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Aspectele sporirii producției, ale
creșterii eficienței economice sînt
abordate în mod constant, perseve
rent, într-o strinsă interconexiune
de conducerea partidului nostru,
avîndu-se în vedere obiectivul esen
țial al dezvoltării intensive, calita
tive a economiei românești. O do
vadă a preocupărilor în acest sens
o reprezintă și lucrările ședințelor
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. din 2 și 13 septembrie a.c.,
în cadrul cărora, analizindu-se pro
blemele privind realizarea indicatori
lor de plan pe anul în curs, s-a cerut
desfășurarea cu intensitate sporită a
unui complex, de acțiuni nemijlocit
legate de sporirea eficienței econo
mice.
Una din aceste acțiuni se referă
la folosirea cu maximum de randa
ment a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor din industrie, efectuarea la
timp și de calitate a reparațiilor ca
pitale, a reviziilor generale și mo
dernizarea fondurilor fixe. Desigur,
este absolut necesar ca zestrea teh
nică a fiecărei întreprinderi să fie
utilizată cu cit mai mare randament,
iar fondurile investite In această
parte importantă a mijloacelor de
producție să fie recuperate, fructifi
cate superior printr-o producție cît
mai mare. în această privință, deo
sebit de importante se dovedesc a
fi, deopotrivă, măsurile de organiza
re riguroasă .a fabricației, astfel ca
mașinile și utilajele să fie încărcate
la un nivel optim pe toată durata
zilei, decadei sau lunii de producție.
Or, nimic nu este mai potrivnic unei
concepții științifice, raționale, de
programare'a fabricației pe mașinile
și utilajele unei întreprinderi decît
munca în asalt, perioadele îndelun
gate de așteptare „în gol" determi
nate de neajunsurile în aprovizio
narea locurilor de muncă sau în co
operarea în producție, uneori chiar
între secțiile din aceeași unitate economică, urmate de un „Iureș" pen
tru finalizarea fabricației și reali
zarea sarcinilor de plan.
Practica a numeroase întreprinderi
dovedește fără putință de tăgadă că
a suprasolicita un utilaj sau o ma
șină din dorința de „a acoperi" anu
mite neajunsuri este cît se poate de
dăunătoare, poate duce la apariția
unor defecțiuni sau uzuri accentuate,
care sint costisitoare atît sub aspec
tul propriu-zis al prețului reparați
ilor pe care le implică, Cît mai ales

Aici, în adîncuri, ignorat de călă
torii ce se grăbesc spre și dinspre
incinta învecinatei
stații „Piața
Unirii 1“, și cu atît mai mult de
lumea ce forfotește la suprafață, în
marea agora bucureșteană, se află
dispeceratul central al metroului.
Ochiul ciclopic, veșnic treaz asu
pra unui univers tehnic complex,
în perpetuă mișcare. în sălile prin
cipale, pe două vaste panouri, beculețe roșii semnalează, clipă de
clipă, poziția și deplasarea fiecă
ruia dintre zecile de trenuri
ce
străbat magistralele subterane. Al
ternativ, pe cîteva ecrane de tele
vizor se succed imagini, pînă la
detaliu, de pe peroanele diverselor
stații. în răstimpuri, prin radio,
dispecerii primesc informații și
transmit instruc
țiuni mecanicilor
de tren.
Rîndurile
de
mai sus nu sint
ceea ce ar putea
să pară : începu
tul unui nou re
portaj despre me
trou. S-a scris
mult și se va mai
scrie despre me
trou ca mijloc
modem de trans
port. ca realizare
edilitară de anvergură. Avînd toate
aceste atribute, de recunoaștere
unanimă, el își mai revendică unul,
mai discret, mai puțin spectaculos și
mai puțin evidențiat : calitatea im
pactului său social (sintagmă mult
îndrăgită de sociologii acestui sfîr
șit de veac).
Abordasem acest subiect, al ra
portului dintre metrou și public,
în ambianta stimulativă pentru un
astfel de dialog a dispeceratului
central. Discuția o declanșase o
cifră comunicată de amabilul in
terlocutor, directorul întreprinderii
de exploatare a metroului. Dumi
tru Zvorișteanu. Cifra de, aproxi
mativ, un milion de călători pe zi.
Realitatea statistică, concludentă în
sine, are și darul de a sugera con
tactul uman de proporții cu un
percutant element de civilizație
care, datorită ineditului său, înal
tului grad de urbanitate, se impu
ne psihologiei sociale și acționează
asupra
conștiinței
individuale.
Cum ? Prin atributele sale speci
fice. Prin rigoare, exactitate, si
guranță. Prin funcționalitate, este
tică, ambianță. „Ați observat că la
gura meti oului omul își schimbă
pasul?" — remarca același interlocu
tor. Da, cine nu simte „schimbarea
pasului ?" Calitatea mediului obli
gă, prin reflex, la o ținută și un
comportament pe măsură, la mai
atentă ordine și curățenie (nu se
aruncă resturi și chiștoace la întimplare), obligă la alertețe și silențiozitate, intr-un cuvînt la mai

