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Anul LVIII Nr. 14 332 Sîmbătă 17 septembrie 1988

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri. 16 septembrie, pe 
lordul Francis Newall: membru al 
Comisiei pentru problemele de 
apărare din Camera Lorzilor a 
parlamentului Marii Britanii, mem
bru al Adunării parlamentare a Con
siliului Europei, care. Ia invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită in țâra noastră.

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru

posibilitatea oferită de a vizita 
România și de a cunoaște realiză
rile poporului român in dezvoltarea 
ecnnomico-socială a tării.

In cursul convorbirii, au fost sub
liniate relațiile de colaborare care 
s-au statornicit și se dezvoltă între 
România și Marea Britanie, pe baza 
deplinei egalități în drepturi si 
avantajului reciproc. S-au relevat, 
totodată, posibilitățile existente pen
tru lărgirea conlucrării bilaterale, pe

pian politic, economic, tehnico-ști- 
tetific și in alte sfere de activi
tate, în folosul și spre binele ambe
lor popoare, 'al' cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării în Europa si in 
lume.

La primire a participat Marin 
Ivașcu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

A fost de fată Hugh J. Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.
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MARILE RĂSPUNDERI ALE ȘCOLII ROMÂNEȘTI 
IN EDUCAREA REVOLUȚIONARĂ, PATRIOTICĂ 

A TINEREI GENERAȚII
Este necesar să facem astfel incit fiecare școală, fiecare institut superior să devină 

ttn puternic centru, o citadelă a educației și formării tinerei generații, a constructorilor de 
mîine ai socialismului și comunismului, a acelora care trebuie să asigure ridicarea conți' 
nuă a patriei noastre pe noi și noi culmi de progres și civilizație, să asigure întotdeauna 
națiunii noastre, poporului român un loc demn în rîndul națiunilor libere ale lumii!

NICOLAE CEAUȘESCU
Printr-o frumoasă tradiție, an de 

an, in perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
deschiderea, la 15 septembrie, a 
unui nou an școlar și universitar a 
devenit o marcantă sărbătoare 
pentru întregul nostru tineret și, 
totodată, un moment de refe
rință in viața social-politică a 
țării,” prin prezența secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, do
vadă a grijii permanente pe care 
conducerea partidului și statului 
nostru o acordă creării celor mai 
bune condiții de învățătură, de 
pregătire temeinică, de educație 
multilaterală tuturor tinerilor din 
patria noastră ; dovadă a încrede
rii pe care partidul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctito
rul învățămintului contemporan 
din România, o acordă tineretului, 
uriașă forță revoluționară, angajat 
pe deplin in programul de mărețe 
transformări pe care întregul nos
tru popor îl înfăptuiește in epoca 
cea mai rodnică din istoria multi
milenară a patriei. Aproape un 
sfert din populația țării învață, as
tăzi. în facultăți, licee și școli mo
derne, în condiții de deplin demo
cratism, beneficiind de o puterni
că bază materială, de dotări la ni
velul celor mai noi cuceriri -ale 
științei și tehnicii, de asistență di
dactică de înaltă calificare, de pro
grame și manuale moderne. învă- 
țămintul de 10 ani a fost generali
zat in această epocă de mărețe în
făptuiri. iar circa 80 la sută din ti
neri sint cuprinși în treapta a 
doua de liceu, urmînd ca din 1990 
— arăta secretarul general al parti
dului — să fie generalizat învăță- 
mîntul de 12 ani. Aceasta va avea 
ca urmare ridicarea nivelului de 
cunoștințe generale și profesionale 
al întregului tineret, va duce la 
crearea unor condiții superioare de 
pregătire pentru muncă și viață, 
oferind un cadru și mai larg de 
acces la educație, la cultură, la în

țelegerea și anticiparea profunde
lor transformări revoluționare ale 
vieții economico-sociale din Româ
nia contemporană.

Beneficiind de condițiile create 
de partidul și statul nostru, de 
orientările clarvăzătoare ale secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de con
ducerea și îndrumarea de înaltă 
competență a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, școala 
noastră s-a afirmat în viața națiu
nii ca principal factor de cultură 
și civilizație, a înregistrat, an de 
an, noi și importante realizări pe 
drumul perfecționării activității 
sale, al integrării învățămintului 
cu cercetarea și producția, al im
plicării sale in progresul multila
teral al patriei.

Expresie a preocupării perma
nente, sistematice pentru perfec
ționarea structurii organizatorice a 
întregului nostru învățămînt, pen
tru ancorarea lui in realitate, pen
tru eficiența legăturii indisolubile 
dintre învățămint, cercetare și pro
ducții, pentru o nouă calitate în 
procesul instructiv-educativ, care 
trebuie să asigure nu numai o cu
prinzătoare pregătire tehnico-pro- 
fesională, ci și formarea spiritului 
revoluționar, a conștiinței înainta
te, comuniste a tuturor tinerilor, 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului — adevărat program de 
lucru, de largă perspectivă, al ști
inței șl învățămintului în actuala 
etapă de dezvoltare a țării — a pus 
din nou în. evidență sarcinile deo
sebit de importante care revin or
ganelor și organizațiilor de partid 
din școli, cadrelor didactice, între
gului tineret studios din România 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții, la un ridicat nivel 
calitativ, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și de 
Conferința Națională ale partidu
lui, formulînd cu clarviziune și 
profund spirit revoluționar modul 
de punere in practică a ideilor de 

deosebită însemnătate cuprinse în 
Tezele din aprilie.

Trăim o epocă de mari transfor
mări revoluționare, de noi și noi 
descoperiri științifice și tehnice, de 
lărgire continuă a orizontului cu
noașterii umane in toate domeniile 
de activitate. „Iată de ce — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— trebuie să spunem cu toată tăria 
că viitorul poporului nostru — ca 
de altfel al oricărui popor — va fi 
determinat in mod hotărîtor de ni
velul învățămintului și al cercetă
rii științifice". Aceasta presupune 
o puternică dezvoltare a culturii, 
deci un njvel cit mai înalt de în
sușire încă de pe băncile școlii a 
unui larg orizont de cunoaștere, 
crearea unor riguroase premise for
mative. Spirit revoluționar, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înseamnă deplina înțelegere a evo
luției continue a structurilor eco
nomice și sociale, a cerințelor dez
voltării întregii societăți. Revoluția 
nu s-a încheiat o dată cu atinge
rea unei anumite trepte de dezvol
tare. ea continuă să se desfășoa
re in alte forme, impusă de ade
vărul fundamental — verificabil 
prin întreaga evoluție a omenirii
— al luptei permanente dintre 
vechi și nou. Aceasta reprezintă 
baza concepției revoluționare, răs
punsul și forma de manifestare a 
omului pentru perfecționarea con
tinuă a vieții sale. Iar in epoca pe 
care o trăim, răspunsul nu poate 
fi altul decit acela al încrederii de
pline in rolul științei — in. înțe
lesul cel mai cuprinzător al ter
menului — de modelator și avan
post al devenirii sociale. Puterea 
stă in știință — arăta secretarul 
general al partidului — in capaci
tatea omului de a crea, de a cu
noaște și de a modifica continuu, 
in folosul său. al progresului, în
treaga dezvoltare! Numai un po
por cu un inalt nivel cultural, care 
stăpînește și poate să aplice în 
toate domeniile vaste cunoștințe 
științifice, poate să aspire la un 
loc demn in. conștiința lumii, la 
progres și bunăstare.

Relevind rezultatele obținute 
pină acum, secretarul general al 
partidului a adresat tuturor elevi
lor. studenților și cadrelor didac
tice chemarea de a face totul ca 
nou! an de învățămint să în
semne o puternică mobilizare a tu
turor forțelor in scopul creșterii 
nivelului calitativ al invățămintu- 
lui. legării mai strînse a învăță
mintului cu cercetarea și produc
ția, dezvoltării și mai puternice a 
cercetării științifice în toate sec
toarele, punînd la baza întregii ac
tivități concepția revoluționară, 
științifică despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric.

Noul an de învățămint, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Înce
pe in condiții bune din toate punc
tele de vedere. Baza sa materia
lă este pregătită cu responsabili
tate și exigență să asigure cadrul 
optim de desfășurare a procesu
lui instructiv-educativ, in iargul și 
generosul spirit democratic care a- 
nimă școala românească de astăzi, 
deschisă tuturor fiilor țării, egali 
în drepturi și indatoriri. „Este, de 
asemenea, bine cunoscut — arăta 
secretarul general al partidului — 
că tinerii de diferite origini națio
nale not învăța și in limba națio
nalității respective. Dar este de în
țeles că toți tinerii trebuie să în
vețe limba română, care creează 
toate posibilitățile de a putea lu
cra în orice domenii, de a-si ma
nifesta din plin torta creatoare, de 
a-si aduce contribuția, in o-iee do
meniu — al științei, a! culturii, al 
activității practice — la dezvol
tarea generală a patriei noast~e so
cialiste". în același timp, se sub
liniază în cuvîntare, școala româ
nească oferă tuturor tinerilor 
șansa de a învăța două limbi străi
ne, asigurindu-le și în acest fel o 
pregătire multilaterală și posibili
tatea ca. după absolvire, să parti
cipe activ la intreaga viață eco
nomică, la schimburile internațio
nale de valori materiale și spiri
tuale.
(Continuare în pag. a V-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 

-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Creșterea rolului statului, dezvoltarea

interdependente ale etapei actuale
înfăptuirea obiectivului strategic 

al etapei actuale — trecerea Româ
niei la stadiul de țară socialistă me
diu dezvoltată — presupune at it evo
luția in ritmuri intense a forțelor de 
producție, cit și mutații adinei în 
sfera organizării și conducerii so
ciale. în expunerea din 29 aprilie a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un loc 
și o semnificație deosebite au în 
acest context ideile referitoare la 
perfecționarea activității statului și 
intensificarea conlucrării organelor 
de stat cu organismele democratice, 
participarea activă a întregului po
por la soluționarea problemelor ce 
stau în fața instituțiilor de stat, a 
tuturor forurilor de conducere demo
cratică a societății. „Trebuie să por
nim — sublinia în acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu — de Ia ne
cesitatea întăririi rolului organelor 
de stat și al organismelor democra
tice in spiritul centralismului demo
cratic, al conducerii întregii activi
tăți pe baza planului, a planurilor 
unice de dezvoltare economico-so- 
cială, a intregii noastre activități".

în stadiile superipare ale dezvol
tării vieții economice, in condițiile 
creșterii complexității problematicii 
actuale a dezvoltării economico-so
ciale, ale sporirii impresionante a 
volumului forțelor de producție, a 
avuției naționale, ca și ale amplifică
rii ansamblului raporturilor sociale, 
în forme de o tot mai mare diversi
tate, creșterea rolului statului socia
list e determinată în mod obiectiv 
de cerința conducerii unitare a în
tregii activități economice și sociale 
pe baza aplicării conștiente a legi
tăților sociale, evitind disproporțiile 
și soluționind contradicțiile, asigu- 
rînd dezvoltarea armonioasă a tutu
ror domeniilor vieții materiale și 
spirituale a poporului. Experiența 

țării noastre, experiența proprie a fie
căreia dintre țările care înfăptuiesc, 
în condiții social-istorice de o mare 
diversitate, socialismul au probat și 
probează această legitate a dezvol
tării contemporane. în concepția 
partidului nostru, creșterea rolului 
statului nu limitează — și nu trebuie 
să limiteze — manifestarea democra
tică a voinței politice a maselor, ci. 
dimpotrivă, o stimulează și o ridică 
la cote vaîorice superioare. Aceasta 
este o cerință legică a construcției 
socialiste, determinată de noile ra
porturi sociale, de proprietate, de 
producție si de repartiție, valori pe 
care le-a făurit și le perfec
ționează în mod procesual noua so
cietate. Astfel, proprietatea' socialis
tă asigură in fapt egalitatea tuturor 
membrilor societății în raport cu 
mijloacele de producție, instituie în 
toate formele de relații sociale, cul
turale și politice raporturi egale și 
solicită în același timp participarea 
democratică a tuturor celor ce mun
cesc la conducerea societății. în anii 
construcției socialiste și îndeosebi în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, pe temeiul trainic al proprie
tății socialiste, dezvoltarea armonioa
să a întregii economii naționale, a 
tuturor zonelor țării a avut și are 
consecințe importante in planul vie
ții politice -a societății noastre, al 
accesului tuturor oamenilor muncii, 
fără nici o deosebire, la exercitarea 
drepturilor și îndatoririlor cetățe
nești, la conducerea societății.

Pe fondul acestor înfăptuiri, cerin
țele și tendințele obiective ale vieții 
economico-sociale impun în etapa 
actuală perfecționarea continuă a ro
lului și funcțiilor statului, extinde
rea competențelor și atribuțiilor sale, 
ridicarea pe noi trepte calitative a 
modului in care iși asumă și reali
zează misiunea socială. Experiența 

procesului de construcție socialistă 
ip țara noastră a probat în mod con
cludent că, pe măsura progreselor in 
dezvoltarea forțelor de producție, in 
perfecționarea relațiilor sociale noi, 
socialiste, s-au adîncit trăsăturile 
democratice ale procesului de reali
zare și de exercitare a puterii poli
tice. Democrația se afirmă în acest 
proces ca o caracteristică esențială 
a, puterii de stat în socialism.

în procesul edificării noii orînduiri, 
clasa muncitoare ■— cea mai puter
nică clasă socială a societății noas
tre, cum a fost sintetic definită de 
Tezele din aprilie — este fără îndo
ială forța socială conducătoare a 
procesului revoluționar, dar ea nu 
acționează singură pentru a-și în
făptui misiunea istorică, ci în alian
ță și în strînsă unitate cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, cu toate catego
riile de oameni ai muncii. Edificarea 
noii societăți are loc nu în condi
țiile limitării, ci, dimpotrivă, ale 
dezvoltării continue a formelor de
mocratice de participare a maselor 
largi populare la activitatea statului, 
a tuturor componentelor sistemului 
democratic de conducere a societății.

în mod concret, prin măsurile care 
au fost adoptate în ultimii ani în 
direcția creșterii rolului organelor 
locale ale puterii de stat, al consi
liilor populare în conducerea întregii 
vieți economico-sociale din teritoriu, 
actul deciziei este acum el însuși 
mai strîns legat de cadrul concret în 
care aceste decizii vor fi transpuse 
în viață. El întrunește în același 
timp, intr-o măsură mai mare, con
dițiile mobilizării active și eficiente 
a experienței și inițiativei colective
lor de muncă, a celor care înfăptu
iesc și care beneficiază în ultimă in
stanță de rezultatele deciziei econo-
(Continuare în pag. a V-a)

CUM SE ASIGURĂ ÎNFĂPTUIREA 

PROGRAMULUI SPECIAL ENERGETIC? 

1° obiectiv: TERM0C1NTHALEL1
■*

Măsuri, preocupări privind sporirea capacității
de producție și pregătirea pentru sezonul rece

In ansamblul eforturilor care se fac în 
această perioadă pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan o importanță 
deosebită are asigurarea ritmică a ener
giei electrice necesare, concomitent cu 
economisirea severă a tuturor resurselor 
energetice. In acest sens, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a cerut 
să se întocmească programe speciale in 
ce privește producția de energie, astfel 
incit pe această bază să se asigure 
îndeplinirea in bune condiții a planului 
pe întregul an.

In perioada care a trecut din acest an, 
în vederea funcționării normale a siste
mului energetic național au fost între
prinse o serie de acțiuni concrete me
nite să asigure creșterea gradului de dis
ponibilitate a agregatelor energetice, res
pectarea termenelor planificate de punere 
în funcțiune a noilor capacități de pro
ducție, sporirea stocurilor de cărbune în 
depozitele termocentralelor, efectuarea la 
termen și de calitate a reparațiilor și

lucrărilor de modernizare a instalațiilor. 
Acum, esențial este ca în fiecare unitate 
să se asigure toate condițiile necesare 
pentru cit mai buna funcționare a in
stalațiilor și agregatelor energetice.

Desigur, ca urmare a măsurilor luate, 
o serie de centrale electrice obțin con
stant rezultate bune în producție. Totuși, 
în alte unități, producția se menține la 
un nivel scăzut, ceea ce determină ca pe 
ansamblul sistemului energetic național 
realizările să fie inferioare sarcinilor sta
bilite. In special termocentralele pe bază 
de cărbune nu funcționează la capacita
tea prevăzută. Cum se explică aceste 
nerealizărî ? Ce măsuri se iau pentru ca 
în lunile următoare să se înregistreze 
creșterea necesară a producției de ener
gie electrică în termocentrale ? In cadrul 
sondajului efectuat ieri, 16 sepfembrie 
a.c., ing. Florea Bereș, director al în
treprinderii electrocentrale Deva, ing. Ră- 
ducu Teodorescu, director tehnic al în
treprinderii electrocentrale Rovinari, și 
ing. Viorel Cerghizan, director al între
prinderii electrocentrale Mureș, au răs
puns la următoarele întrebări :

La întreprinderea de scule

1. CE PUTERE SE REALIZEAZĂ IN ACEASTĂ PERIOADĂ ?

2. CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRILOR PENTRU FUNCȚIONAREA 

OPTIMĂ A INSTALAȚIILOR IN SEZONUL RECE Șl CE PROBLEME TREBUIE 

GRABNIC SOLUȚIONATE ?

IN PAGINA A 111-A, relatări de la centralele electrice 
Mintia-Deva, Rovinari și Mureș.

și elemente hidraulice din Focșani

Noi produse 
asimilate în fabricație

Continua înnoire a produselor și mo
dernizarea fluxurilor tehnologice sint 
?reocupări permanente ale colectivului 
ntreprinderii de scule și elemente hi

draulice din Focșani. De la începutul 
anului au fost introduse în fabricație o 
serie de produse noi. care în prezent re
prezintă peste 40 la sută din valoarea to
tală a producției-marfă. Bună parte din
tre ele sint produse de serie mică și uni
cate de o mare complexitate tehnică și 
cu un grad înalt de fiabilitate. De re
marcat că pe opt luni ale acestui an co
lectivul întreprinderii și-a îndeplinit in 
totalitate sarcinile de plan Ia principalii 
indicatori de producție, in condițiile creș
terii productivității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale. Consumurile de 
materii prime și materiale s-au redus cu 
2,1 la sută față de plan. Bine pregătită 
tehnologic, această acțiune de schimbare 
a profilului de fabricație a inclus majo
ritatea secțiilor de producție ale ntre
prinderii. Pentru realizarea unui indice 
superior al productivității muncii și creș
terea calității produselor s-au implemen
tat noi tehnologii de execuție pe mașini- 
uneltb automate, multiax, linii-agregat cu 
un înalt grad de automatizare și control, 
s-a extins acțiunea de polideservire a 
utilajelor.

In imagine ; un aspect <1e muncă din 
secția echipamente hidraulice, unde pe 
linia de prelucrări automate se realizează 
corpurile distribuitoarelor hidraulice. 
Aceste subansamble vor echipa utilaje 
destinate agriculturii, mineritului și șan
tierelor de investiție ale țării. (Eugen 
Dichiseanu).

O frumoasă ștafetă a
Sintem în inima Borcei. 

Stăm și-i privim cum ară : 
sint zece, exact ca-n legen
dă. Sint mecanizatori și se 
numesc Borcea Mitu — 
nume predestinat ? Borcea 
din Borcea... —, Mihai Ion, 
Șerban Victor. Culea Pe
tre, Marincea Florin. Chiru 
Ion. Paraschiv Z. Ion. Zi- 
daru Costică. Zidaru Vo- 
diță. Ultimii doi sint frați, 
dar. zice-se. toți zece se au 
ca frații. Șeful formației. 
Constantin Vișan — tot 
ca-n legendă : ....care-i și
întrece" —. are 53 de ani. 
în jurul tractoarelor lor — 
neobositele, masivele și 
puternicele A-l 800 — sute 
și sute de pescăruși albi și 
lacomi ciugulesc in'r-un 
nesfirșit țipăt si fîlfîit de 
aripi tot ceea re le oferă 
brazdele de pămînt proas
păt întoarse de trupițele 
plugurilor. E un veritabil 
spectacol. dar cei zece văd 
așa ceva în fiecare campa
nie agricolă. de douăzeci 
de, ani. de cind lucrează 
împreună. Așa se și expli
că de ce n-au ochi decit 
pentru treaba-treabă...

— De azi pe mîine oa
menii lui Vișan dau gata o 
sută de hectare. Le-am 
asigurat un atelier al lor. 
un transportor al lor. un 
loc de parcare exclusiv al 
lor. Nu trebuie să-i dă
dăcești. n-ai ce să-i lămu
rești. Știu ce au de făcut 
și fac. Sint oameni de bază.

Ca și cei din formațiile de 
transportat furaje, de la 
combinele C-6P de recoltat 
porumb, de la utilajele te- 
rasiere... Cu fermierii pro
cedăm la fel : le oferim 
ceea ce le este strict ne
cesar și... asta-i tot. Apoi 
îi întreb de producții. Care 
producții, dacă respectă 
tehnologiile si măsurile pe 
care le stabilim in C.O.M..

trolez să se ocupe de asta 
oamenii. în sarcina cărora 
cad respectivele sarcini. 
Așa am învățat de la nea 
Mitică. Niciodată'nu l-am 
auzit spunînd vreunuia : 
„Măi. cutare, tu ești băiat 
deștept, orientează-te !“ 
Ori' „descurcă-te !“. Și iată 
că viața — deși, din păcate, 
el nu mai e — îi dă și ne 
dă dreptate : întreprinde

însemnări despre oameni și fapte 
de la I.A.S. Pietroiu, județul Călărași

trebuie să fie cel puțin 
egale cu cifrele de plan. 
Eu cred că asta înseamnă 
stil de conducere eficient : 
aprovizionează-1. asigură-i 
omului condiții normale de 
muncă și de viață, iar apoi 
pretinde-i să-și facă me
seria cit poate mai bine. 
Nu-i lăsa loc pentru justifi.- 
cări — „asta se poate", 
„asta nu“. Amintește-i — și 
la nevoie demonstrează-i 
practic — că de cele mai 
multe ori și dincolo de nu 
se poate se mai poate. Cu 
condiția ca munca să fie 
bine organizată. Dacă-i 
mecanizator, spre exemplu, 
nu-i treaba lui să alerge 
după motorină ori după 
vreo piesă de schimb ori 
să-și piardă timpul cu 
altele de același fel. Con

rea noastră continuă să 
obțină rezultate constant 
bune...

Sint, cele de mai sus. 
cuvintele inginerului Ștefan 
Poienaru, directorul l.A.S. 
Pietroiu. județul Călărași. 
Are 42 de ani și-i născut 
în Cehu Silvaniei. în 
partid a fost primit încă in 
al doilea an de .studenție. 
Dacă l-ați vedea, probabil 
că l-ați recunoaște. în 
1972, după absolvirea Fa
cultății de agronomie, îm
preună cu mai multi colegi, 
s-a prezentat la un concurs 
de selecție organizat de te
leviziune. După susținerea 
probelor. în fața tuturor 
candidaților i s-a spus : 
„Dumneavoastră, Poienaru. 
sînteți bun de reporter. 
Ceilalți doar de ingineri..."

muncii
Așa se face că. timp de 
cîteva luni, unii dintre dv. 
l-ați putut vedea pe ecra
nele TV. într-o deplasare 
pe teren, un fost coleg de 
facultate i-ar fi spus cam 
aceleași vorbe, numai că 
topica a fost alta : „Poie- 
nar.ule, ești, bun. iți urmă
resc cu atenție reportajele 
agrare. Ești citit de bun 
ziarist incit sint sigur că 
n-ai fi devenit niciodată 
un la fel de bun inginer". 
Ardeleanul din el n-a răb
dat afrontul. A plecat de la 
TV prin demisie. S-a an
gajat ca simplu inginer la 
l.A.S. Grădiștea. A muncit 
acolo șase ani și șase luni. 
S-a remarcat. A ajuns șef 
de fermă. Intr-o zi l-a vi
zitat nea Mitică. I-a zis : 
„Poienarule, am auzit că 
ești ambițios. Hai la mine 
inginer-șef. M-am infor
mat : știu că părinții so
ției sint din baltă. Hai cu 
mine". A plecat cu nea Mi
tică așa. cum fusese îmbră
cat la discuția de pe cimp : 
în șubă și-n pulover. Și a 
rămas.

Stăm in inima Borcei 
privind cum se ară și ne 
amintim de celălalt... am
bițios. Făcuse frontul. Apoi 
se-ntorsese la meseria Iui 
— maistru turnător la uzi
na de apă din București. 
In ’48 — avea atunci 28 de 
ani — a fost chemat la or-
(Continuarc in pag. a V-a)
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0 sarcina de mare raspomlere a organelor si organizațiilor de partid:
ÎNDRUMAREA $1 CONDUCEREA ORGANIZAȚIILOR 

DE MASA $1 OBȘTEȘTI

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Vorbind despre întărirea rolului conducător al partidului, ca centru 
vital al națiunii noastre socialiste, despre asigurarea unității de gind și 
faptă a întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia pe larg, in 
expunerea din 29 aprilie, necesitatea perfecționării continue a activității 
organizațiilor de masă și obștești și — ca o condiție hotăritoare — perfec
ționarea stilului de muncă al organelor de partid în conducerea acestor 
organizații.

în spiritul acestei orientări, am organizat la REȘIȚA ° dezbatere, so- 
licitind participanților — cadre din conducerea organelor și organizațiilor 
de partid — să prezinte preocupările și experiențele relevante, problemele 
cu care se confruntă în procesul curent de îndeplinire a cerințelor 
cuprinse in Tezele din aprilie privind sporirea rolului politic, educativ și 
mobilizator al organizațiilor de masă și obștești.

