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eficiență înaltă, calitate superioară

e aceste locuri, se spune, ar
fi fost surghiunit îndrăzne
țul și neconsolatul poet al
Romei. Ovidiu. Dar așezarea de
astăzi, care îi poartă și îi perpe
tuează numele în eternitate.
nu
face decit să dezmintă, e drept,
după două mii de ani, imaginile
înfricoșătoare, deznădăjduite din
„Triste" și „Pontice".
Primărița de la Ovidiu. Aurica
Spătărelu, ne oferă spre consultare un studiu sociologic alcătuit
aici. în primăvara acestui an.
— La ce vă slujește studiul ?
— Cum la ce ? — ridică ușor
din sprincene interlocutoarea. Pu
tem porni la drum fără să ne cu
noaștem in amănunțime
forțele,
resursele, oame
nii ? Posibilități
le și perspecti
vele ?
Drumul este cel
al modernizării ;
drumul
fostului
umil sat dobro
gean către con
diția prosperă de
indusașezare
trial-agrară. Primii pași au Si
O
fost
făcuți.
confirmă doi . indicatori
sinte
tici : in perioada de după Con
gresul IX, producția industria
lă a așezării a crescut de 4,5 ori,
iar producția agricolă de 6,7 ori.
în alti termeni — un bazin legu
micol al Constantei si Litoralu
lui, o activitate industrială care
concurează în valoare unele orașe :
aproape un miliard de lei. Pe te
ritoriul așezării scapără kilowați
una din veteranele energeticii ro
mânești de după 23 August, termo
centrala Ovidiu II. și trec
vreo
cinci kilometri ai magistralei al
bastre Poarta Albă — Midia. Nă
vodari. cu podurile, ecluza si por
tul aferente. Și tot aici iși desfă
șoară activitatea rentabilă, cu be
neficii mereu în creștere, o uni..Erou
tate distinsă cu titlul de
Asociația
al Muncii Socialiste" :
economică intercooperatistă pentru
creșterea păsărilor „Lumina".
— Știți, nu intenționăm o „fișă"
monografică...
— Da. dar sint reperele indispen
sabile pentru tema pe care mi-ați
propus-o: resorturile patriotismului.
Tocmai ele, aceste Împliniri, sint
temeiurile patriotismului socialist.
Oamenii văd. simt si înțeleg că pa
tria înflorește pretutindeni, si aici
la noi. prin munca spornică de fie
care zi. Tot acest tablou de împli-

P

niri. In locul tristelor realități dintr-un trecut nu prea îndepărtat, ii
face Pe oameni să-și conceapă alt
fel rosturile in colectivitate, să-și
înțeleagă intr-un fel superior obli
gațiile cetățenești. Dovadă și faptul
că. de trei ani consecutiv, comuna
noastră ocupă locul I pe județ în
întrecerea dintre consiliile popu
lare. Patriotismul
se manifestă
astăzi la un alt nivel de civilizație,
la un alt grad de demnitate, la un
alt orizont de conștiință.
— Mai concret ?
— Iată, tot studiul pe care vi
că.
l-am prezentat relevă faptul
după o perioadă intensă de fluctua
ție. oamenii încep să se ..așeze'1.
De ce ? Fiindcă au unde munci și

Faptele pentru țară

BUCUREȘTI

Livrări
suplimentare
la export

j măsura iubirii de țară m

în ansamblul acțiunilor ce se în
proiectare din domeniu — în pofida
matoare de resurse materiale, enertreprind în fiecare unitate economi
getice, ca și de tortă de muncă. Este
unor rezultate bune obținute intr-un
Eforturile depusa de nu
că pentru înfăptuirea corespunzătoa
timp foarte scurt, față de cerințele
deci cit se poate de evident că aces
meroase colective de oameni ai
re a sarcinilor de plan, o atenție
mereu crescînde de piese turnate pe
te sectoare primare condiționează în
muncii din industria Capitalei
deosebită trebuie acordată creșterii
care Ie reclamă economia noastră,
cel mai înalt grad buna desfășurare
a întregii activități in întreprinde
gradului de valorificare a resurselor
fată de noile exigente calitative
pentru realizarea integrală
a
rile în care ele există sau pe care
materiale, concomitent cu gospodă
sporite ale produselor care se faproducției-'fizice, înnoirea și di
acestea le servesc, intervin cu o pon
rirea rațională și economisirea se
brică și fată de cerințele impuse de
versificarea produselor, moder
dere hotăritoare in realizarea unor
utilizarea rațională a materiilor pri
veră a acestora, cu reducerea con
nizarea1 procedeelor tehnologice
me. materialelor, combustibilului si
sumurilor specifice. în acest sens,
indicatori de eficientă economică
de execuție au condus și la ob
secretarul general al partidului, to
energiei, se constată că în acest sec
din unitățile industriale. Iată de ce,
ținerea unor înseninate depă
varășul Nicolae Ceaușescu, la ședința
in cadrul amplului program de ortor se impun cu stringentă o seamă
comună ia Consi
de perfecționări.
șiri' ale sarcinilor de plan la
Nu în suficientă
liului Național al
export. Astfel, electroniștii în
măsură experien
Oamenilor Muncii
treprinderii de calculatoare, prin
însemnate
economii
de
energie
ca
rezultat
și a Consiliului
ța inaintată. teh
lansarea în fabricație a unor
Național al Agri
nicile și tehnolo
produse cu performanțe tehno
culturii din luna
giile elaborate de
al acțiunii de perfecționare tehnologică
logice ridicate, au livrat supli
iunie a.c„ arăta că
cercetare sint aeconomisirea re
similate și genementar partenerilor de peste ho
surselor materiale
ralizațe de protare, in perioada care a trecut
a sectoarelor calde
și energetice in
ducție ; continuă
din acest an, aparataj electronic
toate ramurile și
încă să se
i aplice
in valoare de peste 33 milioane
procedeeI neecosectoarele de ac
lei, iar cei ai întreprinderii de
nomice. se lucrează cu utilaje îmtivitate reprezintă unul dintre obiecganizare si modernizare a produc
piese radio și semiconductor!
bătrinite moral, generînd rebutări si
tivele primordiale ale amplei acțiuni
ției, multe Întreprinderi care au sec
toare calde si-au propus și au apli
consumuri de energie și materiale,
de perfecționare a organizării și moBăneasâ, in valoare de 31 mi
dernizare a proceselor de producție
în același timp, deși în multe din
cat o serie de măsuri care âu con
lioane lei. La rindul lor, specia
care se desfășoară in prezent in eco
dus la creșterea eficienței economi
noile capacități au fost implementa
liștii întreprinderii „Conect",
nomia națională.
ce si îmbunătățirea condițiilor de
te tehnică modernă, tehnologii de
angajați intr-un efort susținut
Acțiunea de reducere a consumu
muncă in aceste sectoare primare ale
virf. există incă o slabă preocupapentru onorarea in avans a pre
industriei.
rilor materiale și energetice vizează,
re pentru atingerea parametrilor
vederilor contractuale pe anul
în. mod firesc, toate ramurile eco
Și totuși, așa cum aprecia secreta
proiectați
la
unele
din
aceste
capanomiei. Ea are insă o importantă cu
in curs, au înscris pină in pre
rul general al partidului cu prilejul
cități.
atit mai mare atunci cind este vorba
zent o depășire cu 28.3 milioane
vizitelor de lucru în unele unități'
de economisirea unor resurse scum
Cu ocazia unor analize efectuate
lei, iar cei de la întreprinderea
industriale din țară si din Capitală,,
pe, deficitare, cum sint metalele ne
care dețin importante sectoare caldei • în întreprinderi, a unor expoziții or
de electronică industrială au
feroase, și otelurile aliate și inalt
— concluzie reafirmată și la o re
ganizate pe tema gospodăririi și utiexpediat beneficiarilor externi
aliate, pentru fabricarea cărora tre
centă consfătuire pe această temă
produse peste plani in valoare
buie să se procure din import o se
care a reunit un mare număr de
Viaicu RADU
rie de produse de aliere. Este ade
de 12,6 milioane lei. (Agerpres)
cadre de conducere și specialiști din
vărat, țara noastră și-a dezvoltat, o
industrie și unități de cercetare și,
(Continuare in pag. a IlI-a)
puternică industrie siderurgică, realizind peste 98 la sută din sortimen
tele necesare de otel cu caracteristici
superioare. în același timp, printr-un larg efort investițional in
multe ramuri industriale, și cu dppsebire in construcția de mașini, au
fost create mari si moderne secții
de turnare a piesfelor din otel, fontă
și neferoase, de forjă și de trata
mente termice. Acest lucru nu în
seamnă insă că metalele neferoase
sau oțelurile aliate si înalt aliate pot
fi utilizate fără discernâmirit. ori
cum, așa cum. din păcate, se mai
întîmplă în unele cazuri.
Unitățile industriale din tara noas
tră utilizează anual citeva milioane
do tone de piese forjate sau turnate
din oțel, fontă si neferoase. Practic,
Sint zile de toamnă in care efortu
Săptămina în care ne aflăm
este
sate, este nevoie ca mijloacele mecase poate spune că aproape jumătate
rile oamenilor muncii din agricultu
hotăritoare pentru realizarea in penice de recoltare să fie folosite la îndin metalul produs și utilizat in tară
ră,
ale.
organizațiilor
;
de
partid
de
la
rioadele
optime
stabilite
a
insămințătreaga capacitate, . creindu-se
creindu-se toate
este prelucrat, intr-un fel sau altul,
sate trebuie să se indrepte in totali
rilor de toamnă. în toate unitățile acondițiile pentru funcționarea lor ne
In sectoarele calde existente in eco
tate spre executarea in cele mai bune
gricole din zonele colinare, munca in
întreruptă pe tot parcursul
zilei.
nomia națională. Acest lucru situea
condiții și la termenele, stabilite a tu
cimp trebuie astfel organizată incit
Cerința intensificării ritmului la cu
ză țara noastră, din punct de vedere
turor
lucrărilor
agricole.
Volumul
de
să
se
lucreze
din
zori
și
pină
seara
la
les este cu atit mai imperioasă cu cit
cantitativ, în primele zece locuri în
muncă este
*
pe cit. de mare, pe atit
semănat și în două schimburi la arat
chiar și la această dată pe o bună
ierarhia țărilor, europene dezvoltate
de
complex,
și
tocmai
de
aceea
grija
și
pregătirea
terenului,
asigurindu-se
parte din suprafețele care urmează a
industrial.
■ de căpetenie a fiecărui lucrător din
condițiile necesare pentru ca aici în
fi însămințate cu orz și grîu recolta
Saltul cantitativ este intr-adevăr
agricultură trebuie să fie acum strinsămînțările să se poată încheia pină
de porumb sau sfeclă nu este strînimpresionant. Ceea ce presupune
gerea tuturor roadelor pămintului și
cel tirziu la 1 octombrie. Acum, cind
să, ceea ce de acum ridică serioase
existenta unei puternice baze ma
pregătirea
cu
cea
mai
înaltă
răspun

la
restanțele
de
la
mijlocul
decadei
probleme în ce privește realizarea
teriale si cadre specializate cu înal
dere a recoltei viitoare de cereale pătrecute s-au adăugat și nerealizârile
unui semănat de bună calitate. Sub
tă pregătire profesională. întreprin
ioase, astfel incit in 1989 să se poată
din ultimele zile ale săptămînii dato
nici un motiv nu trebuie admisă ideea
deri. constructoare de mașini din
obține o producție cel puțin la nive
rate in special ploilor, este absolut
că însămințarea acestor suprafețe va
țară — „23 August" din București,
lul prevăzut. Iată de ce, in spiritul
necesar să se realizeze o asemenea
putea fi prelungită cu numărul de
„Tractorul" și întreprinderea de au
indicațiilor
formulate
de
secretarul
mobilizare de forțe incît in fiecare
zile ce s-au pierdut din cauza netocamioane din Brașov, întreprin
general al partidului la Consfătuirea
unitate să fie depășite vitezele zilnice
recoltării lor la timp. în absolut toa
derile de piese turnate din Cimpina,
de
lucru
pe
probleme
de
agricultură,
la
semănat
și
la
pregătirea
terenului.
te
Cazurile trehuie găsite soluții prac
Rîmnicu Sărat, Alba-Iulia și altele
a sarcinilor stabilite la recenta șe
Cu forțe sporite și mai bine organizat
tice pentru a se lucra repede și bine.
— au fost dotate cu linii moderne
dință a Comitetului Politic Executiv
trebuie să se acționeze și in zonele de
automate si mecanizate de turnare
Buna aprovizionare a populației și
al C.C. al P.C.R., acum este nevoie nu
cimpie, unde de fapt sîht cele mai
ce constituie veritabile prototipuri
asigurarea stocurilor pentru iarnă im
numai
de
participarea
activă
la
mun

mari suprafețe de semănat. Cu for
ale modernizării sectoarelor calde.
pun intensificarea muncii pentru
ca cimpului a tuturor forțelor din ața mecanică de care dispun aceste
Interesul manifestat pentru moder
culesul legumelor, fructelor și strugu
unități,
însămînțările
se
pot
încheia
și
gricultură,
ci
și
de
un
temeinic
con

nizarea: acestor compartimente de
rilor. Prioritate trebuie acordată acum
în aceste zone la termenul stabilit —
producție este cit se poate de firesc.
trol asupra modului in care se desfă
stringerii tuturor legumelor perisabiadică
cel
tirziu
10
octombrie.
Sectoarele calde prezintă o impor
le,
tomatelor în special, spre a se evișoară însămînțările și recoltarea, cum
tanță deosebită in ansamblul econo
ta orice risipă. Concomitent cu recoleste organizat transportul produselor
Recoltarea porumbului, a celormiei naționale intrucît. ca sectoare
tarea este necesar să se acționeze
pentru ca; subliniem, absolut întrea
lalte culturi de toamnă este luprimare, asigură o mare parte din
pentru menținerea în stare de
... pror.
ga
producție
să
fie
strinsă
și
depozi

crarea
Spre
treexecutarea
căreia
necesarul de componente (repere,
ducție a tuturor grădinilor, ploile din
tată in cele mai bune condiții, pentru
buie mobilizate toate forțele din
subansamble) din structura produ
ultimele zile făvorizind
prelungirea
selor finite, o gamă largă de piese
ca absolut nimic să nu se piardă, să
Agricultură. în acest scop, pe lingă
perioadei de vegetație
a culturilor,
de schimb etc. Pe de altă parte, tur
nu se risipească.
participarea tuturor locuitorilor de la
dezvoltarea in continuare a plantelor.
nătoriile, forjele și agregatele de
tratament termic sint mari consu-

Prima parte a anchetei
social-politice a. fost pu
blicată in numărul 14 333.

cîstiga corespunzător aici.. acasă,
atit in agricultură, cît și în indus
trie. Mai mult, constatăm că în
ultimii cinci ani numărul.
familiilor a crescut cu circa o treime.
E mai mult decit sporul natural.
Explicația ? Mai ales tinerii gă
sesc aici pentru ei un larg evantai
de meserii frumoase, atit tradițio
nale. cît si moderne. Din această
toamnă s-au deschis două clase pro
fesionale, cu profil industrial și
agricol, alte clase de liceu seral.
Am construit pină acum peste 500
de apartamente, dintre care 200 în
acest an. Venind dinspre Aeropor
tul Kogălniceanu, le-ați văzut
desigur cit sint de cochete si lumi
noase... Dar rețineți un lucru foar
te important : toate acestea si încă
altele, din programul de organi
zare și modernizare se fac nu
ci si cu
numai pentru oameni,
cu
oamenii. Permanentul dialog
conlucrarea
oamenii, sfătuirea si
cu cetățenii, principiu fundamental
de conducere datorat secretarului
general al partidului, reprezintă
un inepuizabil izvor de inițiativă,
de implicare creatoare în viata
obștii, . cu alte cuvinte, de pairi o tism revoluționar.

oc ,al atitor surprize arheolo
gice. faleza tomitană a mai
produs una. de proporții, la
începutul acestui an. Ca si in cazul
magnificului edificiu roman
cu

L

Recolta de toamnă—grabnic adunatăj

însămînțările — exemplar executate!
Măi ales în această perioadă de virf
a culesului se impune să se acțione
ze cu fermitate pentru eliminarea
grabnică a neajunsurilor semnalate in
valorificarea producției de legume, asigurîndu-se in fiecare județ, in fie. care localitate condițiile pentru apro
vizionarea din abundență cu legume
a piețelor și unităților prelucrătoare.
Tn zootehnie, o serie de lu
crări stringente — stringerea și insilozarea tuturor resurselor furajere,
pregătirea pentru iarnă a adăpostu
rilor ș.a. — trebuie efectuate fără intirziere, astfel incit în fiecare fermă
zootehnică să se asigure tot ce este
necesar pentru creșterea și îngrijirea
animalelor in anotimpul friguros, pen
tru sporirea în continuare, a efective
lor și a producției. Concomitent cu
menținerea la pășunat a animalelor,
este nevoie să se acționeze pentru
strîngerea grabnică a tuturor furaje
lor grosiere și a celorlalte nutrețuri
existente în cimp, o atenție deosebită
acordindu-se acum însilozării resurse
lor furajere destinate acestui scop.
Pretutindeni, in această perioadă,
ziua de muncă in agricultură să fie
folosită din plin de toți locuitorii sa
telor, să fie zi de muncă efectivă, fără
ședințe inutilă sau alte preocupări
care sustrag forțele de la principale
le lucrări ; culesul și semănatul !

D!H ACTUALITATEA SOCIALISTĂ
• reportaje • însemnări •

Drumuri noi în Delta Dunării
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La întreprinderea de contactoare din Buzău se muncește intens, bine orqanizat,
pentru finalizarea sarcinilor de producție. In imagine : in secția de montaj a
aparatajului electric se fac probele de funcționare ale unui nou lot de relee

Foto : E. Dichiseanu

în total se vor tăia 6
bucle. Adică traseul Tulcea — Sfintu Gheorghe se
va scurta cu 32 de km. de
bitul celui mai lent braț al
Dunării crescînd cu 43 la
sută. Și nu este vorba nu
mai de o nouă cale navi
gabilă (care înseamnă eco
nomie de timp, de bani), va
fi ciștigat si teren pen
tru agricultură. Cu rapida
.,Diana" am cronometrat 24
de minute pentru parcurge
rea unei bucle complete din
vechiul traseu și doar 6
minute — deplasarea pe
canalul cel nou ! O por
țiune. deci, din „șantierul"
brațului Sfintu Gheorghe,
care de la kilometrul 19
pină la kilometrul 84 este
„populat" de gabare — care
transportă piatra brută ne
cesară consolidării cheiului
de acostare a bărcilor pes
cărești de Ia Ciotica. fel de
fel de remorchere, draga
..Delta 1“ — care aruncă
moderat pămîntul la 20 de
metri distanță, moderna
„Delta 2“ — care exact la
kilometrul 54 iși pusese în
funcțiune cele 120 de cupe
înlănțuite pe sistemul ele-

vator. zvîrlind mult mai
eficient încărcătura, la 40
de metri. în același timp
suplinind si două opera
țiuni : releu de draglină și
buldozer... De fapt, este
programul.de lucru al bri
găzii ..Independenta" —
cum ne explică șeful de
brigadă, ing. Remus Geor
gescu — care se ocupă de
regularizarea și moderni
zarea
Canalului
Sfîntu
Gheorghe, de amenajarea
piscicolă Murighiol. de con
strucția unei ferme de pal
mipede. a unui centru de
măcinis. a unui alt centru
de reparații mașini grele
(chiar la Sfintu Gheorghe),
de modernizarea unor cher
hanale de la Ciotica și
Sfîntu Gheorghe, a unor spații pentru între
prinderea de exploatare
complexă a resurselor na
turale din Delta Dunării
etc. „Independenta", una
dintre cele 4 brigăzi ale
întreprinderii-antrepriză de
construcții și montai pen
tru Delta Dunării (aparținind Centralei „Delta Du
nării"). în plan avînd în
scrise — ne confirmă direc-

mozaic.
devenit o bijuterie a
Constantei și a țării, săpăturile
pentru temelia unui viitor bloc au
scos la lumina zilei un monument
de mare valoare. O construcție
sepulcrală continînd în
interior
fresce pictate intr-o cromatică văe,
despre care specialiștii s-au pro
nunțat a fi din secolele II—IV e.n.
— Descoperirea
de
excepție,
recent făcută în necropolele Tornisului — apreciază dr. Adrian Ra
dulescu, directorul Muzeului de is
torie națională și arheologie din
Constanța — se înscrie ca o nouă și
remarcabilă dovadă privind persis
tenta și continuitatea de viețuire
în aria dintre Dunăre și Mare,
precum și remarcabila dezvoltare
economică, artis
tică și spirituală
în această vatră
geto-dacică. Vor
bind in termeni
mai largi, Dobrogea, depozita
ră de însemnate
vestigii alei unui
trecut glortos, a
întregit patrimo
niul cultural na
țional cu valorl
deosebite,
care
constituie titluri
de mindrie pentru toți. fiii pa
triei, un permanent imbold creator
în opera de înflorire a României
socialiste.
— Ați anticipat întrebarea oare
ne aduce aici, in acest tezaur de
istorie : ce rol ocupă istoria în
cultivarea și îmbogățirea simtămintelor patriotice ?
— Este evident că nu putem
Înțelege prezentul și viitorul fără
să ne sprijinim pe trecut, pe experiența valoroasă a
Înaintașilor
noștri, pe tot ceea ce s-a acumulat
de-a lungul veacurilor, ca bunuri
istorice de largă recunoaștere, pe
documentele care grăiesc adevă
rul despre lupta poporului pentru
libertate și independentă. pentru
un trai mai bun. Avem datoria,
obligația morală să ne cunoaștem
trecutul mai îndepărtat sau mal
apropiat și. prin filtrul prezentului.
să prospectăm societatea de miine.
Mi-aș îngădui să reamintesc, in
această ordine de idei, a însemnă
tății istoriei pentru făuritorii de is
torie. recenta apreciere făcută de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în
cuvintarea
rostită
cu
prilejul

torul tehnic al unității, ing.
Constantin Tacorian — alte
importante obiective: ame
najarea agricolă de la 1
Mai. amenajarea complexă
a zonelor Sireasa, Babina,
Cernovca. irigații pe 13 000
ha. amenajări piscicole la
Sarica. Ceamurlia, Stipoc,
Chilia... : mii de oameni
(toată gama de meserii
pentru construcțiile civile,
industriale și agricole, plus
specialiști pe buldozere,
dragline, drăgi, graifere
etc.) — asigurînd dinamica,
ritmul realizării.
Stop-cadru in inima Del
tei — cel mai tinăr pămînt
al tării, una dintre cele
mai luxuriante, cele mai
din
spectaculoase
delte
lume : elegante brațe.
. . îritOrtocheate canale, neașteptate pătrunzișuri care
acceptă doar subțirimea
bărcilor spre a dezvălui
alte și alte ochiuri de apă,
sticla unor uriașe lacuri,
păduri de stuf, generozita
tea și m.elancoLia sălciilor
albe, a trestiilor, a plopi
lor. nesfirsitul ioc al nufe
rilor ; apoi, zăvoaiele și
grindurile — casă bună

celor 327 de specii de pă
sări. dintre care — știe tot
omul — 109 străbat tenace
continente, mări, oceane ca
să ajungă în fiecare an. la
timp, la Dunăre. De la Letea la Caraorman. de la
Babadag la insula Sacalin,
de la rezervația Perișor la
gura Portiței — alte pei
saje. alte imagini, fiecare
cu bogățiile ei, cu un anu
me specific. Delta Dună
rii ! Spațiu dăruit,, de
fantezia naturii, care, pe
harta țării. dezvăluie la
timpul
prezent,
astăzi,
puncte fierbinți, de mari
program
..un
prefaceri.
grandios, cu adevărat revo
luționar — cum îl definea
dr. Marin Nițu. directorul
Centralei ..Delta Dunării"
— care înseamnă transfor
marea naturii, schimbarea
reliefului, noi teritorii ale
noii revoluții agrare, pre
faceri de nebănuit, un. pro
gram la care participă
peste 12 000 de oameni".
440 000 de ha — suprafața

Smaranda OȚEANU
(Continuare in pag. a V-a)

Victor VÂNTU
(Continuare în pag. a V-a)