EFICIENTA

întreprinderile
al pierderilor de producție pe peri
oada de imobilizare pentru reme
dieri. Așadar, poate avea consecințe
nedorite atît pe planul producției,
cît și pe cel al eficienței economice,
care este afectată în mod deosebit.
De altfel, problema exploatării și
întreținerii corespunzătoare a fondu
rilor fixe productive, a efectuării la
timp și în bune condiții a reparați
ilor este necesar să fie analizată și
soluționată cu cea mai mare atenție,
în întreaga sa complexitate. Recent,
întrebat de ce in ultimele zile în sec
ția de turnătorie a unei uzine ritmul
producției a scăzut, directorul tehnic
al unității respective explica repor
terului : „Cind s-au făcut reparațiile
la cuptor s-au cumpărat, din import,
unele materiale refractare mai ief
tine, dar și mai slabe calitativ. Acum
ne purtăm cu acest cuptor cu ace
eași grijă ca față de un ou, pentru
a nu apărea o defecțiune din cauza
căreia s-ar opri toată producția. De
aceea nici nu-1 încărcăm la întreaga
capacitate". Un calcul rapid arată că
„economia"
făcută la cumpărarea
materialelor refractare mai ief
tine s-a „topit" de mult, în mo
mentul de față apărînd pierderi de
producție și în consecință pierderi
financiare determinate de neoporarea la timp a tuturor comenzilor
contractate de întreprindere.
Din acest caz se cuvine să se tra
gă învățămintele cuvenite : potrivit
principiilor autoconducerii și autogestiunii, în conformitate cu legile
tării, fiecare colectiv de oameni ai
muncii in ansamblu și factorii de
conducere în mod direct poartă răs
punderea materială pentru modul
cum este utilizat patrimoniul încre
dințat de societate pentru adminis
trare și dezvoltare. Nimănui, indife
rent de funcția pe care o ocupă în
tr-o întreprindere, nu-i este permis
ca. în numele unor interese de mo
ment. să dispună, după cum apre
ciază de mijloacele de producție ale
unității, să aprobe cheltuieli care nu
dau garanția unei eficiențe economi
ce superioare. Dimpotrivă, este ne
cesar ca, printr-o exploatare judici
oasă, reparare atentă și prin lucrări
de modernizare bine gîndite. mași
nile și instalațiile din dotare să func
ționeze ireproșabil, să producă în
condiții cit mai eficiente.
O altă cerință, subliniată la
ședința din 2
septembrie a.c.
a Comitetului Politic Executiv, pen

