

CONTINUA ZBORUL 
NAUȚILOR SOVIETICI 
l.eahov, Valeri Poliakov. Vladimir 
Titov, Musa Manarov și a) cosmo
nautului afgan Abdul Ahad Mo
ntand. tn cursul ultimelor zile au 
fost efectuate diferite experimente 
medicale, folosind atit aparatura 
aflată la bordul complexului orbi
tal pilotat „Mir", cit șl echipamen
tele aduse de pe Pămint.

COSMO- 
Vladimir

o declarație a S.W.A.P.O. — 
într-o declarație făcută in capitala 
Zambiei, un reprezentant al Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest a,; respins, 
nefondate, afirmațiile 
ților sud-africane potrivit 
rora S.W.A.P.O. ar fi 
cată in atentatul cu bombe comis 
cu citeva zile in urmă, la Windhoek, 
soldat cu moartea a două persoane 
și rănirea altor 14. EI a arătat că 
organizația Sa respectă cu strictețe 
acordul de încetare a focului, abți- 
nîhdu-se de la orice fel de acțiune 
de luptă. Adevărații organizatori ai 
actelor de sabotaj nu pot fi decit 
agenți ai regimului rasist, in 
încercarea de a împiedica pro
cesul, declanșat deja, de reglemen-

ca deplin 
autorită- 

Că — 
impli-

tare pașnică a situației din sud- 
vestul Africii, care va conduce și 
la decolonizarea Namibiei — a 
spus reprezentantul S.W.A.P.O.

ACORDUL DE REPATRIERE A 
PRIZONIERILOR DE RĂZBOI 
incheiat de Etiopia și Somalia in 
aprilie a.c. a fost îndeplinit prin 
sosirea de la Mogadiscio, in loca
litatea Dire Dawa, a ultimului grup 
de etiopieni — informează agenți
ile M.E.N.A. și Prensa Latina.

ȘOMAJ. Numărul șomerilor înre
gistrați oficial in Statele Unite a 
fost in luna august de 6.8 milioane, 
fată de 6,6 milioane in luna iulie 
și 6.4 milioane in iunie, se arată 
intr-un raport al Ministerului Mun
cii dat publicității la Washington. 
Rata șomajului american este in 
prezent de 5.6 la sută din totalul 
populației active.

ALEGERI PREZIDENȚIALE. 
Președintele Bundestagului. Phi
lipp Jenninger. a anunțat, in ca
drul unei7 conferințe de presă or
ganizate la Bonn, că la 23 mai 
1989 in R.F. Germania vor avea 
loc alegeri prezidențiale.

CALAMITĂȚILE NATURALE — 
inundații, secetă, taifunuri — care 
au lovit, in acest an. provinciile 
Heilongjiang, Zheejiang și Hubei, 
din R.P. Chineză, au afectat peste 
25 de milioane de locuitori și au 
cauzat moartea a mai mult de 500 
de persoane, provocind. totodată, 
daune economice directe de șapte 
miliarde yuani — relatează agenția 
China Nouă. Organele centrale și 
locale au luat o serie de măsuri 
menite să conducă la soluționarea 
problemelor apărute in regiunile 
afectate.

SIMPOZION. La Atena au înce
put lucrările unui simpozion inter
național sub genericul ..Cultura 
împotriva apartheidului". La sim
pozion. organizat la inițiativa Co
mitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului și a Ministeru
lui Culturii din Grecia, participă 
reprezentanți de seamă ai organi
zațiilor politice și obștești, ai vie
ții culturale din diferite țări. Lu
crările se vor desfășura pe durata 
a trei zile.