înțelegerea specificului 
asigură eficiența activității

Tovarășul Ion Văduva, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid, a caracterizat în citeva 
fraze întreaga activitate a organiza
țiilor de masă și obștești din Reșița : 
„Sindicatele. organizațiile U.T.C., 
comisiile de femei, organizațiile 
democrației și unității socialiste și-au 
adus și iși aduc fiecare contribuția 
efectivă la tot ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește in municipiu — in do
meniile economic., politico-educativ, 
pe plan edilitar-gospodăresc. Ele iși 
mobilizează tot mai activ membrii 
la înfăptuirea sarcinilor economice, 
făcindu-se părtașe atit la realizările, 
cit și la nerealizările cu care Reșița 
se prezintă in fața partidului, a 
țării întregi. Dacă, totuși, ar fi să 
diferențiem aportul lor, ar trebui să 
menționăm că organizațiile U.T.C. se 
detașează, in aplicarea orientărilor 
din teze, prin inițierea unor activi
tăți mai bogate, mai bine organizate, 
mai entuziaste și deci mai eficiente. 
Se constată aceasta in primul rind 
în producție, dar mai cu seamă in 
acțiunile de participare la moderni
zarea și înfrumusețarea localității.

Referitor la modalitățile prin care 
organele de partid iși exercită rolul

Calitatea muncii depinde de calitatea educației
Tezele din aprilie cer o îmbunătățire radicală a activității sindicatelor, 

în sensul ca acestea să-și îndeplinească mai activ atribuțiile ce le revin 
in întreprinderi, printre altele ocupindu-se permanent atit de producție 
(trebuie înlăturat formalismul din organizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste), cit și de problemele sociale ale oamenilor muncii.

Citeva acțiuni și opinii in acest 
sens ne-a prezentat tovarășul Nicolae 
Stăncioiu, secretarul comitetului de 
partid din Combinatul siderurgic Rer 
Sita, cunoscută citadelă muncito
rească, in care activează un sindicat 
puternic, cu peste 10 000 de membri 
(dintre care 3 700 .sint -comuniști) ■:

„Studiind și dezbătind pe larg Te- 
»ele — spunea acesta — am înțeles 
că și la noi în combinat munca sin
dicală, in care se regăsesc intr-ade
văr deficiențele arătate de secretarul 
general al partidului, poate și trebuie 
să fie ridicată la un nivel superior. 
Comitetul de partid, birourile organi-

Modernizarea și dezvoltarea localităților

— parte integrantă a edificării socialiste a patriei
Despre Lechința se spunea că aici 

oamenii se nasc ca să... plece. De 
ce ? Să fi fost oare această looali- 
tate atit de văduvită de natură, in
cit să nu-și poată retine fiii ? Ba, 
dimpotrivă, natura a dăruit-o cu 
toate frumusețile ei. Dealuri dulci o 
ocrotesc de vinturi ca-ntr-un căuș 
de palmă ; adevărate „păduri" de 
pomi roditori o-nmiresmează cu plă
cute arome ; covoare întinse de vii 
ii tighelează împrejurimile. Și to
tuși, oamenii, mai ales tinerii, o 
citită cu sfirșitul toamnei, plecau. Și 
nu numai din Lechința plecau, ci și 
din celelalte sate : Bungard, Chira- 
leș, Singeorzu Nou. Siniacob. Tigău 
și Vermeș. „Cele mai mari migrații 
se înregistrează in zona deluroasă" 
— se arăta intr-o monografie a ju
dețului Bistrita- 
Năsăud din anii 
'70. Așa incit in 
satele Bistriței si 
Năsăudului din 
zona de deal ră- 
mineau mai ales 
bătrinii. Iar loca
litățile cu bă- 
trini... îmbătri- 
nesc. Pe urmă...

— Explicația fe
nomenului e ușor 
de dat — conside
ră tovarășul Va- 
sile Șest., primarul Lechințel. Dezvol
tarea economică impetuoasă a județu
lui a determinat această mlgratie spre 
oraș. Zeci și sute de feciori ai Le- 
chintei, școliti la Bistrița, lucrează 
azi in modernele întreprinderi ale 
municipiului, unde s-au și stabilit. 
Deși nu s-ar putea spune că dorul 
de Lechința, „localitatea cu nume de 
bistrițeancă frumoasă", cum zicea 
loan Pop-Reteganu, s-a stins. Vin 
adeseori cu familiile, măsoară satul 
din privire, încearcă să răspundă 
singuri întrebărilor ce le dau tîr- 
coale : „Ce să-i faci, am plecat, ple
cat sint. îmi am acolo, la oraș, mese
ria mea. locuința mea. copiii is la 
școală..."

— Argumente destul de întemeia
te. nu ?

— Da, dar din ce în ce mai pu
ține. Pentru că și Lechința de azi 
poate oferi condiții asemănătoare de 
muncă și viață ca la oraș. Ne-a ve
nit și nouă rindul, cum se spune.

Intr-adevăr. Lechinței, comuna „cu 
nume de bistrițeancă frumoasă", ca 
și a altor comune ale tării, i-a venit 
„rindul" la porțile civilizației so
cialiste. Ti se deschide de pe mu
chea de deal prin blocurile cu flori 
pe balcoanele brodate parcă, domi
nate de coșul modernei întreprinderi 
de industrializare a sfeclei de za
hăr, prin masiva clădire a depozi
tului de fructe. înscrise ca de o 
mină măiastră pe ecranul dealului 
de vizavi al viilor ce-și pîrguie 
ciorchinii.

— Da. locurile acestea se cereau 
parcă singure să fie plantate cu vii 
și livezi. Lechința este și va rămîne 

conducător, aflăm că sint folosite, în 
principal, forme consacrate, care 
și-au dovedit viabilitatea. în plus, și 
in mod deosebit, se pune accent pe 
instruirea organelor de conducere ale 
acestora. Astfel, la nivelul munici
piului, instruirea se face în comun 
pentru activiștii de partid și ai orga
nizațiilor de masă ; la nivelul uni
tăților economice și instituțiilor, 
instruirea se face separat, pe orga
nizații — de partid, de sindicat, de 
tineret, de femei — bineînțeles. în 
prezența unui cadru de la organul 
de partid municipal sau de la comi
tetul de partid din unitatea respec
tivă. în felul acesta se asigură trans
miterea și dezbaterea sarcinilor spe
cifice fiecărei organizații. Tot o ini
țiativă reșițeană în munca de partid 
este și intilnirea sâptăminală de lucru 
(in fiecare simbătă) a secretariatului 
comitetului municipal cu toate ca
drele alese și toți activiștii de la 
organele de masă și obștești.

Se constată insă că un asemenea 
sistem de îndrumare și control — 
bine conceput la nivelul municipiu
lui — nu funcționează la fel și cu 
efectul dorit pe întregul teritoriu.

zatiilor de bază — fără a se substitui 
organelor sindicale și a face munca 
lor — le-au îndrumat și sprijinit in 
primul rind să se ocupe mai eficient 
de organizarea întrecerii socialiste. 
O inițiativă proprie — concursul „La 
flacăra de inimi și cuptoare" — a 
creat o emulație în secții, cpnfribtiind 
nu numai la desemnarea, pe baza 
unor criterii riguroase, a frunta.șilpr, 
dar și la o mobilizare generală a 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor economice. Foarte bine 
este organizată întrecerea socialistă 
la șecția laminoare (care a și ciști- 
gat-o pe primul semestru). Totodată, 

loc al strugurilor și al fructelor, ne 
spune tovarășul Petru Deac. direc
torul întreprinderii agricole de stat. 
Viile și livezile au const'tuit temelia 
dezvoltării Lechinței. De altfel, ele 
ocupă cea mai mare parte a celor 
peste 5 000 hectare de care dispune 
unitatea. Restul — pășuni, finețe. 
Numai că viticultura și pomicultura 
au și un cusur. Acela că toamna 
este un anotimp... trecător. Și, de 
unde in perioada de vîrf a recoltării 
e nevoie de circa 1 500 de oameni, 
o dată cu primii fulgi de nea efecti
vul trebuie... rărit. Pină la 360 de 
oameni, care lucrează permanent. 
Oameni care locuiesc în cea mai 
rnare parte in blocurile unității au 
confort apropiat de cel urban. Dar 

Orașul agroindustrial de mii ne 
se întrezărește între vii și livezi

ceilalți '! De unde-i mai iei în viitoa
rea campanie ?

întrebare ce și-a găsit răspunsul 
in politica de dezvoltare armonioasă 
a tuturor localităților patriei : a fost 
descoperită unitatea „soră bună" a 
horticulturii, anume cea a industria
lizării sfeclei de zahăr. întreprinde
re care a și fost „plantată" și ro
dește la Lechința. De ce „soră bu
nă ?“ Pentru că în perioadele de 
mare zor ale recoltării strugurilor 
și fructelor, forța de muncă la. „za
hăr" prisosește (sfecla se stringe 
toamna tirziu). iar oamenii se ală
tură culegătorilor din vii și livezi. 
Iar cind mustul fierbe-n poloboace, 
începe „iureșul zahărului" obținut 
din noua recoltă de sfeclă. Cu live
zile și podgoriile Lechinței fac „casă 
bună" și celelalte unități economice 
și sociale din comună : lucrătorii de 
la C.F.R., de la poștă, de la depo
zitul de fructe, cei aproape 1 500 de 
elevi ai școlilor generale dau o mi
nă de ajutor Ia culesul poamelor.

— Așa incit, practic, nu mai avem 
nevoie de sezonieri, consideră direc
torul. Dezvoltarea celorlalte unități 
care ocupă brațele de lucru ale co
munei i-a împuținat pină aproape de 
zero.

La început, cam prin anii ’70, cind 
pomicultura și viticultura din Le
chința pășeau pe calea dezvoltării 
intensive, apărea necesitatea „impă- 
mintenirii" specialiștilor. Unii — lo
calnici, alții veniți din alte părți. O 
primă cerință — locuințele cu un 
grad de confort cit mai apropiat de 
cel orășenesc. Dar. pe măsura dez
voltării secțiilor de mică industrie 

pornind de la faptul că nu aveam o 
situație tocmai mulțumitoare in pri
vința creației tehnice, intr-o analiză 
efectuată de comitetul de partid, sin
dicatul a primit sarcina să-și ampli
fice preocupările în această direcție, 
să adopte modalități mai atractive 
și mai stimulative. Ceea ce s-a și 
intîmplat. Dovadă : în ultimele luni 
au și fost trecute la oapitolul reali
zări 10 invenții, 46 inovații și 5 teh
nologii noi de elaborare a oțelului. 
Altă inițiativă a condus la înființa
rea unei comisii a tinerilor ingineri 
și tehnicieni. Nu de mult ea a pre
zentat 46 de referate intr-o sesiune 
de comunicări. Ceea ce ne reproșăm 
încă — noi, comitetul și birourile de 
partid — in privința Îndrumării acti
vității sindicatelor este că nu le-am 
ajutat suficient să activizeze toate

Faptele argumentează :
„viitorul e în mîini sigure”

In Tezele din aprilie sc atrage in mod deosebit atenția asupra necesi
tății ca Uniunea Tineretului Comunist să-și intensifice activitatea poîitico- 
educativă pentru formarea omului viitorului — un om nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, educat prin muncă pentru muncă, posesor al unor 
temeinice și multilaterale cunoștințe științifice, culturale, ideologice, po
litice.

Cum se răspunde unei asemenea 
cerințe majore la întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița, unde 
organizația U.T.C, cuprinde 5 000 
membri (fiind cea mai mare din 
județ), am reținut, din cele arătate 
de tovarășul Ionel Drăg-an, secretar 
adjunct al comitetului de partid : 
„Putem spune că tineretul din 
I.C.M.R. se constituie, efectiv și eu 
bune rezultate, intr-un considerabil 
potențial — și de producție, și de 
gindire tehnică. Cu continuitate, or
ganizația de partid folosește pentru 
îndrumarea tineretului — în cadrul 
formelor și mijloacelor consacrate în 
acest sens, cum ar fi acțiunea 
„Prietenul noului încadrat" — mai 
cu seamă munca politică de la om la 
om. Totuși, judecind activitatea de 
îndrumare în spiritul exigențelor 
formulate în Tezele din aprilie, ne 
dăm seama că noi, comuniștii, tre
buie să fim prezenți la mai multe 
acțiuni ale tinerilor (de fapt, la 
toate), să folosim mai bine cadrele 
cu pregătire superioară pentru per
fecționarea profesională a tineretu
lui, să ajutăm ca acțiunile de educa
ție revoluționară, patriotică, inițiate 
de organizația U.T.C., să fie mai 
multe, mai inspirate și mai eficien
te. în general, ne propunem ca, in 
nittncă1 de țjărtid cu tin’ei'bliiL ''Să1'’ 
renunțăm la sistemul de „campanii" 
și" sră asigurăm o indriimâY'ă'Jp:efrrtâ-‘i 
nentă. Atunci vom avea în întreprin
dere mai multe „colective tinere de 
muncă și viață model", așa cum 
avem acum in rindul muncitorilor 
comuniști.

din comună, apoi după apariția „za
hărului", numărul specialiștilor a 
crescut considerabil.

într-adevăr, din cei aproximativ 
6 000 locuitori ai Lechinței, aproa
pe 3 500 sint lucrători în sectoarele 
de stat sau cooperatiste din comună. 
Condiții de lucru aproape ca la oraș, 
Dar de viață ? Pentru a Ie crea, au 
apărut la Lechința primele macarale 
de construcții. Au fost ridicate pri
mele blocuri, cu 52 de apartamente, 
care s-au adăugat celor 60 pentru 
specialiștii din I.A.S.

— Am luat ce e bun de la clădi
rile vechi de acum 10—15 ani — con
tinuă primarul. Ce era bun ? împăr
țirea -spațiului în apartamente, scă
rile cu urcuș „dulce", amplasarea in 
imediata apropiere a unor spații, 

pentru mici gră
dini de legume și 
flori, mici acare
turi pentru porci. 
si păsări. în cu- 
rînd alte 12 apar
tamente vor fi 
predate noilor lo
catari, iar 16 se 
află in diferite 
stadii de con
strucție. în anul 
1989, Lechința se 
va mai înnoi cu 
145 apartamente 

și 70 garsoniere. Și I.A.S.-ul va mai 
adăuga alte 18 apartamente. Dar, 
de data aceasta, luînd ce e mai bun 
de la noi : adică, blocuri cu acope
riș. în șarpantă, cu balcoane „stil 
Lechința". Deci la anul vom putea 
vorbi de orășelul Lechința (nu de 
altul, ci anume de Lechința). cu 
peste 270 de apartamente și garso
niere. Iar în perspectiva .apropiatu
lui nou mileniu — oraș agroindus
trial in toată puterea cuvintului.

Viitorul oraș iși conturează stră
zile printre blocuri. Blocuri ce și-au 
primit sau iși vor primi locatarii. U- 
nele străzi n-au incă nume. Altele 
sint denumite ad-hoc. Cum este „Stra
da Principală". Spre scara blocului la 
numărul 233, o femeie aleargă pur- 
tind un coș. O piine și-un buchet 
de busuioc. E grăbită, vine mașina 
cu mobila și trebuie să respecte da
tina. Piinea se pune pe-un ștergar 
în mijlocul casei. Alături — busuioc. 
S-o guste cei ce intră-ntîia oară-n 
casă nouă. Să fie casa îmbelșugată. 
Și curată ca mirosul de busuioc. 
Și-a terminat pregătirea și iese... la 
poartă, în fata intrării. O cheamă 
Sileana Mindrean și este coopera
toare.

în timp ce pe dealul din față se 
coc ciorchini, jos in vale o nouă 
casă iși primește noii locatari. 
Și plutesc in văzduh funigei, semn 
că a venit toamna. Dar oamenii nu 
mai pleacă din Lechința. Construiesc 
orașul aici.

Laurenfiu BUT A 
Gheorqhe CR1SAN 
corespondentul „ScînteH" 

grupele, să convingă pe fiecare om 
al muncii că poate munci mai mult 
și mai bine, să mobilizeze un număr 
mai mare de muncitori la cursurile 
de policalificare, de reciclare și per
fecționare. Desigur, acestea rămîn 
sarcini pentru viitorul imediat".

...Inițiativele și experiențele de mai 
sus aparțin unui sindicat mare și 
fruntaș pe oraș. Dar la Reșița, după 
cum am putut constata nemijlocit, 
pe lingă comitete de sindicat cu bune 
rezultate (și la intreprinderea con
structoare de mașini, și la între
prinderea mecanică) mai există și 
sindicate, cum este cel de la între
prinderea de confecții (sau chiar din 
unele secții aparținînd celor două 
mari unități : C.S.R. și I.C.M.R.), 
care desfășoară o activitate in bună 
măsură forma'4.

La rîndul său. tovarășul loan Jucu
— secretar cu probleme organizato
rice al comitetului municipal de 
partid — ne-a prezentat preocupările 
concrete pentru analizarea periodică 
a muncii organizațiilor de masă și 
obștești și a muncii de îndrumare a 
lor : „Organizații de partid cum sint 
cele de la secțiile laminoare sau 
reparații agregate și mașini side
rurgice (C.S.R.), turnătorie sau ma
șini electrice nr. 2 (I.C.M.R.) se 
disting și au o bună experiență in 
acest domeniu. Dair sint și organiza
ții de partid — ca acelea de la secția 
Căi ferate uzinale (C.S.R.) sau de la 
întreprinderea județeană de produc
ție industrială și prestări de servicii
— care trebuie să-și intensifice și 
să-și îmbunătățească simțitor activi
tatea de îndrumare. După ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, organul mu
nicipal de partid a analizat de trei 
ori stilul și metodele de muncă: alt 
organizațiilor de masă și obștești. A 
reieșit, ca o caracteristică generală, 
că se simte nevoia ca grupele sin
dicale. organizațiile de bază ale 
U.T.C., comisiile de femei dip, între
prinderi și instituții să fie mai acti
ve. să desfășoare o activitate poli
tică permanentă, de la orn la om. 
La acest nivel este necesar. prin 
urmare — și acționăm in acest spirit .
— ca și .organizațiile de partid să-și * 
organizeze mai bine activitatea de 
îndrumare și conducere".

...$i, am adăuga noi, ar fi poate 
de rna.i mare folos practic dacă orga
nele și organizațiile de partid (de la 
nivel munițțipal, din întreprinderi) 
ar trece dincolo de ședințe și anali
zele obișnuite (in care dezbat activi
tatea cite unei organizații de masă 
sub un anumit aspect) și ar analiza 
semestrial sau, măcar anual, cum se 
intimplă in alte județe, chiar stilul 
și metodele de muncă ale organului 
de partid respectiv in conducerea 
organizațiilor de masă și obștești.

G. M1TRO1 
I. D. CUCU 
corespondentul „Scînteii"

COPIII FIECĂREI FAMILII, VIITORUL ÎNTREGII ȚĂRI
...A trecut vacanța, a trecut și 

vara... Știați insă că printre „mese
riile specifice sezonului estival se 
află și una prestată in deplin anoni
mat ? Este cea de stenograf al gin- 
durilor celor mici și neștiutori de 
carte, aflați în colonii, și care vor 
— au și promis ! — să scrie acasă. 
Dorința lor de a coresponda se aso
ciază cu bunăvoința — niciodată re
fuzată ! — a tovarășelor educatoare. 
Pe lingă toate celelalte preocupări, 
ele iși găseau timp să le aștearnă 
gindurile pe vederi sau pe scrisori, 
să le citească șj să le recitească 
epistolele primite.

Ne-am oferit pentru o zi serviciile 
de stenograf in slujba unor preșco
lari din colonia „Luminița", organi
zată pe Litoral, la Eforie Nord, de 
Inspectoratul școlar al județului Con
stanța. Și, cu toate că vacanța a tre
cut, cu toate că scrisorile or fi și 
ajuns la destinație, rememorarea și 
„analiza" celor mărturisite atunci nu 
e lipsită de tilcuri.

Viața sub semnul 
frumosului

Fără îndoială că pe primul plan 
s-au situat impresiile din tabără. 
Alin Mihăilă din Colibași a ți
nut neapărat să anunțe de la prime
le rinduri că Ia serbarea inaugurală 
el a recitat poezia „Șoimii patriei", 
alții au început cu proiecte de vii
tor : Adela Pîrvănescu din Deva 
cerea voie să mai vină și la 
anul, pe cind Ana Tărtăcuță din 
Huși a avansat și mai mult tratati
vele : „Mie mi-a promis tovarășa 
că mă ia pină o să fiu studentă".

Cum adjectivul „frumos" flutura 
pe toate buzele, am încercat să pre
cizăm noțiunea : De ce e atit de 
frumos ? Cum să nu fie — ni s-a 
răspuns — cind „Marea e caldă și 
putem face baie", cind „Aici vedem 
delfini, crabi, vapoare și meduze" 
sau, după exprimarea mai lumească 
a arădeanului Florin Avram : „Eu 
zic că marea e frumoasă pentru că 
stăm la plajă și bem Brifcor".

De neuitat a fost ziua fantasticei 
excursii la Constanța, care a cuprins 
delfinariul, o expoziție de păsări 
exotice și acvariul, toate aceste mi
nuni intr-o singură dimineață. Fie
care a fost dornic să o relateze în 
felul lui. Cornelia Hărădean din 
Deva e sigură că delfinii „dădeau 
cu șutul la minge", Monica Ceche 
din Colibași a fost mai impresionată 
că in timpul vizitei la acvariu 
„mama căluților de mare era pleca

• Constructorii de pe șantierele 
industriale și social-culturale ale 
județului Neamț, ne scrie cores
pondentul voluntar Gheorghe Iri- 
mia din Roman, alături de cele
lalte colective de oameni ai mun
cii, sint preocupați de accelerarea 
ritmului lucrărilor in vederea apro
pierii termenelor de intrare in pro
ducție și darea în folosință a obiec
tivelor de investiții. La Roman, 
spre exemplu, formațiile din cadrul 
antreprizei de construcții indus
triale sint concentrate pe platfor
ma întreprinderii de țevi, avind ca 
obiectiv să termine săpăturile și 
fundațiile din zona A.P.I., laminor 
de 16 țoii. Același ritm susținut 
există și pe șantierele construc
țiilor social-culturale. în perioada 
trecută din acest an, trustul antre
priză generală construcții-montaj 
a predat beneficiarilor peste 660 de 
apartamente.
• Corespondentul nostru volun

tar Petru Tirziu consacră noua sa 
corespondență prezentării milena
rei stațiuni Băile Herculane, ju
dețul Caraș-Severin, dezvoltării și 
modernizării sale. „Renumele sta
țiunii, scrie el, îl fac și-l consoli
dează oamenii. Acei oameni harnici 
și gospodari care prin gindirea și 
munca lor au înfrumusețat aceas
tă stațiune cu construcții moderne 
și o nouă bază de tratament care 
i-au sporit faima. S-au construit, 
îndeosebi in ultimii 20 de ani. ho
teluri cu nume de legendă : ..Mi
nerva". „Hercules", „Diana", „Afro- 
dita", prevăzute cu .camere confor

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Receptivitate. Ca urmare a unei sesizări trimise 
de redacție referitoare la mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a stațiilor de cale ferată de pe linia 
București—Oltenița, Regionala căi ferate București 
a comunicat răspunsul de mai jos, cuprinzînd măsu
rile adoptate. „în cadrul lucrărilor de reparație capi
tală și a fondurilor alocate, se arată in răspuns, s-au 
executat și se vor executa in continuare lucrări de 
modernizare a spațiilor care servesc publicul călător. 
Astfel, pentru înfrumusețarea clădirilor s-au executat 
lucrări de vopsitorie. zugrăveli interioare și exteri
oare, precum și alte lucrări in stațiile București-Sud, 
Gălbinași. Frunzănești. Budești. Curcani, Valea Roșie 
și Oltenița. Pină la sfirșitul lunii octombrie a.c. se 
vor incheia zugrăvelile și la restul clădirilor. De ase
menea. s-au luat măsuri pentru desființarea anexelor 
gospodărești inestetice si a împrejmuirilor improvi
zate de la locuințele de serviciu din gări, intocmin- 
du-se și un plan pentru amenajarea și extinderea 
spațiilor verzi din jurul gărilor și plantarea de arbori 
și arbuști ornamentali. A fost întocmit, totodată, și 
un plan eșalonat pe ani pentru construirea peroa
nelor, astfel ca, pină in anul 1990, in toate stațiile și 
haltele de pe această linie să existe peroane cores
punzătoare".

® Prin rezolvarea scrisorii adresate redacției au 
fost nominalizate parcelele de pășune pentru vite 
mari, oi și cai separat, precizează Consiliul popular 
al județului Satu Mare. Totodată, corespunde reali
tății afirmația că nu toate pășunile de pe raza comu
nei Moftin au fost în mod corespunzător întreținute, 
constatîndu-se abateri în folosirea lor pentru cate
goriile de animale cărora le-au fost destinate. 
Organele comunale, prin deputați, au organizat 
acțiuni de curățire și întreținere, iar cei vinovați de 
nerespectarea destinației parcelelor de pășune au fost 
avertizați sau sancționați de către consiliul popular 
comunal.

® Avind în vedere situația socială a lui Aurel 
Ochiana din comuna Lespezi, județul Iași, căruia in 
mod legal i se desfăcuse contractul de muncă, in 
condițiile art. 130, litera „a" din Codul Muncii, Comi
tetul municipal de partid Roman ne-a răspuns că s-a 
găsit soluția pentru reîncadrarea sa in muncă tot la 
intreprinderea de țevi din localitate.