Poporul,
adevăratul
creator al culturii
în lucrările de estetică • rarii din secolele trecute a
și teorie literară s-a insis
comunității noastre de ori
tat și se insistă îndelung
gine, limbă, teritoriu și
asupra rolului pe care po
destin istoric. Astfel, pri
porul ii are îri făurirea
mele acte de cultură scrisă
limbii,
culturii și litera
— traduceri, tipărituri, cro
turii sale. Lucru normal,
nici. însemnări memoria
știut fiind că limba este
listice — iși propun ca
unul dintre elementele de
obiective
centrale
afir
cisive care definesc din
marea și păstrarea unității
punct de vedere etnic o
și individualității specifice
colectivitate
umană isto
a poporului român, contra
ricește formată, iar o cul
cararea presiunii politice
tură și o literatură națio
și culturale pe care o exer- '
nală nu pot exista în afara
citau, cu scopuri de asinii- /
materialului de comunica
lare. marile puteri încon
re. a sensurilor multiple
jurătoare. în această pri
pe care le oferă cuvintele.
vință. scrierile lui Coresi,
Interesul pentru cultivarea
Varlaam, Sim ion Stefan,
limbii naționale coincide,
Grigore Ureche^ Miron și
aproape la toate popoarele,
Nicolae Costin. C. Canta- !
cu lupta lor de emancipare
Cuzino-Stolnicul. Dimitrie
politică și socială, de afir
Cantemir — pentru a nu
mare a drepturilor si asaminti decit pe citeva din
pirațiilor lor legitime.
tre marile personalități
Limba și literatura naoare a.u patronat începutu
țională constituie un anrile procesului de regene- ’«
samblu definitoriu pentru
rare politică și spirituală
poporului,
spiritualitatea
a poporului român — pre
un factor de coeziune și
luate și imbogățite cu. noi
forței
unitate.
expresia
argumente și obiective, vor
sale de afirmare demnă in
constitui punctul de spri
tre celelalte popoare ale
jin pe care se va contura
lumii. Reașezind la locul
platforma
ideologică
și
lor meritat marile valori
programul de acțiune ini
ale limbii și literaturii na
țiate de Școala Ardeleană
ționale, ale culturii și is
și continuate de generația
toriei românești. Congresul
de spirite luminate și
al IX-lea al P.C.R.. care
luptătoare din prima ju
. a marcat o nouă, etapă in
mătate a Secolului trecut
dezvoltarea generală a so
Domeniile în care se incietății noastre socialiste,
scrie contribuția acestor
a determinat o amplă șl
truditori pentru înălțarea
fertilă acțiune de valorifi
noastră printre popoarele
care a moștenirii culturale,
lumii sint destul de varia
de orientare a spirituali
te, ele cuprinzînd lingvis
tății românești către pro
tica și istoria, religia și
priile sale izvoare ce nu
imorala, retorica și geogra
pot sălășlui în altă parte
fia, filozofia și sociologia,
decit in munca si creația
literatura și medicina. în
istorică a poporului român.
cadrul acestor .manifestări
„O națiune, un popor
se impun ca factori hotă—
arăta
tovarășul
rîtori noțiunile de tară și'
Nicolae
Ceaușescu
—
de popor, concepute ca
nu pot exista fără o isto
realități durabile, genera
rie, fără o cultură și o
toare și purtătoare de isto
limbă proprie. Aceasta con
rie, concretizare a tradi
stituie chezășia și forța
țiilor și aspirațiilor de
fiecărui popor — și, așa
emancipare, de
eliberare
cum am menționat, poporul
națională și socială, elenostru Însuși a creat, de-a
mente de la care pleacă și
lungul mileniilor, limba,
spre care se întorc., sub
11
cultura românească. Oaegida adevărului,
toate
menilor de stiintă si de
eforturile oamenilor de
cultură le revine misiunea
cultură
îndreptate
spre
s-o păstreze, s-o perfecdescătușarea
energiilor
ționeze și să asigure întot
constructiveale
__ ________
„
națiunii.
deauna ca ea să ocupe un
Ideea de progres materiai
loc demn in rindul limbi
și social se împletește
lor și culturii universale".
strins și determinant
~________ ___
cu
Istoria culturii românești
cea de progres cultural, to
atestă fără putință de în
tul fiind pus sub semnul
doială că, în toate epocile,
dorinței de luminare a
pagina scrisă devine un
maselor, de trezire a con
mijloc de promovare a
științelor și de mobilizare
idealurilor
colectivității,
a lor la lupta pentru cîștiacestea acționind asupra
garea unității, independen
scriitorului, a gindurilor si
ței și drepturilor democra
limbii sale cu rol de
tice. Reușita oricărei ini
terminant. Adevăr cu va
țiative pare a fi hotărîtă
loare generală pe care îl
in concepția cărturarilor
atestă plenar realitățile
vremii de ridicarea nivelu
propriei
noastre istorii
lui de cultură al maselor
cultural-literare.
apariția
populare, de dezvoltarea
și afirmarea conștiinței de
sine a poporului
român
Al. HANȚA
coincizînd în timp cu des
(Continuare in pag. a IV-a)
coperirea de către cărtu
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Modul în care se manifestă comuniștii In organismele autoconducerii muncitorești — prin spirit revoluționar, prin atitudine combativă
față de lipsuri, prin, soluțiile propuse pentru eliminarea lor — repre
zintă și trebuie să reprezinte, se subliniază cu toată claritatea în
Tezele secretarului general al partidului pentru viitoarea plenară a C.C.
al P.C.R., principala cale de a asigura perfecționarea continuă a activi
tății acestora, funcționarea tot mai eficientă a cadrului democratic de
conducere a întreprinderilor, E suficient să participi la adunările ge
nerale ale oamenilor muncii pentru a constata „pe viu" ce forță im
primă comuniștii cadrului democratic de conducere a întreprinderilor.
Există sute, mii de exemple care atestă consecvența, mai ales în ulti
mul timp, sub influenta orientărilor atit de clare ale Tezelor din apri
lie, cu care comuniștii înrîuresc buna funcționare a sistemului de con
ducere democratică a unităților economice din industrie și agricultură.
înaintea ultimei adunări generale
a oamenilor muncii, tovarășul Ion
Pătrășcoiu, secretarul comitetului de
partid și președinte al consiliului
oamenilor muncii de la întreprin
derea de echipament hidraulic din
Rimnicu Vilcea, a fost confruntat cu
o problemă aparent neobișnuită.
S-au prezentat la el mai mulți co
muniști din secțiile productive, care
au propus să nu se țină adunarea
generală pină nu vor fi prezenți la
desfășurarea ei și reprezentanți ai
sectoarelor de proiectare. Au argu
mentat și de ce. Secțiile producti
ve aduc
critici
celor 4 ate
liere de concepție pentru proiecta
rea unor produse, tehnologii și
S.D.V.-uri ori depășite, ori cu un
nivel tehnic redus ; criticile sînt no
tate în procesele-verbale, dar efec
tul lor nu se vede. Atelierele de
concepție nu intră în dialog cu sec
țiile productive pentru a se asigura
o „gîndire comună" asupra perspec
tivei produselor întreprinderii.
— Și cum ați rezolvat această pro
blemă ?
— Am pregătit atent adunarea ge
nerală pentru a asigura și prezența
reprezentanților celor 4 ateliere de
concepție. Pentru ca, prin spiritul
de combativitate al oamenilor mun
cii, și în primul rînd al comuniș
tilor, să creăm condiții pentru ma
nifestarea în cadrul ei, ca intr-un
for suprem de conducere a activi
tății întreprinderii, a unei autentice
și eficiente dezbateri democratice.
Prezenți la adunarea generală,
confirmăm prin cîteva secvențe cele
anticipate de interlocutor. Cuvîntu]
comunistului Sorin Ghiță, șeful sec
ției prelucrări mecanice, este edifi
cator : „întreb consiliul oamenilor
muncii : Vrem să ne situăm sau nu

iectare în linia întîi a luptei pentru
promovarea noului a devenit atît de
preponderent incit cineva din pre
zidiu a intervenit, cerînd ca participanții să se refere și la alte pro
bleme. „Sîntem o unitate fruntașă,
știți bine că avem rezultate bune in
toate domeniile. Am contura o ima
gine incompletă despre activitatea
noastră dacă ne-am referi numai la
anumite deficiențe din proiectare".
Activistul comitetului municipal de
partid prezent la adunare n-a accep
tat acest „punct de vedere" și a pro

tivitățil proprii. „Așteptăm ca în în
făptuirea acestora — spunea aproa
pe fiecare vorbitor — să fim spriji
niți mai mult de către centrală și
minister". O opinie constructivă. Nu
mai că, pînă la jumătatea adunării,
nu sosiseră în sală nici unul din re
prezentanții forurilor ierarhic supe
rioare. Ceea ce a surprins într-o adunare in care pină atunci critica și
autocritica funcționaseră „ca la car
te" a fost faptul că nimeni — nici
măcar reprezentantul comitetului orășenesc de partid — n-a simțit ne-

COMUNIȘTII
—promotori ai spiritului revoluționar

in forurile democratice de conducere economică
la nivelul de vîrf al tehnicii ? Atunci' e absolut necesar ca între sur
sele de inspirație ale proiectanților
noștri pentru perspectiva imediată
să se afle nemijlocit și redimensionarea capacității de cromare la ce
rințele și exigențele tehnicii, prin
reproiectarea actualelor linii tehno
logice, pe de o parte, iar pe de alta
prin diversificarea mai curajoasă a
producției și asimilarea în fabrica
ție a unor noi produse cu perfor
manțe tehnice de nivel mondial".
„Eu zic că nu stăm chiar atît de
rău" — a încercat cineva să abată
atenția de la problema ridicată. „Ba
stăm — a intervenit răspicat comu
nistul Ștefan Țambaliuc. Dacă sîn
tem hotărîți să mergem ferm pe
drumul tehnicii de vîrf, atunci este
nevoie ca toți specialiștii din. sec
toarele de concepție și proiectare să
acționeze cu mai multă răspundere
pentru' diversificarea producției. Mă
refer in special la cilindrii hidrau
lici grei de mare presiune".
Caracterul combativ al opiniilor cu
privire la situarea activității de pro

pus reprezentanților oamenilor mun
cii să adîncească dezbaterea pe această temă, care reprezintă proble
ma fundamentală pentru prezentul
și viitorul întreprinderii. Ce-a ur
mat ? într-o unitate in care toți in
dicatorii de plan erau îndepliniți și
depășiți, în care bilanțul avea im
portante depășiri la toate capitolele,
inclusiv la export, perfecționarea ac
tivității de concepție, pentru a pro
iecta produse mereu mai bune și
competitive, întărirea colaborării în
tre atelierele de; proiectare și exe
cuție au ocupat locul ce li se cuve
nea in dezbatere. Și cu rezultate
care au pus temelii trainice promo
vării progresului tehnic. Iar rolul
decisiv l-au avut, cum bine s-a vă
zut, comuniștii.
într-o altă adunare, cea de la în
treprinderea de turism Mangalia, acest rol s-a manifestat activ și efi
cient numai pînă la un anumit
punct. Respectiv în analizarea cu
toată răspunderea a posibilităților —
analiză concretizată în 'numeroase
propuneri — de perfecționare a ac-

de bază : construcția produsului,
Se știe că unul din sectoarele
grija și atenția fată de fiecare pro
finisajul acestuia, materialul, țara
dus de mobilă, pe de alta, față de
care satisfac numeroase necesități
celelalte produse — instrumente
sau firma, altfel spus, cerințele be
ale economiei naționale este indus
neficiarului. Avantajele
acestei
muzicale, articole sportive, rache
tria lemnului. Se mai știe că pro
specializări ? Sînt multiple, ne
te de tenis, ambarcațiuni etc. „De
dusele prelucrate din lemn — mai
altfel, cîștigătorii noștri la concur
spune . același interlocutor : creș
cu seamă mobila — și-au ciștigat
surile internaționale au adăugat
terea
productivității,
a
calității
un bun renume pe plan intern și
internațional. E de-ajuns să amin
produselor în funcție de solicită
întotdeauna la performanțele lor,
rile beneficiarului, o cunoaștere
performanta mijlocului cu care au
tim. de pildă, că România se si
concurat, ne spune însoțitorul. Și
reciprocă între producător și bene
tuează între primele nouă țări ex
atît Reghinul, cît și I.P.M.L. Bucu
ficiar. Și faptul că din 47 de com
portatoare de mobilă din lume —
rești,
pendinte de centrala noas
binate si întreprinderi aferente
cifră cuprinsă în toate statisticile
C.P.L.,
30
sînt
specializate
în
pro

tră, adaugă în palmaresul reușite
— pentru a avea un prim argu
porție de 90 la sută pe export ex
lor l°r- Pe bună dreptate, și suc
ment al demersului nostru. în ce
plică în mare parte de ce România
cesele concurenților din țară. Fie
constă de fapt materialitatea aces
figurează printre primele nouă țări
că e vorba de un instrumentist, fie
tei cifre ? în mobilierul exportat,
exportatoare de mobilă din lume".
de un sportiv". \
se va răspunde. Exact. Dar nu-1
Un raid prin marea expoziția
Iată și alte produse pe care cen
suficient. Important e de știut care
sînt factorii care au generat pro
pulsarea acestui produs în circuitul
mondial ? Și, firește, cum stăm și
acasă, acasă însemnînd tara, cu
amintitul produs ? Practic, ce a în
treprins și ce mai întreprinde
CENTRALA DE PRELUCRARE A
LEMNULUI BUCUREȘTI (C.P.L.)
pentru ca în marea competiție,. a calității în tară si dincolo de frun
tariile ei să-și onoreze bunul re
nume și să cîștige noi piețe de
Din experiența Centralei de prelucrare a lemnului
desfacere ? Sînt întrebări pe care
le-am adresat directorului tehnic
București
și de producție al acesteia, inginer
Titus Bulzan.
— Mai întîi un detaliu : C.P.L.
are în subordine 47 de combinate
și întreprinderi de prelucrare a
destinată beneficiarilor externi —
trala le are în fabricație : plăci aexpoziția de casă — convinge asu
lemnului, care cuprind sute de
glomerate din lemn, placaj, panel,
fabrici de mobilă, de plăci aglome
furnir, rechizite școlare etc. etc.,
pra efortului depus de conducerea
rate, fibrolemnoase, placai, furni
C.P.L. ca majoritatea produselor,
produse care trec permanent, ca și
re. uși-ferestre. plăci înnobilate și
de la sutele de modele de scaune
mobilierul, prin marele examen al
altele. O explicație se impune. Cîte
la sufrageriile si dormitoarele stil,
înnoirilor, al calității si competiti
va combinate — ca C.P.L. Pitești,
modern sau rustic să fie competi
vității. Expuse în două pavilioane
C.P.L. Suceava, C.P.L. Blaj — valo
— unul pe patru niveluri, altul nu
tive. Aflăm de la însoțitorul nos
rifică lemnul de la intrarea în com
tru, ing. Mircea Nuțu, șeful servi
mai parter, produsele C.P.L. sînt
binat în producție de mobilă, iar
ofertate în cadrul expoziției de
ciului tehnic din C.P.L., că o preo
resturile lemnoase se transformă
cupare prioritară a conducerii, a
casă, în edițiile din aprilie si din
în diverse sortimente necesare in
însuși serviciului pe care-1 diriaugust, clienților externi. Dincolo
dustriei si agriculturii.
guiește, este crearea de modele noi
de cele două ediții, centrala parti
Fiind una dintre centralele, pe
de mobilier. în acest scop, cen
cipă anual la peste 12 tîrguri inter
plan național, specializate cu pre
naționale, de la București, Koln,
trala și-a format cadre proprii de
ponderentă pe export, contabilizîningineri și de arhitecți care, în
Paris. Moscova.
Milano, Leipzig,
du-1 pe. direct si indirect, acesta se
cadrul atelierelor de proiectare, au
High-Point (S.U.A.), ca să amin
ridică la circa 75 la sută din totalul
găsit soluții constructive, de o mai
tim doar cîteva. Și faptul, de pil
producției. Practic se exportă din
bună valorificare a lemnului, reu
dă, că în repetate rînduri la cel
șind să lanseze, prin proiectele lor,
Japonia pînă-n Franța, din U.R.S.S.
mai mare tîrg internațional —
Koln — produsele de mobilier
pînă-n Africa de Nord, din Ame
sute de modele de o deosebită di
rica pînă-n Arabia Saudită. Cum
românești au fost medaliate cu aur
versitate și funcționalitate. Tot pe
s-a ajuns la această performanță ?
baza concepției proprii, la solicita
dovedește sporul de contracte cu
..Prin specializări adincite la ni
beneficiarii externi din ultimul
rea beneficiarilor externi, s-au rea
timp.
velul fiecărei întreprinderi și fie
lizat prototipuri și mostre materia
cărei secții — subliniază directorul
lizate apoi în mobilier cu un - de
Preocupări similare există aici.
avînd în vedere patru factori
sign aparte. Deci, pe de o parte
Ia C.P.L., și pentru onorarea be

Producția de mobilă
la examenul calității

voia să-1 întrebe pe cel doi repre
zentanți de ce au întîrziat de la adunarea generală ?
Asemenea omisiuni nu sînt cîtuși
de puțin lipsite de importanță. Neexercitarea tuturor drepturilor pe
care le are adunarea generală — ca
for suprem de conducere democrati
că a întreprinderii —
inclusiv
dreptul de' control, poate avea și .are
în practică consecințe dintre cele
mai neprevăzute. Argumentăm —
spre edificare — cu un alt exem
plu. în adunarea generală a oame
nilor muncii de la unitatea coordo
natoare — „Service Dacia-Oltcit"
din Rimnicu Vilcea, participanții la dezbatere au criticat —
în
mod
indreptățit
—
filiala
zonală
Pitești
pentru
nerezolvarea unora din problemele ridicate
în adunarea generală anterioară,
pentru insuficientul sprijin acordat
în derularea aprovizionării tehnicomateriale etc. Aceste opinii critice
au fost formulate in cea mai mare
parte, spre meritul lor, de către co

muniștii unității prezenți la aduna
re. Dar aceiași comuniști — ca să
nu ne referim și la ceilalți repre
zentanți ai oamenilor muncii — au
acceptat tonul amenințător și de
tragere la răspunderfe a adunării ge
nerale de către reprezentantul filia
lei, ing. Vintilă Dumitrescu, care, în
tre altele, s-a exprimat în acest fel :
„Voi nu știți decît să cereți. Am să
rămîn după adunare și am să ana
lizez fiecare din problemele ridicate,
și dacă nu vor fi adevărate, o să
stați de vorbă cu mine". Iată cum,
fără replica cuvenită din partea re
prezentanților oamenilor muncii, a
comuniștilor, inclusiv a activistului
comitetului județean de partid care
a participat la adunare, reprezen
tantul filialei și-ă permis să tragă la
răspundere — și încă pe ce ton ! —
chiar forul suprem de conducere de
mocratică a unității. Cai pînă la
urmă să nu-și îndeplinească nici cuvintul dat în fața adunării : de a
rămîne in unitate și de a analiza
oportunitatea unora din propunerile
și problemele ridicate. O dată cu
terminarea adunării s-a urcat în
mașină și a plecat.
Ce relevă cele relatate ?
Că atunci cind comuniștii își asu
mă răspunderea de a imprima adu
nărilor generale spiritul autentic al
democrației interne de partid — de
mocrația muncitorească este ea în
săși construită după modelul celei
de partid — ele își exercită pe de
plin, așa cum se subliniază în Tezele
din aprilie, atribuțiile cu care sînt
învestite, își dovedesc eficiența de
foruri supreme de conducere demo
cratică a întreprinderilor. Atunci
cind aceștia nu se situează ei înșiși
în prima linie a aplicării principiilor
autoconducerii muncitorești apar ca
zuri, ca acelea la care ne-am refe
rit, de atitudini și încercări de go
lire a acestora de conținutul lor
real. Concluzie clară, cate, în spiritul
Tezelor din aprilie, cere creșterea
gradului de participare a comuniș
tilor la dezbaterea problemelor din
adunările generale ale
oamenilor
muncii, promovarea mai fermă a
criticii și autocriticii, a principiilor
democrației de partid și în cadrul
acestora.

Constantin PRIESCU
Ion STANC1U

neficiarilor interni. O dată Pe an,
toamna, in cadrul unei expoziții
cuprinzătoare, sînt expuse produ
sele noi. Cele mai reușite mo
dele, de comun acord cu M.C.I.,
sint selecționate pentru contrac
tări. Iată, de pildă, două ansam
bluri de fabricație care au întru
nit toate sufragiile" „Luceafărul",
care cuprinde dormitor, bibliotecă,
sufragerie, cameră de zi, și „Prima",
format din dormitor și bibliotecă.
Primul ansamblu, realizat de I.P.L.
Satu Mare, datorită suprasolicită
rilor, la hotărîrea centralei a în
ceput să fie produs și de întreprin
derile de profil din Miercurea-Ciuc
și Vaslui, Al doilea, „Prima", crea
ție a C.I.L. Pipera, acoperă deo
camdată cerințele pieței interne.
Și pentru că tot sîntem la capi
tolul noutăți, un amănunt semni
ficativ : alături de sortimente de
cherestea și furnire de stejar au
fost alese și speciile de fag și rășinoase. Mobilierul creat, din aceste
materiale este de o rară elegantă.
Zona dormitoarelor din fag sculp
tat. de pildă, de fapt elemente
sculpturale realizate prin matrițare — tehnologie pusă la punct de
citeva minți ingenioase de la Uni
versitatea Brașov — lasă impresia
de mare iscusință artizanală. De asemenea, valorificarea lemnului de
mici dimensiuni, prin „frezarea în
dinți" si obținerea unui covor de
cherestea în simetrice degradeuri
și joc de linii, a dus la realizarea
unor originale camere pentru tine
ret. Și C.I.L. Suceava deține pri
matul în folosirea acestei tehnolo
gii. Tot printre noutăți se înscrie
și lansarea în serie a unei produc
ții de mobilier tgoițat — foarte la
modă pe plan internațional —
unde, dincolo de forma clasică sau
modernă a produsului (pînă la for
me. s-ar putea spune, aerodina
mice), tapițeria și-a intrat in drep
turi, pînza, mătasea sau stofa in di
verse nuanțe și culori dînd aerul de
familiaritate, de intimitate și perso
nalitate al interioarelor. în fond,
o armată de creatori, de designeri.
apoi de meșteri iscusiți în lemn
durează o adevărată artă care se
cheamă simplu mobilă.

Marta CUIBUS

Arhitectură

nouă in municipiul
Satu Mare
Foto : S. Cristian
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Rezultate și cerințe actuale în producția
de preparate culinare
în cadrul larg al programelor de autoconducere și
autoaprovizionare a populației, atît la nivel central, cit
și local, este cuprins și programul de dezvoltare a
producției culinare — meniuri preparate și semipreparate — pe perioada actualului cincinal. El stabilește
sarcini importante privind dezvoltarea și diversificarea
ofertei la această categorie de produse, urmind să asi
gure, în felul acesta, o valorificare superioară a ma
teriei prime, o importantă economie de timp în fiecare

Prima întrebare s-a referit la sta
diul îndeplinirii acestui program, la
rezultatele obținute în acest an.
— Succint, în cifre, ne-a spus in
terlocutorul, lucrurile stau astfel :
volumul planificat al producției de
preparate culinare a fost realizat, pe
8 luni din acest an, în proporție de
104.8 la sută, ceea ce reprezintă 3.4
milioane de meniuri servite zilnic,
din care — fapt important pentru
evoluția cererii — circa un milion
pentru consumul la domiciliu. Aș adăuga că se observă înclinația tot
mai pronunțată a alimentației pu
blice spre sporirea producției culi
nare proprii, care ocupă o tot mai
mare pondere înmulțirea unităților
care oferă diferite preparate culina
re în detrimentul celor de tip „bo
degă", „circiumă", „bufet" sau purtînd alte denumiri profilate mai
mult pe consumul de băuturi. Se re
marcă, totodată, faptul că a Sporit
numărul de meniuri servite prin
cantinele-restaurant. pensiuni pen
tru oameni ai muncii, elevi și studenți, pe bază de abonament și la
cerere, cît și pentru consumul la
domiciliu. Este o tendință pozitivă

gospodărie. Prevederile acestui program se înscriu pe
linia accentuării laturii sociale a activității comerciale,
a întăririi rolului său în eforturile de ridicare a gra
dului de civilizație al societății noastre.
Cum se înfăptuiesc sarcinile stabilite, ce s-a făcut
și ce mai este de făcut, de către factorii competenți,
spre a concretiza obiectivele acestui program ? Pe
această temă am avut o convorbire cu tovarășul Con
stantin Pană, directorul Direcției alimentație publică
din Ministerul Comerțului Interior.

care se înscrie între scopurile prin
cipale ale programului amintit și pe
care o promovăm pe toate căile, prin
toate mijloacele.
Și în anii anteriori ai actualului
cincinal. prevederile „Programului
privind dezvoltarea producției de
preparate culinare" au fost îndepli
nite, în ansamblu. Totuși, analizele
pe care le-am Întreprins in 1987 in
județe, împreună cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, au
reliefat unele discrepanțe. în timp
ce în județele Alba. Satu Mare, Să
laj și Vrancea. sarcinile de plan au
fost îndeplinite si depășite,. în altele
— Argeș. Bistrița-Năsăud. Cluj, Că
lărași, Giurgiu, Hunedoara etc. —
producția de preparate și semipreparate culinare abia s-a apropiat de
prevederi. Rămîneri în Urmă mai se
rioase am constatat în județul Ga
lați, precum și în localitățile Cărei,
Caracal. Drăgășani. Fetești. Sighetu
Marmației, Sebeș. Tg. Secuiesc, ceea
ce trebuie să determine o atitudine
mai fermă atît din partea noastră,
a celor din comerț, cît și a organe
lor locale ale puterii si administra
ției de stat.