PLOILE TORENȚIALE, fără pre
cedent in ultimele decenii in Sahel, 
au provocat mari inundații in re
giune, soldate cu victime omenești 
si importante daune materiale. 
Statele din regiune care au avut 
cel mai mult de suferit sint Bur
kina Faso, Niger si Ciad.
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ÎNALTĂ APRECIERE A POLITICII EXTERNE CONSTRUCTIVE, DE PACE 
Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, PROMOVATĂ DE ROMÂNIA SOCIALISTĂ, 

DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
în preajma vizitelor oficiale de prietenie ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Africa

Articole apărute in presa
din Republica Kenya 

și Republica Unită Tanzania

In preajma vizitelor oficiale de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, le va între
prinde în zilele următoare in Republica Kenya și Republica Unită Tan
zania, presa din aceste țări publică ample articole dedicate țării noastre, 
politicii externe românești de largă deschidere și colaborare internațio
nală, de solidaritate militantă cu tinerele state independente ale Africii, 
cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, 
reliefînd totodată realizările remarcabile obținute de poporul român in 
construcția socialistă, îndeosebi în anii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român.

Profund realism si deosebită
responsabilitate pentru snarta păcii

Ziarul de mare tiraj „Dally Na
tion", care se bucură de o largă au
diență în cercurile politice, econo
mice și diplomatice din Kenya și din 
alte state africane, a publicat intr-un 
număr recent un supliment consa
crat României. Suplimentul se des
chide cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, Însoțite de date 
biografice.

In articolul intitulat „Către • 
pace mondială cuprinzătoare" se 
subliniază, între altele, că o trăsă
tură esențială a politicii externe a 
României este afirmarea necesității 
ca toate conflictele și problemele în 
dispută între popoare să fie soluțio
nate exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin negocieri. „Cu o convin
gere nezdruncinată, președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază faptul 
că, dată fiind persistența conflictelor 
în diverse regiuni ale lumii, și chiar 
ascuțirea unora dintre acestea, 
România se pronunță ferm pentru 
stingerea lor și pentru trecerea la o 
reglementare negociată a tuturor 
problemelor in dispută. Șeful sfa
tului român a subliniat — cu profund 
realism și înaltă responsabilitate 
pentru soarta păcii — că, indiferent 
cit de lungi și de dificile ar putea să 
fie. negocierile sînt singura cale ra
țională de rezolvare a diferendelor 
interstatale, se spune în articol.

In concepția României. ,, continui 
„Daily Nation", metoda negocierilor, 
păstrarea și întărirea păcii sînt îri- 
tr-o relație directă : o pace durabilă, 
un sistem de securitate real și efi
cient trebuie să fie rezultatul unul 
contact intens și permanent între 
factorii de decizie ai statelor, rezul

România-o economie dinamica, 
participare activă 

la schimburile mondiale
în articolul „Partener comercial cu 

largi posibilități", din același ziar, 
sa arată, între altele : „în cei 44 de 
ani de după revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, România a alocat o 
parte importantă a venitului său na
țional pentru dezvoltarea economică 
și socială. Dacă în perioada 1950— 
1965 rata de acumlare era de circa 
20 la sută (media anuală a inves
tițiilor ridicîndu-se la 24 miliarde 
lei), după 1965 a crescut la aproape 
o treime din venitul național, valoa
rea medie anuală a investițiilor cres- 
cind la peste 120 miliarde lei".

Relevînd că linia directoare a 
strategiei de dezvoltare a României 
a fost propriul său efort și armoni
zarea priorităților imediate cu cele 
pe termen lung, ziarul informează 
că cea mai mare parte a fondurilor 
pentru dezvoltare au fost dirijate 
către industrie, transport și agricul
tură. în continuare se arată că „mai 
mult de 80 la sută din capacitățile 
de producție românești au fost puse 
în funcțiune după 1965. Miile de uni
tăți productive de pe tot cuprinsul 
țării, continuă articolul, dau astăzi 
de peste 120 ori mai multe produse 
decit in 1945 ; în numai 3—4 zile se 
realizează astăzi întreaga producție 
a anului 1945 și în aproape 2 luni — 
cea a anului 1965. Agricultura — or
ganizată pe baze intensive ș’i conso
lidată printr-o infrastructură com
plet nouă și puternică — realizează 
o producție de 6 ari mai mare decît 
în 1945".