Rubrică realizată de Gheorqhe PARVAN

Cartierul Colentina — unul din adevăratele „orașe in oraș" edificate in capitala patriei 
Foto : Sandu Cristian

tă". bucureșteanca Adina Demetres- 
cu a sărit in apărarea pinguinului : 
„Nu-i adevărat, că nu știa să facă 
nimic ! Știa să dea din coadă", iar 
mezinul grupului, Artur Beneș, și-a 
confirmat prin sensibilitatea la teh
nică obirșia reșițeană : „La delfina- 
riu era așa... o manivelă, cu mani
vela se ridică așa... un băț, și de 
bățul ăla era atirnat așa, un..." în- 
sfirșit. singura solicitare a Eugeniei 
Cearnău : „Să nu-mi scrie, că Ora

Flori din copacul 
dorului de casă

Stenograf de o zi, consemnînd gindurile 
unor preșcolari

dea e departe, mai bine să-mi dea 
telefon și.șă-mi spună dacă pisicului 
îi e dor de mine",

Legănîndu-se între 
îngîndurare și surîs

lată-ne ajunși în sfera unul sen
timent unanim invocat : dorul. Dor 
de „mami" (trei sferturi din opi- 
nenți), dor de „tati", dor de bunici, 
dor de Adi, dor de verișorul Cătă
lin, dor de cățelușa Cipa sau dor 
complex, ca in scrisoarea dictată de 
Cristian Golea din Reșița : „Să în
cepem cu mami : mie mi-e dor de 
bunica !“ Se impunea o investigație 
psihologică mai profundă. Și am in-' 
trebat : Ce e dorul ? Cum il simțiți? 
Drept răspuns, priviri descumpănite. 
Am insistat : e ca atunci cind ți-e 
sete, e ca atunci cind ți-e foame, e 
ca atunci cind ți-e cald, e ca atunci 
cind ți-e frig....? Iarăși nedumerire. 
Cineva, dintre educatoarele prezen
te la discuție, a „suflat" : „Ești trist, 
oftezi ?“... Și atunci, ne-a descris 
cum e dorul de copil Roxana Roșea 
din Oradea. A făcut-o cu autorita
tea singurei participante care decla
rase de la bun inceput, fără echivoc: 
„Eu vreau să mă duc acasă pentru 
că mi-e dor de mama". „Și nu-ți 

tabile, cu piscină, saună, sală de 
jocuri etc., dar. mai ales, cu baze 
de tratament moderne, cu personal 
specializat. Datorită grijii perma
nente a partidului și statului față 
de oamenii muncii, s-au alocat fon
duri substanțiale pentru noi con
strucții, pentru locuințe și conti
nua înfrumusețare a stațiunii. Au 
fost date in folosință o centrală 
termică, o stație de tratare și ali
mentare cu apă potabilă, o micro- 
uzină electrică, un teatru în aer 
liber etc. s-a inălțat noul cartier 
„Pecinișca" cu peste 1 000 aparta
mente, s-a dezvoltat rețeaua co
mercială".

• De la sfirșitul lunii mai a.c. 
așteaptă cititorul Alexandru Nițu 
din Baia Mare, Aleea Saturn 2/36, 
răspuns la o cerere adresată reco
mandat conducerii Exploatării mi
niere Cavnic. Prin cererea șa, el so
licita o adeverință care să ateste 
grupa de muncă și perioada lucra
tă la această unitate in anul 1970. 
La intreprinderea respectivă nu se 
cunoaște oare că termenul de re
zolvare a unei cereri este de 20 
zile ?

• La centrala termică nr. 2 din 
municipiul Brăila, ne sesizează 
muncitorul Profir Dascălu, cores
pondent voluntar, din cauza lipsei 
unor rulmenți sau altor defecțiuni 
nu funcționează decit două pompe 
din cele șase existente. în această 
situație, nici alimentarea cu apă 
a blocului CI din cartierul „Vi- 
Ziru III" (imobil cu 10 niveluri, 

va părea, după aceea, rău ? N-ai să 
dorești din nou să fii aici ?“. „Nu 
știu. Știu că acum mi-e dor". Cu gi
rul acestui prestigiu sentimental deci, 
Roxana a descris dorul de copil :

„Mie cind mi-e dor imi vine să 
rid tot timpul".

Iar cum cei de față rideau mereu 
și din te miri ce, pas de mai alege 
dorul de celelalte trăiri !

Dar de simțit, se simte. Iar în ful
gerarea lui apar, proeminente, ere- 

nelurile din turtă dulce a fel de fel 
de amintiri. începind cu cele mai 
proaspete — minunata aventură a 
plecării și călătoriei spre tabără și 
terminind cu cele mai îndepărtate, 
„de cind eram eu mic". Bucureștea- 
nul Cristu Ghiciu, bunăoară, rela
tează cu însuflețire cum s-a prezen
tat in Gara de Nord, cum tovarășa 
directoare a dat comanda : „Părinții 
la dreapta, copiii la stingă", iar la 
apelul «Trei tătici să vină să ajute 
la bagaje!», „Tătăl meu a fost pri
mul, mai ales că eu aveam sacul cel 
mai mare dintre toate sacele". Aproa
pe fiecare a mai fost la mare și cu 
familia, impresiile actuale ameste- 
cindu-se cu cele anterioare in ace
lași caleidoscop mirific. De cum a 
ajuns în colonie, unul dintre cores
pondenți s-a interesat unde s-ar găsi 
tomate și ceapă, să facă o salată, ca 
mămica Iui cind au stat la camping. 
Un altul a ținut morțiș să liniștim 
familia, să-l aștepte fără grijă, a- 
mintindu-le că „încă de cind eram 
mic, eu înotam foarte bine cu colă- 
celul".

Sint multe subtilități care scapă 
în mod obișnuit celor mari. Un in
terlocutor evoca, dus pe gînduri, că 
„Pe mine de două ori m-a strigat 
mămica la geamul vagonului. Da, de 

5 scări și 60 de apartamente, pe 
fiecare scară) nu se poate face in 
condiții corespunzătoare. Interven
țiile repetate ale locatarilor la re
prezentanții unității de gospodărie 
comunală și locativă pentru reme
dierea acestui neajuns au rămas 
fără rezultat.

Așteptăm din partea conducerii 
I.J.G.C.L. măsurile necesare pentru 
creșterea solicitudinii față de se
sizările cetățenilor.

O Conducerea Autobazei nr. 7 
Pitești din cadrul I.A.D.T.I.Ch.P.- 
București ne-a semnalat că de 
mai mult timp așteaptă de la în
treprinderea județeană pentru re
cuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile Argeș precizări 
in legătură cu unitățile unde pot 
fi valorificate anvelopele cu car
casă metalică uzate. Asemenea an
velope nu sint primite nici de uni
tățile care reșapează, nici de alțe u- 
nități de recuperare a materialelor 
refolosibile. Toate încercările auto
bazei de a preda întreprinderii de 
articole tehnice din cauciuc Tg. Jiu 
cauciucurile de acest fel pe care 
le are în stoc au rămas fără re
zultat, ca urmare a imposibilității, 
prelucrării lor. în această situație ’ 
autobaza nu-și poate realiza sarci
nile contractuale privind predarea 
cauciucurilor uzate și stă și cu 
spațiile de depozitare blocate.

Cum și alte unități se confruntă 
cu asemenea probleme, este de 
dorit ca unitățile de recuperare a 
materialelor refolosibile compe
tente să intervină mai operativ cu 
precizările și măsurile cuvenite.

două ori I Eu știu să număr, pină la 
o sută..."

„Ce cuminte 
sînt departe"

Scontam intr-o mare varietate de 
proiecte pentru după intoarcerea a- 
casă. Cind colo, o stupefiantă mono
tonie. Cu foarte mici excepții, la În
trebarea „Ce vrei să faci mai intii 
și mai intii cind vei ajunge acasă", 
interlocutorii au răspuns că abia aș
teaptă să ducă gunoiul. în ge
neral, să ajute la treabă. Pro
babil că multe remușcări însu
mează această cvasiunanimitate de 
a fi cedat vreodată ispitei mingii de 
fotbal, ori păpușii, ori unui disc cu 
povești, in defavoarea vreunui aju
tor casnic solicitat de urgentă ! Dar 
chiar și acest teren prozaic e aureo
lat de rozul amintirilor infantile : 
„Eu am ajutat-o o dată pe mămica, 
am șters vase și praful cind veneau 
musafirii de ziua dinsei". Toate ce
lelalte proiecte — partida de fotbal 
in fața blocului pe care și-o dorește 
Bogdan Drăgylin din Ploiești, meș- 
teritul unui vapor (Cristu Ghiciu), 
mașina teleghidată din vitrina ma
gazinului „Nera" (Artur Beneș) sint 
pentru a doua zi. Pentru inceput — 
ajutatul. Deoarece spunem noi, mo
lipsiți de logica și exprimările can
dide — „ce cuminți sintem cind vă 
ducem dorul". Dominanta cumințe
niei, ca expresie sintetică a sutelor 
și miilor de povețe, observații, intim- 
plâri trăite cu familia, a mers pină-n- 
tr-acolo incit Geta Frincu de 6 ani, 
din Breaza, și-a conceput scrisoarea 
in exclusivitate ca o epistolă mora
lizatoare către verișorul ei Dan, de 
11 ani : să-nvețe. să fie cuminte, să 
o asculte pe mama lui, să nu mai 
plece departe, să stea Ia soare, să se 
plimbe... Oricît am încercat să o în
duplecăm pe exigenta brezeancă a 
renunța, măcar in vacanță, la primul 
sfat, n-am reușit. Pe semne că știa 
eâ ce știa. Și avea siguranța, indir- 
jirea omului pățit.

„Pățit" insemnind, în cazul de față, 
Încercarea, pentru mulți intiia oară 
în viață, a inefabilului sentiment al 
dorului de familie. Care nu diminua 
bucuria unei vacanțe fericite, dar 
nici nu putea fi ignorat. De nestă
vilit fiind puterea ierbii care încol
țește, a apei care se strecoară, a ste
lelor ce strălucesc și a singelui care 
păstrează tainicele legături.

Sergiu ANDON
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

ÎN INDUSTRIE
Cum se asigură înfăptuirea programului special energetic?

în obiectiv: TERMOCENTRALELE
Măsuri, preocupări, probleme în legătură cu sporirea 

capacității de producție și pregătirea pentru sezonul rece

MINTIA-DEVA

Principala cerință este acum sporirea 
livrărilor de cărbune

1 Centrala electrică și de ter- 
moficare Mintia-Deva a funcționat 
de la începutul acestei luni la o 
putere medie zilnică de ”50—800 MW, 
deci la nivelul programat. In pre
zent, se află in reparație capitală 
grupul nr. 1 de 210 MW. unde de 
altfel sînt concentrate principalele 
forte pentru reducerea termenului de 
execuție a lucrărilor, fără a afecta 
cu nimic calitatea lor.

2 în pregătirea termocentralei 
pentru sezonul rece o atenție deo
sebită s-a acordat executării repa
rațiilor prevăzute la toate instala
țiile. Totuși, cu toate eforturile fă
cute a mai rămas de executat un 
volum important de lucrări. La 
grupul nr. 1 lucrările se găsesc, in 
grafic. S-au efectuat înlocuirea con
ductelor de abur, reparația turbinei 
și anexelor. Executantul reparației a 
luat măsuri eficiente pentru creș
terea ritmului de lucru, astfel incit 
în perioada 20—25 septembrie se va 
putea efectua proba hidraulică a 
conductelor și cazanelor. Pină la 
această dată va trebui asigurată insă 
cantitatea de 40 tone de ulei de tip 
TbA 32 necesară începerii rodajelor 
la turbină. Printr-o mobilizare exem
plară și printr-o rezolvare operativă 
a problemelor rămase nesolutionate 
vom putea asigura repunerea in 
funcțiune a acestui grup mai de
vreme cu 5—7 zile față de termenul 
prevăzut.

Este un angajament pe care ne 
străduim să-l onorăm, dar care in

ROVINARI
Restanțe care afectează parametrii 

funcționali ai instalațiilor
ț Centrala noastră este dotată cu 

grupuri de mațe . putere, de 200 și 
330 MW. Fac această precizare in- 
trucit scoaterea temporară din pro
ducție a unei singure capacități in
fluențează in mod substanțial nive
lul de putere efectiv disponibilă, 
care in prezent se situează la 700— 
800 MW. Creșterea producției de 
energie înregistrată în ultimele luni 
este efectul direct al aplicării mă
surilor din amplul program de mo
dernizări prevăzut pentru acest 
obiectiv energetic. Totodată, este 
evidentă îmbunătățirea activității 
de exploatare, care se face cu 
spirit de răspundere, cu compe
tență profesională. în această di
recție avem totuși importan
te resurse nevalorificate. De a- 
ceea, luăm noi măsuri tehnice și 
organizatorice, care vor contribui la 
sporirea producției de energie elec
trică realizată la Rovinari.

2 în prezent, se află oprite două 
grupuri energetice. La cel de 330 MW 

același timp reprezintă o necesitate 
impusă de faptul că după finaliza
rea lucrărilor la acest bloc energetic 
va trebui să facem o reparație cu
rentă la grupul nr. 6. unde au apă
rut uzuri avansate la ventilatoarele 
de gaze arse și defecțiuni la elec- 
trofiltre. ceea ce determină redu
cerea capacității și a siguranței in 
exploatare. Pentru a asigura o func
ționare normală a centralei pe peri
oada virfului de iarnă este necesar 
să efectuăm o revizie tehnică și la 
grupul nr. 2.

în vederea eliminării unor greu
tăți intimpinate îndeosebi in peri
oada sezonului rece s-au adus o se
rie de îmbunătățiri la gospodăria de 
combustibil, care s-a extins — 
dublîndu-se capacitatea de stocare 
și s-a realizat cea de-a doua linie 
de alimentare cu cărbune a buncă- 
relor de la cazane. Prin măsurile 
luate avem asigurate toate condi
țiile tehnice ca termocentrala să 
funcționeze la puterea programată. 
Totul depinde de asigurarea cărbu
nelui necesar. Din luna iulie, stocul 
de cărbune in loc să crească a scă
zut continuu, ajungind în prezent la 
50 la sută din capacitatea normată 
pentru această perioadă. Situația 
nesatisfăcătoare se datorează în spe
cial restanțelor înregistrate de uni
tățile miniere din Valea Jiului. 
Avem însă certitudinea că. așa cum 
au făcut-o de atîtea ori. minerii din 
Valea Jiului se vor mobiliza exem
plar și vor impulsiona livrările de 
cărbune.

se inlocuiesc rotorul turbinei și ge
neratorul. lucrare programată să se 
inebeie la. finele acestui an. Inter
venția la grupul nr. 2 de 200 MW 
va fi de scurtă durată. Fiabilitatea 
unor echipamente nu este insă co
respunzătoare și din această cauză 
înregistrăm incă un număr ridicat 
de opriri accidentale și. implicit, un 
grad redus de disponibilitate a 
agregatelor. în același timp, trebuie 
să menționez faptul că datorită unor 
intîrzieri in asigurarea bazei tehnico- 
materiale nu va fi realizat in acest 
an integral programul de reparații 
și modernizări planificate. Astfel, 
apare inevitabilă aminarea reparației 
capitale la grupul nr. 3, unde cu 
toate insistentele noastre nu s-a 
reușit să se recupereze serioasele 
restante în livrarea unor echipa
mente. în această .situație va trebui 
să efectuăm cel puțin o reparație 
curentă, strict necesară funcționării 
in siguranță a grupului in perioada 
de iarnă.

Sintem in stadiul final cu revizia 
instalațiilor de la gospodăria de 

combustibil. Cit privește stocul de 
cărbune, acesta se situează la nivelul 
stabilit pentru această perioadă. S-a 
efectuat operația de concasare a 
cărbunelui, care este depus în două 
stive și peste citeva zile se va efec
tua pelicularizarea cu bitum pentru 
protecția la intemperii.

între problemele ce se cer grab
nic soluționate este și aceea a asi
gurării cu piese de schimb pentru 
așa-zisul „stoc 0“. Este necesar să

MUREȘ

Eforturile se concentrează spre reducerea 
duratei reparațiilor

| Cele două centrale electrice 
de la Luduș și Fîntînele. din cadrul 
întreprinderii electrocentrale Mureș, 
funcționează pe bază de hidrocarburi. 
De la începutul anului și pină în pre
zent am livrat suplimentar peste 200 
milioane kWh energie electrică, in 
condițiile obținerii unei economii de 
aproape 4 000 tone combustibil con
ventional la consumurile tehnologice 
proprii. în această perioadă am reușit 
să realizăm un grad de disponibili
tate a agregatelor de peste 90 la sută.

2 Și totuși nu putem fi pe 
deplin mulțumiți întrucît pină la 
această dată nu ne-am realizat decit 
în parte programul de reparații. în 
prezent, sînt oprite la Luduș grupu
rile nr. 2 și nr. 5 de 100 MW și, 
respectiv, de 200 MW. Pentru reali
zarea reparațiilor capitale la aceste 
două capacități sînt concentrate im
portante forte de la întreprinderea 
..Energoreparații**. antrepriza „Ener- 
gomontaj" ș.a. Ca beneficiari, am 
acționat și noi pentru desfășurarea 

Camera de comanda de Io termocentrala Mintia-Deva

se urgenteze livrarea reductoarelor, 
seturilor de axe. cuplajelor și cioca
nelor pentru morile de cărbune de 
către întreprinderea „Vulcan** Bucu
rești. Lipsa oricărei piese din cele 
menționate mai sus poate afecta 
direct realizarea puterii programate.

Sintem hotăriți ca prin eforturi sus
ținute, printr-o exemplară disciplină 
să facem ca termocentrala Rovinari 
să livreze constant cantități cit mai 
mari de energie electrică.

in' cele mai bune condiții a acestor 
lucrări. Se lucrează în regim con
tinuu. ăsigurîndu-se asistentă teh
nică corespunzătoare în toate schim
burile. Ca o experiență pozitivă 
subliniez faptul că datorită stabilirii 
precise a stării agregatelor, asigu
rării din timp a bazei tehnico-mate- 
riale. cit și a modului de organizare 
a lucrărilor de reparații, vom reuși 
să reducem cu circa două luni (față 
de termenele prevăzute în plan) 
durata de execuție a intervențiilor.

Ne-am preocupat stăruitor de ridi
carea nivelului de pregătire profesio
nală a fiecărui lucrător. Cu un per
sonal instruit, cu o disciplină fermă 
la fiecare loc de muncă vom putea 
asigura functionarea la parametri 
superiori a agregatelor.

Rezultatele bune obținute pînă in 
prezent ne obligă. Prin realizările 
noastre vom face dovada deplinei 
angajări în asigurarea unor cantități 
sporite de energie, atît de necesare 
economiei.

Grupoj realizot de 
Ion LAZĂR

Șantierul are nevoie de utilajele repartizate, 
nu de promisiuni neonorate!

în urmă cu citeva săptămini, mai 
exact in numărul din 8 iulie al zia
rului, am publicat sub titlul : „Ce
rința esențială : introducerea ordi
nii in livrarea utilajelor tehnologi
ce", un articol privind stadiul și rit
mul lucrărilor pe șantierul forjei 
grele din cadrul întreprinderii de 
construcții navale și prelucrări la 
cald din Drobeta-Turnu Severin. 
Prilej cu care arătam : „Cind o ca
pacitate de producție a fost restan
tă, iar punerea ei in funcțiune re- 
programată, normal ar fi ca toți cei 
angajați in realizarea ei să-și supu
nă activitatea unei radiografii pă
trunzătoare, dar mai ales să-și 
unească eforturile pentru a depăși 
decis și definitiv dificultățile intim
pinate anterior". Cerință ignorată 
atît in urmă cu trei luni, cit și as
tăzi. Pentru că, în acest interval de 
timp, mult prea puține sint elemen
tele noi care au apărut in activitatea 
acestui șantier. O serie de utilaje 
tehnologice cu rol conducător in 
procesul de producție n-au fost nici 
pină acum livrate de furnizori, mo
tiv datorită căruia munca montorilor 
și constructorilor se desfășoară in 
continuare cu mari ..sincope" sau, 
altfel spus, extrem de anevoios. în 
consecință, capacității restante i-a 
expirat și ultimul termen replanifi- 
cat de punere in funcțiune.

Nu este vorba nicidecum de un 
Simplu și nedorit „accident", dovadă 
că au trecut șase ani de cind această 
investiție ar fi trebuit să fie in în
tregime terminată. Șase ani. răstimp 
în care, cu aceleași forțe, mai putea 
fi construită incă o forjă de aceeași 
mărime și complexitate !

Evident, cauza acestei masive in- 
tirzieri, adusă cu obstinație in dis
cuție pe șantier, constă în lipsa de 
punctualitate a furnizorilor de echi
pamente tehnologice. „Dacă aceștia 
și-ar fi îndeplinit obligațiile si ar fi 
livrat utilajele contractate, ne spune 
subinginerul Petre Socol, șeful bi
roului de investiții din întreprinde
rea beneficiară, situația ar fi fost 
cu totul alta". De acord, dar un lucru 
trebuie totuși bine lămurit. Ceea ce 
pare acum drept principala cauză a 
neajunsurilor de pe acest șantier, 
nu este altceva decit efectul unui 
neajuns incă și mai mare. Este vorba 
de modul in care au fost abordate 
cele mai importante probleme ale 
construcției acestui obiectiv, de la 
pregătirea investiției pină la orga
nizarea și conducerea lucrărilor. Un 
stil de muncă deficitar in datele sale 
esențiale. Despre ce pregătire a lu
crărilor poate fi vorba la un obiectiv 
început acum 11 ani și la care utila
je importante au fost ferm contrac
tate abia in urmă cu doi-trăi ani. 
iar altele, chiar in acest an ? Cit 
despre organizarea si conducerea lu
crărilor, să menționăm in primul 
rind frecventele schirtibări de repar
tiții și contracte pentru diverse uti
laje, modificări operate, uneori, cu 
largul concurs al Ministerului Apro
vizionării Tehhico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și care au dus, inevitabil, la o apre
ciabilă pierdere de timp. în sfirșit, 
în activitatea propriu-zisă de con

strucții-montai se resimte Ia tot 
pasul lipsa de coordonare dintre e- 
xecutanți, fiecare acționind cind în 
funcție de posibilități, cind in func
ție de... propriile interese. Să sur
prindă, oare, în asemenea condiții, 
că Antrepriza de instalații-montaj 
din Craiova și-a redus efectivele la 
12 montori și 6 electricieni, in timp 
ce Antrepriza de construcții indus
triale din Drobeta-Turnu Severin 
mai menține pe șantier doar 12 oa-

însemnări 
din Drobeta-Turnu 

Severin

meni ? Poate că nu mai au la ce 
lucra ?

— Inexact, ne contrazice ingine
rul Stelian Stăncioiu, directorul în
treprinderii de construcții navale și 
prelucrări Ia cald. Pină cind forja 
va ajunge să arate ca in proiecte, 
mai trebuie terminate integral halele 
de matrițerie, de eboșare și cio
cane. depozitul de matrițe, gospodă
ria de combustibil, coșurile, canalele 
de fum și rețelele electrice.

— Cele mai multe sint lucrări a 
căror finalizare este condiționată, 
prin natura lucrurilor, de sosirea 
utilajelor restante, ne spune în re
plică inginerul Constantin Terpezi- 
ceanu. directorul antreprizei de 
consțrucții-montaj. Cum am putea 
preda beneficiarului hala de matri
țerie, atita vreme cit n-am primit 
ciocanul matrițor de 63 tone forță- 
metri ? Ceea ce ne îngrijorează real
mente este însă problema asigură
rii cablurilor electrice, dificultate 
pe care o întimpină la ora actuală 
un număr destul de mare de șantie
re de investiții. Ne mai sint nece
sari încă 83 km, or, demersurile fă
cute pină acum pentru obținerea lor 
n-au dus la nici un rezultat concret.

SUCEAVA : Ritmuri înaite de lucru pe șantiere
Oamenii muncii de pe șantierul 

de electrificare a liniei ferate Su
ceava — Beclean depun eforturi 
susținute pentru grăbirea ritmului 
de execuțje a lucrărilor. Ei au reu
șit, printr-o bună organizare și a- 
provizionare a locurilor de muncă, 
prin aplicarea unor soluții tehnice 
de mare productivitate, să depă
șească substanțial prevederile pla
nului, înscriind in graficele de exe
cuție un mare volum de lucrări in 
devans. Astfel, membrii brigăzilor 
nr. 613 și 614 de construcții căi fe
rate Cimpulung Moldovenesc, care 
realizează așa-numita pregătire a 
terenului pentru electrificare, exe- 
cutind sistematizarea stațiilor, dis
trictelor și cabinelor, montarea 
consolelor la poduri pentru prinde
rea stîlpilor, precum și stațiile de 
transformare, și-au creat posibili
tatea ca pînă la sfîrșitul anului să

Persistența greutăților a făcut ca 
graficele de execuție să-și piardă 
aproape orice semnificație și valoare. 
Nimeni dintre cei cu care am discu
tat — muncitor sau specialist — n-a 
adus vorba despre efortul atît de 
necesar și firesc vizind redresarea 
energică a activității pe acest șan
tier. Și n-a făcut-o pentru că. din 
păcate, revirimentul lucrărilor de
pinde in momentul de față, in pri
mul rind, de soluționarea unor pro
bleme care depășesc competențele 
factorilor de pe șantierul din Dro
beta-Turnu Severin.

Iar prima dintre aceste probleme 
rămîne livrarea utilajelor tehnologi
ce restante : ,

— ciocanul matrițor de 63 tone 
forță-metri de către Combinatul de 
utilaj greu din Iași ;

— presa hidraulică de debavurat 
și traseele de conducte comune ce
lor trei prese, contractate de Combi
natul de utilaj greu din Cluj-Napoca;

— cei doi berbeci — superior și 
inferior — aferenți ciocanului ma
trițor de 40 tone forță-metri de că
tre întreprinderea de mașini grele 
din București.

După cum am spus, aceste echi
pamente siht restante. Argument su
ficient pentru ca furnizorii mențio
nați să-și ia rolul în serios și să 
grăbească execuția lor. Din păcate, 
nici urmă de o asemenea intenție. 
Prin telexul 85744 din ziua de 4 au
gust, de la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, forul coor
donator al celor trei furnizori, se 
făceau cunoscute beneficiarului noi... 
aminări de termene.