— Vă propunem să ne înfățișați
situația din diferitele compartimen
te de care depinde direct producția
culinară, insistînd asupra a ceea ce
mai este de făcut.
— Putem afirma că dispunem de
o rețea de unități moderne sau mo
dernizate datorită fondurilor alocate
an de an sectorului de alimentație
publică. Aceasta înseamnă capacități
importante, bucătării spațioase, la
boratoare. o dotare mereu mai bună
— mașini și utilaje, ustensile de lu
cru, toate cele necesare unei pro
ducții mari de preparate si semipreparate culinare, condiții corespunză
toare servirii mesei pe loc sau am
balării în vederea consumului la do
miciliu, Este important de subliniat
existenta a nu mai puțin de 6 873 de
cantine-restaurant și altor unități de
consum colectiv organizate pe lîngă
întreprinderi, instituții, școli etc., in
care, zilnic, iau masa aproape două
milioane de persoane.
Există deci condiții care permit
realizarea unul mare număr de me
niuri de calitate, diverse și adaptate
la gustul consumatorilor, la specifi
cul local. Ceea ce, cum am arătat

mai înainte, se si intîmplă în multe
județe. Dar nu peste tot, cum ar fi
de dorit. Mai sînt destule capacități
insuficient folosite în unitățile de
alimentație publică, dar mai ales în
cele ale consumurilor colective, flu
xuri de producție greoaie ce se cer
modernizate în vederea obținerii
sporului cantitativ de produse culi
nare, la nivelul prevăzut în pro
gram.
— Capacități, utilaje... Dar oame
nii ? Ne referim la cei care tre
buie să asigure consumatorilor
mincăruri gustoase, gata făcute
sau numai bune de pus la fiert sau
la cuptot. Sînt ei pregătiți pentru a
răspunde pozitiv acestor cerințe 1
— Este o problemă ce ne preocupă
în cel mai înalt grad. Căutăm solu
ții pentru a remedia neajunsurile
care mai persistă în acest domeniu.
Cum stau lucrurile, de fapt ? în re
țeaua ministerului nostru lucrează
peste 73 000 de oameni ai muncii.
Se menține însă o pondere însem
nată a personalului necalificat, o
fluctuație ridicată, iar toate acestea
au o influență negativă asupra ser
viciului prestat, ceea ce a atras, in
unele cazuri, critici și reproșuri în
dreptățite din partea consumatori
lor privind calitatea mîncărurilor sau
comportamentul lucrătorilor. Este
limpede că perfecționarea calificării
personalului, încadrarea cu oameni
bine pregătiți a unităților noastre
trebuie să capete forme cit mai efi
ciente. Numai cu oameni bine pre
gătiți, baza materială modernă pe
care o avem poate funcționa la ca
pacitatea prevăzută și, mai ales, în
concordanță cu cerințele populației.
Acționăm ferm în acest sens pentru
a elimina neajunsurile și a promova
criterii de selecție a personalului cit
mai exigente, metode adecvate de
continuă împrospătare a cunoștințe
lor profesionale, de însușire a regu
lilor de comerț, a normelor igienicosanitare.
— Am reținut că dispuneți de ca
pacități aflate în plin proces de mo
dernizare și că vă preocupă ridi
carea gradului de calificare al per
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sonalului. Ce se întreprinde însă
pentru asigurarea cu materii prime
la nivelul prevederilor de plan și in
consens cu cerințele de calitate și
varietate. ale consumatorilor ?
— în cadrul programului de auto
conducere și autoaprovizionare s-au
luat măsuri ca, încă din faza de
planificare, să fie asigurată creșterea
și diversificarea producției culinare
din unitățile de alimentație publică
și ale consumurilor colective. Sint
județe în care s-a acumulat o ex
periență pozitivă în folosirea efici
entă a acestor factori — capacitate
de producție, personal calificat, ma
terii prime de calitate — și aș
aminti, în acest context, unitățile
din Brașov, Tg. Mureș, Pitești, Bo
toșani, Satu Mare, Suceava și altele,
unde cetățenii se declară mulțumiți
de structura sortimentală oferită,
de metodele de servire folosite. Nu
putem trece însă cu vederea men
talitatea ce se mai face simțită in
unele întreprinderi de alimentație
publică de a aștepta
Cu brațele
încrucișate ca altcineva să se ocupe
de această importantă problemă.
Sint județe în care resursele locale
de materii prime nu sînt pe deplin
folosite, in care inițiativa, colabo
rarea strinsă cu producătorii nu se
manifestă. Această optică este oglin
dită și de faptul că nu toate aceste
întreprinderi și unități au gospodăriianexă — sursa unor importante
cantități de produse ce completează
fondul de marfă, dind posibilitatea
pregătirii unor meniuri consistente,
în condițiile unor prețuri modeste.
Există, pe alocuri, tendința de a
privi diferitele sectoare ale comer
țului izolate unele de -altele, care
funcționeză după principiul „nu
trebuie să știe stingă ce face dreap
ta". Or,
beneficiarul este unic —
consumatorul —, de unde și necesi
tatea unei strinse conlucrări între
toate
sectoarele
comerciale.
în
această privință solicităm sprijinul
mai susținut al consiliilor populare.
— Ce anume ați subliriia, în mod
deosebit, în încheierea acestei con
vorbiri ?

Scrisorile oamenilor muncii
- soluționate cu solicitudine
la fata locului
raza municipiului. La șantierul na
Grija și atenția cu care sînt anali
zate și soluționate pe plan local. în
val. de pildă, oricine se poate con
unitățile de bază, propunerile, su
vinge ușor de climatul propice asi
gestiile, sesizările și cererile pe care
gurat de organizația de partid de
le adresează oamenii muncii con
aici, de comitetul acesteia pentru
tribuie la creșterea operativității si a
rezolvarea operativă, la fața locului,
calității rezolvării scrisorilor, la spo
a propunerilor, cererilor și sesizări
rirea încrederii lor în organele lolor oamenilor. Atît prin scrisori, cît
cale.
și cu prilejul audiențelor organizata
Am urmărit recent cum se desfăla comitetul de partid și la condu
șoară această activitate în întreprincerea șantierului s-au făcut multe
deri și instituții din municipiul
propuneri legate de activitatea de
Giurgiu. De la bun început merită
producție : perfecționarea și com
subliniat faptul că se constată o
pletarea tehnologiilor de fabricare
preocupare sporită din partea orga
a unor piese, reducerea consumului
nelor municipale de partid și de
de metal, mai buna organizare a
stat, a activiștilor și cadrelor de
fluxului productiv etc. De asemenea
urmărirea atentă a scrisorilor și
conducere pentru rezolvarea aten
tă, cu răspundere și solicitudi
semnalărilor din cadrul audiențelor
ne, în conformitate cu hotărîrile
a dat posibilitate conducerii unltățtl’
să rezolve multe probleme legate de
de partid și cu legile țării, a
problemelor semnalate de oamenii
viața și activitatea tinerilor din cele
muncii prin scrisori și la audiențe.
două cămine muncitorești, organizarea de vestiare-garderobă, îmbună
La întreprinderea electrocentrale s-au
luat măsuri pentru mai buna orga
tățirea modului de preparare și ser
vire a meselor la cantină, a asisten
nizare a schimburilor, pentru gosței medicale, întocmirea listelor de
podărirea unității, repunerea în
priorități și atribuirea echitabilă a
funcțiune a unor utilaje, mașini,
aparatură de măsură și control
locuințelor pe baza unor note de
cu ajutorul specialiștilor din alta
constatare pentru fiecare caz în par
unități industriale din municipiu,
te făcute de comisia socială. De un
acțiune desfășurată ' după un pro
real sprijin
pentru
comitetul de
gram aprobat de biroul comitetu
partid în desfășurarea acestei activi
lui municipal de partid. Alte scri
tăți s-a dovedit și comisia pentru
sori au stat la baza creșterii calită
scrisori și audiențe care a dobîndit
ții prestărilor de
o foarte bună
experiență în aservicii, a reor
ceastă
privință.
ganizării
unor
Solicitudinea cu
însemnări din municipiul
spații comercia
care sînt eXafnile și distribuirii
nate
semnalele
Giurgiu
judicioase a măr
oamenilor
ne-a
furilor în rețea,
reținut atenția și
întăririi
ordinii
Ia alte
unități
și disciplinei in unele unități etc.
din cele vizitate: întreprinderea texCa urmare a semnalelor primite
tilă „Dunăreană", cea de construcții
din partea cetățenilor, comitetul
de mașini și utilaje grele, întreprin
executiv al consiliului popular a în
derea județeană de prestări servicii
tocmit programe și a acționat pen
și producție, întreprinderea comer
tru gospodărirea și înfrumusețarea
cială de stat alimentara și de aiimentație publică etc.
localității, mai buna întreținere a
fondului locativ, remedierea unor
Relevind asemenea experiențe po
defecțiuni la blocurile de locuințe,
zitive. este locul să ne oprim și asu-'
schimbarea unor administratori ai
pra unor neajunsuri în activitatea
asociațiilor de locatari care s-au do
de soluționare a scrisorilor în unele
vedit necorespunzători, îmbunătă
unități de pe raza municipiului. Urțirea muncii în domeniul construc
mărind conținutul scrisorilor și ău-,
diențelor adresate comitetului rhunițiilor de locuințe, la realizarea că
rora au fost antrenate și întreprin
cipal de partid și consiliului popu
lar, rezultă că oamenii s-au referit
derile beneficiare (șantierul naval,
de pildă, întreprinderea textilă „Du
la cele mai diverse probleme, de la
propuneri și sugestii privind organi
năreană" etc.), urmărirea respectării
stricte a listelor de priorități la azarea activității, buna gospodărire a
municipiului pînă la probleme per
cordarea apartamentelor etc. Tot
din. inițiativa și cu participarea ce
sonale, vizînd atribuirea și întreți-'
tățenilor a fost rezolvată și proble
nerea locuințelor, relații între loca
ma alimentării cu apă potabilă a
tari etc. O mare parte din aceste
municipiului, zeci și zeci de oameni
probleme se referă însă la aspecte
ai muncii participînd în timpul lor
de competența unităților de bază, a
liber la executarea operativă a aducconducerilor de întreprinderi, unde
țiunii de apă.
de altfel se și soluționează. Dar de
Asemenea experiențe pozitive se
ce se adresează oamenii comitetului
explică în mare parte prin buna
municipal de partid, consiliului
coordonare a activității de soluțio
popular cu chestiuni care puteau fi
nare a scrisorilor oamenilor muncii
și trebuiau soluționate fie in între
de către comitetul municipal de
prindere, acolo unde își desfășoară
partid.
activitatea, fie In unități subordona
— Pornind de la principiul statuat,
te primăriei? îp.țrebarea este firească
potrivit căruia propunerile, sesizări- ' ■ și s'tăîcii'fri «"subra pi,'J'tfgddi-'ețțb are în
le, reclamațiile și cererile oamenilor
vedere, ' într-un anumit' fel, un as___ ițial : eficiența dialogului
muncii se desfășoară sub conducerea
pect eșenl
nemijlocită a organelor și organiza
dintre cetățean și conducerea între
prinderii, a unității. Răspunsul nu
țiilor de partid — ne spunea tovară
șul Dumitru Popescu, prim-secretar
este greu de dat. Fie că cel C6 a
al comitetului municipal de partid
scris a solicitat ce nu 1 se cuvenea
— am acționat cu consecvență pen
și fiind refuzat se consideră nemul
țumit, fie că, și asta cel mai adesea,
tru întărirea controlului de partid în
sugestiile lui îndreptățite n-au găsit
ce privește munca cu scrisorile șl
audiențele, în așa fel ca această ac
ecoul cuvenit la cei cărora s-a adre
tivitate să nu se desfășoare funcțiosat mai întîi. Este relevant fap
nărește. în acțiunile de control șl
tul că o întreprindere cu largă
îndrumare, în instruirile periodice
audientă la public cum este cea
am insistat pentru mutarea centru
de gospodărie comunală si locativă a primit anul trecut toate scri
lui de greutate al activității de cersorile, cu excepția uneia singure, nu
cetâre și soluționare a scrisorilor
direct, ci prin intermediul comitete
oamenilor muncii acolo unde ei
lor
județean și municipal de partid
muncesc, ascultîndu-le părerile, prin
sau al altor foruri. Din discuțiile
verificări directe la fața locului a.
purtate cu secretara comitetului de
tuturor scrisorilor. Am urmărit ast
partid de la această unitate a reie
fel asigurarea rezolvării pînă la ca
șit că munca cu scrisorile este lăsată
păt a problemelor semnalate, întă
aici pe un plan secundar. Despre o
rirea răspunderii în muncă a celor
evidență clară a scrisorilor și au
învestiți cu soluționarea propuneri
diențelor la comitetul de partid, des
lor și sesizărilor făcute prin scrisori
pre analize sistematice privind ași la audiențe, analizarea cauzelor
ceastă activitate, despre existența
care generează unele fenomene ne
comisiei pentru scrisori și audiențe
gative reieșite din sesizări, încît
nici pomeneală I După pum, de
concluziile rezultate să poată fi va
sprijinul comisiei pentru scrisori și
lorificate pe un plan mai larg.
audiențe
este lipsit și biroul orga
într-adevăr, exigența dovedită de
nizației de bază de la o altă între
comitetul municipal de partid, aten
prindere — cea de transporturi lo
ția manifestată față de problemele
cale — unde, de asemenea, am con
oamenilor, soluționarea multor scri
statat că nu a fost constituită o ast
sori importante de colective conduse
fel de comisie.
de secretari ai comitetului munici
pal, discutarea concluziilor rezultate
Toate acestea sint, de altfel, cu
în colectivele de muncă, extinderea
noscute la comitetul municipal de
audiențelor la locurile de producție I partid care și-a propus să inițieze
, se fac simțite în multe unități de pe
măsuri pentru înlăturarea și preve
nirea lor, pentru întărirea răspun
derii și receptivității tuturor facto
rilor de conducere din unitățile de
pe raza municipiului față de pro
blemele de interes general sau per
— Din datele prezentate rezultă
sonal pe care Ie ridică oamenii
că, din punct de vedere cantitativ,
muncii.
ne-am îndeplinit sarcinile ce ne-au
Gheorghe PARVAN
revenit pînă acum. Raportîndu-ne
însă la exigentele noii calități, sîn
tem conștienți că și în munca noas
Volum sporit
tră trebuie să se amplifice efortul
de îmbunătățire a activității, de în
de
materiale
recuperate
vingere a rutinei, a comodității. Mi
nisterul nostru se consideră nemul
țumit de rezultatele obținute pe pla
Ialomița
nul calității muncii acelora care
Recuperarea și valorificarea ma
conduc sectorul alimentației publice,
terialelor refolosibile, în scopul
a tuturor celor implicați în înde
reintroducerii lor în circuitul pro
plinirea prevederilor programului
ductiv, constituie pentru colective
amintit. Realizăm lunar o producție
le muncitorești din unitățile eco
proprie de peste un miliard de lei.
nomicei dar și pentru toți locui
Aceasta presupune o mare răspun
torii județului Ialomița o preocu
dere, pentru că produsele noastre
pare permanentă.
ajung la oameni și trebuie să cores
pundă gusturilor lor, necesităților
Argumentul că această importan
științific fundamentate de alimen
tă activitate pentru economia na
tație. Iată de ce pe primul plan al
țională se realizează cu bune re
preocupărilor noastre se situează
zultate îl oferă cantitățile de ma
îmbunătățirea calității și diversifi
teriale recuperate _ și valorificate
carea ofertei de preparate și semipeste plan în perioada care a tre
preparate culinare, promovînd acele
cut de la începutul acestui an și
sortimente care valorifică superior
pînă in prezent. S-au recuperat și
resursele agroalimentare disponi
valorificat, fiind livrate beneficia
bile, prezentarea cît mai atractivă a
rilor peste prevederi, 5 000 tone
acestora, paralel cu o adaptare per
oțel, 900 tone fontă, 52 tone alu
manentă la solicitări, cu o atitudine
miniu, 6 tone cupru. 3 tone plumb
receptivă a personalului din unități
și 2,6 tone alamă. (Mihai Vișoiu).
față de public. Sînt obiective pentru
a căror împlinire avem nevoie de o
Bistrița-Năsăud
strinsă conlucrare; în primul rînd cu
consiliile populare, dar,- în aceeași
De la începutul anului și pînă în
măsură, cu producătorii, cu condu
prezent, din cadrul unităților eco
cerile și comitetele sindicale din
nomice, ca și de la populație, ău
întreprinderile pe lîngă care func
fost revalorificate și predate cir
ționează cantine-restaurant.
cuitului productiv in județul Bis
Conducerea Ministerului Comer
trița-Năsăud
materiale recupera
țului Interior apreciază că tot ceea
bile și refolosibile. feroase si ne
ce s-a întreprins pînă în prezent,
feroase, care depășesc valoarea de
experiența pozitivă dobîndită, reali
58,3 milioane lei, cu aproape 4 la
zările obținute pot constitui premi
sută mai mult decît prevedeau sar
sele unei perfecționări de substanță
cinile de plan. Concret, este vorba
în activitatea de alimentație publică,
de peste 32 754 tone oțel. 1 130 tone
contribuind astfel la înfăptuirea
fontă, 1 244 tone plumb. 162 tone
neabătută a politicii partidului de
zinc, 251 tone aluminiu. 122 tone
ridicare continuă a nivelului de trai
cupru, 448 tone mase plastice, pre
al întregului popor, la creșterea cali
cum și de alte însemnate cantități
tății vieții oamenilor.
de materiale refractare și abrazi
ve, bronz, aliaje dure, textile,
Convorbire realizată de
cauciuc etc. (Gheorghe Grișan).

Rodiră ȘERBAN
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ÎNTREAGA PRODUCȚIE DE CARTOFI
—strinsă fără pierderi și operativ depozitată!
în ansamblul lucrărilor agricole ce se fac in
această perioadă, recoltarea cartofilor ocupă un
loc important. Stringerea la timp, transportul
și depozitarea lor sînt impuse de necesitatea
asigurării bunei aprovizionări a populației cu
atest produs cu mare pondere in alimentație.
Constituie un fapt pozitiv că in majoritatea
județelor se lucrează intens la culesul cartofi
lor. După cum am fost informați de la Minis
terul Agriculturii, pină la începutul săptâminii
în curs recolta de cartofi a fost strinsă de pe
58 050 hectare, reprezentind 40 la sută din supra
fața cultivată. Lucrarea este mai avansată in

VITEZE SPORITE PRIN
BUNA FOLOSIRE A MIJ
LOACELOR EXISTENTE. In
programele
privind
desfășurarea
campaniei agricole de toamnă au
fost stabilite viteze zilnice de
lucru și la recoltarea cartofilor.
In numeroase unități agricole, prin
buna,. folosire a mijloacelor me
canice și a forței de muncă reparti
zate la aceste lucrări, cartofii au
fost strînși de pe suprafețe aprecia
bile. Acest fapt este cu atit mai
lăudabil cu cit in ultimele zile s-au
semnalat și ploi care au îngreunat
lucrările. în județul Harghita, unul
din cele mai mari județe cultiva
toare de cartofi ale tării, pină la
Începutul acestei săptăinîni, recolta
a fost strinsă de pe 3 727 hectare,
ceea ce reprezintă 45 la sută din
suprafața cultivată in acest an. în
ansamblul activității se constată
— faptele de muncă din numeroase
unităti dovedesc acest lucru — o
grijă deosebită pentru calitatea re
coltării, echipele de cooperatori nu
părăsesc terenul decit in momentul
In care există garanția că nici un
tubercul nu a mai rămas in pămint.
De altfel, in acest sens, prin măsu
rile stabilite operativ de comanda
mentul județean pentru agricultură,
responsabilități sporite revin comi
siilor de recoltare, specialiștilor din
fiecare unitate, care răspund de
realizarea producției evaluate la re
coltarea de probă, de sortarea pe
categorii in cimp și de livrarea pe
destinații. Iată un exemplu. Coope
rativa agricolă Tușnad. apartinind
consiliului agroindustrial Sinmartin,
se numără printre cele cinci unități
djn județ care depășesc fiecare
cite 300 de hectare cultivate cu car
tofi. ..în două-trei zile terminăm
culesul — ne spune președintele
cooperativei, tovarășul Molnar Emeric. Noi am stabilit o viteză zilnică
de 13.6 hectare, dar n-a fost zi să
nu o depășim. Explicația constă în
faptul că de 10—15 ani avem con
stituite echipe stabile pentru recol
tare și sortare, mecanizatori si
cooperatori care' cunosc cerințele
lucrului de calitate. Pină acum am
livrat însemnate cantități Ia fondul
de stat, pentru sămintă si consum,
ne-am depozitat sămînta necesară
pentru viitorul an“.
în județul Botoșani, cele mai mari
■uprafete cu cartofi s-au cultivat
în unitățile din consiliile agroindus
triale Șendriceni. Cindești, Bucecea.
Dragalina și Havirna. întrucit in
fiecare din aceste consilii agroin
dustriale suprafețele cultivate cu
cartofi însumează 1 500 — 2 000 hec
tare. numeroase forte umane și me
canice sint mobilizate la strângerea
cit mai grabnică a recoltei. Din cele
1500 hectare de cartofi ale unități
lor agricole din consiliul agroindus
trial Cindești, circa 30 la sută fuse
seră recoltate din primele zile. Pe
unele sole ale C.A.P. Cindești, bu
năoară. cartofii de pe 130 hectare,
din cele 380 hectare cultivate, sînt
de acum culeși, sortați și însăcuiți
pe calități. Amploarea cu care se
acționează in tot consiliul agroindus
trial Cindești rezultă din evaluarea
forțelor umane și mecanice reparti
zate. cit și din modul eficient de
utilizare a acestora, din soluțiile
folosite pentru depășirea unor greu
tăți. Aflăm că pe terenurile cu car
tofi ale unităților din consiliul agro
industrial lucrează 20 de combine
pentru recoltat, la care se adaugă
și citeva mașini de scos cartofi.
„Problema cea mai dificilă cu care
ne confruntam pină acum erau
curelele pentru benzile de scuturare
ale combinelor — spune tovarășul
Florin David, inginerul-șef al S.M.A.
Cindești. în colaborare cu întreprin
derea de articole tehnice din cauciuc
Botoșani, am rezolvat și această pro
blemă. Preluăm bandă danturată, de
dimensiuni mai mari, și aici, in sta
țiune, am organizat o formație spe
cializată care efectuează debitarea și
perforarea pe dimensiunile necesare.
Producția de curele danturate a
crescut in scurt timp, iar acum
S.M.A. Cindești asigură aceste repe
re pentru tot județul".
Consemnăm cîteva inițiative bune
la recoltarea si sortarea cartofilor
constatate in unităti agricole din

(Urmare din pag. I)
lizării metalelor neferoase, otelurilor
și fontelor aliate a rezultat că există
unităti care execută piese turnate,
îndeosebi din metale neferoase, in
condiții tehnice și tehnologice total
necorespunzătoare. De pildă, o roată
melcată pentru autocamioane se rea
lizează la întreprinderea de piese
auto de. schimb din Iași cu un
coeficient de utilizare a metalului
(bronz) sub 30 la sută. La fel, cu un
indice de scoatere extrem de scăzut
— sub 20 la sută — se obțin prin
turnarea din alamă unele colivii de
rulmenți la întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești. Un nivel si
milar al indicelui de utilizare a me
talului se realizează și la Combina
tul de oțeluri speciale din Tirgoviște.
unde din 19 kg de bronz se obține o
piesă finită (bucșă) care cântărește
doar 3,75 kg.
O mare risipă de materiale si de
energie se înregistrează și in turnă
toriile de otel și fontă aliate. în
unele unităti se mențin incă în fa
bricație o serie de produse la care
se aplică tehnologii și soluții con
structive cu totul neeconomice, coefi
cientul de utilizare a metalului situindu-se cu mult sub 50 Ia sută.
Așa, de pildă, coeficientul de utili
zare a metalului este de numai 20
la sută in cazul unor repere fabri
cate la întreprinderile „1 Mai" Plo
iești, „Hidromecanica" Brașov, de

județele : Olt — 72 la sută din suprafața cul
tivată, Covasna — 59 la sută. Buzău — 52 lă
sută. Suceava și Iași — 51 la sută. Strinsul
cartofilor trebuie intensificat mai ales în
județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Galați,
Dîmbovița. Satu Mare. Cluj, Hunedoara. Alba
și altele. în acest scop, este necesar ca. in fie
care unitate agricolă și județ, prin folosirea la
întreaga capacitate a mijloacelor mecanice și
participarea activă la muncă a cooperatorilor și
celorlalți locuitori ai satelor, să fie realizate
vitezele zilnice la recoltare. Tot atit de impor
tantă este evitarea oricăror pierderi de cartofi.

județul Cluj, unde s-au cultivat
aproape 5 700 hectare. Timpul este
bun. ploaia căzută cu citeva zile in
urmă a înmuiat solul, ceea ce per
mite să se stringă tuberculii atit
mecanic, cit si manual. Pe terenurile
C.A.P. Cămărașu, din consiliul agro
industrial Mociu. se aflau un număr
mare de cooperatori, astfel incit în
treaga recoltă strinsă era sortată pe
destinații. Cîntărirea cartofilor se
face în cimp, de unde apoi o parte
din recoltă este încărcată in mijloa

în acest scop este necesar ca toți tuberculii
rămași in urma combinelor să fie strînși cu
cea mai mare grijă. Concomitent cu recoltarea,
in aceeași zi, întreaga producție trebuie
transportată și livrată pe destinații : aprovizio
narea pieței, însilozarea pentru consum și pen
tru sămință. Aceasta presupune ca unitățile
beneficiare să asigure mijloacele de transport,
corelate cu cantitățile ce se recoltează. In
cadrul anchetei noastre am urmărit cum se
desfășoară recoltarea și livrarea cartofilor in
unități agricole din județele Harghita, Cluj,
Botoșani și Maramureș.

situația pe ansamblu este bună —
cartofii au fost recoltați de pe 45 la
sută din suprafața cultivată — mai
sint unele unități agricole in care
ritmul acestei lucrări nu se ridică
la nivelul stabilit prin propriile pro
grame de măsuri. Așa sint cele din
Mădăraș, Mihăileni, Misentea. Șiculeni. unde in zilele anterioare s-au
înregistrat o serie de deficiente or
ganizatorice. Intervenția operativă a
comandamentului județean pentru
agricultură, care a efectuat analize

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚELE HARGHITA,
CLUJ, BOTOȘANI și MARAMUREȘ
cele de transport cu destinațiile sta
bilite. în același ritm se lucrează și
la cooperativele agricole de producție
din Mociu și Frata, care au pus
la adăpost mai mult de jumătate
din recolta de cartofi.

la fața locului, stabilind și măsu
rile adecvate, va impulsiona și aici
ritmul recoltării.