Articolul relevă că România a redus 
substanțial decalajele față de țările 
dezvoltate și s-a plasat la unele pro
duse pe locuri fruntașe în ierarhia 
mondială, depășind chiar producțiile 
medii pe locuitor din cîteva state 
industrializate. „Ajunsă la un ase
menea nivel. România și-a propus 
ca in 1990 să depășească statutul de 
tară in curs de dezvoltare și să trea
că în categoria țărilor mediu dezvol
tate din punct de vedere economic", 
se arată în articol.

în continuare, articolul pune în 
relief faptul că, de la o creștere 
preponderent extensivă. România a 
trecut la o dezvoltare pe baze inten
sive. unde eficiența in utilizarea re
surselor sociale este privită nu nu
mai ca o problemă ce urmează să 
fie rezolvată global, la nivelul în
tregii economii, ci și ca o prob'emă 
ce privește fecare ramură și sub- 
ramură. fiecare întreprindere și pro
dus. fiecare factor productiv, aceas
tă tendință fiind susținută de un 
mecanism economico-financiar ba

tatul negocierilor pe picior de ega
litate.

In acest spirit. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu acțio
nează pentru reglementarea negocia
tă a problemelor din Orientul Mij
lociu, astfel incit să se ajungă la o 
pace justă și durabilă în regiune, la 
garantarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, la 
crearea unui stat independent, la 
asigurarea independenței, și suvera
nității tuturor statelor din zonă. Por
nind de la această necesitate, șeful 
statului român a promovat ferm 
ideea convocării unei conferințe in
ternaționale privind Orientul Mijlo
ciu. sub egida O.N.U. și cu partici
parea tuturor țărilor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și a membrilor per
manent ai Consiliului de Secu
ritate".

în continuare, articolul din ziarul 
kenyan relevă faptul dă țara noas
tră se pronunță pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tratative a 
conflictului dintre Iran și Irak, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate. adăugind că România sprijină, 
de asemenea, orice acțiuni și iniția
tive ce favorizează reglementarea 
pașnică a problemelor în diverse alte 
regiuni ale lumii —America Ceir- 
trală. Asia. Africa — pornind de la 
interesele de pace și securitate ale 
tuturor națiunilor.

.’.Potrivit' președintelui României 
— subliniază articolul —, primatul 
negocierilor este valabil nu numai 
în cazul conflictelor sau disputelor 
interstatale, ci pentru orice chestiu
ne, orice controversă, în primul rînd 
cele de o importanță capitală pen
tru soarta păcii".

zat pe autoconducerea și autofinan
țarea Întregii activități economice.

„Daily Nation" relevă în conti
nuare că puterea economică actuală 
a României se caracterizează prin- 
tr-o înaltă capacitate competitivă în 
cadrul schimburilor internaționale și 
al cooperării economice și tehnico- 
științifice.

„Cu o industrie care asigură peste 
90 la sută din cerințele, interne de 
mașini, utilaje și instalații necesare 
realizării investițiilor — se spune 
în articol —, România produoe astăzi 
oțel de convertizor, laminate de alu
miniu și aliaje de aluminiu, echipa
mente termo și hidroenergetice, teh
nică d.e calcul, locomotive electrice 
de 5 100 kW, petroliere de 165 000 
tdw și mineraliere de 55 000 tdw, 
platforme de foraj marin, roboți in
dustriali, avioane, strunguri carusel 
de 16 000 mm, utilaje electronuclea- 
re, motoare de 30 000 CP. autoca
mioane și autoturisme, tractoare, 
utilaj chimic, rafinării, fabrici de ci
ment, mașini-unelte, rulmenți, cau
ciuc poliizoprenic, fire și fibre sin
tetice, mijloace de automatizare, 
medicamente, laseri ș.a.m.d.".