Context în care unul dintre in
terlocutori spunea pe bună drep
tate : „In loc de noi promi
siuni, mai bine ni s-ar trimite 
utilajele de care avem atîta nevoie".

Cristian ANTONESCU 
Virqiliu TĂTARU

predea, ca front de lucru pentru 
muncitorii de la intreprinderea-an- 
trepriză de sistematizări, și auto
matizări feroviare, stațiile Frasin, 
Molid, Cimpulung Est, Cimpulung 
Moldovenesc, Sadova, Pojorîta, Va
lea Putnei și Iacobeni. cele mai 
multe dintre acestea inainte de ter
menul prevăzut.

Cu realizări remarcabile se în
scriu și lucrătorii brigăzilor de sis
tematizări și automatizări ferovia
re nr. 84 Suceava și nr. 86 Cim
pulung Moldovenesc, care au rea
lizat in avans montarea stîlpilor de 
susținere a rețelei ne distanța 
Berchișești — Păltinoasa și au de
finitivat lucrările pe distanța Pâl- 
tinoasa — Molid, urmînd ca in 
scurt timp să le finalizeze și pe 
distanța Molid — Cimpulung Mol
dovenesc. (Sava Bejinariu).

IN AGRICULTURA?
Puternică mobilizare de forțe pentru strîngerea 

fără pierderi a întregii recolte de legume
Din grădini se recoltează și se li

vrează, in această perioadă, mari 
cantități de legume destinate apro
vizionării curente a populației, de
pozitării lor pentru iarnă sau fabri
cilor de conserve in vederea prelu
crării. în general, piețele sint bine 
aprovizionate cu tomate, ardei, cea
pă și alte sortimente solicitate de 
cumpărători. De asemenea. pentru 
iarnă au fost puse la păstrat in de
pozite cantități apreciabile de cea
pă, acțiunea de insilozare fiind in 
plină desfășurare. Pentru ca roade
le grădinilor să ajungă cit mai re
pede la consumatori, este necesar să 
fie respectate graficele de recolta
re și de livrare. Potrivit datelor 
furnizate de organele de specialita
te pină la 14 septembrie in județul 
Giurgiu s-au livrat la foridul de stat 
cu 12 la sută mai multe legume față 
de prevederile din planul la zi : in 
județul Constanța — cu 6 la sută 
peste prevederi. Arad — 2 la suta, 
rezultate bune in această privință 
fiind obținute și in județele Timiș, 
Brăila și Ialomița. în schimb, in alte 
județe prevederile din planul la zi 
privind livrarea legumelor la fondul 
de stat nu au fost îndeplinite decit 
in proporții reduse : Sălaj — 32 la 
sută. Tulcea— 43 la sută. Mehedinți 
— 48 la sută. Prahova — 55 la sută. 
Teleorman — 64 la sută. Dolj — 70 
la sută. In scopul bunei aprovizionări 
a populației și satisfacerii altor ce
rințe ale economiei naționale se im
pune ca, in aceste zile, să fie gră
bite lucrările de recoltare in grădini, 
respectindu-se prevederile cuprinse 
in graficele intocmite intre unitățile 
beneficiare și cele de producție. De 
asemenea, trebuie avut în vedere 
livrarea tuturor sortimentelor solici
tate în această perioadă. Or. 
unele unități agricole nu re
coltează si nu livrează rădăci- 
noase și varză. Legumele sînt pro
duse perisabile și, de aceea. în cel 
mai scurt timp după recoltare, ele 
trebuie să ajungă la piață sau la fa
bricile de conserve. In acest scop, 
se impune să fie îmbunătățită acti
vitatea de preluare a produselor din 
grădini, precum și transportul aces
tora.

Concomitent cu intensificarea re
coltării și livrării legumelor, este 
necesar ca in grădini să se asigure 
cele mai bune condiții da dezvolta
re, in continuare, a culturilor legu
micole. Organele de specialitate re
comandă să se facă irigarea la varză, 
ardei și rădăcinoase — principală 
măsură de natură să sporească re
colta la hectar și să asigure eșalona
rea ei pe o perioadă cit mai înde
lungată. De asemenea, se subliniază 
necesitatea de a se combate 
tendința manifestată la unele cadre 
de conducere și specialiști din uni
tăți agricole de a desființa unele 
culturi. Chiar tomatele timpurii, 
prin lucrările de îngrijire efectuate, 
au rodit în continuare, recolta obți
nută fiind livrată fabricilor de con
serve in vederea industrializării.

Relatări din județele Giurgiu, Argeș și Tulcea

Toate grădinile, printr-o îngrijire 
corespunzătoare, trebuie să producă 
pină toamna tirziu. .

Din anchete efectuate in județele 
Giurgiu, Argeș si Tulcea se desprin
de concluzia că recoltarea și livrarea 
legumelor pot fi mult intensificate, 
în acest scop. este necesar să fie 
îmbunătățită munca în unitățile cul
tivatoare, iar organele . contractante 
să preia rapid produsele respective, 
spre a se evita orice pierderi.

GRAFICELE DE LIVRARE — 
RESPECTATE ÎNTOCMAI 1 In gră
dini se află cantități mari de legu
me. care trebuie recoltate și trans
portate cit mai repede, in vederea 
bunei aprovizionări a populației sau 
depozitării pentru iarnă. Organele 
de contractare stabilesc imoreună eu 
unitățile de producție grafice de li
vrări in care se' prevăd, pe sorti
mente, cantitățile care urmează să 
fie recoltate. Important este ca, 
printr-o puternică mobilizare a for
țelor de la sate, recolta de legume 
să fie strinsă la timp și fără pier
deri. Cum se acționează ?

După cum se arăta la început, în 
județul Giurgiu au fost obținute re
zultate bune in ce privește livrarea 

legumelor la fondul de stat. La trus
tul județean horticol se aprecia că 
acest rezultat se datorează creșterii 
randamentului la hectar prin am
plasarea culturilor in apropierea 
surselor de apă, extinderii irigații
lor prin brazde, generalizării retri
buirii in acord global. Dar producția 
bună obținută trebuie strinsă , și li
vrată conform graficelor. în marile 
bazine legumicole de la Uzunu, Ve
dea și Izvoarele, organizațiile de 
partid și consiliile populare au mo
bilizat un mare număr de locuitori 
ai satelor Ia cules. De asemenea, la 
recoltare participă zilnic peste 3 000 
de oameni ai muncii din unități in
dustriale și instituții. Ca atare, in 
fiecare zi se string și se livrează, in 
medie, cite 2 500 tone legume din di
ferite sortimente.

La Asociația legumicolă Vedea, 
grădinile sint pline de oameni și 
mașini cu remorci. Aici, producția 
este foarte bună și totul iți oferă 
imaginea unei temeinice organizări 
a muncii. Se lucrează cu multă a- 
tenție la recoltarea tomatelor și ar
deilor. pentru a se evita orice pier
dere sau depreciere. Inginerul Ion 
Barbu, directorul asociației, ne spune 
că in săptămina 6—12 septembrie, 
printr-o organizare exemplară a 
muncii, față de 214 tone tomate cit 
prevedea 'graficul s-au recoltat și li
vrat 360 tone ; la ardei s-au strins 
cu 7 tone mai mult, iar la recoltarea 
și livrarea pepenilor s-a atins cota 
din grafic de 900 tone. In aceeași 
săptămină, la Asociația legumicolă 
Izvoarele s-au recoltat și livrat, su
plimentar față de grafic, 291 tone 
tomate, 3 tone ardei și 214 tone pe
peni. Aceste citeva exemple vin să 
confirme că în județul Giurgiu s-a 
dobindit o experiență bună atit în ce 
privește sporirea producției de le
gume, cit și recoltarea lor la timp.

Și in județul Argeș s-au cultivat 
in acest an 7 000 hectare cu legume. 
Recolta obținută acoperă în bună 
măsură necesarul pentru consum și 

industrializare. Recoltarea legume
lor se desfășoară din plin in majo
ritatea unităților. Unele ferme ale 
Asociației legumicole Teiu au livrat 
cantități mai mari de tomate, ardei 
și vinete față de cele prevăzute in 
plan. De la trustul județean al hor
ticulturii aflăm că la unele sorti
mente — varză timpurie și de vară, 
mazăre — planul de livrări a fost 
depășit. La alte produse, cantitățile 
livrate sint mai mici, ceea ce im
pune ca la sortimentele respective 
să fie grăbite culesul și livrarea.

MAI MULTĂ RESPONSABILI
TATE LA PRELUAREA PRODUSE
LOR. Acțiunile ce se întreprind in 
aceste zile in vederea grăbirii lu
crărilor de recoltare a legumelor 
trebuie să fie însoțite de măsuri 
energice pentru ca produsele res
pective să fie preluate operativ și 
livrate destinatarilor : fondul pieței 
sau fabricilor de conserve. în jude
țul Giurgiu, dacă in grădini se de
pun eforturi pentru ca tot ceea ce a 
rodit pămintul să fie strins la timp 
și fără pierderi, nu se poate spune 
același lucru despre activitatea de 
preluare a legumelor. Vechea dispu
tă intre producători și Întreprinde
rea comercială de legume-fructe cu 
privire la preluarea a tot ceea ce se 
recoltează conform graficului săptă- 
minal sau zilnic nu a dispărut încă 
peste tot. Conducerea I.C.S.L.F. 
Giurgiu, in loc să se ocupe de asi
gurarea tuturor condițiilor pentru ca 
producția de legume să ajungă ia 
timp, fără pierderi și în cantitățile 
cerute de cumpărători în piețe lasă 
această activitate mai mult pe sea
ma conducătorilor auto sau la bunul 
plac al vinzătorilor, care dacă vor 
preiau produsele, iar dacă nu — 
caută tot felul de motive pentru a 
refuza marfa. De fapt, unii lucrători 
comerciali de la I.C.S.L.F. Giurgiu 
mai acționează și acum după prin
cipiul „mai bine să se strice produ
sele in grădini sau pe mașini decit 
să mă încarc eu cu ele". Și astfel, la 
piață, se creează goluri in aprovi
zionarea populației, în timp ce pro
dusele sînt plimbate cu autocamioa
nele de la un gestionar la altul. 
Conducătorul auto Constantin Chivu 

de pe mașina 31-GR-2 807, după ce 
a umblat timp de 24 de ore pe la 
magazinele din Giurgiu, irosind 
combustibilul, a fost nevoit ca a 
doua zi să se ducă cu cartofii la 
București. Și aceasta in timp ce pe 
piața din Giurgiu acest produs nu 
se găsește in cantități îndestulătoa
re. Aceeași soartă a avut-o și Dumi
tru Iordan de pe autocamionul 
31-GR-2806. căruia nu i s-au primit 
decit 800 kg roșii din cele 3 250 kg 
aduse tocmai de la Izvoarele. Fără 
nici un motiv,, lui Gheorghe Mun- 
teanu de pe tractorul cu remorcă 
41-GR-992 i s-a refuzat preluarea 
întregii cantități de 1 550 kg roșii 
transportate de la C.A.P. Slobozia. 
Bineînțeles că asemenea practici 
s-au soldat cu pagube prin pierde
rea de timp și capacități de trans
port, prin consum inutil de carbu
ranți și prin deprecierea produselor 
respective. La aceasta se adaugă și 
faptul că simbăta unii conducători 
auto pleacă devreme, fac doar 
o singură cursă, duminică nu lu
crează, iar luni sosesc tirziu, reali- 
zind tot cite o cursă. La trustul hor
ticol județean s-a făcut un calcul 
din care rezultă că. datorită unor 
asemenea practici, săpțăminal se 
pierde cam o zi de lucru la trans
port. Iată probleme care trebuie să 
stea in atenția factorilor de răspun
dere, astfel incit tot ceea ce au pro
dus grădinile să ajungă cit mai re
pede la consumatori.

Așa cum se arăta la începutul ar
ticolului, in județul Tulcea au fost 
livrate numai 43 la sută din canti
tățile de legume din planul la zi. 
Această situație se datorează, in 
principal, faptului că in unele uni
tăți agricole recoltele sint mici, cu 
mult sub posibilități. Să ne referim 
la un singur caz. La Asociația legu
micolă Nalbant. față de 28 tone to
mate la hectar s-au realizat numai 
10 tone, iar la cartofi — numai 
10 tone față de 40 tone cit prevedea 
planul. Și în alte unități cultiva
toare de legume producțiile sint 
necorespunzătoare. Dar atitea cite 
sint. ele trebuie strînse si livrate 
repede, spre a se preveni orice 
pierderi. Asociația legumicolă Nal
bant a livrat pină acum 240 tone to
mate, cantitate mai mică față de 
prevederile din grafic.

Din lipsa forței de muncă mari can
tități riscă să se deprecieze pe cimp. 
De ce această situație ? „Atît a ce
rut întreprinderea județeană de le
gume și fructe să livrăm astăzi, 
atîta livrăm" — ni se spune. în 
aceeași zi, la Asociația legumicolă

Nalbant sosiseră doar 4 autocamioa
ne : 3 de la întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură și 
industrie alimentară și unul de la 
întreprinderea de prelucrare a legu
melor și fructelor Tulcea. în alte 
zile insă, aflăm că nu vin mai mult 
de două. La asociația Ceamurlia de 
Jos (unitate care livrează legume 
aproape in totalitate pentru indus
trializare), producția de tomate 
este mai bună. Dar aici există deja 
pericolul deprecierii tomatelor. „în 
fiecare an pierdem circa un sfert 
din producția de tomate — ne spu
ne inginerul loan Bădițeanu, direc
torul asociației. Cauza principală ? 
Lipsa mijloacelor de transport și a 

La această dată, în- grădinile de legume se află cantități apreciabile 
de legume care trebuie recoltate și livrate conform graficelor întocmite 
între unitățile de producție și cele de valorificare. Din ancheta noastră 
se desprinde concluzia că este necesar să fie mobilizați mai mulți oameni 
la cules, iar unitățile beneficiare să preia operativ produsele, asigurind 
in acest scop utilizarea rațională a mijloacelor de transport. Tot atit de 
important este ca prin lucrări de întreținere și de irigare să fie prelun
gită starea de vegetație a culturilor, asigurîndu-se astfel creșterea recol
telor, cit și eșalonarea livrărilor pe o perioadă cit mai lungă. Tot a-im 
se pun bazele viitoarei recolte de legume, ceea ce presupune ca in fie
care județ să fie grăbite insămințările de toamnă, respectindu-se supra
fețele prevăzute a se cultiva. Stringind recolta acestui an, trebuie să se 
asigure toate condițiile necesare sporirii producției legumicole în anul 
viitor.

Redactorii și corespondenții „Scinteîi"

forței de muncă. Soluția ar fi prelu
crarea lor aici. Am inceput con
strucția unei instalații de preindus- 
trializare a tomatelor, dar care nu 
este gata, deși trebuia să fie deja, in 
producție. Și aceasta din lipsa de 
preocupare a conducerii întreprin
derii de prelucrare a legumelor și 
fructelor „Dunărea" Tulcea și a 
trustului județean pentru horticul
tura, care răspund de finalizarea a- 
cestui obiectiv". Acum nu pot fi ad
mise justificări. Legumele din cimp 
trebuie livrate urgent la piețe sau 
pentru industrializare. în acest scop 
se impun măsuri pentru asigurarea 
mijloacelor de transport și a forței 
de muncă.
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Argumente ale prestigiului
CA FERMENT ȘI STIMULATOR Al CREAȚIEI TEHNICE manifestării culturale
Stimularea creației tehnice se in- 

scrie printre obiectivele majore ale 
activității organelor și organizațiilor 
de partid din județul Brașov, ale 
muncii politice de masă. Și e firesc 
să fie așa. deoarece prin stimularea 
inițiativei și spiritului creator al oa
menilor muncii pot fi obținute spo
ruri însemnate de producție și pro
ductivitate, o calitate superioară a 
produselor. înfăptuirea sarcinilor 
actuale in domeniul economic, de la 
reducerea substanțială a consumuri
lor de materiale și energetice, a cos
turilor de producție pină la sporirea 
competitivității pot fi duse la înde
plinire numai printr-o susținută ac
tivitate de stimulare a creației teh- 
nico-științifice, de valorificare a 
potențialului de care dispun in a- 
ceastă privință colectivele. Nu in- 
timplător o asemenea sarcină se află 
in centrul propagandei de partid, al 
muncii politico-educative desfășura
te de organizațiile de partid. în rin- 
durile ce urmează prezentăm unele 
concluzii desprinse in cadrul unei 
investigații efectuate la intreprinde- 
rea ..Tractorul" si la întreprinderea 
textilă Ghimbav, Brașov.

Prima dintre acestea a fost com
parată adesea cu o cetate a creati
vității. Nimic exagerat în această 
comparație. Aici spiritul creator s-a 
afirmat cu vigoare de-a lungul 
timpului. Uzina „Tractorul" a înde
plinit rolul de adevărat laborator 
unde s-au născut și experimentat 
idei și soluții creative valoroase, 
care au fost generalizate apoi in în
treaga țară, cum a fost călirea, res
pectiv încălzirea pieselor și semifa
bricatelor prin CIF, realizarea pri
melor mașini de brichetat șpanul de 
oțel — și pină la realizări mai re
cente.

în ultimii ani, activitatea creativă 
la „Tractorul" a căpătat noi valențe 
și ea s-a afirmat in toate domeniile, 
dar mai cu seamă in dotarea fabri
cației cu linii tehnologice și agrega
te cu ciclu automat, executate prin 
autodotare, cum sint cele de prelu
crare a blocurilor motor, arborilor 
cotiți, chiulaselor, punților motoare 
etc. Efectele cele mai palpabile ale 
puternicei activități de creație teh
nică se regăsesc în noua generație 
de tractoare (a treia) lansată in fa
bricația de serie recent, care prin 
performanțele lor tehnico-calitative

Spectacolul satiric in opera de educație civică
în peisajul nostru teatral, bogat 

și divers, caracterizat de tonalitatea 
viguroasa a angajării in procesul 
general și complex de educare so
cialistă a publicului larg, de for
mare a conștiinței revoluționare, 
fiecare instituție se străduiește să 
își manifeste personalitatea prin 
calitatea opțiunilor repertoriale și 
expresivitatea spectacolelor, prin 
componența trupei și valorificarea 
în mod adecvat a talentelor, adre- 
sindu-șe publicului de toate cate
goriile printr-o ofertă artistică aptă 
a răspunde unor cerințe și gusturi 
cît mai variate. Unele teatre au reu
șit să-și impună personalitatea, a- 
firmindu-se ca adevărate centre de 
cultură in raza lor de activitate și 
dobindind o valoare națională, prin 
rezonanța majoră a operelor de 
artă scenică pe care le prezintă pu
blicului. Ele au atins o arie largă de 
spectatori, pe tot intinsul țării, prin 
turnee și deplasări, fără a avea 
insă un „profil" distinct, deosebit de 
al altor instituții similare și culti- 
vind toate genurile. Excepțiile, pu
ține, nu fac decit să confirme re
gula.

Printre aceste excepții se numără 
Teatrul de comedie din București, 
creat acum mai bine de 25 de ani, 
într-un moment cind se simțea ne
voia unei mai tranșante diversifi
cări și profilări a instituțiilor ar
tistice ale Capitalei, cerință firească 
într-o metropolă, oferindu-se publi
cului opțiuni variate. S-au cultivat, 
aici, toate speciile comediei, de la 
c.qa satirică la cea lirică, de situații, 
de caractere sau de moravuri, tin- 
zindu-se spre dimensiunea cuprinză
toare a balzacienei „comedii umane". 
N-au lipsit succesele de anvergură 
națională si chiar internațională, am
biția lansării unor comedii originale 
in premieră absolută concurind-o 
pe aceea a interpretării, într-un 
mod nou, contemporan, a unor o- 
pere clasice ale genului. N-au lip
sit, desigur, nici eșecurile.

Care este „momentul actual" al 
teatrului ?

în repertoriul său curent figu
rează titlurile unor spectacole ce au 
atins o longevitate apreciabilă. E 
suficient, de pildă, să amintim că 
„Preșul", de Ion Băieșu, a depășit 700 
de reprezentații in cei peste 15 ani de 
la premiera absolută. Se apropie de 
acest record „Pețitoarea" de Thorn
ton Wilder, titluri frecvent întilnite 

ț • Antichități dobrogene. Un terit0_ 
i riu — relativ restrins ca suprafață — concentrează
’ valori arheologice de o rară bogăție, ce se intind in
\ timp din paleoliticul îndepărtat pînâ tîrziu în feuda- 

i’ lismul dezvoltat. Aceasta este Dobrogea văzută din 
) punct de vedere arheologic. Aici sint aduse perma-
i nent la lumina zilei vestigii materiale de o surprin-
* zătoare varietate. Citeva dintre acestea ne-au fost 

comunicate de dr. Adrian Râdulescu, director al Mu- 
, zeului de istorie națională șr arheologie Constanța. 
! — Colectivul de cercetători ai muzeului constăn-
i țean, adesea in conlucrare cu arheologi și muzeografi
’ din București, iși conținuă an de an activitatea de
) investigare în tot mai multe „situri" arheologice. Unul
i dintre cele mai importante este marea necropolă geto-
’ dacică de la Bugeac, in sud-vestul Dobrogei. unde
) zeci și sute de urne de incinerație de factură locală,
l în amestec cu ceramică elenistică, probează evoluția
? societății locale într-un intens dialog economic cu
\ orașele vest-pontice Histria, Tomis și Callatis, de-a
l lungul secolelor VI-I î.e.n. De asemenea, cercetările

și funcționale au Întrunit elogioase 
aprecieri la tirgurile și expozițiile 
internaționale la care au participat.

Așa cum se cunoaște, și aici, la 
„Tractorul", fabricația a fost dotată 
de-a lungul anilor cu mașini, linii 
tehnologice, agregate și utilaje noi, 
de mare randament, dintre care o 
mare parte au fost concepute și 
executate prin autoutilare. în para
lel cu aceasta, in întreprindere s-a 
desfășurat o adevărată „ofensivă" 
pentru înnoirea celor aflate de mai 
mul ți ani in fabricație, care în 
timpul reparațiilor capitale — pre
gătite anticipat — sint aduse „la zi" 
sub aspectul parametrilor tehnico- 
funcționali. Dar modernizarea im- 

Însemnări din două unități brașovene

bracă și alte aspecte, uneori cu o 
eficiență chiar mai ridicată decit 
modernizarea unei linii tehnologice.

— Adevărul este — ne spune ing. 
Mihai Toția. secretar cu problemele 
economice al comitetului de partid 
pe întreprindere, că problema crea
tivității tehnice se află permanent 
pe agenda de lucru a organizațiilor 
de partid, in mod special a comite
tului. Ea este prezentă in mai toate 
dezbaterile referitoare la problemele 
de producție ; creația tehnică este 
astăzi implicată in tot ceea ce fa
cem.

— Ceea ce spuneți este un ade
văr indiscutabil. Cum este el asimi
lat de către munca de propagandă ?

— în primul rînd, ne propunem ca 
fiecare om să înțeleagă acest ade
văr. Cred că in această privință s-au 
făcut pași importanți înainte. Dar 
nu putem rămine la atit. Sarcina 
noastră, a organizației de partid, 
este să creăm un climat al creativi
tății. Cu cît cineva va înțelege mai 
bine ce importantă economică și 
chiar umană are creația tehnică, eu 
atit se vor reduce riscurile de a 
da înapoi la prima dificultate pe 
care o implică această activitate. 
Pentru că. trebuie spus, nimic nu e 
mai dificil, nimic nu te solicită mai 
mult, nimic nu cere mai multă tă
rie decit descoperirea noului. De a- 
ceea, ne preocupăm de asigurarea 

pe afișul său, de mai mulți ani, fi
ind și „Măseaua de minte" de Cor- 
neliu Marcu, „Pachetul cu acțiuni" 
de Mircea Ștefănescu, „Turnul de 
fildeș" de Victor Rozov, „Capcană 
pentru un bărbat singur" de Robert 
Thomas, „Avea două pistoale cu 
ochi albi și negri" de Dario Fo, ală
turi de unele mai „noi" cu „Acești 
nebuni fățarnici" de Teodor Mazilu 
sau „Slugă la doi stăpîni" de Gol
doni sau de cele mai recente, ca 
„Sfintu Mitică Blajinu" de Aurel 
Baranga și „Regele Ioan" de Sha
kespeare — prezentată in premieră 
in luna aprilie. Șirul acesta de ti
tluri este semnificativ atit pentru 
diversitatea opțiunilor repertoriale.

Despre activitatea Teatrului de comedie

în cadrul genului, cit și pentru 
oscilația valorică a opțiunilor, 
persistența in repertoriul curent a 
unora dintre aceste piese justifi- 
cindu-se mai mult prin calitatea 
realizării scenice decit prin valoa
rea literar-ideatică a textului. Și 
faptul nu trebuie să ne surprindă 
dacă ne gîndim la calitatea colecti
vului actoricesc al Teatrului de co
medie. in care activează artiști de 
mare popularitate, al căror nume 
pe un afiș teatral reprezintă un ar
gument sigur pentru atragerea pu
blicului. Șirul de titluri ne dezvă
luie, în același timp, că, în ceea ce 
privește piesa românească de actua
litate, teatrul a preferat, în ultima 
vreme, să se îndrepte spre lucrări 
deja consacrate, verificate prin 
alte transpuneri scenice, punindu-le 
in evidență actualitatea, dar fiind 
mai rezervat în lansarea unor texte 
noi in premieră absolută.