NEAJUNSURI ÎN ORGA
NIZAREA MUNCII CE TRE
BUIE GRABNIC ÎNLĂTURA
TE. Cele relatate în rindurile de

bună dreptate, ca întreaga cantitate
de cartofi recoltată in cursul unei zile
să fie sortată pe categorii și livra
tă pe destinații : piață, insilozare
pentru iarnă sau industrializare. în
această privință se conturează atit
experiențe bune, dar și neajunsuri.
In unitățile din consiliul agroindus
trial Mociu, județul Cluj, se recol
taseră cartofii de pe o suprafață de
peste 500 de hectare, iar la trans
port se lucra cu peste 20 de mijloa
ce mecanice și cu un mare număr
de atelaje ale unităților și membri
lor cooperatori. Totuși, o însemna
tă cantitate de cartofi aștepta să fie
transportată din cimp. De la con
ducerea consiliului aveam să aflăm
că sint cartofi de sămință reparti
zați unor unități agricole din con
siliile agroindustriale Cimpia Turzîi
și Țaga, care sint așteptate să vină
să ridice cantitatea repartizată.
Pe terenurile Asociației economice
de stat și cooperatiste Săcălășeni,
județul Maramureș, incă de la pri
ma oră a dimineții lucrau de zor in
jur de 300 de oameni. Din lan pină

mai sus demonstrează că. printr-o
temeinică organizare a muncii, pot
fi realizate și chiar depășite vitezele
zilnice stabilite la recoltarea carto
filor. In județele in care am efectuat
ancheta noastră sînt și unități in
care aceste viteze nu au fost reali
zate și. ca atare, suprafețele de pe
care s-a strins recolta sînt mici, sub
posibilități. Vom insista mai mult asupra celor constatate in județul
Botoșani. La organele de speciali
tate rămânerile în urmă sînt atri
buite ploilor căzute în ultimele zile.
Adevărat că a plouat, dar rezulta
tele unităților fruntașe din județ la
care ne-am referit demonstrează că
se poate lucra mal intens.
O situație asemănătoare și in ju
dețul Cluj, unde sint unități agrico
le care abia au inceput recoltarea
cartofilor. Așa sînt cele din consi
liile agroindustriale Mlhai Viteazu și
Țaga. Aoeașta impune ca in unită
țile agricole respective cadrele de
conducere, ca și specialiștii să ia
măsuri corespunzătoare pentru re
partizarea judicioasă a forței de
muncă, să organizeze cit mai bine
activitatea in cimp. astfel incit această importantă lucrare agricolă să
se desfășoare in cele mai bune con
diții.
Dar și in județul Harghita, unde

piese turnate din Cimpina si chiar
de sub 15 la sută in cazul unor re
pere (capace, flanșe, talere etc.)
produse la „Tehnofrig" Cluj-Napoca.
Toate aceste situații demonstrează,
o dată în plus, că nu se acționează
cu suficientă hotărire pentru asimi
larea și aplicarea tehnicilor si tehno

TRANSPORTUL - IN RITM
CU CULESUL I Se cere, și pe

la rampa de încărcare cartofii erau
transportați cu atelajele, eliberindu-se astfel rapid cimpul spre a fi
pregătit pentru insămințat. La fața
locului aveam insă să constatăm că
mașinile I.C.S.L.F. nu au sosit pină la
ora amiezii, deși in grămezi și sUb
foi de polietilenă era o cantitate de
200 tone cartofi care aștepta să fie
transportată. La I.A.S. Baia Mare,
inginerul Mihai Sigismund, șeful fer
mei nr. 2. tocmai dirija incărcarea a
două camioane cu cartofi pentru a
fi transportați spre depozite. „Nu
famine nimic pe cimp --ne spune
șeful fermei. Ne-am organizat ast
fel incit sortarea se face direct în
saci de plasă. Cartofii de sămință
sint puși in box-paleți și transpor
tați operativ la silozul din Șomcuta
Mare. însoțind citeva remorci cu
cartofi, am văzut că se lucra rapid
folosind motostivuitorul.
In numeroase unități agricole din
județul Botoșani ar fi de subliniat
inițiativa de a se folosi numai ate
lajele pentru transportul cartofilor
din lan la căile principale de acces.
La Bucecea, sacii cu cartofi sint cărați cu 35 de atelaje destinate in
acest scop, iar la C.A.P. Virfu
Cimpului, unitate care are 420 hec
tare de cartofi, peste 70 de atelaje
sint folosite permanent la transport.
Drept urmare, in ferma nr. 3 Ionășeni au fost insilozate 150 tone car
tofi. in timp ce in fermele nr. 1 și 2
sint. de asemenea, pregătite pentru
livrare incă 200 tone cartofi. Numai
că mai greu vin la fata locului cei
care au obligația de a prelua cartofii
recoltați. Ca atare, pe ansamblul ju
dețului Botoșani, decalajul intre
cantitățile recoltate și cele livrate
Însumează circa 30 000 tone. Cartofii
rămin de pe o zi pe alta in cimp
așezați in piramide de saci sau în
grămezi, precar asigurate contra in
temperiilor. Asemenea situații pot
fi intilnite în cooperativele agricole
Mileanca, Horodiște. Bălușeni și Unteni. La direcția agricolă județeană
totul este pus pe seama slabei mo
bilizări a cooperatorilor la această
lucrare, cit și neasigurării mijloa
celor de transport și a carburanților
necesari. '

Din cele relatate in ancheta de față se desprinde concluzia că, prin
tr-o temeinică organizare a muncii, care să, asigure folosirea mai judi
cioasă a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, recoltarea cartofilor
poate si trebuie să fie mult intensificată, astfel incit in fiecare unitate
agricolă și județ să fie realizate graficele de lucru stabilite. De asemenea,
cadrele de conducere și specialiștii au datoria să asigure numărul sufi
cient de oameni care să stringă toți tuberculii rămași la suprafața solu
lui și să-i sorteze pe calități. Eforturi mult mai mari trebuie făcute in
ce privește transportul din cimp al producției obținute și livrarea aces
teia.pe destinații.

Redactorii și corespondenții „Scinteii"

cienți mici de utilizare a metalului
datorită permeabilității formelor, aderentelor, deplasării miezurilor. în
clinațiilor de turnare mari etc. în
același timp, proiectarea si execuția
necorespunzătoare a unor cochile de
turnare (precizie redusă, supradi
mensionarea adaosurilor, închidere
defectuoasă etc.) conduc la insem-

tate. concentrîndu-se activitatea de
turnare a metalelor neferoase, ote
lurilor și fontelor aliate în unităti
specializate si autorizate in acest
scop, care au dotări și utilizează teh
nologii cu consumuri specifice cores
punzătoare. Numai in aceste condi
ții. specializind turnătoriile pe anu
mite profiluri de fabricație, pe tipuri
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logiilor elaborate de cercetare, că in
unele unităti industriale există o sla
bă preocupare pentru realizarea mă
surilor cuprinse in programele de
modernizare a proceselor de pro
ducție. Tocmai de aceea, la un mare
număr de piese si repere diminuarea
adaosurilor de prelucrare, a maselotelor, rețelelor și bavurilor de tur
nare — una din cele mai eficiente
căi de reducere a consumurilor —
rămîne in continuare o problemă
nesoluționată corespunzător în multe
unități. Se folosește incă. într-o pro
porție destul de mare si in situații
complet neindicate, tehnologia de
turnare gravitațională, in forme de
nisip, prin care se realizează coefi

nate pierderi de materii prime și
energie.
Există, de asemenea, un foarte
mare număr de turnătorii mici, cu o
producție anuală de cîteva tone. în
care se lucrează cu personal neca
lificat și unde se toarnă în condiții
rudimentare o serie de piese, mai
ales din metale neferoase, cu pier
deri foarte mari de materiale și energie. Iată de ce. în aceste cazuri,
se cer a fi luate o serie de măsuri
organizatorice, se impune chiar o regîndire a ansamblului de măsuri cu
prinse în programele de modernizare
a sectoarelor calde la nivel de mi
nistere și la nivelul întregii economii
naționale. Ca urmare, o serie de tur
nătorii mici trebuie să fie dezafec

de aliaje, pe anumite tehnologii și
procedee de turnare este posibilă
introducerea progresului tehnic, au
tomatizării și robotizării și deci
atingerea unor parametri de eficien
tă comparabili cu cei înregistrați la
întreprinderile mari.
în același timp, avind in vedere
că o mare parte a tehnicilor și teh
nologiilor ce vor conduce la moder
nizarea sectoarelor calde sint orien
tate spre utilizarea în exclusivitate
a materiilor prime existente în tară,
industria turnătoriilor trebuie să
primească un sprijin activ din partea
sectoarelor
economiei
naționale
furnizoare de materiale, cum sînt
fierul vechi, nisipurile de turnătorie,
amestecurile de formare, bentonite.

SPIRITUL DE COMPETIȚIE, STIMULENT AL UNEI
ÎNALTE COMPETITIVITĂȚI LA EXPORT
Este un fapt bine cunoscut : pentru
a exporta în mod cit mai eficient un
anumit produs, el trebuie realizat cu
cheltuieli minime. Iar aceasta de
oarece pe piață nu sint recunoscute
consumurile exagerate, datorate unor
tehnologii învechite ori unui proiect
de execuție depășit. Reprezintă deci
o regulă elementară ca, la primirea
unei cereri de ofertă de la un par
tener extern, comanda să fie execu
tată de întreprinderea care realizea
ză produsul respectiv la cel mai scă
zut cost și valorifică cel mai efi
cient munca socială.
Investigația realizată Ia Cen
trala industriei electrotehnice din
Craiova a urmărit să releve modul
in care se îndeplinește in practică
această cerință in cazul producției și
exportului de motoare electrice. Așa
dar, care sint criteriile pe baza că
rora sint repartizate spre execuție
diferitelor unități comenzile parte
nerilor externi ? Există o strategie
pentru valorificarea optimă a resur
selor tehnice, materiale și umane ale
unităților din centrală ?
Trebuie spus că, pină nu de mulț,
cu greu s-ar fi putut vorbi despre 0
asemenea strategie. în fapt, comen
zile de export erau încredințate spre
execuție unităților componente, după
criterii ce țineau de experiența dobîndită în fabricarea unei grupe său
alteia de motoare, de nivelul tehnic
și tehnologic al întreprinderii, de
gradul de acoperire a planului la
export cu comenzi. Firesc ar fi fost
însă să se efectueze analize compa
rative de costuri pentru ca un con
tract să fie adjudecat de unitatea
care realizează parametrii tehnicoeconomici cei mai buni. Astfel de
analize se realizau numai sporadic
și aveau un rol marginal in adop
tarea deciziei, iar uneori s-a intimplat chiar să prevaleze interese în
guste, departamentale, incălcindu-se
cerințe elementare ale eficientei.
Despre ce este vorba ? Iată un
exemplu : s-a primit o comandă pen
tru executarea unui anumit lot de
motoare, ce putea fi realizat de către
trei întreprinderi de profil. Lucrind
după tehnologii și in condiții de exe
cuție specifice, costurile unitare erau
mult diferite : de Ia 8 pină la 16 mii
lei pe bucată. Unitatea care putea
realiza produsele cu cheltuielile cele
mai scăzute iși acoperise insă o bună
parte din planul. de export, in timp
ce o altă unitate nu avea nici o co
mandă de export. Centrala de resort,
ignorind argumentele legate de efi
ciența activității, ignorind și faptul
că absența comenzilor era reflexul
firesc al lipsei de competitivitate.- a
atribuit execuția comenzii' celei de-a
doua unități.
Am prezentat cazul, petrecut cu
citva timp in urmă, pentru a subli
nia cit de dăunătoare sint urmările
unor asemenea decizii : mai intii.
pentru că se risipesc resurse, mate
riale, energetice și umane, ceea ce
înseamnă, de fapt, a se exporta ve
nit național.' Apoi, pentru că se sti
mulează... lipsa de inițiativă, dezin
teresul in reducerea costurilor și spo
rirea competitivității, întreprinderile
știind că, oricum, centrala „va avea
grijă" să le acopere intr-un fel sau
altul planul de export. Iată o mos
tră reprezentativă pentru greșita ințelegtere a echității, un mod super
ficial al centralei de a-și îndeplini
atribuțiile, ceea ce a dus la adopta
rea unor decizii păgubitoare, atit
pentru moment, cit și in perspectivă.
Procedeul „sprijinirii" in maniera
descrisă mai sus a unităților, care
înregistrează costuri mai ridicate a
continuat pînă în acest an, folosindu-se argumente dintr-un ..arsenal"
bine pus la punct : „Pe total ne în
cadrăm în eficienta planificată" ; „să
nu supraîncărcăm o întreprindere în
dauna alteia" ; „partenerul extern a
mai colaborat cu întreprinderea și a
fost mulțumit" etc.
Iată însă că, în urmă cu citeva
luni, analizind realist și cu spirit de
autentică răspundere urmările unui
stil de conducere paternalist in le
gătură cu repartizarea sarcinilor de
export, conducerea centralei a adop
tat o decizie importantă prin urmă
rile sale, șocantă pentru unii, fireas
că pentru cei mai mulți : pentru
toate comenzile mai mari, ce pot fi
executate de două sau mai multe în
treprinderi, fiecare dintre acestea va
realiza un prototip și va prezența o
documentație de preț, urmind să-și
adjudece comanda unitatea care o
poate realiza in condițiile tehnicoeconomice cele mai avantajoase. Este
o decizie ce-și propune să schimbe
o mentalitate adine înrădăcinată, să
aducă un suflu nou, să permită pro
movarea cu curaj a soluțiilor celor
mai eficiente.
Desigur, a existat și părerea că ve
chiul sistem trebuie menținut. S-au
adus chiar argumente de ordin eco
nomic : ar fi inutil, chipurile, să se
realizeze două proiecte, două pregă
tiri ale fabricației, două prototipuri.
A prevalat însă concepția sănătoasă
că, în competiția deschisă dintre uni-

fondanți, modificatori, feroaliaje, electrozi etc. După cum este nece
sară o colaborare și un sprijin mai
activ din partea industriei construc
toare de mașini pentru asimilarea
grabnică și omologarea unor insta
lații complexe, a aparatajului de mă
sură și control.
Faptul că alături de experiențe si
tuate la cel mai înalt nivel mondial
există incă în aceleași domenii de
activitate și chiar în aceeași între
prindere procedee învechite, neeco
nomice. denotă că trebuie să se in
tensifice și mai mult activitatea me
nită să conducă la realizarea pro
gramelor de modernizare a procese
lor de producție din sectoarele calde.
Există, fără îndoială. în domeniul
sectoarelor calde ale economiei, vaste
posibilități de reducere a consumuri
lor de metale neferoase, de oteluri
și fonte aliate, ca de altfel a tutu
ror consumurilor de materiale și de
energie. Totodată, există și un cadru
favorabil pentru înfăptuirea unor
ample acțiuni menite să asigure gos
podărirea rațională, eficientă a re
surselor materiale de care dispune
economia națională. Esențial este să
se înțeleagă că aceasta nu este o ac
țiune benevolă, ci reprezintă o obli
gație profesională, o îndatorire ma
joră a tuturor specialiștilor si cadre
lor de conducere, a tuturor oameni
lor muncii care lucrează in domeniu
și să se acționeze stăruitor pen
tru înfăptuirea obiectivelor propu
se, pentru promovarea progresului
tehnic.

tați, ciștigul obținut este dublu : se
asigură o eficiență maximă fiecărei
comenzi în parte și se stimulează,
prin pîrghii exclusiv de natură eco
nomică, interesul tuturor unităților
pentru autoperfecționare, pentru
competitivitate. Cit despre costurile
suplimentare legate de executarea
unor prototipuri ce nu vor intra nicicind in producție — impediment in
vocat de partizanii menținerii ve
chiului sistem —, realitatea a dove
dit cu prisosință că acestea sînt
neînsemnate în raport cu ciștigul
obținut.
Iată însă un exemplu concludent
din care se desprind avantajele unei
asemenea optici în conducere. Cu
citeva luni în urmă, întreprinderea
de comerț exterior „Electroexport-

La Centrala industriei
electrotehnice
Craiova
import" a primit o cerere deosebit
de tentantă : executarea unui mare
număr de motoare, in valoare de cir
ca 50 milioane lei. C.I.E. Craiova a
lansat întrecerea între cele două în
treprinderi care dispun de condiții
tehnice pentru a executa tipul res
pectiv de motoare, anunțind de la
bun început că, după testarea proto
tipurilor oferite, comanda va reveni
unității care înregistrează parametri
tehnico-economici superiori. în timp
record, cele două intreprinderi au
prezentat prototipurile, fișele tehnice
și calculațiile de preț. O comisie de
specialiști ai centralei a verificat în
laborator parametrii efectivi, a com
parat rezultatele cu valorile solici
tate de partenerul extern. Rezulta
tul ? Ambele intreprinderi ofereau
produse ce corespundeau în totali
tate condițiilor cerute, avind chiar
în multe privințe parametri superiori,
în mod cu totul surprinzător insă,
motorul mai bun și mai ieftin a fost
realizat de întreprinderea care, prin
tradiție, era cotată pe poziția a doua
la grupa respectivă de produse. Cum
se explică inversarea de roluri ? De
cis să-și adjudece comanda, colecti
vul in cauză a aplicat o tehnologie
foarte modernă — testată de mai
multă vreme la scară industrială —
prin care utilizarea unor materiale
mult mai ieftine se împletește cu
atingerea unor performante superioa
re in exploatare. Așa incit I.C.E.
„Electroexportimport" a fost înștiin
țată de către C.I.E. Craiova că în

treprinderea care a ciștigat competi
ția are motoarele gata și solicită pre
zentarea partenerului pentru probe.
Să zăbovim asupra implicațiilor —
directe și indirecte — ale cazului
prezentat. în urmă cu un an, co
manda ar fi fost executată, conform
tradiției, de cealaltă întreprindere.
Ceea ce ar fi condus la un consum
suplimentar de materiale în valoare
de șapte milioane lei, iar pe ansam
blul operațiunii costurile ar fi fost
mai mari cu șapte la sută. Aceste
calcule nu ar fi fost insă făcute de
nimeni. Exportul s-ar fi încadrat,
bineînțeles, in nivelul planificat al
eficientei, iar strategia sporirii ei . ar
fi continuat pe căi bătătorite...
Indirect, acest caz dovedește că
tradiția nu este suficientă, că ea tre
buie menținută și sprijinită printr-o
permanentă căutare a .noului, prin
urmărirea sistematică a implemen
tării în producție a unor soluții tot
mai eficiente. Iar întrecerea, compe
tiția deschisă intre întreprinderi pen
tru a-și adjudeca executarea comen
zilor pentru export stimulează din
plin efortul creator al fiecărui co
lectiv.
Primul pas a fost făcut cu succes. ■
Procedeul va deveni — ni s-a spus
— o regulă generală. Strategia de
sporire a competitivității adoptată de
C.I.E. Craiova nu se oprește însă
aici. Se urmărește atingerea unui
salt calitativ in activitatea întreprin
derilor care in prezent înregistrează
costuri mai ridicate și productivi
tăți mai scăzute, printr-o multitudi
ne de acțiuni prezente și de per
spectivă : reproiectare de produse și
de tehnologii, extinderea experienței
bune, generalizarea rapidă a celor
mai eficiente soluții tehnice și con
structive etc. Primele roade au și
fost culese : una din întreprinderile
mai noi ale centralei a executat mai
multă vreme un anumit tip de motor
pentru export, in paralel cu o altă
întreprindere, ce înregistra consu
muri și cheltuieli mai scăzute. De
curind, cea dinții unitate a reproiectat produsul, costurile sale de fabri
cație fiind acum mai reduse decit
ale întreprinderii „cu tradiții". Așa
incit, pentru anul viitor, cea de-a
doua unitate are de ales : sau reproiectează și ea produsul — folosind,
desigur, elementele valoroase ale ce
luilalt nou proiect — sau pierde
contractul. Sînt aspre legile nescrise
ale ascensiunii spre înalta perfor
manță. Respectarea lor este insă o
componentă indispensabilă a strate
giei de sporire a eficientei comer
țului exterior, cu efecte benefice
asupra întreprinderilor,
centralei,
economiei naționale in ansamblul ei.

Euqen RADULESCU

Produse cu performanțe
tehnice superioare
în conformitate cu
orientările și sarcini
le .subliniate de secre
tarul general al parti
dului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în
cadrul recentei ședin
țe a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al
P.C.R., al Tezelor din
aprilie, colectivele de
oameni ai muncii din
județul
Bistrița-Năsăud acordă o impor
tanță deosebită înfăp
tuirii programelor de
organizare și moder
nizare a producției, in
scopul innoirii proce
selor de fabricație, al
creșterii producției fi
zice și in special a
celei destinate expor
tului. sporirii gradului
de fiabilitate, a per
formanțelor și calită
ții produselor.
în acest sens sînt
demne de remarcat
rezultatele înregistra
te de unul dintre cele
mai
tinere colective
de metalurgiști din
țară, ce își desfășoară
activitatea pe platfor
ma industrială a ora
șului Bdtlean. Astfel,
la întreprinderea me
talurgică Beclean a
fost realizată și se aplică o nouă tehnolo
gie de laminare, care
folosește
dispozitive
de laminare cu role
in locul cajelor cu
cilindri, ceea ce de
termină. printre alte

le, reducerea in pro
porție de pină la 80
la sută a staționărilor
accidentale ale utila
jelor, diminuarea sub
stanțială a timpului
necesar
reglajelor,
obținerea unui spor
anual la producțiamarfă în valoare de
peste 45 milioane lei.
O altă direcție de

La întreprinderea
metalurgicâ
Beclean
acțiune se referă la
recuperarea
căldurii
de la cuptorul de
propulsie și paturile
de laminare.1 printr-un complex de re
cuperatoare cu aju
torul cărora se econo
misesc
la
nivelul
unui an mai bine de
1 270 tone combustibil
convențional. Totoda
tă, la trăgătoria de
oțel moale a unității a
fost pusă la punct
tehnologia de reali
zare a sirmei zincate
lucios, cu diametre de
0,2—0,5 mm, destinată
realizării filtrelor in
dustriale, prin care
gradul de valorificare
a metalului crește de
la 6 300 lei la circa

30 000 lei pe tona de
produs finit. Tot in
cadrul acestei secții a
fost implementată teh
nologia de bobinare a
sirmei pentru presele
de balotat direct de
pe fluxul de fabrica
ție, ceea ce face ca
pentru anul viitor ca
pacitatea de producție
la sîrma destinată agriculturii să poată fi
dublată. în fine, mai
notăm că in cadrul
întreprinderii a fost
realizat prin autodotare cel dinții microlaminor pentru lami
narea la rece a sîrmelor. obținindu-se din
materiaie recuperabile
și refolosibile primele
cantități de platbandă
de 4x0,2 mm.
Măsurile luate au
determinat
moderni
zarea și creșterea ca
lității produselor, care
sînt tot mai mult soli
citate și bine aprecia
te de către beneficia
rii interni și partene
rii externi. Ca dova
dă. în luna august,
planul la export a fost
depășit cu 21,7 la sută,
existînd condiții ca
și îri luna septembrie
să se obțină rezultate
dintre cele mai bune
în producție.

Gheorqhe
CRIȘAN
corespondentul
„Scinteii"

TELEORMAN

Producție fizică suplimentară
Actionînd în spiritul sarcini
lor si orientărilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru îndepli
nirea exemplară a prevederilor de
plan. în condiții de înaltă eficientă
economică, oamenii muncii din in
dustria județului Teleorman au
obtinut rezultate deosebite in rea
lizarea producției fizice. Astfel, ca
urmare a măsurilor întreprinse în
fiecare întreprindere pentru mai
buna organizare a proceselor de
producție, modernizarea tehnologii
lor, valorificarea superioară a re
surselor materiale si energetice. în
perioada ce a trecut din acest an

s-au realizat în plus fată de sarci
nile de plan importante cantități de
gaze naturale, mașini și utilaie
agricole, mijloace de automatizări
electronice și electrotehnice, mo
toare electrice. îngrășăminte chimi
ce, prefabricate din beton, confec
ții textile si alte produse destinate
beneficiarilor din tară și partene
rilor externi. Este demn de remar
cat si faptul că. fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut, pe ansam
blul județului s-a obtinut — în
deosebi pe seama creșterii produc
tivității muncii — un spor de pro
ducție industrială în valoare de
circa 168 milioane lei. (Stan Ștefan).