Subliniind că această paietă largă 
de produse permite României să în
trețină relații comerciale și de co
operare cu 150 de state, față de 98 
în 1965, ziarul scrie că volumul co
merțului nostru exterior a crescut 
an de an, înregistrîndu-se, totodată, 
îmbunătățiri in structura schimburi
lor economice. Astfel, se spune in 
articol, ponderea mașinilor, utilaje
lor, mijloacelor de transport, produ
selor chimice și a mărfurilor indus
triale de larg consum a ajuns să 
dețină, anul trecut, peste 63 la sută 
din totalul exportului, față de 30.2 
la sută în 1965. în multe state — în 
special în țări în curs de dezvoltare 
— specialiștii români au realizat, cu 
mijloace materiale și tehnică româ
nească, sute de obiective economice 
și sociale. România partlcipind, în 
același timp, la activitatea a zeci de 
societăți mixte de producție, comer
ciale și bancare.

Ziarul arată apoi că „promovarea 
largă a comerțului exterior, crește
rea competitivității produselor și de
rularea schimbur lor prin forme su
ple, moderne și eficiente au permis 
României să realizeze, incepînd din 
1981, solduri permanent excedentare 
în balanța comercială, să ramburse
ze o parte importantă din datoria 
externă și să-și consolideze rezer
vele valutare.

România urmărește amplificarea 
în continuare a schimburilor comer-
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ciale cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, fiind preocu
pată de participarea largă la coope
rarea și specializarea in producție

Cuntrihuiie de inalt prestigiu 
internatiunal la dezvoltarea stiintei

Sub titlul „Industria chimică in 
plin avînt", ziarul „Daily Nation" 
consacră de asemenea un arti
col dezvoltării impetuoase a in
dustriei chimice românești, în care 
se arată, între altele : „Româ
nia contemporană prezintă ima
ginea unei țări cu un ritm înalt, 

"de dezvoltare economică, remarciti- 
du-se printre”’țărlle cate au un Jpro- 
gram pe termen lung referitor 
dezvoltarea științei și tehnologipi, 
domenii vitale pentru progresul 'eco
nomic și social. Ea deține in pre
zent un amplu potențial de cerce
tare și inginerie tehnologică, acope
rind, practic, toate domeniile științei 
și tehnologiei moderne, potențial 
capabil să rezolve cele mai complexe 
probleme ale progresului general al 
țării. A fosf creată o industrie na
țională modernă, în cadrul căreia 
chimia și petrochimia înregistrează 
ritmuri de dezvoltare dintre cele 
mai ridicate.

S-a dezvoltat, totodată, pe un plan 
larg, cercetarea științifică. Un rol 
esențial în această privință a avut 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Este larg cunoscută con
tribuția sa la progresul chimiei, la 
aprofundarea cunoașterii științifice, 
in general, la definirea modalități
lor de punere în valoare a rezulta
telor cercetării în folosul popoarelor, 
al progresului și păcii.

Domnia sa se distinge, deopotrivă, 
printr-o vastă activitate in sfera 
organizării și coordonării muncii pe 
tărîm științific, educațional și cul
tural. Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, coordonează 
și îndrumă nemijlocit întreaga acti
vitate științifică din România, avînd 
un rol de seamă în dezvoltarea și 
conducerea școlii românești de chi
mie. O dată cu alegerea sa în func
ția de președinte al Consiliu
lui Național al Științei și In- 
vățămîntului, au cunoscut un pu
ternic impuls preocupările pentru 
elaborarea de lucrări de cercetare 
teoretică eu un însemnat potențial 
aplicativ, pentru punerea la punct 
de tehnologii moderne, de mare 
eficiență economică.