Așa se intîmplă cu comedia lui 
Teodor Mazilu „Acești nebuni' fă
țarnici", meritoriu pusă în scenă de 
tinărul regizor Nicolae Caranfil, cu 
inventivitate, cu capacitatea de a 
descifra și valorifica sensurile sati
rice intr-o construcție spectaculară 
coerentă, printr-un lanț de acțiuni 
scenice revelatoare — uneori chiar 
supraabundente — în scenografia 
metaforic-expresivă a lui Puiu An- 
temir și o interpretare actoricească 
aptă de a pune in evidență umorul 
specific și savoarea originală a re

condițiilor care să stimuleze iniția
tiva, climatul propice creației. Este 
esențial ca acest climat să includă, 
ca o componentă esențială. înțele
gerea dificultăților implicate de 
orice explorare a noului.

— Cum procedați din punct de ve
dere practic pentru a crea un astfel 
de climat ?

— Nu am să amintesc aici de for
me mai cunoscute ale propagandei 
in această privință, cum ar fi a- 
fișarea la panoul inventatorilor a 
autorilor de invenții, editarea perio
dică a unor foi volante, care redau 
convorbiri cu inventatori, înfățișea
ză realizări deosebite. Esențial din 
acest punct de vedere ni se pare 

încurajarea sub toate aspectele a oa
menilor talentați, a oamenilor cu 
idei tehnice noi. Colectivul simte 
imediat dacă un inovator este spri
jinit sau nu. Și vede cît de adevă
rat este acest sprijin mai ales in 
momentele mai grele, cind drumu
rile către nou se mai încurcă, fac 
ocolișuri. Atunci trebuie să intervi
nă colectivul, organizația de partid 
— și de obicei noi intervenim și 
sprijinim pe cei angajați in des
coperirea unor idei tehnice noi. A- 
tunci este momentul hotăritor cind 
se modelează acel climat de care vă 
aminteam.

Răspunderi deosebite revin în 
crearea unui climat al creativității, 
in stimularea ideilor noi comisiei in
ginerilor și tehnicienilor. De aceea 
ne-am adresat tovarășului Eugen 
loan Popa, vicepreședinte al aces
tei comisii.

— Organizăm constant manifestări 
care trezesc interesul creatorilor din 
uzină, pentru a-și pune in valoare 
suiritul inventiv. Este vorba de se- 
siunea-concurs dotată cu trofeul : 
„Calitate, productivitate, competitivi
tate. eficiență", care se înminează 
autorilor celor mai valoroase lucrări 
de creație tehnico-științifică. Tot co
misia inginerilor și tehnicienilor o- 
feră diplome lucrărilor valoroase, 
cum au fost cele întocmite de in
ginerii Stelian Bontescu, Gh. Ni- 

plicii lui Mazilu printr-o rostire a- 
parent simplă, fin nuanțată și lip
sită de ostentație. Așa s-a proce
dat și in mai recentul spectacol cu 
„Sfîntul Mitică Blajinu" de Aurel 
Baranga, în care regizorul experi
mentat Valeriu Moisescu a mizat în 
principal pe calitatea echipei acto
ricești, construind un spectacol alert, 
energic, într-un ritm susținut și o 
tensiune comică bine dozată, pen
tru a sublinia nu numai viabilitatea, 
ei și actualitatea farsei satirice in
spirate din realitatea imediată, prin 
veridicitatea personajelor precis și 
bogat nuanțate. în spațiul scenic e- 
locvent structurat de Puiu Ante- 
mir, jocul de replici și de situații al 

lui Baranga își relevă cu aplomb 
semnificațiile, filonul substanțial 
comico-satiric se întretaie meșteșu
git cu cel liric, datorită jocului fi
resc. de o mare simplitate și vibrație 
emoțională al interpretelor celor două 
personaje-etalon. purtătoare active 
ale idealului de omenie, cinste și 
dreptate — Stela Popescu și Aurel 
Giurumia. Cornel Vulpe, Ștefan Ta- 
palagă, Șerban Ionescu, Gheorghe 
Dănilă. Candid Stoica au conturat cu 
temperament, cu știința compoziției 
și arta cizelării prin detalii semni
ficative, tipuri satirice suculente, se
condați de Magda Catone și Dumitru 
Chesa, figuri simpatice schițînd și 
Virginia Mirea, Șerban Celea și Ju- 
lieta Strîmbeanu-Weigel, într-un joc 
de echipă ce legitimează convenția 
și amuză cu folos publicul.

înscrierea in repertoriu a dramei 
istorice a lui Shakespeare „Regele 
Ioan" a fost un act temerar pe de
plin justificat, atit de profilul tea
trului, cit și de reușita spectacolu
lui. Astfel, regizorul Grigore Gonța. 
pătrunzător, original și inventiv, a 
găsit în piesa lui Shakespeare te
meiul unei tragicomedii a luptei 
pentru putere, căreia i-a subliniat 
cu ironie latura ridicolă, prin ele
mente parodice și satirice în prima 
parte, pentru a evolua apoi, treptat, 
spre tonalitatea tragică, pe măsura 
creșterii tensiunii și a acțiunilor 
inumane, criminale. Scenografia 
poetică a lui Ion Popescu-Udriște 

efectuate în marele centru fortificat de la Albești — 
la circa 14 km vest de Mangalia, antica cetate doriana 
a Callatidei. acolo unde un grup de arheologi con- 
stănțeni lucrează incă din anul 1972 — pun in lumină 
un adevărat oraș întins pe o suprafață de peste 12 ha. 
Ziduri de incintă, temelii din piatră ciclopică de la 
unele temple, clădiri publice și particulare, străzi, 
conducte de evacuat apele menajere etc., în amestec 
cu ceramică indigenă și grecească, totul arată că aici 
exista un adevărat focar de civilizație al veacurilor 
IV—I î.e.n.

Ni se par. de asemenea, foarte importante cerce
tările de la Hîrșova, pe malul Dunării, acolo unde 
colective de investigație de Ia muzeul constănțean și 
de la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste Româ
nia au scos la iveală urme privind trecutul unei alte 
așezări geto-dacice, dar de data aceasta din secolele 
II-III e.n. (la sud de cetatea Carsium). Este ilustrată 
aici evoluția societății autohtone într-o epocă in care 
se desfășura din plin procesul romaniză i. Astfel au 
fost cercetate prin sondaje locuințe și f /pi menajere 
cu mult material ceramic geto-dacic . roman. Ne
cropola romană de aici, cu mulți tummi, a fost inves
tigată cu rezultate remarcabile in dobîndirea unor 
obiecte de podoabă, din ceramică, monede etc., anun- 
țindu-se dezvoltarea unei mari baze arheologice, cu 
rezultate concludente în cunoașterea fenomenului de 
romanizare ; tot aici au fost de curind reluate mai 
vechile cercetări din „tell“-ul neolitic, una din cele mai 
importante stațiuni de acest gen din țară, dat fiind 
că pe o înălțime de aproape 15 metri se suprapun 
peste 20 de straturi de civilizație neolitică. în care 
se pot determina mii de mărturii ale cunoscutelor 
culturț Gumelnița, Boian, Hamangia.

Cercetările de epocă romană sînt într-o intensă des
fășurare la Castelu (un mare castru). la Ovidiu (tot 
un castru), la, Rasova (o stafie, pe malul Dunării), la 
Capidava (cu rezultate bune in cetate, la necropolă 
și la terme), in sfîrșit, la Tomis și Callatis. unde ne
cropolele tradiționalelor orașe comerciale ale antichi
tății sînt adevărate izvoare inepuizabile de documente 
arheologice : podoabe (coliere, cercei, brățări, inele, 
fibule). ceramică, monede, unelte, sarcofage, arme, 
sticlă etc.

culici, Elwin Hellmann, Dumitru 
Ichim, Carol Szelvasy. Printre cele
lalte manifestări se numără : sim
pozioane, dezbateri, expoziții.

...Întreprinderea textilă din Ghim- 
bav-Brașov este apreciată uneori pe 
nedrept ca o unitate modestă, fără 
pretenții, aproape anonimă. Aceasta 
se explică prin faptul că ea nu rea
lizează un produs finit cu emblemă 
care să apară pe piață. Puțini știu 
msă că firele din care se țes apre
ciatele stofe fine la întreprinderea 
„Carpatex" din Brașov sint produse 
de „modesta" întreprindere din 
Ghimbav. Poate tot atit de puțini știu 
că in această unitate, catalogată de 
neavizați ca minoră, se desfășoară 
o intensă activitate de creație teh
nică, cu efecte majore asupra pro
ducției, productivității și calității fi
relor realizate aici.

— Unii sint de părere, ne spunea 
ing. loan Taraș, secretar cu proble
mele economice al comitetului de 
partid pe întreprindere, că unitățile 
textile în general și filaturile în spe
cial, nu oferă posibilități de inovare 
a fabricației. După opinia mea, aceas
tă părere este greșită. Dovada o oferă 
întreprinderea noastră, care în ulti
mul timp a înregistrat cîteva lucrări 
de prestigiu in domeniul creației 
tehnice.

De pildă, conceperea și realizarea 
unui dispozitiv de emulsionare a fi
brelor. înainte, această operație era 
realizată cu ajutorul unor instalații 
din import care prezentau insă o 
seamă de inconveniente, printre care 
un mare consum de energie electri
că. Dispozitivul creat elimină aceste 
inconveniente, reduce timpul de 
oprire a utilajelor pentru emulsio
narea fibrelor de trei ori, ceea ce 
înseamnă un spor de producție.

în prezent, alte două valoroase 
creații tehnice sint aplicate, iar efi
ciența lor economică este conside
rabilă.

Două unități economice cu specific 
diferit. Deși inegale sub aspectul po
tențialului de creație tehnică, ele sînt 
unite prin aceeași preocupare stărui
toare pentru stimularea investiției de 
inteligență, a valorificării potențialu
lui de creație de care dispun colec
tivele. Un indemn și un exemplu și 
pentru alte colective de muncă.

N. MOCĂNU 
corespondentul „Scînteii"

nu istoricizează, ci metaforizea
ză, oferind o structură spațială 
prielnică bogatei mișcări și ritmului 
frenetic al spectacolului, culoarea 
epocii fiind marcată prin costumele 
bogat caracterizante. în această am
bianță plastică stimulatoare, regi
zorul a condus spectacolul cu sigu
ranță și energie, creînd expresive 
metafore scenice, sugerînd admirabil 
tumultul și încrincenarea războiului 
prin mijloace vizual-auditive de 
mare forță artistică, îndrumînd ac
torii spre o complexă caracterizam 
a personajelor in cadrul viziunii ge
nerale. Se evidențiază astfel înzes
trarea multilaterală a actorilor Tea
trului de comedie, capabili a răs
punde unor solicitări complexe. Și 
e suficient să amintim, aici, crea
țiile unor actori ca Silviu Stăncu- 
lescu, Sanda Toma, Iurie Darie, Ga
briela Popescu, Marian Rilea, Șer
ban Ionescu (erou și comentator 
sarcastic, de o ironie incisivă, al 
evenimentelor). Aurel Giurumia. pre
cum si contribuția unor actori 
ca Gheorghe Dănilă, Dumitru Chesa, 
Aurora Leonte, Adina Popescu — 
cu regretul că spațiul nu îngăduie o 
analiză a jocului fiecăruia și men
ționarea tuturor — pentru a eviden
ția, încă o dată, largile disponibili
tăți ale trupei Teatrului de comedie. 
Disponibilități care răspund solici
tărilor diferitelor viziuni și metode 
ale regizorilor cu care teatrul co
laborează. Și care ar trebui, cred, 
mai des puse in valoare. Pentru că 
ritmul extrem de lent în care se 
succed premierele la Teatrul de co
medie nu văduvește numai publicul 
de posibilitatea de a vedea piese noi 
și de plăcerea de a-și întîlni actorii 
îndrăgiți. Această raritate a premie
relor obligă actorii la o activitate 
rutinieră, oferindu-le prea puține 
prilejuri stimulative pentru îm
prospătarea mijloacelor de expre
sie, pentru îmbogățirea creativității. 
Profilul specific al Teatrului de 
comedie ii impune și îndatorirea de 
a lansa în circuitul de valori piese 
noi. inspirate din realitatea complexă 
a zilelor noastre, care oferă atitea 
subiecte comediografilor de toate 
speciile. Asemenea piese există și 
ele se află in studiu în cadrul tea
trului. E de dorit ca ele să ajungă, 
cît mai curind, in stadiul de a vedea 
luminile rampei.

Marqareta BĂRBUȚĂ

Cu totul ieșit din comun este un cavou cu dromos 
(cale de acces) descoperit la Constanța. în interior, 
acesta este acoperit cu o frescă pictată, într-o amplă 
suită de reprezentări antropomorfe, zoomorfe și fito- 
morfe, urmărindu-se o compartimentare specifică (ar
cade, pereți, boltă), prin încadrarea diferitelor repre
zentări în chenare Pe peretele din sud, deasupra in
trării. este pictată, in manieră naturalistă, intr-o cro
matică vie. o scenă cu patru porumbițe — încadrate 
într-un decor vegetal — care beau apă dintr-o cupă. 
Peretele vestic înfățișează, la rîndul său. o bogată 
decorație zoomorfă și fitomorfă : patru potirnichi și 
un iepure care mănîncă struguri dintr-un coș răstur
nat. Pe latura de nord, intr-o arcadă cu amplă des
chidere. este înfățișată o masă rituală, scenă in care 
sint prezente, in poziție specifică, șapte personaje 
masculine. Două personaje, înfățișate în picioare, țin 
in miini vase rituale, interesant fiind de remarcat că 
unele vase își găsesc perfecte, similitudini cu cele din 
tezaurul de la Pietroasa, Vestimentația lor este tipic 
romanică, autorul încercind totodată să le individuali
zeze. întreaga scenă se înscrie pe un fond luminos, 
formele fiind demarcate prin contururi puternice și 
tonuri calde. Pe peretele estic, foarte bine conservat, 
sînt înfățișați doi păuni care ciugulesc dintr-un coș 
cu fructe. Vegetația este sugerată prin citeva plante 
și arbori. Bolta întregului edificiu are o decorație 
fitomorfă continuă, arabescul vrejurilor delimitînd su
prafețe în interiorul cărora sînt înscrise diferite plante 
stilizate. Cromatica este vie. utilizind numeroase cu
lori. predominante fiind insă roșul, galbenul și ne
grul. Cavoul tomitan poate fi datat în secolul IV e.n. 
Această descoperire de excepție constituie o nouă 
și importantă dovadă privind continuitatea neîntre
ruptă de viețuire în ana dintre Dunăre și Mare, re
marcabila dezvoltare economică, artistică și spirituală 
în această vatră geto-dacică de-a lungul unui amplu 
arc de timp.

• „Lupta întregului popor”. Edi- 
tată prin grija Comisiei Române de Istorie Militară, 
prestigioasa revistă „Lupta întregului popor" se află

„Cibinium" — una dintre manifestă
rile culturale cu cea mai rodnică tra
diție din anii noștri. O săptămină cul- 
tural-artistică intrată în peisajul fa
miliar al Sibiului la începutul toamnei, 
o săptămînă cultural-artistică ce a 
atins, la ediția recentă, o anvergură, 
diversitate și. prin aceasta, o putere 
de iradiere spirituală remarcabile. 
„Cibinium ’88“ s-a desfășurat timp de 
opt zile (între 4—11 septembrie) nu 
doar în capitala de județ, ci și în 
casele de cultură, cluburile muncito
rești. căminele culturale din multe 
alte localități : la Mediaș. Ocna Si
biului, Dumbrăveni. Agnita, Cisnă- 
die, Copșa Mică. Săliște, la Gura 
Rîului, Arpașu de Jos. Avrig, Bazna, 
Blăjel, Orlat, Rîu Sadului. Bruiu, la 
Cîrța și Merghindeal. la Micăsasa, 
Tilișca. Tălmaciu, Jina, Apoldu de 
Jos, Șeica Mare etc., in orașe, dar 
si în multe comune în care poți afla 
și expoziții permanente, social-poli- 
tice. folclorice, etnografice și expozi
ții temporare pe teme la zi.

„Organizarea în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" a săp- 
tăminii cultural-artistice „Cibinium 
’88“ a constituit un important prilej 
de a răspunde, de a aplica in chip 
creator indicațiile și îndrumările for
mulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
in Tezele din aprilie și. totodată, de 
a adinei — în vederea a noi iniția
tive și acțiuni — documentele pro
gramatice privind creșterea factoru
lui educativ, modelarea în spiritul 
patriotismului socialist, a dragostei 
față de pămintul natal, a prețuirii 
muncii creatoare de noi valori ma
teriale și spirituale, stimularea inte
resului pentru studiu, a pasiunii 
pentru cultură și știință — a tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii. și cu deosebire a tineretului — 
arăta Vasile Crișan, președintele 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Sibiu. Forurile 
culturale, sprijinite substanțial de 
organele de partid județene, și-au 
propus să situeze această manifes
tare sub semnul unei teme majore, 
al unor permanențe ce se cer viguros 
innoite, continuate și dezvoltate azi. 
Acțiunile din programul acestei edi
ții s-au desfășurat, așadar, sub ge
nericul cuprinzător și stimulator 
„Cultură și civilizație românească". 
Am încercat să dăm săptăminii cul- 
tural-artistice un profil complex, 
care să îmbine manifestări cu ca
racter științific si tehnic cu acțiuni 
cultural-educative apte a se adresa 
și a atrage un număr cît mai mare 
de oameni din cele mai diferite do
menii. Aș sublinia în mod deosebit, 
atrăgînd atenția asupra unor mari 
serbări populare, preocupările de a 
asigura și petrecerea plăcută, utilă, 
recreativă de către oamenii muncii. 
Si îndeosebi de către tineri, a timpu
lui liber. După cum aș releva si un 
demers de altă natură : inițierea 
unor acțiuni metodioe de perfecțio
nare a activului de cultură".

Fără îndoială, o împrejurare pre
cum cea la care ne referim presu
pune o pregătire temeinică, un efort 
special, așa cum merită unul din cele 
mai importante și cuprinzătoare eve
nimente culturale. Dar este tot 
atît de adevărat că reușita de
pinde in cea mai mare măsură de 
potențialul cultural existent, de am
ploarea și calitatea artei profesioniste 
Si artei amatoare, de: valorile și 
talentele promovate sistematic si de 
performanțele atinse în diversele e- 
tape ale Festivalului național „Cin- 
tarea României" ; după cum este 
iarăși evident că reușita depinde și 
de resursele organizatorice, capaci
tatea de mobilizare a tuturor facto
rilor implicați. Si intr-adevăr, at

Iureșul dansului și frumusețea costumelor populare in cadrul concursului 
folcloric interjudețean „Cintecele munților"

la cea de-a 17-a apariție. Numărul 3(17)/1988, re
cent apărut, cuprinde noi și valoroase studii consa
crate unor evenimente cruciale ale istoriei poporului 
român.

Trei articole — la rubrica permanentă „Monumen
tele luptei" — încadrează un amplu studiu dedicat ce
lei de-a 44-a aniversări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944. Un grupaj de articole abordează aspecte 
ale desfășurărilor militare și acțiunilor politico-diplo- 
matice din anii 1848—1849. Astfel, studiul „Munții 
Apuseni — cetate inexpugnabilă de apărare a româ
nilor in revoluția din 1848", pornind de la analiza 
modalităților concrete de organizare a apărării stra
tegice de către oastea revoluționară a lui Avram Ian- 
cu, subliniază perenitatea tradițiilor de luptă pentru 
împlinirea idealului suprem de libertate și unire, ori
ginalitatea gindirii militare românești, care a știut să 
adapteze cu suplețe legitățile războiului de apărare — 
singurul cunoscut la români — condițiilor concrete 
oferite de pămintul patriei. Pe aceeași linie consec
ventă de aprofundare a cunoașterii și analizării eve
nimentelor marcante ale trecutului, a relevării rolului 
personalităților cu valoare de simbol se înscriu și gru
pajul de articole apărute sub titlul „România in răz
boiul de eliberare și reîntregire națională" și portre
tele publicate la rubrica „Mari comandanți". Mai 
semnalăm din sumar, alături de articolul comemorind 
300 de ani de la urcarea pe tron a lui Constantin 
Brîncoveanu, emoționanta evocare a vieții și activității 
lui „Aurel Vlaicu — pionier al aviației românești și 
mondiale". Prin bogatul său cuprins și acest al 17-lea 
număr al revistei „Lupta întregului popor" reafirmă 
constanta preocupare pentru relevarea adevărurilor 
fundamentale ale istoriei românești, a Tocului și ro
lului românilor în istoria universală, a dorinței lor 
nestrămutate de a trăi liberi, uniți și stăpîni în pro
pria lor țară, în bună înțelegere, cooperare și pace cu 
alte popoare. (Mircea Dogaru).

Rubrică realizată de Silviu ACHIM

SIBIU: confirmarea unei
mosfera și elevația manifestării au 
probat deopotrivă nivelul cultural- 
științific. cota înaltă a artei ama
toare. ca și o foarte bună conlucrare.

încercind să prezentăm „afișul" lui 
„Cibinium ’88“, trebuie subliniat fap
tul că acesta a constituit un prilej 
deosebit de dinamizare (cu multe luni 
înainte) a instituțiilor de cultură ale 
județului sub semnul unui impact 
formativ cît mai profund, cu un pu
blic cît mai larg. Se cuvine început 
cu faptul că Sibiul a găzduit cîteva 
manifestări de anvergură cu larg ca
racter de masă consacrate creației 
populare și dezvoltării ei prin miș
carea artistică de amatori, afirmată 
atit de viguros in Festivalul național 
„Cîntarea României". Chiar din pri
ma zi. în Piața 6 Martie s-au deschis 
„Tirgul olarilor" (ediția a XXI-a),

„Tîrgul olarilor", la care au parti
cipat creatori din toate centrele țării 

care a inclus oferte din toate centrele 
și cercurile de ceramică din țară, și 
ediția a Vil-a a concursului folclo
ric interjudețean. organizat de Cen
trul județean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, la care au participat peste 40 
de formații din 29 de județe. „Cinte- 
cele munților", care au fost prece
date de o paradă a portului popular.

Teatrul de stat din Sibiu, cu cele 
două secții ale sale, română și ger
mană, a programat trei spectacole — 
„Trenurile mele" de Tudor Mușa- 
tescu, „Pavilionul cu umbre" de Gib 
Mihăescu și ..Casanova la castelul 
Dux" de Karl Gassauer, confruntarea 
cu publicul, deosebit de numeros în
deosebi la primele două spectacole, 
premiere, qontinuindu-se cu colocviul 
„Tradiție și contemporaneitate în 
teatrul romanesc" (organizat împreu
nă cu revista „Teatrul" și Asociația 
scriitorilor din Sibiu). La rîndul său. 
Teatrul de păpuși a fost prezent in 
„Cibinium" cu mai multe spectacole, 
dintre care nu au lipsit premierele 
și un recital de poezie. Filarmonica, 
dirijată de Petre Sbârcea, a susținut 
citeva concerte simfonice avindu-i 
ca soliști pe cunoscutul pianist Dan 
Grigore și pe tînăra soprană Felicia 
Filip, recent laureată la un presti
gios concurs din Japonia. în fața

Foto : Horst Buchfelner 
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tradiții
acestui program divers, solicitant, 
omul pasionat de teatru, muzică, 
artă plastică, iubitorul de cultură a 
fost realmente, zilnic, intr-o mare 
dificultate de alegere. Căci, in același 
timp, undeva erau cîntate cu mă
iestrie uverturi sau arii ori piese 
instrumentale de Mozart, Verdi. Ia- 
cob Mureșianu sau George Enescu. in 
alt loc se rosteau tensionate replici 
dramatice, altundeva răsunau acor
duri de jaz ori piese pentru fanfară 
sau se dezlănțuia bucuria cîntecului 
și dansului. Ca o remarcă ce se im- 

’ pune, fie și numai răsfoind progra
mul manifestării : au fost utilizate și 
fructificate nu numai edificiile cul
turale consacrate, ci si alte spatii 
publice și interioare. în care s-au 
făcut auzite cadențele poeziei, acor
duri muzicale, in care s-au inaugu
rat expoziții. Ca să nu mai vorbim 
de simpozioanele si mesele rotunde, 
pe teme politice, sociale, economice, 
de invățămint și creativitate tehnico- 
Stiințifică sau artistică ce s-au des
fășurat și în școli sau în incinta în
treprinderilor (precum : „Progresul", 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului etc.).

Biblioteca județeană „Astra" a 
fost inițiatoarea și gazda unei sui
te de acțiuni dintre care amintim 
„Rolul cărții și tiparului în păstrarea 
unității naționale", continuat cu o 
întilnire metodică a bibliotecarilor 
din zonă. Tot din acest domeniu se 
cuvin menționate „Salonul județean 
al cărții", ediția a XIII-a. expozi
ția de carte. însoțită de lansarea unor 
noutăți editoriale, sau activitățile bi
bliotecii municipale și ale celor co
munale. întreprinderea cinemato
grafică a organizat la rîndul ei spec
tacole de gală cu filme românești 
(în prezenta realizatorilor), cicluri de 
filme documentare pe teme politice, 
sociale, eoonomice. etnografice, me
dalioane cinematografice, expoziția 
de afișe „Filmul — mesager al 

■ culturii românești", dezbaterea pe 
tema „Creația cinematografică — 
parte integrantă a culturii naționale" 
etc.

Numeroase evenimente au avut loc 
în incintele muzeelor — de la cele 
mai vechi la cel mai tînăr : noul 
muzeu de istorie, inaugurat în luna 
mai a acestui an. „Muzeul tehnicii 
populare" si-a sărbătorit in aceste 
zile 25 de ani de existență, prilej de 
a face bilanțul unei rodnice activi
tăți destinate ridicării nivelului de 
cultură al oamenilor, lărgirii uni
versului lor de cunoștințe. Despre 
interesul de care se bucură muzeul 
din Dumbrava Sibiului vorbește 
elocvent o cifră impresionantă : 
aproximativ 125 000 de vizitatori pe 
care se scontează pînă la sfirșitul lui 
1988 — fată de 60 000 în 1985, așa
dar mai mult decit o dublare in 
trei ani.