SATU MARE

Realizare tehnică de prestigiu
Preocuparea asiduă a colectivului
întreprinderii de utilaj minier Satu
Mare pentru înnoirea si moderhizarea producției si sporirea compe
titivității produselor destinate ex
portului s-a materializat într-o
nouă si prestigioasă realizare teh
nică. Este vorba de o instalație de

susținere mecanizată „tip M-130".
destinată exportului. Ea a intrat în
fabricația de serie. Noul produs se
situează la nivelul celor mai ridi
cați parametri tehnico-funcționali
pe plan mondial. Liniile tehnologice
moderne au fost executate. în acest
scop, într-un timp record. prin
autoutilare. (Octav Grumeza).
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PUNCTELE DE DOCUMENTARE - 1N SPRIJINUL
PERFECȚIONĂRII ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE
în această perioadă, în pregătirea
deschiderii noului an în înyățămîntul politico-ideologic, la punctele de
documentare din întreprinderi se
desfășoară o activitate intensă, sint
organizate acțiuni de pregătire a
propagandiștilor, se dezbat teme
importante in lumina expunerii
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
ședința din 29 aprilie a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Desigur, aceste acțiuni nu epui
zează întreaga gamă a atribuțiilor
ce revin punctelor de documentare
în activitatea politico-educativă din
întreprinderi și instituții sociale.
Punctele de documentare îndeplinesc
atribuții importante în întreaga ac
tivitate politico-educativă din unită
țile economice și instituțiile socialculturale, în cunoașterea si însușirea
politicii partidului, a sarcinilor ma
jore, prioritare ale unităților econo
mice respective, in formarea con
științei socialiste, a spiritului revo
luționar. Prin intermediul punctelor
de documentare politico-ideologlcă,
organizațiile de partid acționează
pentru modernizarea activității de
propagandă, pentru îmbogățirea ba
zei de date și informații a acestei
activități în colectivele de muncă.
Dezbaterea pe care o publicăm in
acest număr, organizată în județul
Vaslui, și-a propus să evidențieze
căile și metodele de acțiune pentru
sporirea eficientei educative a mun
cii politico-educative desfășurate de
cabinetele și punctele de documen
tare din întreprinderi, să evidenție
ze o serie de modalități prin care
acestea iși pot spori contribuția la
desfășurarea invătămintului politicoideologic.
— Pe baza experienței acumulate
de punctele de documentare politicoideologică, ne-a spus tovarășa Grămăticu Oltea, secretar cu propagan
da al Comitetului municipal de
partid Bîrlad, avînd convingerea că
ele vin efectiv in sprijinul pregătirii
propagandiștilor, a cursanților. acțio
năm pentru a spori forța de înrîurire a acestor mijloace de informare
și documentare din fiecare unitate,
din fiecare secție chiar. Ele consti
tuie un real sprijin în munca comi
tetelor, de partid, a celor 15 consilii
de educație politică și cultură socia
listă. a celor 67 de grupuri de pro
pagandiști și agitatori din localitate.
Ne preocupă, in prezent, probleme
cum sint modernizarea punctelor de
documentare, dotarea lor. acolo unde
este posibil, cu terminale ale oficiu
lui de calcul și alte mijloace
de informare. In spiritul orientă

În

in

școlii.
presei.
teatrului,
studierea istoriei și geo
grafiei și. mai ales, culti
varea limbii naționale. In
condițiile
dezmembrării
noastre politice impuse de
vitregia vremurilor, păs
trarea unității de cultură
și de limbă a poporului
român a reprezentat un
obiectiv prioritar, orice în
depărtare a limbii scrise
de cea vorbită fiind res
pinsă cu vehementă. Toate
încercările de a se crea o
limbă
literară
paralelă
celei vorbite de întregul
popor s-au soldat cu tot
atitea eșecuri, la discu
țiile referitoare la căile
pe care trebuie să se dez
volte scrisul românesc și
la acțiunile ce trebuie în
treprinse pentru a se evita
pericolul „provincializării"
culturii noastre participind
oameni de cultură din toa
te regiunile țării, printre
ei 1. Heliade-Rădulescu.
C. Negruzzi. G. Barit, Alecu Russo, M. Kogălniceanu. Timotei Cipariu. Vasile
Alecsandri ș.a. Pe urmele
predecesorilor săi D. Eustatievici, Macarie-ieromonahul, Iancu . Văcărescu,
Gheorghe Șincai și Petru
Maior, în 1828, Ion HeliadeRădulescu
tipărește.
la
Sibiu. „Gramatica româ
nească". primul act nor
mativ din acest domeniu
care pleacă de la premisa
că „scriem pentru contem
porani, nu pentru înain
tași" și că limba intregului
popor, așa cum s-a crista
lizat ea în vechile tradu
ceri și tipărituri, trebuie
să stea la baza limbii lite
rare românești, toate ino
vațiile in acest sector fiind
admise numai in măsura
în care nevoile comuni
cării le reclamă. Acum se
afirmă cu luciditate con
vingerea că limba este
creația poporului, il repre
zintă și il definește, și că
în substanța ei s-au adunat
ca intr-un tezaur experien
ța istorică, durerile și
bucuriile, aspirațiile oa
menilor acestor pămînturi.
Această convingere, po
trivit căreia limba literară
este expresia cea mai în
grijită a limbii intregului
popor, antrenează gîndirea
și acțiunile generației de
la 1848, activitatea lui
Negruzzi, Bariț. Kogălniceanu și Alecsandri. stu
diile lui Alecu Russo,
B. P. Hasdeu și Al. I.
Odobescu, inițiativele re
formatoare ale lui Tltu
Maiorescu, geniul creator
al lui M. Eminescu. orien
tarea artistică a lui Caragiale și Creangă, Ibrăilea-

noului an

pregătirea

invățâmintul politico-ideologic

a contribui la obținerea unor tot
mai bune rezultate economico-sociale. la sporirea eficientei întregii ac
tivități — singurul criteriu de apre
ciere a muncii noastre.
— O dată cu reamenajarea cabine
tului nostru de informare și docu
mentare, a adăugat tovarășa Apostu
Didina, secretar adjunct cu proble
me de propagandă la Comitetul de
partid din cadrul întreprinderii me
canice Vaslui, am stabilit un colec
tiv de conducere, format din 7 tova
răși, membri ai consiliului educa
ției politice și culturii socialiste din
întreprindere. Pe lingă instruirile
lunare ale propagandiștilor de la
cercurile de învătămint politicoideologic și cursurile propriu-zise,
care sint programate aici, organi
zăm și acțiuni neprogramate în gra
fic cu prilejul dezbaterilor unor do
cumente de partid și de stat. Ca ur
mare a propunerilor oamenilor mun
cii, la punctele de documentare politico-ideologică s-au organizat, in
pregătirea unor teme ale invătămin
tului
politico-ideologic.
expuneri
privind legislația, cum au fost cele
despre Legea contractelor economi
ce sau despre noile reglementări in
privința aplicării acordului global
pentru produsele de export. Expe
riența anului de învătămint politicoideologic 1987—1988 a Pus in eviden
ță cerințe noi, atît în ce privește
amenajarea punctelor de documen
tare, dotarea lor cu ceea ce este ne

In laboratorul de calculatoare electronice al

(Urmare din pag. I)

cesar pentru facilitarea contactului
propagandiștilor și cursanților cu o
bogată informație, cît și în asigura
rea unei funcționalități superioare a
acestora. Colectivul de conducere
desemnat de comitetul de partid din
întreprindere are acum datoria să
coordoneze și să utilizeze eficient
fondul de materiale documentare existent aici, să confere punctelor de
documentare o multifunctionalitate
care să asigure creșterea contribu
ției lor la ridicarea continuă a ni
velului politic și profesional al co
muniștilor, al celorlalți oameni- ai
muncii.
— în contextul acțiunilor pentru
modernizarea mijloacelor de informare-documentare, ne-a spus tova-.

rilor
și
indicațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ne propunem să
sporim și mai mult rolul și contri
buția punctelor de informare și do
cumentare la buna pregătire si des
fășurare a invătămintului politicoideologic, la formarea culturii poli
tice a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, să facem in așa fel
incit acestea să devină adevărate
laboratoare metodice ale activității
noastre politico-educative. De aceea,
am accentuat caracterul metodic al
întîlnirilor, cursurilor și instruirilor
organizate pe platformele industria
le. legind cit mai strîns problemati
ca dezbătută în pregătirea fiecărei
teme la învătămîntul politico-ideolo
gic de problemele producției, pentru

nu și N. Iorga, Sadoveanu,
Arghezi, Goga și Blaga.
O scurtă perioadă de
timp, la inceputurile acti
vității lui Ion Heliade-Ră
dulescu și G. Asachi, lite
ratura română este preo
cupată de diversificarea
structurilor sale formale,
de introducerea și adap
tarea genurilor și specii
lor literaturii moderne.
Este o epocă de largă des
chidere spre marile valori
artistice ale universalității
și de utilizare a lor din ra
țiuni practice, metodolo
gice. Concomitent
insă,
forma
genurilor.
împămintenită, își caută conți
nutul de idei, sentimente
și atitudini in datele isto
riei.
realităților umane,
obiceiurilor. datinilor și
frumuseților plaiurilor ro
mânești. Momentul crucial.

rășa Postolache Ecaterina, secretar
adjunct al comitetului de partid de
la I.E.P.A.M. — Bîrlad. in noul an
de învătămint politico-ideologic ne
preocupă și înzestrarea punctului de
documentare cu un terminal al ofi
ciului de calcul, pentru a îmbogăți
pe această cale baza de date și in
formații a activității care se desfă
șoară aici. Preocupările pentru per
fecționarea activității ideologice si
politico-educative. în care se inte
grează și punctul de documentare,
tin seama de anumite particularități
ale colectivului nostru. Am in vede
re faptul ca dotarea întreprinderii
și procesul de fabricație se situează
la nivelul tehnicii de vîrf, că majo
ritatea muncitorilor sînt absolvenți
ai liceelor industriale, iar cadrele
tehnico-inginerești cu studii superi
oare, maiștrii și tehnicienii dețin o
pondere de aproape 10 la sută în
structura personalului întreprinderii,
că media de vîrstă a colectivului nu
depășește 27 de ani. Există o mare
receptivitate fată de nou, un interes
deosebit pentru cultura politică și
aproape fără excepție cadrele de
conducere acționează ca adevărati
conducători politici, pe care ii re
găsim permanent ca inițiatori și sus
ținători activi ai intregii activități
ideologice și politico-educative. în
ce privește determinarea cerințelor
concrete ale activității noastre ideo
logice și politico-educative, ele au
la bază direcțiile și sarcinile rezul

I. STANESCU
P. NECUEA
corespondentul „Scînteii"

Liceului de matematică-fizică nr. 1 din București

de suflul înnoitor, vizio
nar, angajat, național și
social pe care îl inițiază și
îl dezvoltă in cultura noas
tră contribuțiile lui Bălcescu. Alecsandri, Russo,
Bolintineanu și Alexandrescu. Respingerea hotărită a „stricătorilor de lim
bă", efectuată de Alecu
Russo, Alecsandri. Odo
bescu și Hasdeu. iși găsea
în exemplul creației popu
lare orale și in cea alcă
tuită după exemplul ei ar
gumente de necontestat,
iar Imaginea poporului ca
făuritor de bunuri spiri
tuale o ilustrare strălucită,
remarcate
chiar de gindirea critică severă a lui
Maiorescu și Lovlnescu.
Cind presiunea curentelor
moderniste pare a stînjeni
drumul propriu, dezvol
tarea organică, originală a

Poporul, adevăratul

creator al culturii
de referință, îl reprezintă
descoperirea
folclorului,
avuție națională ale cărei
semnificații profunde sint
teoretizate eu har și incitant
de Alecu Russo,
C. Negruzzi, Vasile Alec
sandri, Hasdeu și Odobes
cu. Această „descoperire"
va limita acțiunea influen
telor străine, fiind consi
derată moștenire clasică a
literaturii noastre.
punct
de plecare si in ace
lași timp model pentru
creația artistică originală.
După fericita formulare a
lui D. Bolintineanu. din
momentul în care culege
rile
succesive de creații
folclorice
întocmite
de
Alecsandri încep să fie cu
noscute și să-și
exercite
influența lor binefăcătoa
re. de atunci „poezia noas
tră se români", atracția pe
care, atît tematic, cit și ex
presiv, o exercită asupra
scriitorilor poezia popu
lară
asigură
scrisului
românesc
originalitate,
militantism, autenticitatea
reprezentărilor, proprieta
tea imaginilor.
Consecințele epocii de
reconstrucție națională și
culturală de la 1848 iși vor
exercita influenta lor asu
pra intregii creații lite
rare ulterioare, operele Iul
Eminescu, Creangă. Sla
vici. Macedonski, pentru a
nu mai vorbi de cele aparținind scriitorilor din se
colul nostru, fiind marcate

tate din Programul ideologic al
partidului, din expunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din Tezele pen
tru plenara C.C. al P.C.R. din luna
noiembrie. Participarea nemijlocită
la dezbaterile din invățâmintul poli
tico-ideologic, contactul direct cu
comuniștii la locul de muncă ne dau
posibilitatea să asigurăm o bună
pregătire a fiecărei teme in parte și
să elaborăm programe unitare de
activități politico-educative ce anga
jează eforturile tuturor factorilor
educaționali.
Cerințele perfecționării activității
Ideologice și politico-educative formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în expunerea din 29 aprilie a.c. au
determinat ample acțiuni de eva
luare critică și autocritică, exigentă
a rezultatelor obținute in acest do
meniu de imbogățire a programelor
muncii organelor și organizațiilor de
partid. A rezultat că. pe lingă rolul
important pe care îl au in pregătirea
propagandiștilor și a cursanților de
la învătămîntul politico-ideologic,
punctele de documentare trebuie să
aibă o multifunctionalitate. atit sub
aspectul diversității activităților pe
care le organizează, cit și din punct
de vedere al conținutului tematic și
bibliografic.
Formarea culturii politice, a con
științei socialiste, educația revolutionar-patriotică se întemeiază astăzi
tot mai mult pe o largă și solidă
cultură generală, pe cunoașterea, în
țelegerea și aplicarea celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, pe
lupta necurmată împotriva ignoran
ței. rutinei, pentru a promova cu
curaj noul în toate domeniile. De
aici se desprinde și concluzia pri
vind necesitatea sporirii numărului
.și calității acțiunilor organizate la
punctele de documentare politicoideologică, dotarea lor cu documen
tele de partid și un bogat fond de
carte social-politlcă, științifică și
tehnică, cu o gamă mult mai largă
de materiale documentare și surse
de informare, inclusiv cele privind
principalele preocupări și probleme
ale organelor de partid din unități,
în felul acesta si contribuția puncte
lor de documentare la pregătirea
propagandiștilor și cursanților. a tu
turor comuniștilor va fi mai mare,
iar aportul la dezbaterea și soluțio
narea problemelor ridicate de per
fecționarea muncii fiecărui colectiv
va spori considerabil.

literaturii române, îndem
nul
adresat
scriitorilor
vremii de Coșbuc, Vlahuță
și Iorga de a se „reîn
toarce la popor", la reali
tățile existenței lui iși
propunea un dublu scop.
Mai intîi, urmărea reorientarea scrisului spre izvoa
rele de inspirație autohto
ne, axarea problematicii
operelor literare pe reali
tățile sociale și generalumane ale tării noastre,
apoi se atrăgea atenția
asupra nevoii de a se in
tensifica
eforturile
de
ridicare culturală a po
porului român, de trans
formare a acestuia într-un
factor politic conștient,
activ, angajat, „consuma
tor" dar și „producător" de
cultură. Aceste deziderate
s-au concretizat in opera
marilor scriitori, credința
că prin scrisul lor slujesc
idealurile poporului român,
cauza progresului și înțe
legerii între oameni, lupta
împotriva asupririi și a
mișcărilor extremiste, aslgarîndu-le audienta me
sajului. eficienta educativă,
mobilizatoare.
Pe această mare tradiție
a scrisului românesc anga
jat, militant se întemeiază
și obiectivele majore ale
culturii și literaturii noas
tre actuale, o cultură care
crește, cum spunea Emi
nescu. pe „baza largă a
geniului național", condi
ție fundamentală a viabili-

tății ei, a capacității de a
sluji la configurarea preg
nantă a spiritualității noas
tre și la educarea oameni
lor de astăzi. îndemnul
adresat
de
secretarul
general al partidului, de a
merge la izvoarele reali
tății, de a sorbi apa vie,
proaspătă a înfăptuirilor
celor multi este fireasca
urmare a concepției des
pre edificarea vieții mate
riale și spirituale a Româ
niei de azi împreună cu
poporul și pentru popor,
o concepție profund uma
nistă și patriotică, asimi
lată organic de toți crea
torii de frumos ai patriei,
în stiluri și modalități di
ferite, ei participă la înăl
țarea culturii și literaturii
prin opere valoroase, ac
tuale. inscriindu-și efortul
creator în acel . legămînt
unanim de a „creste" ne
contenit
frumoasa limbă
românească și de a-și
cinsti, astfel, patria, po
porul.
în anii revoluției socia
liste, procesul de „demo
cratizare" a vieții literare
se accentuează, produeîndu-se o vizibilă deplasare
a interesului scriitorilor
pentru real și social, o di
versificare a mediilor in
vestigate și a modalităților
artistice utilizate, o spo
rire a spiritului critic,
refractar compromisurilor
și evadării din realitate, o
abordare masivă a istoriei
și a consecințelor pe care
transformările acesteia îe
exercită asupra oamenilor,
determinind totodată op
țiuni nete pentru progres,
pentru continua perfec
ționare a existentei mate
riale și spirituale a colec
tivității naționale.
Țara și poporul, noțiuni
pe care le cultivau cu
ardoare oamenii de cultură
ai celui de-al 19-lea în
ceput de veac, sînt astăzi
realități concrete, unita
re. la a căror continuă în
florire contribuie, sub con
ducerea P.C.R.. toate for
țele
constructive
ale
României
socialiste,
și
oferă
scriitorilor.
prin
marile și profundele trans
formări pe care le Înregis
trează. un larg cîmp de
inspirație, prilej de medi
tație și de acțiune, solicitind opere in care istoria
zilelor noastre să-și gă
sească reprezentarea cea
mai autentică. O reprezen
tare demnă de forța crea
toare a poporului nostru,
adevăratul făuritor al cul
turii și civilizației, al tu
turor valorilor puse în lu
mină de ctitoriile socialis
mului.

Foto : S. Cristian

teatre
• Teatrul National
(14 7171, sala
mare): Caligula — 18; (sala Amfitea
tru): Campionul — 18; (sala Atelier):
Autograf — 18.
• Filarmonica
„George
Enescu**
(15 68 75. Ateneul Român): Festivalul
internațional
„George
*
Enescu
—
Ediția a Xl-a. Recital de orgă An
dreas Meissner (R.F. Germania) —
— 17.
• Opera Română (13 18 57): Nabucco
— 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48): Vă
duva veselă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81): „Respirări
*
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar I^eopoldina Bălănuță — 19.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc
ciudat după scăpătat — 19,30.
• Teatrul
de
comedie
(16 64 60):
Slugă la doi stăpîni — 19.
• Teatrul
Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Milionarul sărac — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia româ
*
nă
(13 13 00) : Cîntă ciocîrlie — 18.

cinema
• Nelu : SCALA (11 03 72) —9: 11;
13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19,
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45;
20.
• Păstrează-mă doar pentru tine :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Agentul straniu: LIRA (317171) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină — 20,
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
9 Novăceștii: FEROVIAR (50 51 40) —
9: 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13.
• Duelul : FEROVIAR — 15; 17; 19.
9 Flăcări pe comori : VOLGA — 15;
17; 19.
• Cucoana Ch irita : DRUMUL SÂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19,
• Să-ți vorbesc despre
mine : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
9 Artista, dolarii și ardelenii : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
9 Concurs: MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
9 Niște băieți grozavi: COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
9 Zimbiți, vă rog:
TIMPURI NOI
(13 61 10) — 0; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
9 Viată și film î GRIVIȚA (17 08 58)
— 15 45; 18; 20.
9 Lovitură fulgerătoare :
GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30.
9 Statueta
schimbată:
SȚUDIO
(39 53 13) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.
9 Johann Strauss, regele neîncoronat
al valsului: UNION
(13 49 04) — 9:
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
9 Pedeapsă
animată:
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19.
9 Tentația: GLORIA (47 46 75) — 9;
11; 13; 15; 17; 19. AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
19,45.

SCOLI ALE MUNCII

]

J>________________________________________________________ ____________

SI MĂIESTRIEI
Imagini în piatră ale istoriei
Cei mai multi dintre artiștii
cuprinși creator in fenomenul ta
berei de sculptură de la ScinteiaIași sînt tineri de reală vocație, ta
lente în plină afirmare, despre care
încă nu s-au scris cărți, dar a
căror cunoaștere directă, în ideile
și faptele lor de artă, aduce o
lumină clară și vibrantă în înțele
gerea acestui tip de activitate
creatoare. Iată în acest sens o
afirmație a conducătorului taberei
naționale de sculptură de lingă
Iași, sculptorul Dan Covătaru : „Un
loc, o tară fără sculptură, fără sta
tui ar fi ca o țară a nimănui".
Este o idee concretizată de Dan
Covătaru, prin încercarea de a cu
prinde spiritul eminescian într-o
lucrare imensă de piatră, un cap
de sase metri înălțime, care răsare
ca un astru pe marginala fostului
lac, acolo unde ierburile și florile
de nufăr mai dăinuie.
„Noi muncim aici ajutați de oa
menii satului, de pietrarii din
echipa lui Petru Enache. pentru că
o tabără de sculptură este o lu
crare de suflet colectiv. Vrem să
dăm expresie acestor locuri ca va
tră perenă, ca patrie" — ne spune
artistul masiv și jovial care este
Alexandru Marchiș. Apoi pune mina
pe cablurile groase și dirijează
mișcarea macaralei pentru a așeza
un acoperiș ca un munte pe, „Casa
ființei" — Ioc de meditație, cum îi
spune el. avînd oarecare asemăna
re cu adăpostul unui legendar
sfătuitor al lui Ștefan cel Mare,
in a cărui sihăstrie își aduna gindurile învingătorul de la Vaslui în
1475. Pe aici, prin pădure, au aș
teptat lăncierii și arcașii să-i lo
vească pe invadatori și să-î „stîmpere". cum spune și numele dealu
lui „Stîmpăsura", la marginea ve

chiului drum și a Podului înalt. în
amintirea eroilor anonimi lucrarea
„Răzeșii" se conturează sub dalta
iui Dumitru Căileanu, într-o rude
nie bine gindită cu grupurile sta
tuare din centrul civic al orașului
vecin. Sculptorul, profesor la In
stitutul de artă din Iași, îmi măr
turisește că simte prezenta tăcută a
sătenilor care vin prin pădure la
tabără, simte ochii, privirile lor.
„Ei sint autorii istoriei contempora
ne. așa cum au fost strămoșii lor

Tabăra de sculptură
de la Scînteia — lași
despre care citim în manuale și
enciclopedii, lor le dedic această a
doua lucrare pe care o ridic aici in
Poiana cu Cetate".
Emanație a spiritului popular,
arta din taberele de sculptură se
adaugă monumental însemnelor in
piatră și bronz pe car.e statul nos
tru le-a ridicat în orașele. în locu
rile istorice, pentru a cinsti exis
tența mai mult decit bimilenară a
poporului nostru, eroica sa luptă
de la etnogeneză pînă astăzi, con
tinuul său efort de păstrare a
ființei unitare independente în
aspirațiile sale de progres national
și social. Corespunzător epocii de
după al IX-lea Congres al P.C.R.,
cind ne-am recăpătat istoria și
dreptul de a scrie adevărat în ma
nuale. tratate, literatură, teatru,
pictură și sculptură, s-a dezvoltat
și efortul de a elabora valorile ex
presive ale limbajului artistic, o
limbă română a picturii, „o limbă

română a sculpturii, pe care o vor
besc acum. învătind-o de la Brâncuși. cei mai de seamă artiști din
lume", cum ne spune cu mindrie
tinărul Constantin Costache, auto
rul sculpturii „Flamă". în acest
domeniu, lucrărilor din edițiile
anterioare li se adaugă, cu lexic șl
ortografie originală, rostirea lui
Petre Marian cu al său „Icar"
eroic, văzut ca un efort perpetuu
SDre înalt, fără teama inevitabilei
căderi, admirabilul echilibru ondu
latoriu din „Diada" lui George
Dumitru, simbolica lui Alexandru
Nancu sau geometria constructivă
din „Sălaș" de Alexandru Ciucureanu. Din acest decor umanizat
fac parte și ritmurile specifice de
costum și dans autohton, cioplite în
„Confluente" de lorgos Iliopolos.
Despre meritul tinerel generații
în a particulariza locuri altădată
anonime, de a traduce încărcătura
de amintire, legendă, sentiment al
stăpîniril propriului destin în for
me definitive, structurate original
ne-a vorbit pe larg Romeliu Pervolovici. beneficiarul premiului
criticii pentru lucrarea realizată la
prima ediție a taberei.
Fenomenul artistic al taberelor,
calitatea nouă, originală a limba
jului artistic afirmat cu aceste pri
lejuri. corespunde pe deplin conști
inței de ștăpîn pe care o are po
porul harnic și talentat al acestei
țări. A făptui și a dura in piatră
imaginea despre sine, devin gesturi
paralele cu edificarea unor valori
materiale și spirituale care ne vor
reprezenta și în fata generați
ilor care viii,
in dialogul neîn
trerupt cu lumea valorilor celor
egali cu noi în aspirații și înțe
legere.