Deschizător de noi direcții crea
toare în cercetarea fundamentală și 
aplicativă. In orientarea întregii 
cercetări științifice și tehnologice 
din România, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a îmbogățit 
știința țării sale cu o operă de 
remarcabilă însemnătate, însumînd 
peste o sută de lucrări și patru mo
nografii. Prin lucrările teoretice și

Un larg cadru democratic pentru 
afirmarea personalității umane

Ziarul „Daily Nation" a publicat, 
de asemenea, un articol intitulat 
„A fi stăpîn în propria ta țară", în 
care se ocupă de cadrul democratic 
creat în țara noastră după alegerea 
in fruntea partidului și a țării a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
acest sens, articolul scoate în evi
dență că în România problema con
diției umane, a afirmării personali
tății, se pune in termenii unei noi 
calități, relevînd nu numai elemen
te originale, ci și priorități in însăși 
definirea conceptului de drepturi 
ale omului.

în condițiile create de pericolul 
crescind al unei' catastrofe nucleare 
— scrie ziarul — președintele Româ
niei consideră că, indiferent de ce 
drepturi ar fi vorba, nimic nu este 
mai de preț decît libertatea, pacea
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If
Being a master

cu alte țări, realizarea de acorduri 
de lungă durată, care să permită 
dezvoltarea cooperării pe baze sta
bile".

practice în domeniul chimiei macro- 
moleculare, Elena Ceaușescu iși 
înscrie numele în rîndul marilor 
personalități ale științei. Operele 
sale științifice sint traduse în țări 
de pe toate meridianele. Prin solu
țiile originale, novatoare și îndrăz- 
nețe pe care le^â adus pe tărimul, 
chimfei macromolecitlare. in special 
în domeniul polimerizării stereospe- 

la . . Cifice și stabilizării cauciucului., sin
tetic, opera distinsului savant român 
reprezintă o contribuție, de prestigiu
la îmbogățirea patrimoniului științei 
universale.

Sub directa sa îndrumare au fost 
create în România unități științifice 
moderne, a sporit considerabil nu
mărul laboratoarelor dotate la nive
lul cerințelor mondiale, s-a trecut 
la formarea cadrelor din cercetare 
în spiritul unei pregătiri temeinice, 
s-a realizat integrarea științei cu 
producția și învățămîntul. Prin. cer
cetările fundamentale și prin con
tribuțiile aduse de Elena Ceaușescu 
în domeniul sintezei noiiOr compuși 
macromoleculari, în chimia polime
rilor, a cauciucului și în cinetica 
polimerizării, in polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului, ca și 
prin alte cercetări științifice si teh
nologice efectuate sub conducerea 
sa a fost asigurată baza unor im
portante unități de producție ale 
industriei chimice românești.

Ca semn al recunoașterii înaltelor 
sale merite. Elenei Ceaușescu i-au 
fost conferite înalte distincții, a fost 
aleasă membru al unor academii și 
societăți științifice și i s-a acordat 
titlul de «doctor honoris causa- al 
unor universități de prestigiu din 
numeroase țări.

în calitate de președinte al Comi
tetului Național Român -Oamenii 
de știință și pacea-. Elena Ceaușescu 
se bucură pe plan mondial de pres
tigiul unui eminent om de știință, 
implicat în promovarea unității în 
cadrul diversității lumii științifice 
contemporane, atît în ceea ce pri
vește idealurile științei pentru pro
gres și dezvoltare, cît și pentru 
libertate, cooperare și pace în în
treaga lume.

Concepția academicianului doctor 
Inginer Elena Ceaușescu despre mi
siunea savanțilOr și cercetătorilor în 
lumea contemporană argumentează 
convingător rolul primordial al 
cercetării in strategia dezvoltării 
economico-sociale, marea răspunde
re a oamenilor de știință pentru 
propășirea țării lor, a întregii ome
niri".