Paralel cu mobilizarea tuturor for
țelor locale. Sibiul a găzduit mai 
multe manifestări de interes națio
nal. Colocviul „Civilizația tradițio
nală — argument fundamental al pe
renității poporului român", ediția a 
IV-a, la care și-au dat intilnire nu 
nunjai muzeografi, istorici, arheologi, 
paleontologi, geografi, cadre didacti
ce, oameni de artă, ci și, într-o mă
sură mai mare ca altădată — 
sub semnul preocupărilor legate 
de modernizarea si înfrumuse
țarea localităților rurale — arhi
tect! si ingineri constructori, so
ciologi și economiști. S-au pre
zentat comunicări și au avut loc dis
cuții pe temele : „Unitatea si perso
nalitatea civilizației populare româ
nești", „Structuri ocupaționale tradi
ționale". „Creația tehnică — expresie 
a geniului tehnic al poporului nos
tru", „Habitatul tradițional". „Con
servarea valorilor patrimoniale", pre
cum și „Dezvoltarea industriei mici, 
a valorificării prin tipizare a resur
selor materiale și energiilor locale". 
Investigarea trecutului s-a îmbinat 
astfel cu o mai energică prospectare 
a proiectării lui in actualitate ți 
pentru viitor. într-un rodnic schimb 
de experiență. S-a conturat, ca o 
direcție viguroasă în activitatea mu
zeelor — aceea de a imbina punerea 
în valoare a patrimoniului cu o mai 
vie activitate de cercetare și pros
pectare.

Mulți vizitatori au intrat și pe 
porțile celorlalte instituții ale com
plexului muzeal Sibiu: la Galeria de 
artă a Palatului Bruckenthal, unde 
puteau vedea expoziția „Chipul ță
ranului român oglindit în arta plas
tică". la Galeria de artă „Sirius", 
unde, sub denumirea „Atelier 35". 
expuneau membrii filialei Sibiu a 
Uniunii artiștilor plastici, la Muzeul 
municipal din Mediaș, unde a fost 
vernisată expoziția „Arta anilor 
eroici" (organizator : filiala Mediaș 
a Asociației artiștilor amatori). De 
asemenea, la Salonul de artă foto
grafică. la expoziția-concurs orga
nizată de foto-clubul „Orizont" sau 
la expoziția filatelică „Personalități 
ale artei si culturii românești".

Tradiție și modernitate... De un 
deosebit interes s-a bucurat simpo
zionul „Designul și civilizația indus
trială modernă", desfășurat in am
bianța de concretețe și frumusețe, 
de funcționalitate si elegantă a ofer
telor primei bienale de design (120 
de expozanți din 12 orașe ale tării).

Un alt colocviu de prestigiu — cel 
sub egida revistei „Transilvania", 
ajuns la ediția a XII-a — a fost 
consacrat în acest an lui Mihai 
Eminescu. Consemnăm opinia lui 
Mircea Tomuș. redactorul-șef al re
vistei „Transilvania" : „Intitulate 
-«Opera eminesciană, ca expresie a 
unității spirituale a poporului ro
mân. Eminescu si critica tinără de 
azi», colocviile sibiene au constituit 
un examen pentru critica tinără. 
care, și cu acest prilej, a manifestat 
un deosebit interes pentru poetica și 
stilistica autorului „Luceafărului", 
pentru permanenta si universalitatea 
creației si gindirii sale. Criticii ti
neri — in viu dialog cu cei consa- 
crați — au relevat posibilități de in
terpretare, au arătat că dețin meto
dica si instrumentarul necesar inves
tigării. au adus în discuție puncte de 
vedere incitante. noi. rezultate atît 
din aplecarea atentă asupra operei, 
cit și din implicarea — în această 
cercetare deopotrivă riguroasă și 
sensibilă — a ființei lor. a felului 
lor de a fi".

Marcind continuitatea și totodată 
stimulatoarea ritmicitate a unei im
portante inițiative culturale. ..Cibi
nium ’88“ a devenit, așa cum o pro
bează cu deosebire această ediție, 
un fericit prilej de difuzare a va
lorilor culturii și. totodată, de mo
bilizare spirituală în direcția adîn- 
cirii și dezbaterii unor teme majore 
ale culturii și civilizației românești, 
a unor realități și aspirații fun
damentale ale actualității.

Natalia STANCU
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TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI KOLAE GEAUȘESGU

cu prilejul deschiderii noului an de invățămînt
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-au fost adresate de către co
lectivele de cadre didactice, elevi și studenți din în
treaga țară, cursanții școlilor interjudețene de partid, 
ai instituțiilor militare de invățămint telegrame cu pri
lejul deschiderii anului de invățămînt 1988-1989.

In telegrame se exprimă sentimentele de aleasă 
stimă și profundă prețuire pe care slujitorii școlii, ti
neretul studios din țara noastră le nutresc față de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia 
se leagă perioada cea mai bogată in înfăptuiri din 
întreaga istorie a patriei. Sînt reafirmate vibrantele 
simțăminte de dragoste și recunoștință pe care

conducătorului iubit al 
grija permanentă ce o

poartă 
pentru _ .

învățămintului românesc, ridicării

tinăra generație le 
partidului și statului 
acordă dezvoltării 
nivelului calitativ al procesului instructiv-educativ, in 
vederea formării de cadre cu o temeinică pregătire 
politică și profesională, constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului.

In telegrame se aduce un cald omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru 
om politic și de stat, savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru remarcabila contribuție adusă la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, la perfecționarea 
continuă a invățămintului, Ia inflorirea științei și cul
turii românești.

I
Primul-ministru al Republicii federale Nigeria,

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
vice-amiralul Augustus Aikhomu, șe
ful Statului Major General al For-

telor Armate ale’ Republicii Fede
rale Nigeria, prim-ministru, va efec
tua o vizită oficială in țara noastră 
in ultima decadă a lunii septembrie 
1988.

Realizări din țară
CONSTANȚA : 
în casâ nouă

lo

Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și progres pentru poporul israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A Xl-a ediție a Festivalului internațional

„George Enescu"

In telegrame se relevă că Te
zele din aprilie, care reliefează în
semnătatea deosebită pe care con
știința socialistă, spiritul patriotic, 
revoluționar le dobindesc în actua
la etapă de dezvoltare a țării, pre
cum și importantele sarcini și o- 
rientări cuprinse in cuvintarea 
rostită de secretarul general al 
partidului cu prilejul deschiderii 
noului an de invățămint se con
stituie pentru cadrele didactice, 
pentru organizațiile de partid și de 
tineret din școli și facultăți in mo
bilizatoare programe de 
acțiune, pentru continua 
zare a invățămintului de 
dele. în concordantă cu

munca și 
moderni- 
toate gră
it otăririle

Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., cu ro
lul tot mai important pe care-1 au 
știința, invățămintul și cultura ca 
factori hotăritori in făurirea so
cialismului și comunismului. In a- 
cest sens, este evidențiată hotâ- 
rirea fermă de a acționa pen
tru ca invățămintul de toate gra
dele să se. ridice la nivelul con
dițiilor create de societatea noas
tră socialistă pentru întregul ti
neret, in vederea pregătirii temei
nice pentru muncă și viață a ti
nerei generații, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii. ale cunoașterii umane in ge
neral.

In incheierea telegramelor este

exprimat angajamentul solemn de 
a urma neabătut îndemnurile in- 
suflețitoare ale secretarului gene
ral al partidului adresate tinere
tului studios și profesorilor săi la 
marea adunare populară organiza
tă în municipiul Timișoara cu pri
lejul deschiderii noului an de ln- 
vățămint, de a face totul în ve
derea perfecționării întregii activi
tăți de instruire și educație re
voluționară a tinerei generații, in
tegrării organice a învățămintului 
cu cercetarea și producția, legării 
sale tot mai strinse cu viața, cu 
cerințele revoluției tehnico-științi- 
fice. cu exigențele actualei etape 
de dezvoltare a țării.

Marile răspunderi ale școlii românești

La fel ca in întreaga țară, și 
calitățile din județul Constanța 
trăiesc un amplu proces de moder
nizare. Apar noi cartiere, cu o li
nie arhitecturală deosebită, întru
nind toate sufragiile modernului și 
bunului gust. Edificii impunătoare, 
lăcașuri de cultură se integrează 
rapid in peisajul arhitectural con- 
stăntean. Pretutindeni, la Constan
ța, Cernavodă — un oraș tinăr care 
prosperă privind cu încredere spre 
viitor — sau Mangalia, oameni ai 
muncii, făuritori de bunuri mate
riale și spirituale se mută in casă 
nouă. Un fapt firesc, dacă ne gin- 
dim că numai luna trecută, de pil
dă. constructorii constănțen.i au în
registrat un plus de 73 apartamen
te peste prevederile stabilite. Și ca 
să ilustrăm pe de-a-ntregul efor
turile lăudabile ale admirabililor 
constructori constănțeni. vom face 
precizarea că, de la Începutul anu
lui și pină in prezent, in localită
țile urbane din acest județ s-au 
dat in folosință 2 428 apartamente 
in blocuri noi. multe dintre ele 
realizate pe baza unor tehnologii 
in premieră. inregistrindu-se astfel 
un plus de 188 apartamente peste 
plan. (Lucian Cristca).

industriei mici si desfacerea măr
furilor. Aceste realizări au permis 
un spor al fondului de dezvoltare 
cu 15 la sută. De altfel. în ultima 
perioadă, in cadrul cooperativelor 
de producție, achiziții si desface
rea mărfurilor din Munteni-Buzău, 
Girbovi, Fierbinți, Cocora, Căză- 
nești. Vlădeni și Dridu. unitățile 
comerciale au fost modernizate, 
iar aria secțiilor de prestări ser
vicii diversificată. (Mihai Vișoiu).

Concert inaugural

(Urmare din pag. I)
Anul de invățămînt 1988—1989 

reprezintă o nouă etapă in asimi
larea celor mai noi cunoștințe în 
știință și tehnică, in cunoașterea 
dezvoltării 1 .
tant il au științele sociale, sluji
torii școlii de toate gradele fiind 
chemați să contribuie la perfecțio
narea și modernizarea programe
lor, a manualelor, a metodicii pre
dării acestora, la transmiterea și 
formarea convingerilor materiali st- 
științifice, la educarea revolu
ționară, patriotică a tuturor tine
rilor. O viață liberă, independen
tă nu poate fi înțeleasă și reali
zată dec.it avind la bază concep- 
ia revoluționară despre lume, in- 

jăturind orice urmă de misticism, 
obscurantism, manifestări șoviniste 
și riaționaliște. Ceea ce este in 
contradicție cu știința și cultura 
intră in contradicție cu insăși no
țiunea de umanism. Educația re
voluționară înseamnă, in primul 
rind, educație umanistă. Situată in

lumii. Un rol impor-

avanpostul acesteia, școala — de 
la primele clase pină la amfitea
trele studențești — reprezintă prin
cipalul factor de progres. De a- 
ceea, perfecționarea activității di
dactice.a procesului instructiv-e- 
ducativ, înțeles in toată comple
xitatea lui. face parte integrantă, 
reliefa secretarul general al parti
dului. din programul general de 
dezvoltare a patriei noastre, sin
tetizat magistral in Tezele - din 
aprilie.

Un efort, deopotrivă, al elevilor 
și studenților, al cadrelor didac
tice. al întregului nostru invăță- 
mint — Invățămint modern, care 
dispune de o bază materială mo
dernă. de toate condițiile nece
sare — pentru a răspunde prin 
fapte de muncă și Învățătură ge
neroasei politici a partidului nos
tru. caldelor indemnuri ale secre
tarului general al partidului de a 
face totul pentru dobindirea te
meinică a celor mai înalte cunoș
tințe prin care să contribuie la 
dezvoltarea patriei, la asigurarea

unui loc demn al României între 
națiunile lumii. Aceasta este înal
ta datorie de conștiință, nobila mi
siune patriotică, răspunderea pe 
care tinăra generație o are fată de 
strămoși, fată de prezentul și viito
rul însuși al poporului nostru.

Inaugurarea anului de invățămint 
in prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. luminoasele ori
entări și patrioticele îndemnuri 
adresate tuturor slujitorilor școlii, 
tineretului studios au fost primite 
cu profundă mindrie. aprobare și 
recunoștință, constituind un veri
tabil program de muncă, de activi
tate revoluționară, patriotică pentru 
a perfecționa in continuare activi
tatea din acest important domeniu 
al vieții noastre, pentru- a ridica 
invățămintul de toate gradele la 
înălțimea marii misiuni ce i-a fost 
încredințată de partid și popor 
pentru dezvoltarea patriei so
cialiste.

IALOMIȚA :
Toate cooperativele 

de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor 

se autofinanțează
Prin perfecționarea continuă 

mecanismului 
accelerarea 
mijloacelor 
costurilor și i 
rea continuă 
de cooperative de producție, achi
ziții șl desfacerea mărfurilor din 
județul Ialomița au reușit să se 
autofinanțeze de la 1 septembrie 
a.c., fapt ce determină renunțarea 
la folosirea creditelor. Prin reali
zarea autofinanțării, UJECOOP — 
Ialomița si-a creat disponibilități 
bancare care ii permit acum eli
minarea plătii dobinzilor si o acti
vitate rentabilă in toate comparti
mentele. De la începutul anului și 
pină în prezent, s-a reușit obține
rea unor importante beneficii su
plimentare, ca urmare a depășirii 
indicatorilor de plan la producția

a 
econom ico-financiar. 

vitezei de 
circulante, 
cheltuielilor și crește- 
a răspunderii, cele 52

rotație a 
reducerea

Creșterea rolului statului,

dezvoltarea democrației socialiste
(Urmare din pag. I)
mice și sociale în plan teritorial.

în același timp, așa cum experien
ța practică a dovedit. împletirea ac
tivității statului cu cea a organisme
lor autoconducerii muncitorești in
fluențează nu numai climatul demo
cratic al vieții politice, dar și inseși

Șdalitâtile proprii de înfăptuire a 
lului fiecăruia dintre factorii im

plicați. Pe de-o parte, statul, orga
nismele sale iși 'amplifică funcțiile 
de consultare democratică, de mobi
lizare a experienței și inițiativei oa
menilor muncii in procesul conduce
rii unitare, planificate a întregii 
vieți economico-sociale. Pe de altă 
parte, organismele autoconducerii 
muncitorești se află în permanență 
in fața cerinței de a-și perfecționa 
propria activitate, de a-și asuma 
răspunderi sporite in actul deciziei, 
ca și in transpunerea in viață a o- 
biectivelor și sarcinilor asumate.

întărirea centralismului democra
tic și a planificării, a rolului planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială s-a înfăptuit și se în
făptuiește in România socialistă con
comitent cu atragerea sistematică a 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
funcțiilor statului democrației mun
citorești. Experiența atestă de altfel 
că numai prin planificarea centrali
zată și îndrumarea unitară a tutu
ror domeniilor de activitate socială, 
prin simplificarea aparatului și in
stituțiilor de stat, prin înlăturarea 
birocratismului, prin extinderea atri
buțiilor organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, 
apropierea ministerelor și 
tralelor de unitățile de bază te
ritoriale sau productive se asigură 
o conducere eficientă. In felul aces
ta. pot fi aplicate cu succes legile 
obiective, care nu acționează de la 
sine, ci trebuie valorificate cores
punzător, in forme specifice, la sca
ră macrosocială și la nivelul fiecărei 
unități, pot fi folosite pirghiile eco- 
nomico-financiare pentru creșterea 
rentabilității economice, perfecționa
rea întregii activități. Centralismul 
democratic, ca principiu fundamen
tal al organizării și activității stata
le, și conducerea vieții economice 
prin planul național unit permit 
îmbinarea și concentrarea tuturor 
forțelor, materiale Si umane, intr-o 
singură direcție, spre inflorirea eco
nomiei, culturii, invățămintului. ser
viciilor. spre ridicarea bunăstării 
poporului, spre dezvoltarea armo
nioasă a întregii societăți.

Schimbările fundamentale in con
ținutul și esența statului socialist 
român, ca si evoluția partidului în
suși, devenit puternic partid demo
cratic de masă, au determinat și con-

prin 
cen-

tinuă sâ impună modificări adinei în 
raporturile dintre cele două compo
nente fundamentale ale sistemului 
conducerii politice a societății. Aces
te raporturi, privite in dinamica Si 
interdependența lor firească, au ge
nerat în sistemul nostru politic noi 
structuri politico-organizatorice. cum 
sint organele cu dublă natură, cu
mulul de funcții și de artibutii pe 
linie de partid și de stat, rotația 
periodică a cadrelor de partid in 
muncă pe linie de stat, alte expe
riențe specifice care se circumscriu 
acestui proces obiectiv. Sint schim
bări calitative — generate de adin- 
cile mutații din societatea româneas
că — și care exclud orice diminuare 
de atribuții și de responsabilități, 
orice substituire în detrimentul fie 
al statului, fie al partidului, între
pătrunderea și conditionarea reci
procă dintre partid și stat avind me
nirea de a realiza un echilibru și o 
concordantă deplină in activitatea 
organelor și organismelor de partid 
și ale statului democrației muncito- 
rești-revoluționare.

In stadiul actual de dezvoltare a 
societății socialiste românești și in 
perspectivă, funcțiile complexe ale 
statului in conducerea știintifidă a 
societății, în planificarea intregii 
activități economico-sociale. in asi
gurarea dezvoltării armonioase a so
cietății determină creșterea fără 
precedent a rolului său și motivea
ză preocupările actuale din patria 
noastră 
t urilor, 
cu alte 
tru a-i 
deplini . __
cerințele și particularitățile etapei 
pe care o parcurgem. Este un ade
văr fundamental, probat de întreaga 
experiență a construcției socialiste 
in țara noastră, acela că adincirea 
competențelor statului in organizarea 
și conducerea întregii vieți econo
mico-sociale se înscrie în prezent și 
se va situa și in continuare pe ace
leași coordonate ale procesului gene
ral și permanent de dezvoltare a de
mocrației. de Întărire a participării 
maselor la conducerea tuturor dome
niilor de activitate. „Să imbinăm in 
mod armonios — sublinia in acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea din 29 aprilie a.c. — ac
tivitatea organelor de stat cu aceea 
a organismelor democratice, creînd 
condițiile corespunzătoare participă
rii maselor populare, a Întregului 
popor la conducerea intregii SQcie- 
tăți. Ia făurirea in mod conștient de 
către poporul însuși a destinelor 
sale, a viitorului său, a socialismului 
și comunismului

O asemenea direcție fundamentală

pentru perfecționarea struc- 
prlncipiilor. raporturilor sale 
instituții și cu masele, pen- 
întări capacitatea de a-și in- 
misiunea in conformitate cu

de perfecționare a conducerii răs
punde imperativului mereu actual al 
asigurării unei profunde unități dia
lectice între Sporirea rolului și func
țiilor statului și creșterea, in același 
timp, a rolului maselor in viața so
cială și politică. Este o unitate ce se 
împletește strips cu cerințele reali
zării unei calități noi. superioare in 
toate sectoarele. Participarea mase
lor la decizie, componentă funda
mentală a conducerii democratice in 
România socialistă, devine astăzi tot 
mai mult o condiție indispensabilă a 
funcționării eficiente a inseși orga
nelor de stat. Așa cum este cunos
cut, așa cum se sublinia în Tezele 
din aprilie, în practică, persistă încă 
uneori o anumită neînțelegere a 
principiilor democratice de conduce
re, a autoconducerii. autogestiunii și ' 
autofinanțării, a rolului organismelor 
democratice. Această neînțelegere 
alimentează și întreține unele feno
mene de neîncredere în capacitatea 
organelor de autoconducere de la 
nivel local și din întreprinderi de a 
soluționa problemele. Unele cadre 
din ministere și centrale subapre- 
ciază organele de conducere colec
tivă din întreprinderi și, in Ioc să le 
ajute, iși propun să le rezolve pro
blemele, să li se substituie intr-o a- 
numită măsură. Practica arată insă 
că un specialist sau un grup de ex- 
perți. din orice minister, nu pot să 
urmărească evoluțiile din unitățile 
economico-sociale cu promptitudinea 
cadrelor, organelor de conducere co
lectivă, a oamenilor muncii ce iși 
desfășoară activitatea in aceste uni
tăți. Experiența acumulată in func
ționarea sistemului democrației mun- 
citorești-revoluționare evidențiază că 
problemele pe care le ridică activi
tatea tot mai complexă a economiei 
naționale, dezvoltarea impetuoasă a 
societății -noastre nu mai pot fi so
luționate la fel ca acum trei-patru 
decenii, ci solicită atragerea siste
matică a tuturor oamenilor. Expe
riența a probat in acest sens că este 
necesar să imbinăm mai bine activi
tatea organelor de stat cu cea a or
ganismelor democrației muncitorești- 
revoluționare in adoptarea tuturor 
hotăririlor. In felul acesta statul de
mocrației muncitorești-revoluționare 
și sistemul larg democratic care a 
fost creat în ultimele 
Român ia socialistă pot 
eficientă sporită pentru 
cu succes a obiectivelor 
de dezvoltare a României 
cincinal, de realizare a Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Azi se deschid
Jocurile Olimpice 1988

Cea de-a XXIV-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară începe astăzi, la 
Seul, reunind sportivi și sportive din 
peste 150 de țări ale lumii, intre care 
și România. Programul celei mai im
portante competiții polisportive 
mondiale cuprinde întreceri la 23 de. 
discipline, întreceri ce se vor desfă- 
șura pină la 2 octombrie, ziua de în
chidere a J.O., cind vor avea loc 
cursa de maraton și finala, turneului 
de volei. Astăzi, după festivitatea 
de deschidere, vor începe turneele de 
fotbal, baschet și volei, precum și 
reuniunile preliminare ale competi
ției de box.

La actuala ediție, sportivii români 
' vor lua parte la zece discipline : 
atletism, box, canotaj academic, ca- 
iac-canoe, inot, gimnastică, haltere, 
lupte, scrimă și tir. Din delegația ță
rii noastre fac parte Paula Ivan. Ma- 
ricica Puică, Doina Melinte, Aurelia 
Dobre, Daniela Silivaș, Rodica Arba, 
Olga Homeghi, Francisc Vastag, Nicu 
Vlad, Elisabeta Tufan, Corneliu Ion 
și alții.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 16 SEPTEMBRIE 1988
44
64

Extragerea I : 75 47 53 25 85
16 1 861 Extragerea a II-a : 80 33 
32 29 4 40 52 78.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
706 638 Iei. din care 85 478 lei report 
la categoria 1.

vremea

cine a
• Novăceștii : LUMINA (14 74 16) —
9: 11: 13,15: 15.30; 17.45; 20. MELODIA 
(11 13 49) — 9: II; 13, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13
• Extemporal la dirlgenție : MELO
DIA — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : GLO
RIA — 15: 17: 19
• Niște băieți grozavi: LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17;. 19
• Flăcări pe comori : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,16; 19,30

! ............ .................... .......... ..... .

• Să-țl vorbesc despre mine : PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• tn fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19
• Agentul straniu : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. VOLGA
(79 71 26) — 9: 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20
• Perimbaba, zina bună — 9; 11; 
13, Duminică in familie — 13; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Pedeapsă aminată : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13.13; 15.30; 17.45: 20 
A Drumul oaselor : EXCELSIOR
(65 49 43) — 9: 11.15: 13.30: 15.43; 18; 20
• Duelul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15: 14.30: 16,45: 19
• Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13, 
Viață și film — 15; 17; 19 : VICTORIA 
(16 28 79)

decenii în 
acționa cu 
Înfăptuirea 

strategice 
in actualul

Lector „nîv. dr. 
Constantin NICA

• Johann Strauss, regele neincoronat 
al valsului : GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Tristețea învingătorului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Noile povești ale Șeherezadei : 
CIULEȘTI (17 55 46) — 9: 12; 15: 18, 
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, la 
grădină — 19,45

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru' : Contrabasul — 18; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18.

Instltutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 septembrie, ora 20 — 21) 
septembrie, ora 20. in (ară: vremea va 
fi predominant frumoasă, eu cerul va
riabil, exceptind regiunile nordice șl 
estice, unde la începutul intervalului va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros șl vor cădea ploi izolate. Vintul va 
sufla slab pină. la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 8 
și 18 grade, mai ridicate pe alocuri la 
sfirșltul intervalului, iar' cele maxime 
se vor situa între 18 și 28 grade. Local, 
in centrul țârii și la munte se va pro
duce ceață. In București: vremea va ti 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. Condiții trecătoare de ploaie la 
începutul intervalului. Vintul va sufla 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 12 și 15 grade, iar maxi
mele între 24 și 28 grade.

de operetă (13 63 48): 
(in cadrul Festivalului in- 
..George Enescu”) — 18. 

Mic (14 70 81): Cameristele

• Opera Română (13 18 57): Hamlet 
— 18.
• Teatrul 
Lysistrata 
ternaționa!
• Teatrul
— 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bâtri- 
na și lioțul — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60' : 
Capcană pentru un bărbat singur
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cind au murit cangurii
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Varietăți 
pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână- (13 13 00) : Ctntă, ctoclrlle — 18

SUCEAVA : Inițiative 
muncitorești

în unitățile economice sucevene 
se aplică, prin grija organizațiilor 
sindicale, o serie de inițiative mun
citorești valoroase. între acestea se 
numără și cea care are drept obiec
tiv ca „Fiecare cadru tehnico-ingi- 
neresc și de specialitate să rezolve 
anual cel puțin o problemă tehnică 
sau de organizare a producției și a 
muncii in afara sarcinilor de servi
ciu", la care sint antrenați peste 
9 000 oameni ai muncii. Aceștia au 
rezolvat pină in prezent aproape 
2 300 teme a căror eficiență se mă
soară in obținerea unor economii 
in valoare de peste 56 milioane lei. 
(Sava Bejinariu).