Radu NEGRU

Muzeu în aer liber
Frumoasele tradiții ale taberelor
de sculptură de la Arcuș și Mestecănișul de la Reci au fost conti
nuate prin edițiile succesive ale
taberei
de
la
Covasna.
în
aceste zile s-a încheiat cea
de-a treia „întîlnlre de lucru"
a nouă sculptori din București.
Baia Mare. Sibiu și, bineînțeles,
din judetul-gazdă Covasna. Prin
lucrările lor, adevăratul muzeu de
sculptură monumentală în aer liber
situat pe colina dintre liziera pă
durii și complexul sanatorial al
U.G.S.R. s-a îmbogățit cu noi va
lori ce incintă si înnobilează su
fletul miilor de vizitatori. Timp de
o lună, au lucrat aici, sub condu
cerea unui sculptor Cu experiență
— Constantin Nicolin, artiștii Călin
Baciu, Mihai Borodi, Septimiu Enghiș, Cristian Petrescu, Petrovits
Istvan. Sandu Surcel, Veres Alpar
și Victor Zaharia.
Printre lucrările care dau va
loare muzeului in aer liber amin
tim „Miorița" lui Constantin Ni
colin. temă sugerată, așa cum de
clara autorul, „de vestiți i păstori
din Voinești — cartier al Covashei.
de tradițiile noastre românești care
într-un mod strălucit sînt concen
trate în minunate baladă ce va
rămine pretutindeni izvor nesecat
de inspirație pentru arta cultă. în
trupul unui lemn de stejar de di
mensiuni impresionante, soluțiile
figurative scot in relief un cioban
și o mioară, pe o parte a lucrării și
pe cei ce pregătesc moartea eroului,
pe cealaltă parte. Nu putem trece
nepăsători pe lîngă lucrarea lui
Septimiu Enghiș, intitulată „Cîntul

pădurii". Lucrarea întruchipează o
orgă. „Am considerat binevenită
amplasarea lucrării in apropierea
pădurii — spunea sculptorul. Fon
dul închis pune în valoare calita
tea pietrei, iar verticalele copaci
lor continuă formele de coloană
din compoziție". „Niciodată titlul
nu poate exprima sensurile multi
ple, simbolice, ale unei sculpturi" —
arăta Călin Baciu. Lucrarea lui. in-

Tabăra de sculptură
de la Arcuș și Mestecănișul
de la Reci — Covasna
titulată „Semn pentru acest loc", se
constituie într-o adevărată meta
foră a perpetuării ființei umane,
transpusă in linii sintetice, sugesti
ve te au marcat duritatea pietrei.
Nu poți trece fără să zăbovești
citeva minute în fata „Cascadei"
Iui Sandu Surcel, a, lucrării, lui
Cristian Petrescu, ce inspiră tihnă
și cheamă vizitatorul la meditație,
sau in fata sculpturii „Bufnița" a
lui Petrovits Istvan, lucrare cize
lată cu multă migală. „Prin lucra
rea „Eroul", realizată prin combi
nația lemn-piatră — ne spunea
sculptorul Victor Zaharia — am
dorit să aduc un omagiu omului.
Prin tot ceea ce face, prin ceea ce
lasă in urma sa. pentru el și ai
săi. pentru comunitatea din care
face parte — fiecare om este un
erou. De la naștere și pînă la
moarte omul se confruntă cu nu

meroase greutăți pe care viața le
pune și pe care, cu încredere, printr-o continuă luptă, le învinge".
La margine de pădure, parcă
acum ar coborî din înălțimile
munților Vrancei. ne apare statuia
luptătorului pentru dreptate socială
și libertate, Gheorghe Doja. lucrare
de o deosebită sugestivitate, reali
zată de asemenea din lemn și pia
tră. care sugerează privitorului at
mosfera tragică de acum aproape
cinci secole, cînd Gheorghe Doja
și-a jertfit viata pentru ca omul
să-și ocupe locul cuvenit în socie
tate. Autorul. Veres Alpar. originar dtn'judettll Covasna. prin com
poziția sa a lăsat miilor de vizi
tatori ce vbr trece prin fața legen
darului erou un prilej de popas și
de meditație.
„Cu această nouă ediție putem
spune cu justificată încredere că
muzeul în aer liber de la Covasna
este constituit — afirma criticul de
artă Octavian Barbosa. Profilul
său a devenit și va deveni cu fie
care an, mai personal. Lucrările
celor trei ediții de pînă . acum se
integrează firesc în spațiul natural.
Ele nu contrazic ansamblul, ci doar
îl împlinesc, stabilind relații stilis
tice cu operele existente. După pă
rerea mea, va fi unul din cele mai
frumoase muzee în aer liber. Si mi
se pare. de asemenea, interesantă
și totodată binevenită ideea de a
se amplasa această suită de lucrări
într-o stațiune, oferind vizitatorilor
momente de autentică înnobilare
sufletească".

Constantin T1MARU

Semnături în timp
Tabăra națională de sculptură în
lemn de la Sighetu Marmației a
ajuns in acest an la cea de-a patra
ediție. Oricum am începe aceste
rinduri despre ceea ce au gîndit si
înălțat timp de o lună în munici
piul de pe Valea Izei cei zece
sculptori, membri ai Uniunii artiș
tilor plastici, nu vom putea trece
peste faptul că această manifestare
a fost gîndită de. organizatori. încă
de la prima ediție, ca o completare
a unui monument de arhitectură șl
cultură populară românească : re
zervația de arhitectură populară a
muzeului
maramureșean.
Aici,
în acest spațiu, este convingător
faptul că satele Maramureșului au
stat și mai stau încă sub semnul
civilizației lemnului. Prin tradiție,
în zona etnografică Maramureș
casele se făceau din lemn. Și nu
numai casele, ci întregul univers
gospodăresc. Marii meșteri anonimi
și-au lăsat semnătura incrustată în
lemn. Aflăm din inscripțiile care
le însoțesc lucrările data la care
s-a ridicat construcția, numele
meșterului, numele proprietarului,
uneori chiar evenimente deosebite
cu care s-a confruntat comunita
tea. Sint adevărate semnături în
timp. Alături de ele — alte semnă
turi. in contemporaneitate.
Și de această dată, multi din
sculptorii veni ti la Sighetu Marmației. după ce au vizitat zona
șl-au gîndit lucrarea pe care o vor
lăsa în vecinătatea satului mara
mureșean. Mărturisirile, dialogurile
cu ei sint relevante, mal ales că
majoritatea sînt la primul contact
cu spațiul Si cultura Maramureșu
lui. Deci, să-l ascultăm :
Aurel Cucu : „Mi-am dorit să
vin la Sighetu Marmației, despre
care știam multe. Cunoșteam lu
crările edițiilor precedente. Soco
tesc că multe dintre ele sint de
reală calitate artistică. Lucrarea pe
care am conceput-o pentru această
ediție — „Evoluție" (7 metri înăl
țime) — numai aici iși are locul,
deoarece la dimensiuni miei nu ar
avea putere de sugestie" : Constan
tin Platon : „Eu am gindit lucrarea
în București, bazîndu-mă pe o
atentă documentare despre tot ceea
ce am socotit că reprezintă Mara
mureșul. Emoția a fost mare în
momentul in care am pus piciorul
pe acest pămînt unic în felul lui.

Cu adevărat, am avut o întîlnire
plină de învățăminte cu tradiția,
cu puritatea omului, cu noua față
a satului maramureșean. Am reali
zat lucrarea numită „Sfatul înțe
lepților" care reprezintă șapte
cumpene : cumpăna ca izvor de
înțelepciune, cumpăna ca echilibru
și statornicie, cumpăna ca un semn
al izbînzii etc. Este un omagiu pe
care l-am adus oamenilor de aici,
mai ales că in Maramureș cum
păna. și la propriu și la figurat,
este la loc de cinste" ; Dan Gavriș : „Fiecare tabără este o ex
periență. o confruntare foarte se
rioasă prin care ieși in lume nu

Tabăra de sculptură
în lemn de la Sighetu
Marmației
numai ca sculptor, cl mal ales ca
om. Pot spune cu adevărat că am
văzut Maramureșul privit spre in
terior, spre esența Iui. Am văzut
satele și oamenii in zile de muncă
și sărbătoare, deci. cum ziceam.
Maramureșul de acasă șl nu poves
tit. Lucrarea mea s-a vrut un
simbol al statorniciei" ; Remus
Dragomir
conduce, din partea
Uniunii artiștilor plastici, la ac
tuala ediție, grupul de sculptori
venit! la Sighetu Marmației : „Am
venit cu mare bucurie la această
galerie de artă modernă a Mara
mureșului, care se conturează pe
Dealul Dobăleș. Mal mult, nu e un
lucru simplu să ai cinstea să duci
pe mai departe, in forme noi. idei
din mitologia locului. In acest sens
voi face o lucrare pe care am
numit-o „Scara oilor". Pe o culme
de munte vor fi amplasate volume
din ce în ce mai mici, care tind să
depășească această culme, ca o
turmă de oi care trece un deal la
orizont. Luna de ședere aici a fost
o perioadă de colaborare, cu schim
buri de idei și prietenii, de cu
noaștere a minunaților oameni ai
locului. Este interesant să cunoști
Maramureșul ca turist, dar cu totul
altceva să te implici în evenimen
tele care au loc aici. în viata lo
cuitorilor acestei zone" ; Carmen

Tepșan : „Locul este un bun sfă
tuitor pentru artiști. Ceea ce am
realizat la Sighetu Marmației as
putea exprima in termeni obișnuițl
ca apartinind universului familiei.
Ansamblul sculptural încearcă să
sintetizeze o simbolistică locală a
leagănului, ideea însăși de viață și
continuitate pe pămîntul istoric al
Maramureșului" ;
Aurel
Vlad :
„Lemnul are o fascinație aparte.
Deși este un material perisabil —
in comparație cu marmura, de
pildă — lemnul poartă virtuți plas
tice deosebite. Lemnul are rezo
nantă. iar bronzul sunet. Sursa de
inspirație pentru care am optat
face parte din frămîntata istorie a
patriei. Aici am învățat să lucrez
în îmbinări întocmai cum lucrau
meșterii populari. Este cu adevărat
o lecție primită prin timp de la cei
vechi" ; Duru Drăgușin : „Am ve
nit la Sighetu Marmației pentru că
îmi place tradiția, mă simt atras
de spațiu, dar mai ales de oameni.
Am fost în comuna Bîrsana. m-au
chemat oamenii în casă, mi-au
arătat gospodăriile lor trainice,
m-au omenit. Gesturi care vin din
Istorie, care trebuie cultivate șl
respectate. Asemenea oameni me
rită cu prisosință truda noastră.
Lor le-o închin"'; Mihai Istudor :
„Sighetu Marmației este un loc
unde arhitectura veche se află in
dialog direct cu sculptura moder
nă. Pentru mine. într-o lucrare nu
titlul este important, el poate fi
un punct de plecare. Important
este ca privitorul. în fata lucrării,
să devină la rindul său creator, să
descopere sensuri capabile să-i
vorbească".
Artiștii plastici prezentl la Si
ghetu Marmației au avut un singur
scop : să aducă lemnul în fata
luminii, izvodind lucrări care să-i
bucure pe oameni, să-i înalte su
fletește. Cine vizitează „galeria de
artă modernă" a Maramureșului,
cum semnificativ a numit unul
dintre participant! expoziția de
sculptură in aer liber de la Dealul
Dobăies. rămine impresionat de
acest efort de creație, de simbolu
rile reprezentate de aceste lucrări
destinate oamenilor.

Gheorghe PARJa
corespondentul
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VIZITA OFICIALA A PRIMULUI-MINISTRU Al REPUBLICII

FEDERALE NIGERIA, VICE-AMIRALUL AUGUSTUS AIKHOMU
La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, marți, 20 septembrie, a sosit in
Capitală, într-o vizită oficială in
tara noastră, vice-amiralul Augustus
Aikhomu, prim-ministru, șeful Sta
tului Major General al Forțelor Ar
mate ale Republicii Federale Nigeria.
Oaspetele este însoțit de generalmaior Muhammadu Gado Nasko,
ministrul agriculturii, resurselor de
apă și dezvoltării rurale, de alte
persoane oficiale.
Pe aeroportul Otopeni, împodobit

★

cu drapelele de stat ale celor două
țări, premierul nigerian a fost salu
tat de tovarășul Constantin Dăscă
lescu, prim-ministru al guvernului
român. Au fost de față Ștefan An
drei, viceprim -ministru al guvernu
lui, miniștri, alte persoane oficiale
române.
Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Lagos și ambasadorul Nige
riei la București.
Pe aeroport se afla aliniată o gar
dă militară. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Socialiste
România și Republicii Federale Ni
geria.

★

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, s-a întilnit, la Palatul din Piața Victoriei, cu
vice-amiralul Augustus Aikhomu,
primul-ministru al
Republicii Fe
derale Nigeria.

★

In cadrul convorbirii, desfășurată
intr-o atmosferă cordială, au fost
examinate probleme privind dezvol
tarea, pe multiple planuri, a rela
țiilor de colaborare dintre cele două
țări și popoare.

★

Primul-ministru
al
Guvernului
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a ofe
rit. marți, un dineu oficial în onoarea
vice-amiralului
Augustus
Aikhomu, prim-ministru, șeful Sta
tului Major General al Forțelor Ar
mate ale Republicii Federale Nige
ria.

Au luat parte membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale române și
persoanele oficiale care îl însoțesc
pe primul-ministru nigerian.
în timpul dineului,. desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, cei
doi șefi de guvern au rostit
toasturi.

21,00 Democrația muncitorească, revo
luționară în acțiune. De la deci
zie la Înfăptuire (color).
21,15 Muncă și
creație
(color). Din
agenda Festivalului național „Cîntarea României''.
21,30 Omul și sănătatea. • Bioterapia
• Dialog cu telespectatorii.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

tV
20,00 Telejurnal.
20,25 Priorități In economie.
20,45 Sub semn de veșnicie șl de rod.
Emisiune de versuri
patriotice,
revoluționare (color).

De la Casa de Economii și Consemnațiuni
Economisirea la C.E.C. constituie
un mijloc eficient și practic de rea
lizare a obiectivelor și dorințelor
personale, prezente și viitoare.
Oferind, prin unitățile sale, care
sint răspindite în întreaga țară, po
sibilitatea alegerii instrumentului
de economisire preferat, Casa de
Economii și Consemnațiuni pune
permanent la dispoziția poDUlației
o gamă variată de librete de eco
nomii, obligațiuni C.E.C., conturi
curente personale, iar copiilor și ti
neretului instrumente de economi
sire specifice virstei și preocupă
rilor.
Datorită avantajelor sale speci
fice, LIBRETUL DE ECONOMII
CU CIȘTIGURI se bucură de o
largă solicitare șl constituie pentru
numeroși depunători instrumentul
de economisire preferat.
Este important de reținut că

operațiile de depuneri și restituiri
pe libretul de economii cu cîștiguri
se efectuează la oricare unitate
C.E.C. proprie, precum și la unită
țile poștale și cooperativele de cre
dit autorizate.
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobîndă de 2 la sută pe
an. care se atribuie integral, prin
redistribuire, sub formă de cîști
guri în numerar, prin trageri la
sorți trimestriale.
Cîștigurile se acordă libretelor de
economii ieșite la sorți care au în
trimestrul pentru care se efectuea
ză tragerea un sold mediu trimes
trial de cel puțin 20 de lei. Soldul
mediu trimestrial, care se ia in
calcul Ia stabilirea ciștigului, este
de 20 000 de lei și, ca urmare, cîștigul maxim poate fi de 40 000 de
lei.

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă pe opt luni care au trecut din acest an de colective fruntașe de
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transpor
turi, unități agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor
și al prestărilor de servicii.
Pe baza acestor rezultate și a punctajului general stabilit in raport
cu realizările indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la sfirșitul lunii august pe primele locuri s-au situat:
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA

Locul III : întreprinderea „Inte
grata" de in Zalău, județul Sălaj.

Locul I : întreprinderea minieră
Pinoasa, județul Gorj.
Locul II : întreprinderea minieră
Horezu, județul Vilcea.
Locul III : întreprinderea minie
ră Lupoaia, județul Gorj.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA
DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Galați.
»
*
Locul II : întreprinderea electrocentrale Brăila.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Timișoara.

ÎN DOMENIUL
PRODUSELOR REFRACTARE

Locui I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul
Iași.
Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul
Teleorman.
Locul III : întreprinderea de mâ
njiși și ciorapi Agnita,
județul
Sibiu.

Panoul fruntașilor
pe opt luni

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina.
Locul II : întreprinderea „Re
fractar" Aleșd, județul Bihor.

ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE.
MECANICA FINA, SCULE
ȘI ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea de indus
trializare a laptelui Ialomița.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Teleorman.

Locul I : întreprinderea de echi
pament hidraulic Rimnicd Vilcea.
Locul II : întreprinderea de me
canică fină București.
Locul III : întreprinderea de scu
le și elemente hidraulice Focșani.
ÎN DOMENIUL CHIMIEI
ANORGANICE —
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj.
Locul II : Combinatul
chimic
Rimnicu Vilcea.
Locul III : Combinatul de pro
duse sodice Govora, județul Vil
cea.
ÎN INDUSTRIA
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hirtie „Bistrița" Prundu Bîrgăului,
județul Bistrița-Năsăud.
Locul II : întreprinderea de car
toane, hîrtie și confecții Scăeni,
județul Prahova.
Locul III : Combinatul de celu
loză și hîrtie „Letea" Bacău.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(MATASE, IN, CÎNEPA)
Locul I : întreprinderea „Țesătoria de mătase" Sighișoara, județul
Mureș.
Locul II : întreprinderea de mă
tase „Flamura Roșie", București.

' IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".
Locul II : întreprinderea poligra
fică „Crișana" Oradea.
Locul III : întreprinderea poli
grafică Galați.

ÎNTREPRINDERI
AGRICOLE DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș.
Locul II : Combinatul pentru
producerea si industrializarea căr
nii de porc Ialomița.
Locul III : întreprinderea pentru
creșterea si îngrăsarea porcilor Tomești, județul Iași.

ÎN SECTORUL
CONSTRUCȚII-MONTAJ —
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea antrepri
ză de construcții-montaj și repara
ții siderurgice Galați — Ministerul
Industriei Metalurgice.
Locul II : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" București —
Ministerul Industriei Alimentare.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală construcții-montaj si repara
ții Brașov — Ministerul Industria
lizării Lemnului și Materialelor de
Construcții.

ACTUALITATEA SPQI&TI1VĂ-
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ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată
Iași.
Locul II : Stația de cale ferată
Cluj-Napoca — Est.
Locul III : Stația de cale ferată
Tîrgu Mureș.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans
porturi și utilaje pentru construcții
Rovinari, județul Gorj — Ministe
rul Minelor.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto București — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de
Mașini.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto produse petroliere
„PECO" București — Ministerul In
dustriei Chimice si Petrochimice.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Tîrgu Jiu.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Rimnicu Vilcea.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație
publică Constanța.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Prahova.
Locul II : Oficiul județean de
turism Alba.
Locul III : Oficiul județean de
turism Brașov.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea
nă Teleorman.
Locul II : întreprinderea jude
țeană Sălaj.
Locul III : întreprinderea jude
țeană Ialomița.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
ȘI LOCATIVE

Locul I: întreprinderea județeană
Caraș-Severin.
Locul II : întreprinderea județea
nă Botoșani.
Locul III : întreprinderea jude
țeană Vaslui.
ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea
Timiș.
Locul II : Uniunea
Sa tu Mare.
Locul III : Uniunea
Bistrița-Năsăud.

yv

FOTBAL:
Tn meci amical, România — Albania 3—0

Pe pista nautică de pe rîul Han
au continuat întrecerile preliminare
ale concursului olimpic de canotaj
academic.
In proba feminină de schif 8 plus
1, echipajul României a terminat
învingător în seria I și s-a califi
cat direct in finală. Vislașele ro
mânce au realizat timpul de 6’15”65/
100, fiind urmate de echipajele R.D.
Germane — 6 16’29100, R.F. Ger
mania — 6’38”31/100 și Bulgariei —
6’47”99/100. La schif simplu, Marioara Popescu a ocupat locul secund în
seria a H-a și va concura în reca
lificări, la fel ca și echipajul de 4
vîsle situat pe locul doi in prima
serie.
în proba masculină de schif 2 plus
1, echipajul României s-a situat pe
locul trei in seria a IlI-a, urmînd să
evolueze in recalificări.

în turneul de lupte greco-romane,
sportivul român Petre Cărare a ob
ținut a doua victorie consecutivă,
învingîndu-1 prin descalificare pe
canadianul Douglas Yeats. în limi
tele categoriei 68 kg. în turul 5 al
categoriei 100 kg, polonezul Andrzej
Wronski l-a întrecut prin descalifi
care Pe Vasile Andrei (România),
iar Jozef Terței (Iugoslavia) a dis
pus la puncte de sovieticul Guran
Ghedehuri, Au fost decernate pri
mele medalii de aur în turneul de
lupte greco-romane :
categoria 48
kg — Vincenzo Maenza (Italia) ; ca
tegoria 62 kg — Kamandar Madjidov
(U.R.S.S.) ; categoria 90 kg — Atanas Komcev (Bulgaria).
Concursul masculin pe echipe din
cadrul competiției de gimnastică s-a
încheiat cu victoria selecționatei
U.R.S.S. cu un total de 593,350 punc
te. Pe locurile următoare s-au situat
R. D. Germană — 588,450 puncte. Ja
ponia — 585,600 puncte, R. P. Chi
neză — 585,250 puncte, Bulgaria —
585,100 puncte. Ungaria — 582,300
puncte, România — 581,700 puncte,
Italia — 579,000 puncte. Canada —
578,800 puncte, Franța — 577,450
puncte, S.U.A. — 576,850 puncte și
R. F. Germania — 574,100 puncte.

(Urmare din pag. I)
aniversării a 23 de ani de Ia
cel de-al IX-lea Congres al
partidului : „Am redat po
porului nostru sentimentul că
este un popor liber si inde
pendent. I-am redat senti
mentul istoriei proprii, de luptă
pentru libertate, pentru a fi
stăpin pe destinele sale — și
poate că aceasta reprezintă una
din marile realizări care au
descătușat energiile creatoare și
au făcut ca poporul nostru să
urmeze cu toată forța Partidul
Comunist Român".
— Cum se înscrie așezămintul
de cultură istorică in aria activi
tății educative dedicate cultivă
rii patriotismului ?
— Muzeul de istorie națională
și arheologie Constanța ființea
ză de mai bine de un veac. Dar
rolul său, minimalizat de autori
tăți pînă la al doilea război

întrecerile categoriei 60 kg la hal
tere au fost ciștigate de Nairn Suleymanoglu (Turcia), care a stabilit
trei noi recorduri mondiale — la tptal, cu 342,5 kg, la stilul smuls, cu
152.5 kg și la „aruncat", cu 190 kg.
Locurile următoare au fost ocupate
de Stefan Topurov (Bulgaria) —
312.5 kg șl. Ye Huanming (R. P. Chi
neză) — 287,5 kg.
Proba masculină de trambulină
din cadrul concursului de sărituri
in apă a fost ciștigată de Greg Louganis (S.U.A.), cu un total de 730,80
puncte, pe locurile următoare clasîndu-se sportivii chinezi Tan Liangde
— 704,88 puncte și Li Deliang —
665,28 puncte.

în competiția de tir. sportivul iu
goslav Goran Maksimovici și-a ad
judecat victoria în proba de pușcă
— 10 m cu aer comprimat, cu 695,6
puncte. Medaliile de argint și bronz
au revenit francezului Nicolas Bertherlot — 694,2 puncte și, respectiv,
vest-germanului Johann Riderer —
694 puncte.
Au început întrecerile turneului
de tenis, în primul tur favoriții obținînd victorii scontate : suedezul
Stefan Edberg l-a eliminat cu 7—6,
6—2, 6—3 pe austriacul Horst Skoff,
iugoslavul ' Slobodan Zivojinovici a
dispus cu 7—5, 6—2, 6—4 de danezul
Morten Christiansen, iar cehoslova
cul Miloslav Mecir l-a întrecut cu
5—7, 6—1, 6—2, 7—6 pe vest-germanul Eric Jelen.

într-un meci contînd pentru grupa
C a turneului olimpic de fotbal, se
lecționata U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 2—1 (2—0) echipa Argenti
nei, prin golurile înscrise de Dobrovolski (min. 7) și Mihailicenko (min.
22). Golul formației argentiniene a
fost marcat de Moreno (min. 78, din
lovitură de la 11 m).
Alte rezultate : Brazilia — Austra
lia 3—0 (1—0) — toate cele trei go
luri fiind înscrise de Romario ; Co
reea de Sud — S.U.A. 0—0 ; Iugo
slavia — Nigeria 3—1 (1—0).

mondial, va crește considerabil
în anii edificării socialiste. Pe
noile sale temelii, instituția mu
zeală de la malul mării va de
veni, cu deosebire în epoca
inaugurată de Congresul IX, un
autentic focar de lumină și pro
pagandă istorică, factor educa
țional de prim ordin, lăcașul în
care mîndria patriotică ni se
înfățișează în lumina adevăru
rilor științifice. Aceasta și ex
plică de ce. din 1965 încoace,
muzeul și obiectivele sale din
județ — Adamclisi, Histria,
Mangalia, Capidava ș.a. — au
fost vizitate de peste 15 milioa
ne de români și străini din toa
tă lumea. Aș cita. în încheiere,
cuvintele-efigie ale tovarășului
Nicblae Ceaușescu : „Trebuie să
sădim in conștiința oamenilor
sentimentul răspunderii față de
moștenirea
înaintașilor,
al
hotăririi de a duce mai depar
te, in noile condiții istorice, fă

A XI-a ediție a Festivalului
internațional „George Enescu“

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

La stadionul „1 Mai" din Constan
ta s-a disputat, ieri, meciul amical
de fotbal dintre formațiile reprezen
tative ale României și Albaniei, meci
încheiat cu victoria fotbaliștilor ro
mâni cu scorul de 3—0 (2—0). Golu
rile au fost marcate de Belodedici
(min. 22), Hagi (min. 35) și Cămătaru
(min. 81).

Echipa noastră a Început jocul in
următoarea alcătuire: Lung — Iovan,
Andone, Belodedici, Ungureanu —
Gh. Popescu, Sabău, Rotariu —
Lăcătuș, Vaișcovici, Hagi. în timpul
partidei au mai evoluat Mateuț,
Klein, Cămătaru, Săndoi și Bumbescu.

Campionatele naționale de șah
Cu o rundă înainte de încheierea
campionatului feminin de șah, de la
Predeal, în clasament conduce maestra Gabriela Olărașu-Stanciu (vir
tuală cîștigătoare) cu 11 puncte, ur
mată de Cristina Bădulescu și Otilia
Ganț cu cite 9 puncte. în runda a
14-a, penultima, au fost consemnate
următoarele rezultate : Ursuleac —
Ghindă 0—1 ; Duminică — Stanciu
0—1 ; Stroe — Cozma 1—0 ; Bădu

RUGBI. Marți, la Moscova, in ca
drul turneului internațional de rugbi
dotat cu trofeul „Sovetski Sport",
reprezentativa României a întrecut cu
scorul de 28—18 (19—0) selecționata
U.R.S.S.
Ultimul meci al echipei noastre in
această competiție se va desfășura
sîmbătă, în compania formației se
cunde a U.R.S.S.
TENIS. Proba de dublu a turneu
lui de- la Varșovia a fost ciștigată

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 21 septembrie, ora 20 —
24 septembrie, ora 20 — în țară î Vre
mea va fi în general frumoasă și se
va încălzi ușor. Vor cădea ploi slabe,
pe alocuri, în sud-vestul țării și cu to
tul izolat in rest. Vîntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mi

O n finalul sondajului nosI tru de opinie ne adresăm
I tovarășului Gheorghe Ma
rinka, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid
Constanța.
— Din convorbirile purtate cu
numeroși interlocutori s-a con
turat un tablou extrem de va
riat de ginduri, mărturii și preo
cupări care dau măsura unui
puternic spirit de angajare pa
triotică. Care ar fi. în actualul
moment, forța de propulsie a
acestui unanim simțămînt 7
— Am participat, nu de mult,
la numeroase adunări gene
rale ale oamenilor
muncii.
Ceea ce s-a desprins cu deose
bită claritate din dezbaterile și
concluziile acestor foruri ale
autoconducerii muncitorești este
conștiința răspunderii. Răspun

Rezultate din campionatul mascu
lin : Biriescu — Nicolaide remiză ;
Foișor — Negulescu remiză; Armaș
— Stoica 1—0 ; Ștefanov — Pavlov
remiză ; Mihail Marin, care a avut
zi liberă, se menține lider al clasa
mentului cu 9 puncte.