mult respect față de sine și de
ceilalți. Grație acestui secret „mag
netism", metroul adaugă, peste aportul său economic și edilitar, un
plus de cîștig la calitatea ambien
talului, la valorile civilizației coti
diene.
„Magnetismul" civilizatoriu este
propriu, firește, nu numai metrou
lui (luat aici ca etalon în argumen
tare), ci tuturor componentelor
noului cadru material oferit cu ge
nerozitate de civilizația socialistă.
Ceea ce constituie un -factor deloc
neglijabil în ecuația calității mun
cii și a vieții. Căci, în ultimă in
stanță, atributele acestui cadru
modern de care beneficiem, func
ționalitatea, acuratețea, frumuse
țea și demnitatea lui au și rolul,

SUPERIOARA

industrialei

tru creșterea producției și a efi
cienței economice, se referă la înca
drarea strictă in consumurile nor
mate de materii prime, materiale,
combustibil și energie, reducerea
costurilor de producție. în acest
sens, legea este clară : cum econo
mia nu dispune de resurse mate
riale și energetice suplimentare celor
alocate prin plan, întreprinderile
care nu iau toate măsurile, de ordin
tehnic și organizatoric, de moderni
zare a fabricației, pentru respectarea
întocmai a normelor de consum aprobate. folosind in unele perioade
mai multe materii prime, materiale
sau energie decît le-au fost reparti
zate, se vor afla in situația neplăcută
de a nu mai dispune in perioadele
următoare de resurse materiale pen
tru realizarea planului.
Este o prevedere cit se poate de
întemeiată. în fond, dacă întreprin
derile disoun de o largă autonomie
funcțională, ele sint datoare să se
gospodărească judicios, fără a risipi;
fără a consuma nimic in afară de
ceea ce este strict, științific stabilit
ca fiindu-i necesar. Și aceasta nu
numai din rațiunea drămuirii cu gri
jă a resurselor materiale și energe
tice ale economiei, ci și pentru mo
tivul elementar al asigurării unei
rentabilități, a unei eficiențe cît mai
ridicate în activitatea productivă.
Cum trebuie să se acționeze în
mod concret T Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, ministe
rele. centralele, întreprinderile, or
ganele financiar-bancare si de apro
vizionare tehnico-materială au obli
gația să acționeze cit maximă res
ponsabilitate pentru recuperarea ncrealizărilor față de prevederile de
plan și in ce privește reducerea
cheltuielilor de producție, îndeosebi
a celor materiale, pentru rentab lizarea tuturor produselor și unități
lor, pentru respectarea riguroasă a
normelor de consum și a normative
lor de costuri aprobate. Gama mă
surilor . care se impun în această
privință este largă : de la asigu
rarea unei judicioase planificări economico-financiare, în care toți indi
catorii economici de producție și de
eficiență sînt bine fundamentați și
corelați, la instaurarea ordinii și
disciplinei la toate locurile de mun-