BUZĂU : Producție fizică 
suplimentară

Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des-, 
fășoară in acest an hotăritor al 
actualului cincinal, oamenii mun
cii din industria județului Buzău 
obțin noi și importante succese. 
Ca urmare a organizării judicioase 
,a întregii activități, a folosirii la 
parametri superiori a capacităților 
de producție și resurselor materia
le. a creșterii productivității mun
cii, în numeroase unități economice 
planul la producția fizică se reali
zează ritmic și la un inalt nivel ca
litativ. Demn de remarcat, este fap
tul că, In perioada care a trecut din 
acest an au fost livrate suplimen
tar; 55 mii tone oțel-beton, 8 700 
tone sirmă din oțel trasă la rece. 22 
tone păcură, 120 tone uleiuri mine
rale, 1 700 mc prefabricate și pa
nouri mari din beton armat, 400 000 • 
mo de geamuri trase și laminate, 
2 300 mc cherestea, precum și pro
duse ale industriei electrotehnice, 
aparataj electric de joasă tensiune, 
mijloace de automatizare și mobi
lier in valoare totală de peste 20 
milioane .lei. (Stelian Chiper).

Campionatele naționale 
de șah

După zece runde în Campionatul 
feminin de șah. de la Predeal, con
duce Gabriela Olărașu-Stanciu cu 8 
puncte, urmată de Cristina Bădu- 
lescu — 6.5 puncte (o partidă mai 
puțin jucată). Rezultate tehnice : 
Stanciu —-Cozma 1—0 ; Ursuleac — 
Radu remiză ; Stanca — Ionițâ 1—0; 
Stroe — Baumstark remiză ; Bâdu- 
lescu — Chiș 1—0; Mureșan — Jic- 
man 0—1.

In campionatul masculin condu
ce Mihail Marin cu 6,5 puncte, urmat 
de Foișor și Negulescu — 6 puncte 
(o partidă mai puțin disputată). Re
zultate din runda a 10-a : Marin — 
Negulescu remiză : Foișor — Mără- 
șescu 1—0; Ștefanov — Armaș re
miză.

FOTBAL : Reamintim meciurile 
din etapa a Vl-a a campionatului di
viziei A care se vor disputa astăzi, 
după următorul program : Steaua — 
Victoria; Dinamo — Rapid; Univer
sitatea Craiova — Universitatea 
Cluj-Napoca; F.C. Olt — Sportul 
studențesc; F.C. Farul — S.C. Bacău; 
Corvinul — F.C. Argeș; Flacăra — 
Oțelul ; F.C.M. Brașov — F.C. Bihor; 
A.S.A. — Inter. Partidele vor incepe 
la ora 17.

(Urmare din pag. I)
ganizația de partid și i 
s-a spus : „Mitică, pentru 
un timp ai să lucrezi in 
agricultură". Știa că sarci
na de partid nu se discută, 
ci se execută. Totuși a în
cercat o umbră de replică : 
„Da’ nu mă pricep..." Cel 
cu care discuta a schimbat 
tonul : „Nu-i nimic, tova
rășe Dumitru Dumitru. Te 
duci in Balta Borcei, te. 
pui pe treabă și înveți". 
A venit, a văzut. Primul 
act pe care l-a semnat s-a 
numit inventar de prelua
re : „300 hectare de pămint 
arabil, una pereche de cai, 
una pereche de boi, două 
căruțe și un tractor de
fect". A doua semnătură 
și-a pus-o pe un act de' 
cumpărare : „Noi, Dumi
tru Dumitru, contra sumei 
de 40 000 lei. am luat pen
tru G.A.S. Pietroiu una pe
reche de boi". Un oarecare, 
aflind cită agricultură știe, 
i-ar fi spus : „In trei luni 
ai să-ți iei tălpășița..." L-a 
repezit : „Află c-am să lu
crez aici treizeci de ani, și 
cit voi fi viu n-am să 
plec". Așa a și fost. Du
mitru Dumitru a devenit 
cu timpul unul dintre cei 
mai cunoscuți directori de 
I.A.S. din țară. Despre via
ța lui s-a scris și un ro
man. Cale de patru sate — 
Borcea, Gildău, Jegălia, 
Unirea — toată suflarea il 
știa de „nea Mitică" 
notat o observație : 
cineva 
rău 
certat ne hulitor, l-ar 
lătrat și clinii...".

Au trecut de atunci pa
truzeci de ani. Au fost grei 
sau ușori ? Niciodată n-au 
fost „ori-ori", ci „și-și“. E 
ușoară lupta cu izolarea, 
cu condițiile de viață pre
care ?! („Oamenii intrau

Am 
„Dacă 

l-ar fi vorbit de 
pină și copiii l-ar fi 

fi

Sub cupola Ateneului Român, 
prima orchestră simfonică a țării 
și Corul .Filarmonicii „George 
Enescu". sub bagheta lui Mihai 
Brediceanu, au susținut concertul de 
deschidere a celei de-a Xl-a ediții 
a Festivalului internațional ..Geor
ge Enescu". A răsunat imnul 
pentru cor și orchestră „Mărire 
ție, Patria mea" de Mihail Jora — 
de fapt un cintec de masă simplu 
și înălțător, o compoziție cu ca
racter insuflețitor 
rostite frumoa
sele versuri ale 
Marianei Dumi
trescu închinate 
pămintului stră
bun, celor care 
dintotdeauna au 
știut să-l apere. 
Apoi publicul s-a 
reintilnit cu tină- 
rul pianist Geor
ges Pluderma- 
cher — la ora ac
tuală unul dintre 
soliștii francezi 
deosebit de soli
citați de orches
tre de primă mă
rime, in palma
resul căruia sint 
notate importan
te premii inter
naționale (Lisa
bona. Leeds. Zu
rich), interpret 
cu o largă paletă 
repertorială. Im
portantul solist- 
oașpete a propus, 
intr-o versiune 
destul de detașată 
de acele modele 
bine accentuate romantic, dinamic 
— primul Concert pentru pian și 
orchestră in mi bemol major de 
Liszt, partea mediană fiind poate 
cea mai reușită, tocmai prin citeva 
soluții noi de conturare a umbre
lor și luminilor, a neliniștii, a fră- 
mintărilor. A răsunat apoi „Uce
nicul vrăjitor" de Dukas 
scherzo mult cintat care are 
bază balada lui Goethe), cu 
arsenalul vervei instrumentale. 
Ibristice. pentru ca hazul povestirii, 
al intimplărilor sâ fie cit mai bine 
reliefat... Momentul- culminant al 
serii a fost, fără îndoială, opusul 
enescian : Simfonia I in mi be
mol major, opus 13.

Prima simfonie enesciană. deci, 
în concertul inaugural. Este pagina 
pe care Honnegger a numit-o. la 
început de secol, „o lucrare ma
gistrală”. : Opus-ul in care Enescu. _ 
la virsta de 24 de ani. și-a expri
mat deschis, tranșant, categoric 
(intr-o compoziție de anvergură) 
opțiunea pentru exprimarea adin-

că, tensionată a ideilor, pentru co
mentariul filozofic de profunzime, 
respectul pentru cintecul românesc 
pe care îl simți în tonuri, in in
tervale, în conturarea temei lirice 
din partea I, în atmosfera noc
turnei din partea lentă. Moment 
de referință al concertului, după 
cum spuneam. în care Mihai Bre- 
diceanu. cu Orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George Enescu“, a 
construit limpede, energic, filă cu 
filă, reușind dinin care sini bine plin, ca o conclu

zie a finalului, 
după atitea în
lănțuiri dramati
ce. acea -lumino
zitate. acel ton 
eroic optimist pe 
care l-a dorit 
marele 
tor.

„Este 
cert cu

l-a
compozi

bine cunoscute.'

un con- 
o dublă 

semnificație — 
spunea, in pauza 
concertului. Mi
hai Brediceanu : 
deschiderea Fes
tivalului interna
țional 
Eneșcu", a 
ediție, 
toarea Ateneului 
Român 
veac de existen
ță. Pentru că 
Ateneul, conceput 
inițial să dea o- 
crotire tuturor 
științelor si arte
lor, a optat. încă 
din anii tinereții, 
în primul rind 

Poate pentru că 
încărcătura ei emo-

„George 
Xl-a 

și șărbă-
la un

Muzică.
prin — —
este deasupra oricărui vo- 
sau

(un 
la 

tot 
co-

Festivalul internațional ..George 
Enescu". .remarcabil even-iment al 
vieții noastre artistice, sărbătoare 
de tradiție a spiritualității româ
nești. cunoaște, incepind de vineri, 
o nouă ediție : a Xl-a. Manifes
tare de prestigiu ce cinstește 
personalitatea marelui nostru mu
zician. a cărui operă nemuritoare 
stă mărturie geniului artistic al 
poporului român. Festivalul inter
național „George Enescu" se in-

t
13,00
13.05
14.45
15.00
19,00
19,20

Telex
La sflrșit de sâptârnînă (color) 
Săptămina politică 
închiderea programului.
Telejurnal
Omul — măsura tuturor lucruri
lor (color). O producție a Studiou
lui de film TV •

in baltă și ieșeau din ea o 
dată la citeva săptămini. 
Iși omorau nopțile pe pă
turile paturilor din vagoa
nele dormitor, 
le luptau in
D» : desecarea, destufiza- 
rea, defrișarea, desțelenirea. 
Păi știți că pe aici păsările 
de curte hălăduiau laolal
tă cu țigănușii, rațele săl
batice, berzele, șerpii, țes
toasele și stăncuțele ? Ni
meni, niciodată, nu se gin-

iar zile- 
«acțiunea

pentru 
Muzica, 
țională. 
cabular _________ ____ __
stind tocmai in faptul că" nu poate 
vehicula decit înțelegerea, unita
tea. dragostea...

"Ce minunată sală aveți ! Este 
una din cele mai frumoase din 
lume !» — iată o frază pe care 
adesea o auzim din partea artiști
lor oaspeți. Cred că sunetele au 
pătruns in pereții clădirii intr-atiț 
incit Muzica și Ateneul au ajuns 
să se confunde. Nu mai vorbesc 
de marile momente la care a fost 
martor, și gindul se; îndreaptă in 
primul rind spre geniul muzicii 
românești — George Enescu. O 
dată mai mult aș spune că sărbă
toarea de astăzi marchează un 
moment important din viata artis
tică a țării, de fapt un sentiment 
de care sintem pătrunși toți cei 
ce dăm viață acestui concert inau
gural, iri'acest lăcaș 'în rare Muzica 
pare mai frumoasă decit oriunde”.

Smaranda OTEANU

Rramatici. puterea ei

*

deschidere au 
ai conducerii 
și Educației

scrie ca un important eveniment 
artistic al vieții culturale româ
nești.

La concertul de 
participat membri 
Consiliului Culturii
Socialiste. Ministerului Afacerilor 
Externe. Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor. personalități ale 
vieții noastre artistice, un numeros 
public.

(Agerpres)

19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Hanul melodiilor (color). Emisiu

ne de melodii Îndrăgite
Film artistic (color): ..FreisehUtz 
ta Beijin”. Producție a Televiziunii 
din R.D. Germană. Premiera pe 
țară. Cu: Frank Lienert, Kathrin 
wallgura, Klaus Piontek. Ekke- 
hard Schall. Regia: Klaus Gen- 
dries
Telejurnal
Țara mea de lumină. Muzică 
ușoară românească (color) 
închiderea programului.

20,40

22.00
22,10

22,30

ajute : muncitori, militari, 
țărani. Am trecut apa pe 
gheață, ținindu-ne unii de 
alții cu niște prăjini. Tot 
pe gheată am salvat și 
animalele. Era noapte și, 
ca să facem lumină, am 
dat foc la cîlții pe care-i 
pusesem ca fitile în ceau
nele umplute cu motorină 
tocmai in acest scop. Așa 
ceva nu-ți lese din minte, 
mai ales că dimineața am 
văzut ceva care se intîm-

O frumoasă ștafetă
a muncii

dise in mod serios că pe 
locul ăsta s-ar putea face 
agricultură. Cind l-au au
zit vorbind prima dată de 
așa ceva băltăganii au ris 
pe ruptelea de nea Mi
tică...").

E ușor 
struiești 
cazmaua, 
maiul un dig de 
bătut înalt de trei metri și 
lung de 45 de kilometri, 
cam cit e distanța de la 
București-Nord la Mostiș- 
tea ? („Mi-aduc aminte ca 
acum : 
isprăvit oamenilor Ie-a ie
șit prin piele o Dunăre de 
sudoare").

E ușor sau greu să aperi 
incinta indiguită de furia 
apelor ? („Inundații au fost 
in toate anotimpurile, mai 
serioase cam la cinci ani o 
dată. Intr-un februarie, 
spre martie — Dunărea nu 
se dezghețase de tot — pu
hoaiele au rupt o parte din 
dig. Au sărit toți să ne

sau greu să con- 
numai cu lopata, 
roaba, targa și 

pămint

cred că pină l-au

piă probabil o dată la o 
sută de ani : pe același 
sloi de gheață pluteau pe 
Dunăre la vale un mistreț, 
un lup. o ciută, un iepure 
și o vulpe...").

E ușor sau greu 
smulgi pămintul de 
seninul de ape ? In 
s-a plecat de la 300 de hec
tare ; in 1964 
țau doar 4 500
— 6 300 ha; in
ha; în 1988 — 
ușor sau greu 
tă această suprafață ? 
1952 fuseseră 
pentru irigații doar 41 
ha). E ușor sau greu să ob
ții an după an recolte din 
ce in ce mai mari ? Iată, 
de exemplu, la griu (pe 
ani și in kg/ha) : 1948 —
1 200 ; 1962 — 3 687 ; 1976 — 
4 981; 1988 — 5 230. La orz: 
1962 — 1 200 kg la ha ; 1976
— 6 419; 1988 — 8 579. La 
porumb producția a cres
cut de opt ori mai mult

să 
sub 

1948

se insămin- 
ha; in 1970 

1977 — 6 800 
8 840 ha... E 
să irigi toa- 

" " (în 
amenajate 

de

decit se obținea in anul 
înființării întreprinderii. 
La toate acestea trebuie 
adăugate și producțiile de 
soia (peste 3 300 kg/ha), și 
cele de floarea-soarelul 
(peste 3 000 kg/ha). și cele 
2 400 tone de came care se 
obțin anual in complexul 
— 6 000 de locuri ! — de 
îngrășare a taurinelor, și 
cei 1 400 hl lapte/an, și cele 
98 tone de lină obținute de 
la cele 14 000 ovine...

Fiți, convinși că aseme
nea rezultate se obțin nu 
greu, ci foarte greu. Chiar 
dacă oamenii care muncesc 
pentru ele trăiesc mai ușor. 
(Acum, la Borcea, „intre 
ape" există 40 de aparta
mente la bloc, peste 2 000 
de paturi in dormitoarele 
pentru muncitorii sezo
nieri, funcționează perma
nent trei cantine cu 360 
locuri, iar toamna se . des
chid altele care pot hrăni 
700 pină la 1 000 de oameni 
pe serie I). A trecut de mult 
vremea vagoanelor dormi
tor și te-miri-ce-ului de 
mincare cărată in traistă... 
E firesc ca, an după an, să 
crească producțiile între
prinderii. Asigurindu-li-se 
condiții, trăind din ce în 
ce mai bine, oamenii mun
cesc cu spor tot mai mare. 
Un glumeț afirma că dacă 
„insula" Borcea ar fi fost 
o simplă plută pe apă, ar 
fi trebuit de mult să se 
scufunde sub „incărcătura" 
producțiilor cumulate in 
cei 40 de ani de la înfiin
țarea I.A.S. Pietroiu..:

Stau mărturie a 
ciei numeroasele 
ordine și medalii 
in modernul sediu 
treprinderii...
Florea CEAUSESCU 
Mircea BUNEA

vredni- 
tit.luri, 
expuse 
al in-
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Intilnirea președinților parlamentelor statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia
BERLIN 16 (Agerpres). — In pe

rioada 14—16 septembrie a avut loc 
Ia Berlin intilnirea președinților 
parlamentelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, Delega
ția română a fost condusă de pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan.

In cadrul întîlnirii a avut loc un 
lărg schimb de păreri în legătură cu 
acțiunile întreprinse de parlamentele 
respective în direcția intensificării 
eforturilor pe plan european si mon
dial pentru realizarea de măsuri 
concrete de dezarmare nucleară și 
convențională, promovarea păcii, co
laborării si înțelegerii intre po
poare.

Participantii au acordat o atenție 
deosebită implicării active a parla
mentelor reprezentate la întîlnire in 
acțiunile menite să ducă la tradu
cerea în viată a propunerilor cu
prinse in documentele adoptate la 
ultirpa consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
care a pus in evidentă hotărirea 
acestora de a face totul pentru a se 
trece in mod ferm la dezarmare. în 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
pentru promovarea înțelegerii si co
laborării intre toate statele.

S-a apreciat că aceste propuneri au 
avut un puternic ecou în rîndul 
parlamentarilor, al cercurilor politi

ce. economice, culturale și în rîndul 
opiniei publice din Europa si din în
treaga lume. Președinții parlamente
lor reprezentate la întîlnire au 
procedat la un aprofundat schimb 
de experiență în legătură cu acțiu
nile desfășurate în țările lor de or
ganele legislative supreme pentru 
continua adincire a democrației so
cialiste. in concordantă cu realități
le si condițiile specifice din fiecare 
tară.

La întîlnire a fost reafirmată hotă
rirea de a se acționa pentru inten
sificarea conlucrării parlamentelor 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia cu parlamentele tuturor 
țărilor socialiste, din statele în curs 
de dezvoltare si din cele capitaliste 
dezvoltate, în vederea mai bunei cu
noașteri, a promovării înțelegerii 
Si colaborării.

Totodată, participantii au relevat 
contribuția Uniunii Interparlamen
tare la abordarea constructivă a pro
blemelor majore ale lumii contem
porane si au subliniat importanta 
desfășurării unor acțiuni consacrate 
pregătirii marcării centenarului 
Uniunii in 1989.

Șefii delegațiilor participante la 
întîlnire au fost primiți de Willi 
Stoph. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane.

Un document al O.N.U. reafirmă :

Dreptul inalienabil al poporului namibian 
la autodeterminare și independență

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difuzat 
un raport referitor la aplicarea De
clarației cu privire la acordarea 
independentei țărilor si popoarelor 
coloniale, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. in 1960. Documentul 
analizează in mod detaliat problema 
Namibiei și reafirmă dreptul inalie
nabil al poporului namibian la au
todeterminare și independentă in 
concordantă cu Carta O.N.U. și re
zoluțiile Adunării Generale cu pri

vire la Namibia. Acordarea indepen
dentei Namibiei — relevă docu
mentul — trebuie să fie însoțită de 
respectarea integrității ei teritoriale.

Orice soluționare politică a pro
blemei Namibiei, relevă raportul, 
trebuie să se bazeze pe încetarea 
necondiționată a ocupării acestui te
ritoriu de către R.Ș.A.. pe retrage
rea trupelor sud-africane si înfăp
tuirea nestingherită de către po
porul namibian a dreptului său la 
autodeterminare si independentă.

încâlcind cmbaraou! insthiit îmoo‘riva renimul-i do In PrVorh

Numeroase nave sub pavilion britanic transportă 
petrol in porturile sud-africane

LONDRA 16 (Agerpres). — Nu
meroase nave aflate sub paVilion 
britanic transportă în continuare 
pețrol in porturile sud-africane în
câlcind astfel embargoul petrolier 
instituit împotriva regimului de 
apartheid, se arată intr-un docu
ment difuzat la Londra de Mișca
rea internațională antiapartheid, ci
tat de agenția A.D.N. Documentul, 
realizat prin studierea mișcărilor na
velor în diferite porturi occidentale 
Si sud-africane. precizează că. in pe
rioada 1979—1987. 343 tancuri petro
liere străine au descărcat in portu
rile din R.S.A. aproape 67 milioane 
tone petrol, ceea ce echivalează cu 
53 la sută din necesarul la acest 
produs.

DAR ES SALAAM 16 (Agerpres). 
— în cursul unei întrevederi cu mi
nistrul de externe, al Marii Britanii. 
Geoffrey Howe, aflat în vizită ofi
cială la Dar es Salaam, vicepremie- 
rul și ministrul apărării al Tanza
niei. Salim Ahmed Salim, a decla
rat că presiunile internaționale si 
aplicarea unui embargo economic 
strict reprezintă căile cele mai 
bune pentru a se pune capăt re
gimului bazat pe apartheid din Re
publica Sud-Africană, relatează 
agențiile A.D.N. și China Nouă. El a 
apreciat că nu se vor putea realiza 
progrese vizibile in reglementarea 
situat'ei din Africa australă atit 
timp cit unele țări occidentale mari 
vor furniza ajutor economic și mili
tar rasiștilor de la Pretoria.

ORIENTUL MIJLOCIU
BERLIN 16 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o întilnire între Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, transmite agenția 
A.D.N.

LONDRA 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat televiziunii britani
ce, președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, a declarat 
că este dispus să angajeze negocieri 
directe cu Israelul și să recunoască 
acest stat. în vederea realizării păcii 
in Orientul Mijlociu, informează a- 
genția MEN A.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Comitetul special al O.N.U. 
pentru investigarea situației din te
ritoriile ocupate de Israel a dat pu
blicității la sediul din New York un 
document în care se arată că prac
ticile autorităților israeliene repre
zintă grave încălcări ale Convenției 
de la Geneva din 1949 privind apă
rarea populației civile, transmite 
agenția T.A.S.S.

Actele represive și climatul de 
teroare generat de acțiunile trupe
lor israeliene de ocupație constituie

încălcări flagrante ale drepturilor 
omului, se spune în raportul care a 
fost difuzat ca document oficial al 
Adunării Generale a O.N.U.

DAMASC 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Austriei, Kur.t Waldheim, 
va întreprinde, cu începere din 22 oc
tombrie, o vizită oficială la Damasc. 
Convorbirile cu oficialitățile siriene 
vor prilejui discutarea modalităților 
de intensificare a eforturilor me
nite să ducă Ia o soluționare poli
tică a situației din Orientul Mijlo
ciu. precum și a căilor de extindere 
a relațiilor bilaterale, relevă surse 
diplomatice din Damasc, citate de 
agenția China Nouă.

în Cisiordania și zona Gaza au 
avut loc noi confruntări între 
populația palestiniană și forte mi
litare de ocupație ale'lsraelului. Din 
rindul demonstranților palestinieni. 
12 persoane au fost rănite. în cursul 
unei puternice ciocniri, in zona Zei- 
tun din Gaza, cinci palestinieni ră
niți au fost transportați Ia spital. De 
asemenea, în Nablus și în tabăra de 
refugiati palestinieni de la El Bu- 
reij. forțele militare israeliene au 
deschis focul împotriva demonstran
ților. rănind mai multe persoane.

(Agerpres

La reluarea convorbirilor

intercipriote

Poziții în sprijinul 
reconcilierii

NICOSIA 16 (Agerpres). —în co
municate date publicității după pri
ma zi a convorbirilor lor de la Nico
sia, președintele Ciprului. Ghiorghios 
Vassiliou, și liderul comunității tur- 
co-cipriote, Rauf Denktaș, și-au ex
primat intenția de a acționa pentru 
a se înregistra progrese pe calea 
reconcilierii. Ei și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatul a- 
cestei întrevederi și au reafirmat ho
tărirea lor de a face totul pentru 
soluționarea grabnică a problemei ci
priote.

Cea de-a doua rundă de negocieri 
dintre președintele Ciprului, Ghior
ghios Vassiliou, și liderul comuni
tății turco-cipriote, Rauf Denktaș, 
consacrate examinării diferitelor as
pecte ale problemei cipriote, a avut 
loc vineri, la hotelul „Ledra Pa
lace". Negocierile s-au desfășurat in 
prezența reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Cipru, Oscar Camillon.

DEZARMAREA - NĂZUINȚA
->

TUTUROR POPOARELOR
LA NAȚIUNILE UNITE

Conferința generală a organizațiilor 
neguvemamentale

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței generale anuale a orga
nizațiilor neguvernamentale avind 
ca temă soluționarda pe cale paș
nică a conflictelor, menținerea pă
cii și crearea unui sistem global de 
securitate.

In cuvintul lor, participant!! au 
subliniat necesitatea creșterii rolu
lui O.N.U. în soluționarea pe cale 
politică a principalelor probleme 
care confruntă în prezent omenirea.

Dezbaterile au pus în evidență ne
cesitatea stringentă a înfăptuirii 
dezarmării și creării unui sistem 
global de securitate internațională, 
soluționării neintirziate a problemei 
interzicerii experiențelor nucleare, 
elaborării de măsuri concrete in di
recția opririi militarizării Cosmo
sului.

Totodată. în cadrul conferinței au 
fost abordate probleme privind pro
tecția mediului înconjurător și uti
lizarea rațională a resurselor.

PHENIAN

Amplă desfășurare a
PHENIAN 16 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc o adunare popu
lară. la care au participat peste 
100 000 de persoane, pentru lansarea 
unei „Campanii de 200 de zile" — 
formă de desfășurare a intrecerii so
cialiste Ia nivel național.

în campania precedentă, lansată in 
cadrul pregătirilor pentru recenta 
aniversare a împlinirii a 40 de ani 
de Ia crearea R.P.D. Coreene, toate

întrecerii socialiste
angajamentele asumate au fost în
deplinite. Astfel, după cum infor
mează agenția A.C.T.C., producția 
industrială a crescut cu 22 la sută, 
comparativ cu perioada similară a 
anului trecut. în domeniul construc
țiilor capitale, principalul front al 
intrecerii, s-au obținut cele mai 
bune rezultate de la crearea repu
blicii. în agricultură, in acest an a 
fost obținută o recoltă record.