★

*

clia progresului și civilizației pe
pămintul României".

lescu — Ioniță remiză ; Mureșan —
Ganț remiză ; Jicman — Radu 0—1 ;
Cliiș — Baumstark 0—1.

de perechea română Adrian Popovici,
George Cosac, care a întrecut în fi
nală cu 4—6, 6—3, 7—6 un alt cuplu
român alcătuit din Adrian M-arcu și
Răzvan Itu. La simplu a terminat
învingător suedezul Seile, care l-a
învins cu 6—2, 6—0 pe argentinia
nul Garicio. în clasamentul final al
circuitului de 4 turnee „Toamna po
loneză" pe locul intîi s-a clasat Krociko (U.R.S.S.), urmat de Seile (Sue
dia) și Vanță (România).

nime nocturne se vor situa între 6 șl
16 grade, izolat mai scăzute în prima
noapte în zona
depresiunilor intramontane, iar maximele diurne între
20 și 30 grade. Pe alocuri, la munte,
iar dimineața,
trecător, în vestul și
centrul țării, se va
produce ceață,
în București : Va predomina vremea
frumoasă. Condiții reduse de
ploaie
de scurtă durată, spre sfîrșltul inter
valului. Temperatura aerului în creș
tere ușoară. Minima din timpul nop
ților ae va situa între 11 și 14 grade,
iar maxima zilei între 25 și 28 grade.
Condiții de ceață slabă dimineața.

derea comunistă pentru perfec
ționarea întregii activități de
conducere economlco-socială în
lumina obiectivelor și orientări
lor cuprinsa în magistralele

județeană

județeană
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Deltei (cuprinzînd și com
plexul lagunar Razelm —
Sînoe) — revizuite, recon
siderate printr-un amplu
Program de amenajare și
exploatare complexă a re
surselor naturale, un pro
gram legat direct de nume
le secretarului general al
partidului. Programul Del
tei. lansat în 1983 — o
impunătoare metamorfoză
care propune lucrări hidroameliorative complexe (par
te din solurile Deltei flu
viale fiind introduse în cir
cuitul agricol productiv),
creșterea efectivelor de animale. construirea unor
ferme moderne, noi dimen
siuni pentru piscicultură.
pescuit.
redimensionarea
suprafețelor destinate cul
turilor legumicole, noi ca
pacități de producție pen
tru preindustrializarea peș
telui,
perdele
forestiere
care protejează culturile agricole,
măsuri
speciale
pentru îngrijirea rezerva
țiilor naturale, moderniza
rea localităților Deltei si
punerea in valoare a poten
țialului lor economic, turis
tic... Și iar ne întoarcem la
suprafața Deltei: 440 000 ha,
dintre care 144 000 ha vor
fi destinate agriculturii.
(93 000 ha fiind , cîstigate prin hidroameliorații),
50 000 ha — pășuni amena
jate. 63 000 ha — amenajări
piscicole moderne — toate
acestea, fără a dăuna fru
museților Deltei turistice,
Deltei maritime, care, de
fapt, ocupă mai puțin de
jumătate din suprafața amintită ! Noi configurații
pe harta tării, un program
revoluționar a cărui reali
zare. cu prilejul vizitei de
lucru din 25 august 1987.
secretarul general al parti
dului a apreciat-o a fi „la
zi".
Așadar, Programul Deltei
— program de amenajare
și exploatare integrală a
Deltei Dunării. Care este
stadiul împlinirii lui la această oră ? Ne răspun
de
Constantin
Acmoja,
director comercial al Cen
tralei
„Delta Dunării" :
„în general, cam tot ce
«mișcă» în Deltă, cu ex
cepția unor mici suprafețe

lucru
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu în
unități industriale și agricole
din municipiul și județul nos

Faptele pentru țară

— măsura iubirii de țară
Teze din aprilie pe care le da
torăm gîndirii și acțiunii revo
luționare,
clarvăzătoare ale
secretarului general. In stimu
larea puternică a sentimentului
de răspundere patriotică, de
angajare în ridicarea la o nouă
calitate a muncii și a vieții, o
deosebită Însemnătate o' au pen
tru noi recentele vizite de

județeană

tru. Analiza aprofundată la fața
locului, dialogul
de lucru cu
muncitorii, cu țăranii, cu spe
cialiștii și cadrele de conducere
— expresie a stilului de lucru
dinamic,
operativ,
eficient
imprimat de secretarul general
al partidului — au deschis noi
și ample
orizonturi întregii
noastre activități, au dat un

Inedit spectacol de operă
Poate cel mai greu de obfinut,
de realizat, de sugerat in muzică
este umorul; verbul spiritual, sub
tilitatea unei ironii, spuse in vlfful buzelor... Muzici grave, dra
matice. zglobii, allegretto-uri deco
nectante, încleștări furtunoase —
din tehnici știute, in cele mai di
verse stiluri se pot plămădi mult
mai simplu. Dar gluma, comicul
unei situații care
intr-o clipă poa
te să aibă și as
pect tragic, colo
rarea
unei sin
gure idei in „n"
ipostaze, care să
cuprindă și amuzamentul
și
momente-limită...
mai rar se intimplă in litera
tura muzicală. Cu
atit
mai
mult
este de admirat
și aplaudat cu
rajul Lianei Ale
xandra (persona
litate
a
vieții
componistice ro
mânești, o tinără
muziciană cu un
deosebit de bo
gat palmares de
premii naționale
și internaționale),
pentru că a abor
dat pentru pri
ma oară la noi,
in teatrul liric,
un subiect de ro
man polițist, gindit sub semnele
umorului de cea mai bună calitate
și, bineînțeles, pentru că a reușit din
plin o minunată lucrare care va
avea în timp, cu siguranță, sufragii
le celor mai diferite categorii de
public. Compozitoarea a pornit, de
la romanul „Trucaj", semnat de
George Arion, în care cunoscutul
scriitor propune inteligent, cu ver
vă, printr-o tehnică modernă, de ac
tualitate, un nou tip de roman de
aventuri ; eroul său, ziaristul An
drei Mladin, un simpatic detectiv,
căutind să răspundă unor întrebări
fundamentale despre viață, conști
ință, adevăr. In libretul operei
„Călătorie in zori", scris de George
Arion, noianul intimplărilor, con
turarea psihologiilor. a situațiilor
neprevăzute, pendularea între pis
și realitate, deznodământul și ieși★
Cea de-a XI-a ediție a Festiva
lului internațional „George Enescu".
a programat, marți, noi concerte
camerale, un recital de vioară,
spectacole de operă și balet. La
Ateneul Român a avut loc o nouă
întîlnire cu chitaristul venezuelean
Alirio Diaz, in concertul orchestrei
de cameră a Filarmonicii „George
Enescu", sub bagheta violonistului
Nicolae Iliescu. Violonistul sovietic
Maksim Fedotov a fost acompa
niat la pian de Aleksandr Ardakov
— U.R.S.S. in studioul de concerte
al Radioteleviziunii.

de teren (C.A.P.-uri) șl a
rezervațiilor naturale — se
află sub coordonarea cen
tralei noastre. Agricultura,
de exemplu, care pină in
1983 se făcea după un sis
tem local, acum marchează
39 063 ha teren agricol,
amenajat, îndiguit. 37 060
ha — teren agricol desecat,
33 362 ha — teren arabil și
livezi, și 1 905 ha culturi
irigate. Doar in primăvară
s-au însămințat 18180 ha
cu orzoaică. ovăz, porumb,
soia, floarea-soarelui. legu
me. cartofi. La fel. crește
rea animalelor. De la un
sistem local s-a ajuns la
peste 7 000 bovine. 26 733

rea din labirintul necunoașterii și
al întunericului s-au dovedit co
vârșitoare, prin varietatea și sub
stanța lor, pentru construcția muzi
cală. Dar, fără indoială, cel mai
important rămâne cuvintul compo
zitoarei in înnobilarea tuturor aces
tor date prin muzică. O muzică
excelent scrisă, care se strecoară
declarat, cu rafinament, cu finețe,
cu mult spirit? jn
lumea neoclasică,
in ritmurile spa
niole, in dansuri
le populare româ
nești, in corale
luminoase, in ariete colorate. în
spumoase caval
cade (ca un argint
viu care se răspindește, se fărimițează și apoi se
încheagă brusc),
totul adunîndu-se
insă în matca aceluiași semn al
unei efervescente
inspirații, al unei
tehnici moderne,
impecabile.
Cu
alte cuvinte, un
excelent material
pentru colectivul
Operei din Timi
șoara, care a pre
zentat acest spec
tacol in cadrul
Festivalului inter
național „George
Enescu". Pentru
ca am avut prilejul nu nu
mai să apreciem voci de ca
litate, dar și verva unui demers
actoricesc sugestiv (Agnes Contras,
Marilena Chiriei, Marius
luliu
Mare, Csaba Airizer, Dan Pataca),
o orchestră bine condusă de Mihai
Vilcu... La toate, adăugindu-se in
ventivitatea regizoarei Marina Tiron-Emandi, care, din adevăr, din
vis, din aventură,. din realitate —
alături de scenograful Grigore Gorduz și de plăsticiana Liana Iancu
— a străbătut cu fantezie și umor
spații imense, de la teatrul antic
la show.
„Călătorie în zori" de
Liana
Alexandra — un spectacol-eveniment pe scena festivalului.

Smaranda OȚEANU

★

în seria prezentelor zilei în
festival s-a înscris și cvintetul de
alămuri „Fraga", care a avut loc
la Sala mică a Palatului. Cel de-al
doilea spectacol al baletului clasic
și contemporan al teatrului „Fan
tasio" din Constanta a programat,
la Sala mare a Naționalului, „Ce
nușăreasa" de Prokofiev, Voci de
primă mărime ale primei noastre
scene lirice au evoluat în aceeași
zi in opera „Aida" de Verdi.

(Agerpres)

de stuf pe an- (colaborăm
cu Combinatul de celuloză
si hirtie de la Călărași), tot
40 000 tone — alte plante,
între care și papura, 13 000
tone stuf în amestec cu
plante străine — din care
s-au omologat plăci termoiz’olante care sînt utile ha
lelor industriale, agricole...
Așa cum fondul forestier
total in 1988 este de 23 210
ha. iar prevederile pro
gramului anunță 29 310 ha!
Deci, păduri in regim na
tural si regim amenajat
(esențe moi. de obicei),
masa lemnoasă (apul acesta
sînt în plan 38 000 mc) fiind
exploatată pentru Combi-

Drumuri noi in Delta Dunării
ovine. 3 126 porcine, fiind
in curs de execuție 2 fer
me de ovine cu o capaci
tate de 21 000 locuri, o fer
mă de vaci de 240 capete,
un complex de porci de
22 900 capete, 2 ferme de
palmipede de cite 75 000
capete fiecare, 2 centre de
măciniș cu o capacitate de
40 000 tone pe an de nu
trețuri combinate, un aba
tor cu o capacitate de 2 534
tone pe an carne tăiată și
600 tone carne preparată...
Iar în viitor, etapa care va
începe în anul 1990. terenul
agricol îndiguit va fi de
93 635 ha, arabil, vii și li
vezi — 85 000 ha. culturi
irigate — 29 890 ha ; să re
ținem și numărul taurinelor
—• 10 000. al ovinelor —
30 000. al porcinelor —
112 000... Acum putem vorbi
de o suprafață amenajată
de 43 611 ha pentru pește,
precum și de pescuitul
costier cu cele 6 nave con
struite la Tulcea, de execu
tarea unor lucrări de extin
dere și modernizare la 4
amenajări piscicole (o su
prafață de 862 ha), a unui
depozit tehnologic frigorific
la „Unirea", (cu o capaci
tate de 3 500 mc depozitare
frigorifică). în fine, nu pu
tem omite exploatarea biomasei : acționăm pe o su
prafață de 100 000 ha și
planul este de 40 000 tone

puternic impuls spiritului de
angajare patriotică, revoluționa
ră.
— Cum se traduce în practi
că ?
— Vă vorbeam despre con
știința răspunderii. Să pornim
de la o realitate concretă, ex
trem de concludentă și de angajantă. Din 1965. în județul
Constanta s-au făcut investiții
de peste 275 de miliarde de lei.
dintre care 150 de miliarde pen
tru
dezvoltarea municipiului.
S-au putut realiza astfel, prin
eforturile materiale și umane
ale întregii țări, obiective eco
nomice de însemnătate și in
teres național. Printre marile
ctitorii ale acestei epoci, înăl
țate aici, se numără „magistra
lele albastre" Dunăre—Marea
Neagră și Poarta Albă—MidiaNăvodari, modernizarea portu
lui Constanța și construirea
unuia din marile porturi ale

natul de prelucrare a lem
nului Brăila. Avem in ve
dere si dezvoltarea indus
triei constructoare de ma
șini. pentru că dacă pină nu
de mult exploatarea stufu
lui. de exemplu, se făcea cu
mașini grele care distru
geau rizomul de stuf, acum
s-au construit mașini pe
pneuri d.e joasă presiune
care se si exportă în Chi
na. Irak, Turcia. U.R.S.S....
Așa cum „mecanicul-sef al
Deltei" face si nave fluvia
le mici, bacuri, șalupe, re
morchere. corpuri de greifer pentru
construcții...
Centrala „Delta Dunării",
deci, coordonează toate acestea prin întreprinderile
ei specializate, așa cum se
ocupă și de transportul na
val și auto, de toate lucră
rile Deltei — un program
complex, care insă, și tre
buie să subliniem, se reali
zează in condițiile păstră
rii cadrului natural !“.
Se schimbă harta Deltei !
Apar noi canale, noi trasee,
noi păduri, noi terenuri agricole... Specialiștii cerce
tează. studiază, controlează.
Nimic nu se întreprinde
fără zeci de verificări, de
tatonări, fără fundamentări
științifice riguroase... De la
Institutul de cercetare și
proiectare din Tulcea —
unde se află pe masa de
lucru 52 de teme, pină la

lumii — Constanta Sud. făurirea
unei puternice flote comerciale
numărînd 260 de nave cu o
capacitate ce se apropie de 5
milioane tdw, forajul marin și
Combinatul petrochimic Midia.
Așa cum ne-a indicat și cu pri
lejul recentelor vizite de lucru
secretarul general al partidului,
ne revin îndatorirea, răspun
derea de a nu precupeți nici un
efort pentru a valorifica la o
cotă cit mai ridicată de eficien
tă economică imensele valori
încorporate în toată această
bază tehnico-materială, în dotă
rile de înalt nivel tehnico-știin-

cele 6 Întreprinderi de ex
ploatare complexă a resur-»
selor naturale din Delta
Dunării, (cu sediul la 1 Mai,
Chilia Veche, Independen
ța. Sfintu Gheorghe, Uni
rea) sau întreprinderea de
reparații nave și utila
je („mecanicul-șef" des
pre care amintea C. Ac
moja), întreprinderea de
transporturi
navale
și
auto. întreprinderea-antrepriză de construcții si mon
taj (cu brigăzile ei de la
Independența. 1 Mai. Chi
lia. Maliuc) sau întreprin
derea de pescuit si pisci
cultură de la Măcin etc. —
toate planurile sînt argu
mentate solid, riguros, pen
tru că Delta, la timpul pre
zent. trebuie să însemne
valoroasă moștenire pentru
generațiile viitoare ! Aceas
ta este, de fapt, conștiința
cu care se acționează, cu
care se semnează „orice
noutate", orice schimbare
pe acest tînăr pămint al tă
rii. Aceasta este rațiunea
pentru care, din acest an.
Delta Dunării a fost decla
rată zonă balneoclimateri
că de categoria I. numărul
turiștilor români și străini,
pină în prezent, fiind cu 15
la sută mai mare față de
aceeași perioadă a anului
trecut 1 Delta turistică, gaz
dă ospitalieră, care dă în
folosință. în curind — cum
aflăm de la O.J.T. Tulcea
— noi popasuri turistice,
noi locuri de campare pe
lîngă Mila 23, Ilgani. Mila
35. în 'localitățile Crisan și
Maliuc. care a stabilit 9
trasee noi cu plecare din
Tulcea si deplasare pe ca
nalele principale, cuprinzind și brațul Sfîntu Gheor
ghe. pînă la Lacul Roșu,
și zona Sfiștofca. Letea.
Lacul Razelm. Canalul Dranov etc. Se inaugurează
hotelul „Razelm" din loca
litatea Unirea, se moderni
zează baza Crișan...
Delta Dunării răspunde
prezent prefacerilor revo
luționare ale acestui timp!
Rămine tărim
de vis,
de mare frumusețe, care
concurează cu oricare alt
spațiu luxuriant de pe glob
croit de pămint si ape.
Delta Dunării, care se îm
bogățește pentru viitorime.

țific de care dispun unitățile
noastre, de a fructifica din plin
resursele de competență, iniția
tivă, creativitate. A avea con
știința acestei răspunderi de
care depinde înălțarea României
pe noi culmi de progres și civi
lizație, a transpune cît mal
grabnic în viață mobilizatoarele
obiective stabilite de Congresul
XIII, în ultimă instanță a
realiza exemplar sarcinile de
plan pe actualul an- și pe în
tregul cincinal înseamnă a da
expresie concretă, faptică, pa
triotismului ce ne animă, pa
triotismul revoluționar.

Aceste ginduri, opinii, angajamente au fost rostite într-un
loc al României pe care soarele il luminează cu o clipă mai
devreme, vestind patriei o nouă zi de muncă, de speranțe și în
făptuiri. Dar ele sînt simțite, trăite și exprimate în același fel,
cu aceeași ardoare și participare, pe întreg cuprinsul patriei,
de către toți fiii patriei.

Lucrările Consiliului U.N.C.T.A.D.
Deschiderea sesiunii Adunării Generale
Povara datoriilor externe frinează progresul
a Organizației Națiunilor Unite
Pe agenda sesiunii, o gamă amplă de subiecte
țărilor in curs de dezvoltare
legate de probleme majore ale actualității
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — La sediul din New York al
Națiunilor Unite au început, marți seara, lucrările celei de-a 43-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U,

Reflectînd complexitatea fenome
nelor din viața internațională, atit pa
plan politic,
cit și economic, pe
agenda actualei sesiuni sînt înscrise
probleme privind oprirea cursei înar
mărilor, în primul rind a celor nu
cleare. intensificarea eforturilor in
direcția dezarmării generale, limi
tarea armamentelor convenționale și
reducerea bugetelor militare, inter
zicerea armelor chimice și crearea
de zone denuclearizate, oprirea mi
litarizării Cosmosului, întărirea păcii
Și edificarea unui sistem global de
securitate internațională. Pe agenda
sesiunii figurează, totodată, proble
me ale dezvoltării economice în co
relare cu situația generată de uria-

șele datorii externe ale țărilor în
curs de dezvoltare.
în raportul secretarului general al
O.N.U. asupra activității organizației
pe perioada care a trecut de la
precedenta sesiune, se apreciază că
„soluționarea in comun a numeroa
selor probleme globale, care ilus
trează comunitatea intereselor state
lor membre ale O.N.U., constituie o
idee pe deplin realizabilă". Subli
niind că devine tot mai larg răspîndită ideea imposibilității cîștigării
unui război nuclear, documentul
reamintește obiectivele pentru a că
ror realizare O.N.U. acționează cu
consecvență — limitarea armamente
lor și Înfăptuirea dezarmării. îndeo
sebi în domeniul nuclear.

S-a încheiat sesiunea de vară
a Conferinței de la Geneva
pentru dezarmare
GENEVA 20 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva și-a în
cheiat lucrările sesiunea de vară a
Conferinței pentru dezarmare. A
fost adoptat raportul conferinței
pentru cea de-a 43-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

„Oceanul mondial

intr-o zonă

Conferința pentru dezarmare de la
Geneva se va reuni în sesiunea sa
de primăvară la începutul lunii fe
bruarie 1989. însă comitetul pentru
arme chimice al conferinței își va
relua activitatea în luna noiembrie.

să

fie

transformat

GENEVA 20 (Agerpres). — La
Geneva continuă lucrările celei
de-a 35-a sesiuni a Consiliului
U.N.C.T.A.D. între principalele punc
te înscrise pe ordinea de zi a actua
lei isesiuni se află problemele dato
riei externe și ale lichidării răminerii în urmă a țărilor în curs de
dezvoltare, interdependența proble
melor privind comerțul, finanțarea
dezvoltării și sistemul monetar in
ternațional, precum și evaluarea
măsurilor necesare pentru punerea
în aplicare a prevederilor actului fi
nal adoptat in 1987 de cea de-a
VH-a sesiune a U.N.C.T.A.D.
în cuvintul său, secretarul general
al U.N.C.T.A.D., Kenneth Dadzie, a
făcut o amplă analiză a problemelor
complexe cu care se confruntă dez
voltarea economică, comerțul mon
dial și sistemul
monetar-financiar
internațional. Au fost subliniate
efectele negative ale nesoluționării
problemei datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare asupra
creșterii economice în aceste țări și
asupra evoluției de ansamblu a co
merțului și economiei mondiale.
Secretarul general al U.N.C.T.A.D.
a relevat că gravitatea datoriei ex
terne reclamă măsuri de reducere
ordonată, sistematică, bazată pe
consens, a raței dobînzilor și a nive
lului datoriilor, care să ia în consi
derare posibilitățile de plată ale ță
rilor îndatorate. Totodată, o soluțio
nare pe termen lung a problemei
datoriei externe nu este viabilă dacă
nu se are în vedere necesitatea

r

a păcii"

1989 să fie declarat „An de luptă
a popoarelor împotriva cursei înar
mărilor maritime-militare, pentru
transformarea Oceanului mondial in
tr-o zonă a păcii", in cadrul dezba
terilor s-a propus, de asemenea, con
stituirea unei „Nave internaționale a
păcii" care să navigheze sub pavilion
O.N.U. in vederea propagării ideilor
de pace si de luptă împotriva mili
tarizării Oceanului mondial.

Pentru crearea de zone libere
de arme nucleare în Europa
COPENHAGA 20 (Agerpres). —
Dezarmarea, destinderea, pacea și
dezvoltarea sînt sarcinile conținute
in noul program al Partidului So
cial-Democrat din Danemarca, în
probleme externe și de securitate.
Programul, adoptat in unanimitate
de cel de-al 35-lea Congres al parti
dului. constituie baza politicii exter
ne pentru viitorii patru ani. în do

cumentul citat de agenția A.D.N., se
relevă că soclal-democrații danezi
doresc să acționeze activ pentru ca
•țara lor să rămină „liberă de arme
nucleare". De asemenea, partidul va
milita pentru promovarea ideii de
creare a unor zone libere de arme
nucleare și împotriva planurilor de
modernizare a armelor nucleare tactice în Europa.

Pronosticuri rezervate privind ritmul de creștere
economică în țările occidentale
BONN 20 (Agerpres). — Potrivit
estimărilor Institutului pentru cer
cetări economice din landul vestgerman Rhenania-Westfalia. ritmul
economic al țărilor occidentale in
dustrializate slăbește. Dezechilibrele
din economia mondială au afectat
creșterea economică în general, iar
tendința ascendentă a prețurilor s-a
accentuat. Pentru 1989, institutul es

timează o creștere economică medie
de 2 la sută pe ansamblul statelor
occidentale dezvoltate. Se apreciază,
de asemenea, că, in special în Eu
ropa occidentală, această „dezvolta
re moderată" nu va reuși să con
tracareze creșterea șomajului, flagel
care afectează în prezent circa 20
milioane de vest-europeni.

DE PRESA

e scurt

O propunere a Conferinței internaționale consacrate
demilitarizării mărilor
LONDRA 20 (Agerpres). — In ora
șul scoțian Glasgow s-au incheiat lu
crările Conferinței
internaționale
consacrate demilitarizării mărilor.
Participanții au adoptat o serie de
recomandări care prevăd desfășu
rarea unei vaste campanii interna
ționale pentru limitarea cursei înar
mărilor maritime-militare si a acti
vității flotelor militare. Delegații au
hotărit să propună O.N.U. ca anul

creării unor condiții favorabile pen
tru sporirea exporturilor țărilor in
curs de dezvoltare — a spus el, sub
liniind : Este deosebit de important
ca, în cadrul „Rundei Uruguay" de
negocieri comerciale multilaterale,
desfășurate sub egida G.A.T.T., să se
înregistreze progrese pe linia conve
nirii de măsuri pentru reducerea
semnificativă a obstacolelor tarifare
și netarifare din calea comerțului,
pentru respectarea angajamentelor
de a nu fi introduse noi măsuri co
merciale restrictive.
Kenneth Dadzie a evidențiat că
este necesar să fie intensificate efor
turile tuturor statelor pentru tradu
cerea în viață a prevederilor actului
final al U.N.C.T.A.D.-7 și pentru în
tărirea rolului și creșterii eficacității
U.N.C.T.A.D. ca instrument impor
tant al cooperării economice multi
laterale.
La
rîndul
său,
pi-eședintele
„Grupului celor 77" la sesiunea de la
Geneva,
ambasadorul
Egiptului,
N. Elaraby, a relevat aVlntul mișcă
rii mondiale ,în favoarea păcii și în
crederii între popoare; subliniind ro
lul important jucat de O.N.U. in această privință. El a exprimat, tot
odată, dorința țărilor în curs de dez
voltare ca actuala sesiune a Consi
liului U.N.C.T.A.D. să contribuie la
întărirea climatului de încredere și
pace, finind seama de faptul că pro
blemele dezvoltării și păcii sînt inse
parabile.
Lucrările sesiunii continuă.