Comelia CARLAN
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calități corespunzătoare a servicii
lor, pentru ospitalitate. Există res
ponsabili, și nu numai de hotel, ce
se pricep de minune să cheltuias
că banii statului pentru tot felul
de „renovări" și „modernizări",
pentru achiziționarea de piese
scumpe de inventar, dar care vă
desc o totală lipsă de inspirație și
interes în ce privește utilizarea op
timă a zestrei puși s-o gospodă
rească, în primul rînd asigurarea
unei ținute ireproșabile a persona
lului. în optica lor eronată, păgu
bitoare,
ordinea
și
curățenia,
promptitudinea și politețea sînt
necontabilizabile, „invizibile", se
cundare în raport cu fațada, cu de
corul — și așa se face că asistăm
pe alocuri la fenomenul de eroziune. de deg radare
a unor unități si
'servicii. Mai de
vreme sau mai
tîrziu,
fetișiza
rea cadrului ma
terial și neglija
rea componentei
umane conduc la
un proces de in
voluție. afectea
ză ..firma".
Civilizația con
fortului
mate
rial, în sine, nu
se valorifică dacă nu este în
soțită și permanent potențată,
în sfera raporturilor cu pu
blicul, de civilizația relației sociale,
alimentată de conștiința profesio
nală și civică a celor ce lucrează
in acest domeniu. Adevăratele po
doabe ale civilizației nu sînt oglin
zile, mochetele sau tejghelele lambrisate, ci atitudinea, comporta
mentul celor aflați în contact cu
publicul larg ; corectitudinea, defe
renta (nu indiferenta), serviabilitatea ca reflex (nu condiționată), zimbetul profesional (nu grimasa) au
repercusiuni benefice atît asupra
„planului de casă", cît și asuora
creșterii gradului de civilizație, a
calității relațiilor sociale în gene
ral. Or, în această privință, se con
stată unele discordanțe flagrante
față de litera legii și față de nor
mele etice ale societății, pe care
semnalele critice din paginile zia
rului, ca și cele din filele condici
lor de sugestii și reclamați! le-au
relevat nu o dată (fiind prea bine
cunoscute, nu mai necesită exem
plificări și detalieri), fără ca totuși
să se observe rev>rimen!ul s'ontat.
De ce, în raportul civilizație-conștiință. ultima rămîne. in acest do
meniu de activitate socială, pe post
de „cenușăreasă"?
Explicația rezidă în persistența
unor mentalități caduce, din care

DOBREȘTI-BIHOR :
Succese ele minerilor
Itfuncind cu abnegație și
dăruire pentru a răspunde prin
fapte vibrantei chemări adre
sate minerilor de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a extra
ge și asigura economiei tării
can.ităti tot mai mari de mine
reuri, colectivul întreprinderii
miniere Dobresti obține rezul
tate de Prestigiu. Amănunte ne
oferă inginerul Gavril Creț, di
rectorul unității :
— Cu precădere, preocupările
noastre au urmărit organizarea
judicioasă a activității la nive
lul sectoarelor v si brigăzilor. în
tărirea ordinii și disciplinei in
fiecare formație. Pe această
bază, am asigurat utilizarea cu
randamente superioare a zes
trei tehnice, depășirea volu
mului planificat la lucrări
le de pregătire, mai buna
exploatare a lentilelor de bau
xită și, in final, creșterea pro
ductivității fizice. Efectul mă
surilor initiate este convingător
exprimat de faptul că, in peri
oada care a trecut de la înceoutul anului, minerii de la Dobrești au extras, peste preve
deri, peste 1 000 tone bauxită.
(Ioan Laza).

ZIMNICEA : Exportul —
exemplar îndeplinit
Realizarea în cele mai bune
condiții a producției de export,
onorarea exemplară a contrac
telor încneiate cu partenerii ex
terni constituie obiective maiore ale activității muncitorilor
și s :ecialișt!’.or de la întreprin
derea de țevi sudate din orașul
Zimnicea. Aici au fost îndepli
nite integral sarcinile de plan la
export pe trei trimestre din acest an. Cu deosebire s-a acțio
nat pentru perfecționarea teh
nologiilor ' de fabricație, întărirea
ordinii si disciplinei, a asisten
tei tehnice si controlului de ca
litate la fiecare loc de muncă,
ridicarea nivelu’ul tehnic si ca
litativ al produselor, Totodată,
s-a acționat pentru adaptarea
nomer’cla'orului de fabricație
la cerințele partenerilor externi.
(Slan Ștefan).