și viața. Este subliniat faptuj că, 
sub semnul acestor valori fundamen
tale ale umanității, președintele 
Nicolae Ceaușescu își desfășoară 
activitatea sa neobosită și energică, 

în continuare, articolul arată că, 
sprijinindu-se pe valorile politice, 
juridice și morale ale societății 
românești de astăzi, sistemul drep
turilor și libertăților umane funda
mentale din'țara noastră constituie 
mijloace originale de implicare a 
individului in activități menite să 
ducă la perfecționarea relațiilor so
ciale și a conducerii in diferite do
menii de activitate.

Arătînd că „prin asigurarea drep
turilor și libertăților politice s-a 
creat un larg cadru democratic, 
viabil, in care formele de partici
pare directă la conducerea socie

tății se Îmbină în mod armonios cu 
formele democrației reprezentative", 
în articol se reliefează că „prin 
lege, consiliile oamenilor muncii au 
fost create ca organe ale conducerii 
colective a întregii activități econo
mice și sociale, iar adunările gene
rale ale oamenilor muncii decid 
problemele fiecărei unități econo
mice, în calitatea pe care o au oa
menii muncii — aceea de proprie
tari. producători și beneficiari". In 
același sens, articolul arată că la 
fiecare cinci ani se convoacă con
grese in diferite domenii de activi
tate, consiliile naționale mai impor
tante funcționează la nivel central, 
pe o bază permanentă, acționin- 
du-se, totodată, pentru îmbunătă
țirea activității Marii Adunări Na
ționale și a consiliilor populare.

„In concepția președintelui Româ
niei —, continuă articolul -r-. dreptu-

Poporul rumân - singurul stăpîn 
al propriilor destine

Sub titlul „Moment crucial in Is
toria poporului român**, ziarul tan- 
zanian ' „Daily News" a publicat un 
articol în care, după ce evocă actul 
istoric de la 23 August 1944, se re
feră pe larg la dezvoltarea economi- 
co-socială a țării noastre în anii de 
după eliberare.

„în cele peste patru decenii, 
și cu deosebire în perioada 
de după 1965, de cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu conduce destinele 
poporului român — perioadă carac
terizată printr-un puternic suflu 
înnoitor —, România a obținut reali
zări fără precedent", scrie „Daily 
News".

In articol este considerat drept 
semnificativ faptul că din creșterea 
de 120 de ori a producției industriale 
românești față de 1945, peste 80 la 
sută este realizată după anul 1965. Se 
reliefează totodată că unele creșteri 
mult mai accentuate au avut loc în 
sectoarele de vîrf ale industriei, care 
valorifică superior resursele de ma
terii prime, îndeosebi în producția 
de oțeluri înalt aliate, utilaje tehno
logice, aparate de măsură și con
trol, mijloace de automatizare, teh
nică de calcul, mecanică fină și opti
că, fibre și fire sintetice, polietilenă, 
coloranți și multe altele. Se mențio
nează că, după anul 1965, industria 
românească a produs, pentru prima 
dată, autoturisme, avioane de pa
sageri, nave de mare tonaj, mașini- 
unelte cu comenzi numerice, calcu
latoare electronice, cauciuc poliizo
prenic, numeroase alte produse 
chimice de sinteză fină și de mic 
tonaj.

„De numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu — arată ziarul — 
se leagă ctitorii care vor dăinui peste 
timp, cum sînt Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, hidrocentralele de P« 
Dunăre și de pe principalele rîuri 
interioare, marile și modernele com
plexe industriale, puternicele cetăți 
ale științei, edificarea noului centru 
civic și amenajarea complexă a 
rîului Dîmbovița în București, me
troul bucureștean, drumul național 
transfăgărășan, noile centre urbane 
și edificii culturale".