VIZITA ÎN U.R.S.S. La Moscova s-au incheiat convorbirile
dintre Andrei Gromiko, președinItele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Vo Chi Cong,
președintele Consiliului de Stat al
IR.S. Vietnam, care a efectuat o
vizită în Uniunea Sovietică. Au
fost examinate modalitățile de ex
tindere și adincire a relațiilor din
tre cele două țări pe multiple"
I planuri, precum și probleme ac
tuale ale situației internaționale.
I

ÎN CAPITALA STATULUI TONGA, Nuku’alofa. au început lucră
rile celei de-a XlX-a sesiuni anuaIle a Forumului Pacificului de sud,
la care partioipă reprezentanții ce
lor 15 state membre. In cadrul seIsiunii vor fi analizate aspecte ale
punerii in aplicare a tratatului din
1986 privind instaurarea unei Zone
I libere de arme nucleare in Pacifi
cul de sud, probleme legate de
securitatea regională, ca și coope
rarea economică între statele din
| zonă.

I

*
ÎNTÎLNIRE. Președintele interiImar al Consiliului de Miniștri al
R.D.P. Laos, Nouhak Phoumsavanh,
l-a primit pe Rafeeuddin Ahmed,
secretar general-adjunct al O.N.U.,
I trimis special al secretarului gene
ral al O.N.U., aflat Ia Vientiane,
în cadrul intilnirii, Nouhak PhoumIsavanh a exprimat dorința guver
nului laoțian de a dezvolta și con
solida relațiile de bună vecinătate
cu poporul Thailandei prin soluțio
narea tuturor disputelor dintre cele

două țări prin mijțoace pașnice.
Secretarul
general-adjunct
al
O.N.U. a prezentat rezultatele tur
neului său in regiune.

Reuniune

pregătitoare.
La Ciudad de Guatemala a avut
loc o reuniune pregătitoare a unei
noi runde de convorbiri intre gu
vernul sandinist și grupările con
trarevoluționare privind încetarea
definitivă a focului și. instaurarea
păcii în Nicaragua — informează agenția EFE. Deși nu s-a ajuns la
un acord asupra datei și locului
viitoarelor convorbiri pe aoeastă
temă, delegația nicaraguană a ca
lificat întîlnirea ca utilă. Guvernul
nicaraguan este dispus să negocie
ze la Managua, la finele acestei
luni sau în octombrie. Gruparea
„contras" insistă ca noua rundă să
aibă Ioc în Costa Rica, Republica
Dominicană sau Guatemala.

DEMONSTRAȚIE ANTIFASCIS
TA. Peste 2 000 de demonstranți au
protestat împotriva tinerii în loca
litatea vest-germană Passau a unei
reununi a formațiunii neofasciste
„Uniunea populară germană —
Lista D". Pe pancartele purtate
de manifestanți se putea citi
„Afară cu naziștii “, „Niciodată
fascism — niciodată război !“,
SITUAȚIA DIN HAITI. Noul
președinte al Republicii Haiti, in
stalat după recenta lovitură de stat
militară, generalul Prosper Avril,
a anunțat componența guvernului
său, în care intră doar un singur

MOSCOVA: Întîlnire sovieto-afgană

Participarea României

MOSCOVA. 20 (Agerpres). —La
Moscova a avut loc o întîlnire între
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., și primul-ministru al Republicii Afganistan, Mo
hammed Hassan Shark, aflat în

la Tirgul internațional

de la Salonic
ATENA 20 (Agerpres). — Tir
gul internațional de la Salonic,
ediția 1988, și-a închis porțile.
România a fosț prezentă cu pro
duse ale industriei construcți
ilor de. mașini, electrotehnicii și
electronicii, industriei ușoare.
Pavilionul țării noastre a fost
vizitat de oficialități ale țăriigazdă, de oameni de afaceri si
de un numeros public, fiind
apreciat pentru nivelul calitativ
al produselor.

A

In sprijinul cooperării latino-americane
CARACAS 20 (Agerpres). în capi
tala Venezuelei au început lucrările
celei de-a XlV-a sesiuni ministeria
le a Consiliului Latino-American —
organul suprem al Sistemului Econo
mic Latino-American (S.E.L.A.).
Secretarul executiv permanent al
S.E.L.A., Carlos Perez del Castillo, a
evidențiat tendința de agravare a
problemei datoriei externe a Americii Latine, In condițiile în care fir
mele străine creditoare se mențin pe
o poziție inflexibilă, neconstructivă
atit în ceea ce privește modalitățile
de rambursare a datoriei înseși, cit

Sesiunea Seimului
R. P. Polone
Adoptarea unei hotărîrl
de acceptare a demisiei
guvernului
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La
Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone, care a
dezbătut aspecte ale situației econo
mice din țară. Cu majoritate de vo
turi, informează agenția P.A.P.,
Seimul a adoptat o hotărîre prin
care se acceptă demisia guvernului.
Totodată, forul legislativ suprem a
hotărit să însărcineze guvernul demisionar să-și
continue activi
tatea în actuala componentă pînă
la desemnarea unui nou cabinet.

militar, colonelul Carl Borsaiville,
ministru de interne și al apărării.
Funcția de ministru al afacerilor
externe și al culturii a revenit lui
Serge Elie Charles.
NOUA RUNDA DE CONVOR
BIRI CVADRIPARTITE — Angola,
Africa de Sud, Cuba, precum și
S.U.A. — consacrate reglementării
situației din sud-vestul Africii va
avea loc la 23 septembrie, la Braz
zaville.

LA BORDUL COMPLEXULUI
ORBITAL „MIR". Vladimir Titov
și Musa Manarov își incheie cea
de-a 9-a lună de activitate la bordul acestui complex. De trei săptămîni, împreună cu ei lucrează pe
orbită și cosmonautul-cercetător
Valeri Poliakov. în prezent, echi
pajul efectuează operațiunile de
descărcare a navei automate de
transport „Progress-38", in paralel
cu aceasta fiind efectuate expe
riențele și cercetările tehnico-științifice planificate. Starea sănătă
ții cosmonauților este bună.
FOLOSIREA PAȘNICA A ENER
GIEI NUCLEARE. în prezent. în
26 de țări ale globului există 417
centrale electrice nucleare care
produc peste 16 la sută din pro
ducția mondială de energie elccti-ică. Totodată, s-a inregistrat o
continuă îmbunătățire a acestor
instalații atit in ceea . ce privește
eficiența, cit și în ceea ce privește
securitatea lor.

cipiile elementare și obligațiile mo
rale ale comuniștilor.
„Regimul" sud-coreean nu este
altceva decit un regim marionetă
colonial creat de imperialiștii ame
ricani și menținut sub protecția
baionetelor lor. Din această cauză,
toate țările socialiste și chiar țările
lumii a treia care aderă la Giagiusăng (principiu filozofic coreean po
trivit căruia omul este stăpin peste
tot și hotărăște in toate — n.r.) au
refuzat să recunoască „regimul"
sud-coreean.
Republica Populară Ungară a recu
noscut Republica Populară Demo
crată Coreeană drept singurul stat
legitim al națiunii coreene și, pe
această bază, a stabilit relații diplo
matice cu republica noastră. Țările
noastre s-au sprijinit reciproc, au
cooperat pentru cauza comună și au
trecut împreună prin încercări grele.
Opera revoluționară a clasei mun
citoare nu s-a incheiat și mai avem
un drum lung de parcurs. în pre
zent, imperialiștii conduși de S.U.A.,
acționind in complicitate, iși concen
trează atacurile împotriva țărilor
socialiste, care reprezintă bastionul
progresului. Această situație impune
țărilor socialiste să adere ferm la
poziția revoluționară și să se uneas
că mai strins pe baza principiului
internaționalismului proletar.
în aceste condiții, cum poate Un
garia. care afirmă că este țară so
cialistă, să abandoneze intransigen
ta de clasă și poziția socialistă, ac
ționind perfid în favoarea imperia
liștilor și lacheilor lor ?
în ultima vreme, cunoscînd că
Ungaria negociază în culise cu ma
rionetele sud-coreene, am sfătuit-o
în numeroase rinduri să renunțe la
aceasta. De fiecare dată, partea un

Factori externi de agravare a situației
economiei țărilor africane
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — Economia țărilor africane
s-a înrăutățit în ultimii doi ani, ve
niturile pe locuitor reducîndu-se cu
2,2 la sută. O.N.U. atribuie înrăută
țirea situației economice reducerii
considerabile a exporturilor țărilor
africane, reducere determinată, în
primul rînd, de declinul continuu al
prețurilor materiilor prime pe plan
mondial, de protecționismul în do
meniul comercial, de povara tot mal
mare a datoriei externe, precum și
de lipsa acută de fluxuri și resurse

financiare spre continent. Economia
Africii este afectată de circumstanțe
externe potrivnice, care vor deveni
și mai nefavorabile în cazul In care
nu se întreprind măsuri mult mal
dinamice.
Potrivit statisticilor O.N.U., dato
ria externă a țărilor africane a atins
218 miliarde dolari în luna februa
rie, reprezentînd 70 la sută din pro
dusul național brut al continentului.
Plata dobînzilor pentru datorie în
1987 a provocat de fapt stagnarea
creșterii economice, pe continent.

Poziția S.W.A.P.O. față de convorbirile cvadripartite
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URAGANUL „GILBERT" a pro
vocat. în trecerea sa asupra teri
toriului Hondurasului, moartea a 15
persoane și sinistrarea altor 10 000.
în partea de sud a țării s-au pro
dus daune importante culturilor de
trestie de zahăr, bumbac și cereale,
în transporturi, pierderile sint evaluate la circa 15 milioane dolari.

LUANDA 20 (Agerpres). — într-o
declarație făcută presei la Luanda,
secretarul cu problemele informa
țiilor în conducerea Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) a arătat că organizația
care reprezintă interesele legitime
ale poporului namibian se va abține
de la orice activitate militară pe
teritoriul Namibiei dacă Adminis
trația Africii de Sud se declară gata
să înceteze focul.
Referindu-se la actualele convor
biri cvadripartite privind situația
din sud-vestul Africii, reprezentan
tul S.W.A.P.O. a afirmat că pînă
acum negocierile au demonstrat
„incapacitatea autorităților guverna
mentale din R.S.A. de a face dovada
unei supleți politice". Aceasta este
obstacolul in calea convorbirilor, in
condițiile in care procesul de nego
cieri a ajuns mai aproape de scopul
său final — a adăugat reprezentan
tul S.W.A.P.O.
BONN 20 (Agerpres). — Din Ini
țiativa Partidului ecologist, la Bonn
s-a desfășurat un simpozion internațional in problema namibiană. ■ la
care au luat parte experți vest-germani in problemele africane și re
prezentanți ai S.W.A.P.O.. Partici
panții au subliniat necesitatea apli
cării Rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate in problema Namibiei,
desfășurării de alegeri libere sub
control internațional în acest terito
riu. Luind cuvintul în cadrul sim
pozionului, Theo Ben Gurirab, mem-

bru al conducerii S.W.A.P.O., a ară
tat că fără soluționarea problemei
namibiene nu pot fi instaurate pa
cea și liniștea in sudul continentului
african.
HARARE 20 (Agerpres) — La Ha
rare s-au deschis lucrările unei reu
niuni a ziariștilor din țările „din
prima linie" consacrată adoptării de
măsuri care să contracareze propa
ganda regimului de apartheid și
pentru libertatea presei în regtune.
Participanții — delegații de ziariști
din șase țări din sudul Africii și re
prezentanții pentru presă ai mișcă
rilor de eliberare — se pronunță
pentru eliminarea politicii de apart
heid și a cenzurii presei instituite
de regimul rasist de la Pretoria șl
pentru libertate politică si economi
că în Namibia și Africa de Sud.
CANBERRA 20 (Agerpres). — Se
cretarul general al CommonwealthuJui. S. Rampal, a cerut instituirea de
sancțiuni economice eficiente împo
triva Africii de Sud. în alocuțiunea
rostită la Canberra, cu prilejul des
chiderii, lucrărilor Conferinței Aso
ciației parlamentare a țărilor mem
bre in Commonwealth, el a subliniat
necesitatea unei colaborări interna
ționale largi pentru a determina re
gimul de la Pretoria să renunțe ,1a
politica de apartheid. La conferință
participă reprezentanți ai organelor
legislative, miniștri, oameni politici
din cele 38 de țări membre ale or
ganizației.

ORIENTUL MIJLOCIU

„Nodon Sinmun" despre tratativele privind stabilirea
de relații diplomatice între Ungaria și Coreea de Sud

Potrivit unor informații oficiale,
guvernul Republicii Populare Unga
re a hotărit, in urmă cu citeva zile,
să facă cu regimul marionetă sudcoreean schimb de misiuni perma
nente la nivel de ambasadori, cu
privilegii și imunități diplomatice, și
a convenit să înceapă, convorbiri
pentru stabilirea de relații diploma
tice în viitorul apropiat.
Această hotărîre este cu adevărat
surprinzătoare, fiind de neînchipuit
din punctul de vedere al revoluțio
narilor și al unui partid al clasei
muncitoare care luptă pentru socia
lism și comunism.
Guvernul ungar susține că hotărîrea de a stabili sau nu relații de
stat cu Coreea de Sud ține de suve
ranitatea națională a Ungariei. Bine
înțeles, noi nu contestăm aceasta.
Dar nu putem să nu abordăm pro
blema din punctul de vedere al cla
sei muncitoare, de pe poziție socia
listă, deoarece Ungaria face încă
profesiune de credință față de socia
lism și vorbește despre principiile
marxism-leninismului.
Comuniștii și popoarele țărilor so
cialiste — continuă ziarul — nu tre
buie să privească greșeala comisă de
Ungaria drept o simplă problemă de
natură economică, ci ca o trădare in
tolerabilă a principiilor marxism-le
ninismului și a cauzei revoluționare
a clasei muncitoare.
Orice țară care se abate de la
principiile fundamentale ale mar
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar pierde dreptul de a
fi numită țară socialistă. Trădihdu-și
vechiul prieten socialist și aliindu-se
cu un lacheu al imperialismului,
condamnat de toate popoarele pro
gresiste, Ungaria a abandonat prin

și în ceea ce privește doblnzile afe
rente, foarte ridicate. El s-a pronun
țat pentru convocarea unei confe
rințe regionale în problema în cauză
și a recomandat intensificarea coo
perării in America Latină.
Cei care au luat cuvintul au spri
jinit inițiativa convocării unei confe
rințe regionale în problema datoriei
externe, necesitatea unor acțiuni co
mune în direcția soluționării proble
melor stringente ale actualității la
tino-americane șl edificării unei noi
ordini economice în . regiune și în
lume, echitabile și drepte.
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UN ARTICOL DIN ORGANUL CENTRAL DE PRESĂ AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Agenția ungară de știri M.T.I. a anunțat că, zilele trecute,
autoritățile ungare și cele sud-coreene au convenit să înfiin
țeze reprezentanțe permanente ale celor două țări la Seul și,
respectiv, la Budapesta și să înceapă tratative privind stabi
lirea de relații diplomatice.
In legătură cu aceasta, organul central de presă al Parti
dului Muncii din Coreea, cotidianul „Nodon Sinmun
,
**
a pu
blicat articolul intitulat „Trădare față de socialism", în care
se arată :

vizită în Uniunea Sovietică. Au fost
examinate aspecte actuale ale situa
ției din Afganistan, fiind prezentate
eforturile ce se depun in vederea
reconcilierii
naționale,
relatează
agenția T.A.S.S.

gară a promis hotărit că nu va avea
relații de stat cu Coreea de Sud îm
potriva intereselor poporului co
reean, afirmind că face doar schim
buri comerciale la nivel neguverna
mental.
Cu toate acestea. Ungaria a dat
publicității un comunicat privind
stabilirea de relații cu Coreea de
Sud, fără a se consulta în prealabil
cu noi. Acesta este un act laș și ru
șinos, lipsit de orice urmă de con
știință elementară și de loialitate
comunistă.
în ultimă instanță, hotărîrea Un
gariei de a stabili relații de stat cu
Coreea de Sud nu poate fi apreciată
altfel decit ca o perfidie gravă în
raport ou poziția de clasă proprie
unei țări socialiste, cu principiul in
ternaționalismului, precum și cu an
gajamentele și obligațiile morale ce
unesc țările frățești.
Prin stabilirea de relații de stat cu
marionetele sud-coreene. Ungaria șe
angajează pe o cale ce aduce grave
prejudicii intereselor fundamentale
ale republicii noastre și ale întregii
națiuni coreene, pentru care reuni»
ficarea națională este sarcina supre
mă — subliniază
ziarul „Nodon
Sinmun".
Pentru poporul nostru nu există
sarcină națională mai presantă decit
reunificarea țării. Principalul obsta
col în calea reunificării îl constituie
ocuparea de către imperialiștii ame
ricani a Coreei de Sud și politica
lor privind „două Coree". în fapt,
hotărîrea autorităților ungare în
seamnă implicarea directă în com
plotul privind „două Coree". urzit de
reacționarii americani și japonezi și
de marionetele sud-coreene, îpseamnă a-i ajuta pe dușmanii reunificării
Coreei.
în pofida caracterului perfid al acestei acțiuni, Ungaria își bate joc
de lume, folosind scuza ridicolă că
„urmărește să promoveze dialogul
dintre Nord și Sud și să contribuie
la reunificarea pașnică a Coreei prin
activitățile ei în Coreea de Sud".
în prezent, în Coreea de Sud stu
denții și populația luptă în stradă,
vărsindu-și singele pentru reunifica
rea țării, împotriva dominației colo
niale fasciste a imperialiștilor ame
ricani și lacheilor lor. Este scandalos
că-Ungaria, țară socialistă, in loc să

ajute populația sud-coreeană în
lupta ei, se aliază cu regimul mario
netă, care oprimă brutal poporul.
Asemenea acțiuni prin care Unga
ria se distanțează de' un prieten și
se apropie de un dușman, insultind
poporul luptător și ajutindu-i. pe
opresorii lui, nu vor rămîne necon
damnate de comuniști și de toți oa
menii cinstiți.
Prin stabilirea de relații de stat cu
marionetele sud-coreene, flatînd im
perialismul american și prostemindu-se la picioarele lui. Ungaria faci
de rușine socialismul și prejudiciază
grav cauza comună a socialismului.
Autoritățile ungare recurg la scuze
absurde, pretinzind că acțiunea lor
ar avea la bază „politica ungară de
deschidere fată de lumea din afară,
indiferent de sistemul Social" și că ar
fi „în conformitate cu promovarea
internațională a unei noi forme de
politică externă si a unui nou mod
de gindire de către alte țări socia
liste". Nu înseamnă oare aceasta o
autodenunțare. în sensul că politica
„deschisă" pe care o susține Unga
ria este o politică de îndepărtare de
la socialism ?
Apreciem că politicile de restruc
turare și deschidere, practicate în
prezent în mai multe țări socialiste,
urmăresc în ultimă instanță edifi
carea cu mai mult succes a socialis
mului și desăvîrșirea lui. Este evi
dent că aceste politici ale unor țări
socialiste nu
trebuie să ducă la
alianța cu lacheii imperialismului si
la trădarea socialismului.
Autoritățile ungare susțin că hotă
rîrea lor de a avea relații cu Coreea
de Sud .me drept obiectiv partici
parea la diviziunea internațională a
muncii pe baza situației actuale".
Dar este clar că. de fapt, doresc să
obțină cițiva dolari în schimbul în
frumusețării imaginii marionetelor
sud-coreene și cooperării cu impe
rialiștii americani în complotul pri
vind crearea a „două Coree".
A sărăcit oare Ungaria în aseme
nea măsură incit nu are altă alter
nativă decit să cerșească de la ma
rionetele sud-coreene cițiva dolari,
trădîndu-și prietenul ?
într-adevăr, pentru comuniști este
o lovitură dureroasă faptul că Unga
ria socialistă, mituită cu dolari, dă

mina cu marionetele sud-coreene și
îi slujește pe imperialiștii americani
și reacționarii mondiali, dindu-le apă
la moară in manevrele lor antico
muniste, antisocialiste.
Este, o tragedie faptul că Ungaria,
în timp ce se poartă atit de rușinos,
se laudă ca și cînd ar fi un „erou"
care ji conduce pe alții in ceea ce se
cheamă „un nou mod de gindire" și
„un nou curent ideologic".
O luptă aprigă între socialism șl
capitalism continuă să se desfășoare
pe arena mondială. în aceste condi
ții, cind țările socialiste au relații cu
țări capitaliste, separarea economiei
de politică este întotdeauna relativă,
nu absolută. în trecut. Ungaria a afirmat că relațiile ei economice cu
Coreea de Sud nu au nimic de-a face
cu. relațiile politice. Dar rezultatul a
fost stabilirea de relații politice.
Cînd întrețin relații economice cu
țările capitaliste, țările socialiste tre
buie să adere ferm la poziția politică
a clasei muncitoare. Dacă își aban
donează poziția politică și joacă după
cum cîntă imperialiștii, urmărindu-și
doar interesele economice proprii,
cum a făcut Ungaria, ele vor aduce
un prejudiciu iremediabil destinului
popoarelor lor și cauzei comune a
socialismului.
Partidul nostru și guvernul repu
blicii au respectat întotdeauna ferm
normele relațiilor dintre țările so
cialiste, au întărit prietenia și soli
daritatea cu ele și și-au îndeplinit
cu fidelitate obligațiile naționale și
internaționale față de revoluția
mondială.
Pe calea revoluției pot fi suișuri șl
coborîșuri, rămîneri în urmă. Istoria
va merge însă înainte și cauza re
voluționară justă a popoarelor va
triumfa. Sub conducerea Partidului
Muncii din Coreea, poporul nostru
s-a oțelit de-a lungul anilor de luptă
aprigă și complexă împotriva dușma
nilor de toate felurile din țară și din
străinătate. El va ține sus stindardul
revoluției, nu va da înapoi din fața
nici unei greutăți, va continua lupta
hotărită pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a țării, pentru
victoria totală a socialismului, unindu-se strins cu prietenii adevărați
din lumea întreagă.

Incidente intre demonstranți palestinieni
și militari israelieni în Cisiordania șl Gaza
Incidente puternice au fost sem
nalate în ultimele 24 de ore intre
manifestanți palestinieni și soldați
israelieni in Cisiordania și Gaza ocu
pate — informează agențiile MAP
și MENA- La Ramallah (Cisiordania),
poliția israeliană a arestat 50 de
localnici, participanți Ia o de
monstrație impotriva ocupației. In
cidente grave au avut loc, de ase
menea, în zonele satelor Kafr Malek
și Bir Zeit.

ecuador

Ca urmare a demonstrațiilor con
tinue la care participă populația din
teritoriile de pe malul de vest al Ior
danului, armata israeliană a menți
nut, pentru a 18-a zi consecutiv,
restricțiile de circulație într-o serie
de zone, între care Danaba și Tul
karem. O măsură similară a fost im
pusă de luni in taberele de refugiați
palestinieni Al Amri și Kalandia.
Ultimele incidente s-au soldat cu
rănirea a nouă palestinieni.
(Agerpres)

: Extinderea controlului statului asupra
resurselor naționale

QUITO 20 (Agerpres). — Corpora
ția petrolieră de stat (C.E.P.E.) din
Ecuador își va asuma controlul asu
pra consorțiului străin „Texaco" in
luna iulie 1990, s-a anunțat oficial
la Quito.
Consorțiul amintit deține controlul
asupra a 80 la sutp din producția
de 310 mii barili de petrol realizată
zilnic în Ecuador. „Texaco" contro
lează, de asemenea, 70 la sută din
rezervele de hidrocarburi ale țării.
în contextul extinderii controlului
statului asupra resurselor naționale,
oleoductul transecuadorian, exploa

tat în prezent de „Texaco", va trece,
de asemenea, sub controlul C.E.P.E.
la 1 octombrie 1989.
Potrivit declarației secretarului
național pentru comunicații sociale,
Gonzalo Ortiz, în curind, va fi anun
țată in Congresul Național decizia
guvernului de a completa naționali
zarea sectorului petrolier, după pre
luarea recentă a controlului asupra
altor companii străine, statul fiind
astfel în măsură să asigure o dez
voltare rațională în acest important
domeniu al economiei naționale.

Divergențe comerciale nipono-americane
TOKIO 20 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Liberal De
mocrat din Japonia, Shintaro Abe, a
cerut ministrului japonez de exter
ne. Sosuke Uno, ca, in timpul apro
piatei sale vizite la Washington, să
propună Administrației S.U.A. să
renunțe la solicitările producătorilor
americani privind deschiderea pieței
japoneze a orezului. într-o petiție
adresată Administrației S.U.A., aceș
tia ceruseră ca Japonia să permită

producătorilor străini acoperirea li
nei cote de 10 la sută din cererea
internă de orez.
Shintaro Abe a declarat In cadrul
unei întrevederi a reprezentanților
guvernului și P.L.D. că orezul devi
ne o mare problemă în relațiile din
tre Japonia și S.U.A., dar că cela
două țări au convenit ca acest pro
dus să nu fie subiect de negocieri
bilaterale, transmite agenția Kyodo.

Bilanț al accidentului aviatic
de la Ramstein (R.F.G.)
BONN 20 (Agerpres). — La Bonn
a fost dat publicității un nou bilanț
al victimelor gravului accident avia
tic care s-a produs la 28 august la
baza americană Ramstein (R.F. Ger
mania).
Potrivit noului bilanț, reluat de

agenția ANSA, numărul morților s«
ridică acum la 66. După cum se știe,
în cursul unui miting aviatic, trei
aparate s-au prăbușit peste tribu
nele rezervate spectatorilor, provocînd moartea pe loc a 39 de per
soane și rănirea altor 345.
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