a

declarat sau nu, de a lucra discret
uneori, dar întotdeauna fertil, asu
pra conștiinței sociale și indivi
duale, de a exercita, direct sau
indirect, o înrîurire benefică de or
din formativ. Desigur, între fac
torul material de civilizație și cel
de conștiință nu se realizează au
tomat, ipso facto, raporturi de ar
monioasă concordanță. Asta și este
problema ! Ar fi naiv de presupus
că un parc bine îngrijit, moderni
tatea unui magazin, ținuta elegan
tă a unei case de cultură sau sta
rea ireproșabilă a unui comparti
ment de tren exclud de la sine po
sibilele manifestări necivilizate,
atitudinea reprobabilă față de bu
nul public, față de ambianța co
lectivă. Nu e mai puțin adevărat,
însă, că ele fac să șovăie mina pusă
pe stricăciuni, „intimidează" ele
mentele certate cu buna-cuviință,
creindu-le în același timp oameni
lor animați de spirit civic (și care
formează covîrșit.oarea majoritate a
publicului în aparentă
eterogen)
sentimentul de responsabilitate ac
tivă față de bunuri și urbanitate.
Dar gradul de civilizație nu se
măsoară numai prin elementele de
ordin material, oricît de avansa’e
și spectaculoase ar fi ele. Poate fi,
de pildă, numit civilizat un hotel
doar pentru faptul că s-au inves
tit bani mulți în instalații și mobi
lier. în mochete șj cristale ? Bine
înțeles că nu, dacă nu se investește
cel puțin Ia fel de mult — o in
vestiție de ordin uman, moral, pro
fesional — pentru realizarea unei

______________ Victor VÂNTU

(Continuare în pag. a IV-a)

Sanchez salutul său călduros, iar
poporului costarican urări de pro
gres și prosperitate.
în cursul primirii s-a exprimat
dorința dezvoltării în continuare .a
bunelor relații dintre România și
Costa Rica, apreciindu-so că exista
largi posibilități pentru amplificarea
colaborării bilaterale în domcnii'e
politic, economic, tehnico-științifc,
cultural, precum și pe olan interna
tional, în lupta .pent-u destindere,
dezarmare și pace. A fost relevat, in
acest context, rolul important ce re
vine narlamentelor și parlament-rilor din cele două țări în mai buni
cunoaștere reciprocă, în întărirea
conlucrării dintre popoarele noastre.
Au fost abordate, totodată, o scrie
de aspecte ale actualității mondiale,
subliniindu-se importanța acțiunii
•unite a popoarelor, a forțelor de
mocratice, progresiste de pretutin
deni pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru înfăptuirea dezarmării,
în primul rînd a dezarmării nuclea

re, pentru reglementarea ne cale
pașnică, prin tratative, a stărilor de
încordare existente în diferite re
giuni ale globului. S-a evidențiat
rolul activ po care statele mici și
mijlocii pot și trebuie să-l aibă în
rezolvare i constructivă a prob’cuie
lor complexe ale lumii de azi.
O atenjie deosebită a fost acor
dată necesității soluționării globale
a problemelor subdezvoltării, inclu
siv a celor legate de datoriile ex
terne extrem de m-ri a'o statelor
in curs de dezvoltare, edificării unei
noi ordini economice internaționale,
menite să contribuie la progresul mai
rapid al tuturor , țărilor și, în pri
mul rlnd, al celor rămase în urmă.
La. primire a participat Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale.
A fost de față Elizabeth Segura
Hernandez, însărcinat cu afaceri adinterim al Republicii Costa Rica la
București.

membru al Biroului Politic al C. C. al P. C. U. S., președintele Comitetului
Controlului de Partid
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii
Socialiste
România,
tovarășul Nieo’ae Ceaușescu. a pri
mit, vineri, pe tovarășul Mihail Solomențev, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele
Comitetului Controlului de Partid
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., aflat în
vizită în țara noastră la invitația C.C.
al P.C.R.
Cu aoest prilej, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis
un sa'ut cordial din partea tovasecretar
rășului Mihail Gorbaciov,,
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. în același timp, oaspetele a
dat o înaltă apreciere experienței
românești în organizarea activității
din industrie și agricultură, în întă
rirea democrației muncitorești-revo-