în articol se «ubliniază:

Sub titlul „Orientări actuale în 
dezvoltarea economiei românești", 
ziarul ..Daily News" publică un arti
col în care se referă pe larg la pro
cesul construcției socialiste, la trans
formări’e profunde pe care acesta le 
antrenează în toate domeniile vieții 
economice, transformări impuse de 
cerința dezvoltării mai rapide a for
țelor de producție, de perfecționarea 
structurilor economice în concordantă 
cu tendințele înnoitoare care se afir-
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rile șl libertățile fundamentale sînt 
menite să contribuie la realizarea 
deplină a personalității fiecărui 
cetățean, să asigure egalitatea reală 
a întregului popor muncitor, în 
toate domeniile de activitate, o 
atenție deosebită acordindu-se drep
turilor social-economice, cum ar fi 
dreptul la muncă, dreptul la odihnă, 
dreptul la asigurări sociale, dreptul 
la învățătură etc. în consens cu 
aceste poziții principiale, fiecare 
cetățean — bărbat sau femeie — 
are asigurată posibilitatea să desfă
șoare, potrivit pregătirii sale, o ac
tivitate socială folositoare, retribuită 
în raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse. Drepturile omului 
înseamnă dreptul la muncă, la edu
cație, la o locuință, înseamnă drep
tul de a fi liber și stăpîn în pro
pria ta țară — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu".

„în anii glorioși al -Epocii 
Nicolae Ceaușescu», România a 
devenit o țară industrial-agrară, cu 
o industrie modernă, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței contemporane, cu o agricultură 
în plin progres, cu o puternică dez
voltare a științei, învățămintului, 
culturii, a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Realizările obținute de România 
în dezvoltarea forțelor de producție, 
in crearea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață sînt expresia efor
tului susținut al întregului popor, a 
politicii consecvente a acestui stat 
care, mai ales după 1965, a conceput 
noua strategie de alocare a peste 30 
la sută din venitul național pentru 
acumulare.

Pe baza mărețelor succese obținute 
In cei 44 de ani de la înfăptuirea 
istoricului act de la 23 August 1944, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
formulat un program realist al reali
zării obiectivelor strategice : trece
rea României, pînă în anul 1990, la 
stadiul de țară socialistă mediu dez
voltată din punct de vedere econo
mic, iar, in perspectiva anilor 2000, 
atingerea stadiului de țară socialistă 
multilateral dezvoltată.

Există certitudinea înfăptuirii tu
turor obiectivelor și planurilor de 
perspectivă, intrucît ele sînt 
concepute să se realizeze în strînsă 
legătură și pe baza dezvoltării în 
continuare a forțelor de producție, 
prin acțiunea prioritară a factorilor 
intensivi, calitativi și de eficiență 
economico-socială".

„La 44 de ani de la eliberare. 
România se prezintă lumii ca o țară 
demnă, liberă și independentă, 
care-și construiește viitorul paralel 
cu o largă și activă participare la 
viața internațională" — arată ziarul 
tanzanian, care adaugă : „Dezvoltînd 
o amplă rețea de relații internațio
nale, contribuind cu inițiative, po
ziții și propuneri constructive la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor majore ce privesc viitorul pașnic 
și progresul omenirii. România se 
bucură astăzi de un prestigiu fără 
precedent, are prieteni pe toate me
ridianele globului".

prosperității
mă pe plan mondial și cu imperativul 
intensificării participări la circuitul 
mondial de valori materiale si spiri
tuale.

„România — scrie ziarul — a 
parcurs. în ultimele patru decenii, o 
etapă importantă, transformîndu-se 
dintr-o tară cu un pronunțat carac
ter agrar într-o țară industrial- 
agrară. Au fost dezvoltate practic 
toate ramurile industriale moderne și 
au fost realizate mari întreprinderi 
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șl platforme Industriale In toate 
zonele țării. A fost reorganizată pe 
baze socialiste agricultura și s-a 
acordat o atenție specială construc
țiilor de locuințe, școli, spitale, tea
tre, muzee și instalații sportive mo
deme.