La 19 septembrie

O nouă rundă de convorbiri cvadripartite 
privind situația din sud-vestul Africii

NICARAGUA: Spre 
relansarea dialogului 
guvernului sandinist 
cu forțele „contras"

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Forțele contrarevoluționare antisan- 
diniste grupate în alianța autointi
tulată „Rezistența Nicaraguană" 
(R.N.) au anunțat. într-un comuni
cat publicat in Statele Unite, că ac
ceptă propunerea președintelui Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, privind organizarea, la 19 
septembrie, in Guatemala, a unei 
reuniuni pregătitoare pentru relan
sarea dialogului dintre reprezentan
ții guvernului sandinist si cei ai for
țelor „contras". Dialogul urmărește 
încetarea definitivă a focului în con
flictul intern nicaraguan și realizarea 
reconcilierii naționale. El a fost sus
pendat unilateral de forțele „con
tras" la 9 iunie a.c.

Declarații privind politica externă 
a celor două state germane

BERLIN 16 (Agerpres). — Apariția 
unor noi posibilități pe planul dezar
mării reclamă eforturi permanente și 
tot mai perseverente din partea tu
turor forțelor păcii, a declarat Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G. Vorbind la o re
cepție pentru absolvenții din acest 
an ai Academiei Militare, Erich Ho
necker a spus că popoarele lumii aș
teaptă mai ales ca cele două state 
germane să prezinte noi inițiative 
pentru salvgardarea, păcii. Subliniind 
că R.D.G. va continua' să depună 
eforturi consecvente in direcția spri
jinirii eforturilor vizind eliberarea 
omenirii de armele)nucleare și alte 
mijloace dș nimicire in masă, el și-a j 
exprimat speranța că R.F.G. v(a pro- '

l. Y

ceda in același mod. Noi pași pe ca
lea dezarmării ar putea fi facilitați 
de reuniuni ale miniștrilor apărării 
și ale experților militari ai N.A.T.O. 
și ai Tratatului de la Varșovia, a es
timat Erich Honecker, potrivit agen
ției A.D.N.

BONN 16 (Agerpres). — întărirea 
stabilității și păcii in centrul Euro
pei ar trebui să devină un element 
central al polijdeii celor două state 
germane. ;a declarat, la o reuniune 
la Bonn, președintele de onoare al 
P.S.D. din R.F»G„ președintele In
ternaționalei Socialiste. Willy Brandt, 
titat de agenția A.D.N. Printr-o ase
menea politică cele două state „ar 
aduce un serviciu intregii Europe", 
a apreciat W. Brandt.

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). — 
Următoarea rundă de convorbiri 
dintre Angola, Cuba, Africa de Sud, 
la care participă și S.U.A.. va înce
pe la 19 septembrie, la Brazzaville 
— a anunțat ministrul adjunct de ex
terne angolez, Venancio de Maura, 
după întrevederea ne care a avut-o 
cu președintele R.P. Congo, Denis

Sassou Nguesso, informează agenția 
China Nouă.

Noua rundă ce se înscrie în pro
cesul de negocieri privind reglemen
tarea situației din sud-vestul Afri
cii va avea pe agenda de lucru, in 
mod prioritar, asigurarea securității 
și suveranității Angolei și indepen
dența Namibiei.

„Anomalia anomaliilor":

Evoluții în zona Golfului
® Acordul de încetare a focului între Iran și Irak a fost respectat 
® Forțele navale iraniene vor începe operațiunile de deminare 

a apelor internaționale
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).

— Acordul de încetcre a focu’ui in
tre Iran si Irak a fost respectat in 
pofida unor incidente minore, ele
ment care a facilitat 'misiunea 
grupului de observatori militari ai 
Națiunilor Unite — s-a anunțat ofi
cial la sediul O.N.U. din New York. 
Informațiile transmise de conducă
torul militar al grupului, generalul 
Slăvko Jovici (Iugoslavia), arată că 
cele două părți au dat dovadă de 
reținere — menționează agențiile 
A.D.N. și T.A.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Secretarul genera1 al O N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a avut o 
întrevedere cu Jan Eliarson. repre
zentantul său nerson'l la negocierile 
de pace iraniano-irakiene de la Ge
neva, transmite agenția A.P.A. Cu

acest prilej. Eliasson l-a informat 
pe secretarul general despre ultime
le evoluții ale acestor negocieri.

TEHERAN 16 (Agerpres). — For
țele navale iraniene vor începe la 
22 septembrie operațiunile de demi- 
nare în apele internaționale ale Gol
fului. pentru a garanta securitatea 
navigației in regiune — informează 
agenția IRNA. După cum a declarat 
o oficialitate militară de la Tehe
ran. această măsură intervine ca ur
mare a acceptării de către Iran a 
rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate, care deschide perspective 
de pace în zonă. Totodată. Iranul 
va saluta orice fel de cooperare din 
partea țărilor de pe litoralul Golfu
lui in vederea realizării acestor ope
rațiuni .— relevă agenția IRNA.

Țările în curs de dezvoltare 
au ajuns să finanțeze 

statele dezvoltate...
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Potrivit cifrelor publicate recent de 
Banca Mondială (B.I.R.D.), în ulti
mii cinci ani țările în curs de dez
voltare au achitat țărilor dezvoltate 
creditoare — din cauza dobinzilor 
ridicate — cu 85 miliarde dolari mai 
mult decit primiseră sub formă de 
credite. Eforturile de dezvoltare eco
nomică ale țărilor îndatorate sint 
strips legate de viitorul statelor in
dustrializate, dar acestea refuză să 
admită o asemenea interrelație. Băn
cile comerciale se arată ezitante in 
a oferi noi credite și resping cere
rile legate de acordarea de facilități 
pentru serviciul datoriilor externe. 
De altfel, chiar și Fondul Monetar 
Internațional (F.M.I.) a redus cuan
tumul creditelor sale de la 45,5 mi
liarde dolari in 1985 la 35 miliarde 
dolari în acest an.

Șomajul și inflația continuă să se agraveze 
în țări occidentale

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Ritmul general da creștere econo
mică al statelor din nordul Europei 
(Islanda, Finlanda, Danemarca, 
Norvegia și Suedia) va .'fi în anul 
viitor de 1 la sută,- se arată într-un 
raport întocmit de „Nordic Econo
mic Outlook". Rata inflației în sta
tele din regiune va fi mai mare 
decit media din Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economi
că (O.E.C.D.). De asemenea, șoma
jul va inregistra o creștere față de 
situația actuală, ajungind la peste 
4 la sută din totalul forței de mun
că. „Nordic Economic Outlook" 
este un stildlu bianual efectuat dâ 
experți ai cercurilor de afaceri din 
Statele respective. v

BONN 16 (Agerpres). — Princi
palele probleme cu care sînt con
fruntate statele membre ale Pieței 
Comune sint combaterea șomajului 
de masă și formularea de către 
N.A.T.O. de noi propuneri de dez
armare, a apreciat. într-o cuvîntare 
rostită la Madrid, Hans-Jochen Vo
gel, președintele Partidului Social-

Democrat din R.F.G. Liderul so
cial-democrat a relevat că in pe
rioada următoare se prevede * 
nouă creștere a numărului șome
rilor din țările C.E.E., care a ajuns 
în prezent la peste 16 milioane de 
persoane, si sporirea duratei medii 
a șomajului, mai ales în rindul ti
neretului.

LONDRA 16 (Agerpres). — Po
trivit statisticilor oficiale, șomajul 
afecta luna trecută în Marea Bri- 
tanle 2 291 175 persoane. Cifra re
prezintă 8,1 la sută din totalul 
populației apte de muncă.

Pe de altă parte, rata anuală a 
inflației era in iulie de 4,8 la sută.

PARIS 16 (Agerpres). — Un pro
gram in 18 puncte de reducere a 
șomajului a fost adoptat de guver
nul francez. Programul prevede în
deosebi înlesniri fiscale pentru în
treprinderile mici și mijlocii care 
creează noi locuri de muncă. în 
prezent, șomajul afectează peste 
2,6 milioane de francezi.

pentru Întărirea cooperării „sud-sud"— cu forțe unite, pentru progresul țărilor în curs de dezvoltare-
Realitățile din economia mondială, 

perpetuarea manifestărilor de criză, 
procesele și fenomenele negative ce 
afectează mai ales situația țărilor în 
curs de dezvoltare pun cu putere in 
evidență necesitatea realizării unei 
largi colaborări a acestor țări, a con
solidării unității lor de acțiune in 
efortul de depășire a dificilelor pro
bleme cu care sint confruntate și de 
întărire a poziției lor în negocierile 
cu statele industrializate.

Cooperarea „Sud-Sud“, cum mai 
este denumită colaborarea intre ță
rile in curs de dezvoltare, nu este 
un deziderat de dată recentă, nici in 
ceea ce privește conceptul, nici sua 
unghiul inițiativelor sau acțiunilor 
pentru transpunerea acestui concept 
in practica raporturilor economice 
din cadrul grupului respectiv de țări, 
încă din anii '70. in fata evidentei 
lipse de voință politică a statelor ca
pitaliste dezvoltate de a angaja un 
dialog internațional autentic și efi
cient pentru dezbaterea și soluțio
narea gravelor probleme ale subdez
voltării, țările in curs de dezvoltare 
au manifestat o preocupare tot mai 
accentuată pentru extinderea și in
tensificarea colaborării dintre ele, ca 
o alternativă viabilă la politica egois
tă a statelor industrializate față de 
lumea a treia. Această preocupare 
s-a regăsit și se regăsește intr-o se
rie de inițiative, acțiuni și platforme 
comune, cum ar fi Declarația și Pro
gramul de acțiuni privind instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, adoptate de O.N.U., 
Programul complex de cooperare e- 
conomică intre țările în curs de dez
voltare, formulat in 1976, la Ciudad 
de Mexico, de „Grupul celor 77", 
program ce a căpătat un contur mai 
precis prin Planul de acțiune de la 
Arusha, adoptat trei ani mai tirziu, 
ca și in Programul de acțiune de la 
Caracas, adoptat in 1981.

Toate acestea au dat expresie con
cretă conceptului de cooperare soli
dară „Sud-Sud", în scopul depășirii 
consecințelor dominației străine, al 
consolidării independenței economi
ce, stabilindu-se ca domenii prio
ritare dezvoltarea industrială, teh
nologică, domeniul energiei, rela
țiilor financiare etc. Mai mult decit 
atit : pentru a se asigura identifi
carea celor mai bune căi și mijloace 
de transpunere in practică a măsuri
lor stabilite in cadrul programelor 
respective, ca și a altora adoptate in

cadrul diverselor reuniuni interna
ționale, cu prilejul reuniunii la ni
vel inalt a țărilor nealiniate de la 
Harare, din 1986, a fost creată Co
misia Sud-Sud, care, la rîndul său, 
s-a reunit pină acum de .trei ori, 
ultima dată, nu de mult, la Cocoyoc, 
in Mexic.-

Tn elaborarea programelor de co
operare, țările respective pornesc de 
la realitatea pe care o reprezintă 
potențialul lor economic, atit in sfera 
resurselor, naturale (70 la sută din 
suprafețele cultivabile ale Terrei, 70 
la sută din producția mondială de 
petrol, 80 la sută din cea de bauxită, 
peste 90 la sută din cea de cauciuc, 
precum și procente însemnate in ce 
privește alte materii prime — cuprul, 
plumbul, fierul etc.), cit și in sfera 
industriilor prelucrătoare, in unele 
cazuri incluzind și sectoare de inaltă 
tehnologie. De fapt, tocmai progre
sele obținute de unele dintre țările 
in curs de dezvoltare, inclusiv în 
domeniul tehnico-științific, au creat 
posibilități reale pentru intrarea în- 
tr-o etapă nouă, superioară, mai efi
cientă, a cooperării dintre ele, depă- 
șindu-se stadiul relațiilor bilaterale, 
regionale sau subregionale (cum 
sint cele din cadrul unor organis
me ca „S.E.L.A.", „Pactul Andin", 
„A.S.E.A.N." sau „Comunitatea eco
nomică a țărilor Africii centrale" 
ș.a.) pentru a se angaja într-o coope
rare sau schimburi cu caracter in
terregional. Această nouă compo
nentă a cooperării „Sud-Sud", dato
rită unei reale complementarități a 
posibilităților existente, a dus la 
creșterea ponderii schimburilor de 
produse manufacturate și chiar la 
inițierea a numeroase acțiuni de co- 
Qperare intre țări din America La
tină și Africa, intre țări din Asia și 
Al'rica sau America Latină și Asia. 
De altfel, 60 la sută din investițiile 
Americii Latine in afara continentu
lui sint efectuate de societăți mixte 
create de statele latino-americane cu 
alte țări in curs de dezvoltare. Tot 
așa cum țări din Asia sau țări arabe, 
producătoare de petrol, au investiții 
imoortante in lumea a treia.

Creșterea ponderii schimburilor co
merciale in cadrul acestui grup de 
state, dezvoltarea cooperării in pro
ducție. transferul de tehnologie care 
se realizează, într-un cuvint, între
gul proces pe care-1 reprezintă co
operarea „Sud-Sud" nu se substituie 
și nu implică reducerea relațiilor cu 
statele dezvoltate. Dimpotrivă, cerin

țele obiective ale , unei dezvoltări 
echilibrate, stabile și sănătoase a în
tregii economii mondiale imuri 
desfășurarea unui real dialog „Nord- 
Sud“ in vederea soluționării globale 
a problemelor subdezvoltării — in
clusiv a problemei datoriei exte.ne 
deosebit de mari a țărilor in curs de 
dezvoltare, asigurarea condițiilor 
pentru progresul tuturor statelor. De 
altfel, documentul adoptat la cea 
de-a treia reuniune a Comisiei Sud- 
Sud, desfășurată in Mexic, se pro
nunță in acest sens, subliniind ne
cesitatea realizării unui nou acord, cu 
statele capitaliste industrializate in 
ce privește schimburile comerciale, 
politicile de credite și financiare, și 
îndeosebi modul de soluționare a 
problemei datoriilor externe ale 
lumii a treia.

Constituie .un mare merit, larg re
cunoscut, al președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a fi 
formulat, încă în urmă cu aproape 
două decenii, conceptul privind des
fășurarea unei largi cooperări, pe 
multiple planuri — politic, economic, 
tehnico-științific — intre țările in 
curs de dezvoltare, in scopul accele
rării progresului lor economic și so
cial, al intăririi poziției lor in nego
cierile cu statele industrializate. în 
deplin consens cu acest concept, 
România, ea însăși țară in curs de 
dezvoltare, a acționat cu consecvență 
pentru extinderea și intensificarea 
raporturilor sale cu acest grup de 
țări, indiferent de zona geografică in 
care se află — Africa, America La
tină sau Asia. în același timp. Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
au desfășurat permanent o politică 
activă, subliniind necesitatea conso
lidării unității de acțiune a țărilo- 
în curs de dezvoltare, adueîndu-și 
propria contribuție, substanțială, in 
acest sens.

Reafirmind această poziție de prin
cipiu cu prilejul recentelor vizite în 
țări din Africa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat insistent 
cerința — devenită imperativ in ac
tualele condiții internaționale — ca 
țările în curs de dezvoltare să-și 
întărească solidaritatea și colabo
rarea dintre ele. Solutionarea pro
blemelor grave ale vieții internațio
nale, arăta președintele țării noas
tre, nu poate veni din mila nimă
nui, deoarece bogății nu vor înțele
ge niciodată" de bunăvoie pe cei 
săraci. Este necesar să se înțeleagă 
că forța țărilor în curs de dezvol

tare stă în unitatea lor. într-adevăr, 
numai colaborind strîns și actionînd 
unitar, pe baza unei strategii comu
ne. țările in curs de dezvoltare pot 
să-și realizeze propriile' obiective de 
depășire a răminerii in urmă și de 
progres social și. totodată, să-și în
deplinească rolul important ce le 
revine in viața internațională.

Subliniind o dată in plus necesita
tea intăririi colaborării și solidarită
ții țărilor in curs de dezvoltare, pre
ședintele României pornește de la 
analiza obiectivă a proceselor și ten
dințelor internaționale actuale, care 
pun în evidență nu numai inflexibi
litatea statelor capitaliste dezvolta
te față de problemele cu care se 
confruntă lumea a treia, ci, chiar 
mai mult, înăsprirea atitudinii aces
tor state prin manevrarea prețurilor, 
in special la materiile prime, dar și 
la produsele manufacturate, prin ri
dicarea de noi bariere Drotecționis- 
te, prin înrăutățirea fără precedent 
a termenilor de creditare (scumpirea 
excesivă a creditului prin ridicarea 
dobinzilor). In același timp, este o 
realitate că, în ultima vreme, prin 
intermediul diferitelor forme („Gru
pul celor 7", „Grupul celor 5", în 
probleme financiar-valutare), statele 
capitaliste dezvoltate iși concertea
ză politicile economice, inclusiv în 
raporturile cu țările in curs de dez
voltare.

Avind în vedere tocmai aceste pro
cese și tendințe din viața internațio
nală, încordarea existentă in rapor
turile economice dintre statele capi
taliste dezvoltate și lumea a treia, 
mai ales ca urmare a crizei dato
riei externe, România consideră de 
o deosebită importanță organizarea 
unei conferințe la nivel inalt a țări
lor in curs de dezvoltare, care să 
dezbată și să stab’lească măsurile 
concrete, căile și mijloacele de întă
rire a colaborării dintre aceste state, 
in vederea depășirii dificultăților cu 
care se confruntă, a asigurării pro
gresului lor economic și social. Tot
odată, in cadrul acestui for ar putea 
fi elaborată o strategie comună a ță
rilor in curs de dezvoltare pentru ne
gocierile cu statele dezvoltate, în ve
derea inlăturării actualelor inechități 
din viața economică internaționa'ă, 
lichidării tendințelor negative, creă
rii unor cond’ții tot mai favorabile 
pentru edificarea unei noi ord'ni 
politice și economice internaționale.

Valentin PĂUNESCU

CONFERINȚA REGIONALA A COMISIILOR NAȚIONALE ALE 
U.N.E.S.C.O. DIN ZONA ASIEI Șl PACIFICULUI. Cea de-a noua con
ferință regională a comisiilor naționale ale Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) din zona Asiei și Paci
ficului va avea loc la Beijing, în perioada 22—27 septembrie. Agenda 
de lucru a conferinței include probleme legate de promovarea eficienței 
programelor U.N.E.S.C.O. in Asia și Pacific, activitățile ce urmează a fi 
întreprinse in cadrul Deceniului mondial al dezvoltării culturii (1988— 
1997) și Anului internațional al alfabetizării (1990). precum și de pro
gramul de eradicare a analfabetismului în Asia și . Pacific.

LA PRAGA, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 

■ Milos Jakes, a avut o întrevedere 
cu președintele Organizației Po- 

• porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. Inter- 

I locutorii au analizat perspectivele 
soluționării pe cale pașnică a pro
blemei accesului Ia independență al 

I Namibiei, situația din sudul Africii.
CONVORBIRI LA BEIJING. Li 

Peng, premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a avut con- 

| vorbiri cu Lee Kuan Yew. primul- 
ministru al Singaporelui. aflat in 

I vizită la Beijing. Cu acest prilej, 
au fost examinate modalitățile de 
promovare a relațiilor bilaterale. 

Inoi mijloace de extindere a coope
rării comerciale, economice și teh
nologice intre cele două țări. în 
același timp, a fost efectuat un 

I schimb de vederi asupra situației 
din Asia și din lume.

■ VIZITA. Agenția V.N.A. rela
tează că R. Ahmed, secretar ge- 

I neral adjunct al O.N.U., reprezen
tant special al secretarului gene
ral al Națiunilor Unite, a efectuat 

I o vizită in Vietnam. El a fost 
primit de ministrul de externe 

,| vietnamez. Nguyen Co Thach, și a 
conferit cu adjunctul ministrului 

I de externe. Tran Quang Co. asu
pra unor probleme de interes co
mun.

ACORD DE COOPERARE TEH- 
■ NICO-ȘTIINȚIFICA. La Abidjan a 

fost Încheiat un acord de coope- 
' rare tehnică și științifică intre sta

tul Cote d'Ivoire și R.P. Chineză. 
Cu acest prilej a fost exprimată 

| dorința celor două țări de a se ex- 
t'nde și materializa cooperarea in 

I aceste domenii prin schimbul de 
experiență și de rezultate concrete, 
aplicabile în diverse sectoare ale 

I economiei și protecției mediului în
conjurător.

. SUCCESE ALE FORȚELOR AR
MATE ANGOLEZE. în cursul ope
rațiunilor din ultimele zile, unită- 

I file, forțelor armate angoleze au

provocat grele pierderi rebelilor, 
cifrate la peste 365 de oameni, re
latează agenția ANGOP. reluată 
de A.D.N. Cele mai intense lupte 
s-au dat in provincia Cangumbe, 
care este acum sub deplinul con
trol al forțelor armate naționale. 
Cu prilejul acțiunilor de luptă a 
fost capturată o însemnată canti
tate de material militar.

LA PISA (ITALIA) AU CONTI
NUAT LUCRĂRILE CELUI DE-AL 
IV-LEA CONGRES ANUAL AL 
INTERNAȚIONALEI LIBERALE. 
Participantii dezbat probleme ale 
dezarmării, situația din Orientul 
Mijlociu si America Latină, alte as
pecte ale actualității internațio
nale.

DEFICITUL COMERCIAL AL 
S.U.A. a fost in' luna iulie — după 
ajustările sezoniere — de 9.5 mi
liarde dolari. Cifra reprezintă o 
scădere de 27,9 la sută fa fă de 
deficitul din iunie , (13,2 miliarde 
dolari). In luna respectivă. im
porturile s-au cifrat la 34,5 miliarde 
dolari (mai mici cu 3,4 miliarde) ; 
în schimburile cu Japonia, S.U.A. 
au înregistrat Un deficit de 4,4 mi
liarde dolari.

CONGRESUL S.U.A. a aprobat 
suma de 65 milioane dolari pen
tru construirea în statul Colorado 
a unui poligon destinat testării 
componentelor din cadrul progra
mului „Inițiativa de Apărare Stra
tegică" (S.D.I.). Această sumă face 
parte din bugetul destinat construc
țiilor militare care, in noul an fis
cal ce înceoe, la 1 octombrie, se va 
ridica la 8,8 miliarde dolari.

LA LONDRA. Aflat intr-o vizită 
oficială în capitala Marii Britanii, 
primul-ministru al Maltei. Edwa-d 
Fenech Adami, a avut o rundă de 
convorbiri cu șeful guvernului bri
tanic, Margaret Thatcher. Interlo
cutorii au examinat cu prioritate 
probleme bilaterale, relațiile Mal
tei cu C.E.E. și cu țările membre 
ale Commonwealth-ului, chestiuni 
privind regiunea Mediteranei.

BALANȚA COMERCIALA A 
ELVEȚIEI a înregistrat, in luna au- 1 
gust cel mai mare deficit lunar de . 
cind se intocmțsc statistici : 1,31
miliarde franci,- cu 90,7 la sută mai I 
mult decit in aceeași lună a anului 
trecut.

PRIMIRE. Președintele Nigeriei '
și președintele executiv al Comu
nității Economice a Statelor Vest-' I
Africane (ECOWAS), Ibrahim Ba- I
bangida, l-a primit la Lagos pe 
Memba Jatta, ministrul planificării I
economice și dezvoltării indus
triale din Gambia și președin
te al Consiliului ministerial al 
ECOWAS. Cu acest prilej, Ibra
him Babangida a reafirmat spri- I
jinul țării sale față de eforturile 
întreprinse de ECOWAS în di
recția creșterii și menținerii stabi- | 
litâtii economice, dezvoltării co
operării multilaterale și sporirii , 
nivelului de trai al popoarelor din 
țările membre. I

„COSMOS 1969“. în Uniunea So- I 
vietică a fost lansat satelitul arti- | 
ficial al Pămîntului „Cosmos 1969“. 
Aparatura de la bordul satelitului . 
este destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic. '

60 DE MILIOANE DE AUTOVE- I 
HICULE A PRODUS „TOYOTA 
MOTOR CORP" din 1935 — cind a 
realizat prima mașină — si pină la . 
14 septembrie 1988. La Tokio se 
precizează că este vorba de prima 
companie niponă care a atins, prin . 
cumul, această cifră. Din acest to
tal, autoturismele au reprezentat | 
69 la sută. în Statele Unite, fie
care din primele trei firme in i 
acest domeniu — „General Mo
tors", „Ford" si „Chrysler" — a de- 1 
pășit pină acum cifra de produc
ție de 60 milioane unități. |

REUNIUNE O.P.E.C. Secretarul 
general al Organizației Țărilor i 
Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), 
dr. Subroto, a informat că reuniu- I 
nea Comitetului ministerial pentru 
prețuri al O.P.E.C. va avea loc in I 
zilele de 25 și 26 septembrie. Din | 
comitet fac parte miniștrii petrolu
lui și energiei din Nigeria. Alge- . 
ria. Indonezia, Arabia Saudită și 
Venezuela. 1

URAGANUL ..GILBERT" A I 
PROVOCAT DAUNE CONSIDE- | 
RABILE IN INSULA JAMAICA. 
Conform unor aprecieri prelimina- ■ 
re, uraganul a distrus circa 50 la 
sută din totalul fondului de locuin- 1 
te al tării, iar l milion de persoane 
au rămas fără adăpost. Numai in 
capitală, orașul Kingston, au fost | 
avariate sau distruse 65 la sută din 
clădiri: Uraganul se îndreaptă spre i 
coasta Guatemalei, unde quvernul 
a decretat stare de urgentă. $i în 
Costa Rica circa 1000 de persoane 
au rămas fără adăpost ca urmare 
a alunecărilor de teren si inunda- I 
fiilor.
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