lutionare, realizărilor obținute de
poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a țării.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis tova
rășului Mihail Gorbaciov salutul său
călduros și cele mai bune urări.
în cursul întrevederii s-au relevat
relațiile de prietenie și colaborare
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și U.R.S.S.,
dintre popoarele celor două țări,
subliniindu-se rolul determinant al
întîlnirilor si convorbirilor la cel mai
înalt nivel în dezvoltarea pe multi
ple planuri a acestor bune raporturi.
Au fost evidențiate, totodată, po
sibilitățile existente pentru extin
derea, în continuare, a conlucrării
româno-sovietice pe tărîm politic,

economic, tehnico-științific și In
alte sectoare de activitate. în acest
cadru, s-a reliefat importanța in
tensificării contactelor și a schim
burilor de experiență, inclusiv în
domeniu] muncii de partid. S-a apreciat că promovarea largă a relatiilor dintre cele două partide Și
tari este în folosul și spre binele
popoarelor noastre, al edificării noii
orînduiri în România și Uniunea
Sovietică, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.
La primire a participat tovarășul
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid.
A fost prezent E. M. Tiajelnikov,
■ambasadorul Uniunii Soviețice Ia
București.

Pentru sporirea producției zootehnice
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Civilizație

și conștiință

Președintele
Republicii
Socia
liste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
delegația parlamentară din Republi
ca Costa Rica, condusă de Jose Luis
Valenciano. președintele Adunării
Legislative, care efectuează o vizita
în țara noastră, la invitația Marii
Adunări Naționale.
Cu
rcest
pri’ej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise
un cordial mesaj de salut din partea
președintelui Republicii Costa Rica,
Oscar Arias Sanchez, împreună cu
urări de progres și bunăstare pen
tru poporul român.
Conducătorul delegației parlamen
tare din Costa Rica a avut cuvinte
de înaltă apreciere la adresa rea
lizărilor poporului român în dezvol
tarea economică și socială a tăriiPreședintele
Republicii
Socia
liste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit și a
transmis președintelui Oscar Arias

Ora 15 și 15 minute.
Operatorul Voicu Bălan,
șef de tură in camera de
comandă de la cuptorul de
calcinare nr. 5, și-a în
ceput de un sfert de oră
activitatea. „Predau insta
lația completă și funcționind“. scrisese in „jurnalul
de
bord"
colegul
din
schimbul de dimineață. Și
semnase. Semnase și Voi
cu Bălan, după ce verifi
case autenticitatea celor
consemnate. La ora 23,
în această zi, va preda și
el instalația completă și
funcționînd.
Viata privită din camera
de comandă a cuptorului
de calcinare nr. 5 — cea
mai nouă și mai modernă
instalație din întreprinde
rea de produse cărbunoase
Slatina — pare de o sim
plitate extremă ! Instala
ția „toarce" — ca să ne
exprimăm așa — fără în
trerupe e ; la un capăt
este alimentată automat,
la celălalt canăt iese pro
dusul finit. Cocs cu struc
tură o-ientată — este de
numirea produsului ; alt
fel spus, un răspuns prin
fante dat siderurgie', o im
portantă
contribuție
la
efortul țării de reducere a
imro-tului,
o
premieră
tehn:că gîndită și materia
lizată în timp record.
în camera de comandă
sosesc permanent semna
le. Uriașul trun rotitor al
instalației n-are taine pen
tru omul de la pupitru.
Toată metamorfoza
din
interiorul cuptorului este

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A

urmărită cu ochi atent,
fără întrerupere. Un panou
sinoptic, tabloul de coman
dă, grafice, un fel de „roză
a
vînturilor",
reprezentînd, de fapt, schema in
stalației, compun inventa
rul camerei respective ; și
o masă, firește, și pupitrul
operatorului, și registrul
în care se consemnează