Un rol central In creșterea forțelor 
productive și în omogenizarea eco
nomico-socială îl are politica de dez
voltare armonioasă a întregului teri
toriu național, ridicarea cu precădere 
a zonelor rămase in urmă și genera
lizarea procesului de urbanizare, ceea 
ce contribuie la consolidarea unui 
complex economic nou si unitar.

Strategia construcției Socialiste a 
României a căpătat caracteristicile el 
actuale în special după 1965, cînd a 
avut loc Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, care a 
determinat o cotitură înnoitoare în 
toate sferele, vieții sociale. Pa.baza 
feăIîkărilof ,'66Uriute și a experiQi- 
tei acumulate în întreaga perioadă 
postbelică, actualul plan cincinal 
(1986—1990) orientează economia na
țională spre o dezvoltare de tip in
tensiv. accelerarea progresului știin- 
țifico-tehnic și intensificarea relații
lor economice externe în condiții de 
eficacitate și echitate. în concepția 
Partidului Comunist Român. Înfăp
tuirea obiectivelor actualului plan 
cincinal va permite ridicarea Româ
niei de la stadiul de țară în curs de 
dezvoltare la stadiul de țară mediu 
dezvoltată.

în scopul atingerii obiectivelor pro
puse. România alocă circa o treime 
din venitul său național pentru dez
voltarea forțelor de producție, raia 
înaltă a acumulării constituind una 
dintre caracteristicile politicii econo
mice a țării. Eforturile în investiții 
sînt făcute în principal pentru re- 
modelarea procesului de reproducție 
lărgită, în condițiile trecerii la o dez
voltare de tip intensiv.

Un loc central îndeplinește in acest 
proces politica industrială. Ramurile 
principale ale industriei — metalur
gia, construcțiile de mașini, chimia și 
industria bunurilor de consum — au 
o pondere tot mai importantă în pro
cesul reproducției lărgite. Semnifica
tiv în acest sens este faptul că circa 
nouă zecimi din mașinile și utilajele 
necesare programelor de investiții se 
acoperă din producția națională.

Politica economică pornește de la 
concepția că numai o industrie pu
ternică, multilateral dezvoltată, poa
te să asigure o creștere economică 
rapidă și poate să determine mutații 
calitative în cadrul tuturor ramurilor 
complexului economic unitar națio
nal.

în procesul de modernizare este 
integrată organic și agricultura, 
orientată spre producții intensive, 
moderne, de Înaltă productivitate, 
componente organice ale „noii revo
luții agrare".

Atingerea obiectivelor industriale 
si agricole este condiționată de pu
nerea in valoare a valențelor crea
toare ale științei și tehnologiilor mo
derne. Programele de dezvoltare eco
nomico-socială includ prevederi refe
ritoare la contribuțiile concrete ale 
cercetării științifico-tehnice legate de 
lărgirea bazei de materii prime șl 
energetice, conceperea de tehnologii 
superioare în chimie și metalurgie, 
realizarea de noi mașini, utilaje și 
instalații cu performante înalte, obți
nerea în agricultură de noi soiuri de 
plante și rase de animale productive, 
satisfacerea multiplelor nevoi ale so
cietății.

Personalul ocupat in activitatea de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare depășește astăzi 
270 de mii de persoane. Fondurile 
existente în unitățile de cercetare 
științifică au fost în 1986 de peste 10 
ori mai mari față de 1965. Numărul 
unităț'lor de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și de proiectare 
pentru obiective de investiții a cres
cut de la 110 în 1965 la 215 în 1986, 
im* numărul stațiun’lor de cercetare 
și proiectare agricolă de la 36 la 100.

Obiectivele cutezătoare înscrise în 
programul industrial, agricol și de 
pro'gres tehnic sînt compon nte orga
nice ale unei politici care tinde la o 
mai largă participare la viata econo
mică internațională și la ridicarea 
condițiilor de viață ale populației, 
toate într-o viziune ne termen lung. 
— menită să ridice România pînă în 
anul 2000 la stadiul de țară socia
listă multilateral dezvoltată".
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