Șl OLT
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brie, precizează însoțitorul
nostru, economistul Mihai
Bangiu,
șeful
biroului
plan-dezvoltare. Dar, în
realitate, la sfîrșitul lunii
octombrie, începutul lui
noiembrie
vom
finaliza
toate
lucrările.
Practic,
au mai rămas lucrările de
finisaj ; ceea ce era mai
complicat, realizarea unei

din faza de fundație. Am
fost tot timpul alături de
constructori, am asistat la
recepția, piesă cu piesă, a
utilajului...
— Cu alte cuvinte, ați
fost diriginți de șantier...
— Mai mult. Noi am lu
crat, efectiv, cu lăcătușii, cu
electricienii, cu AMC-istii
pe toată durata montaju

Cu fapta și gîndul
în slujba noului
totul, de la punerea în
funcțiune a instalației. Nu
e nevoie să răsfoim in re
gistru pentru a evoca acel
moment, de dată
relativ
recentă. Inginerul Gheorghe Marinescu, șeful ate
lierului de calcinare, evo
că plastic, cu însuflețire,
retrăiește
bucuros
acel
moment care, nota bene,
urmează să se rotunjeas
că, să se corn ileteze cu un
altul : finalizarea lucrări
lor la această modernă in
stalație. practic
intrarea
în funcțiune la întreaga
capacitate a instalației —
moment pentru care nu
mărătoarea inversă a și
început.
— Termenul
planificat
— sfirșitul lunii decem

BRĂILA

noi ' linii de alimentare și
de expediție care să per
mită funcționarea insta
lației la întreaga capacita
te — 25 000 tone pe an,
față de 15 000 în prezent —
s-a realizat. A fost posi
bilă devansarea termenu
lui, ca și la punerea in
funcțiune a primelor capa
cități, prin ajutorul con
tinuu, energic pe care
muncitorii noștri I-au dat
constructorilor
de profil,
apart’nînd antreprizei Sla
tina din cadrul întreprin
derii antrepriză de constructii-montai metalurgic
și reparații Tîrgoviste.
Precizează inginerul Ma
rinescu :
— Putem spune că am
preluat acest obiectiv încă

lui, pînă la punerea în
funcțiune ;
instalația
a
„crescut" sub ochii noștri
și cu participarea noastră.
Și lucrăm, in continuare,
alături
de
constructori,
pină la finalizarea obiecti
vului. Sigur, contribuția
noastră poate să pară, și
este, mai modestă decît a
constructorilor
speciali
zați, dar pentru noi este
foarte important, atunci
cînd e vorba de instalații
noi. cu grad mare de com
plexitate. să fim cu ochiul
ațintit, să învățăm încă din
timpul montajului ceea ce
urmează să luăm in s*ăpînire. Cînd s-a aprins focul
la cuptorul
de calcinare
nr. 5 — și focul a fost aprins de un muncitor de

la noi, care a contribuit
din toate puterile la mate
rializarea instalației și care
lucrează pe această insta
lație — a fost, pentru în
tregul nostru colectiv, un
moment sărbătoresc.
...Focul, la cea mai nouă
și mai modernă instalație
din fabrică
s-a aprins
după cea mai clasică me
todă cu putință : cu o feș
tilă din cîlți îmbibată în
petrol. L-a aprins cuptorarul Ion Andrii ;
mulți
rîvneau să facă ei acest
lucru, unii chiar s-au autopropus, colectivul a de
liberat scurt și l-a desem
nat pe el : era recompensă
morală pentru zilele și
nopțile
petrecute
lingă
noua instalație, lîngă noua
vatră de calcinare — pri
ma și, deocamdată, singura
din țară pe care se obține
cocs cu structură orienta
tă. Automat, de la siste
mul de comandă s-a pornit
rotirea vet-ei, focul a în
ceput să „luc-eze" ; cuptorarii, constructorii, proiecta-ții instalației — ,-eprezen‘anti ai
IPROMET
și ICEM-Bu-urești — s-a i
imb”ățișat, ca Ia orice bun
sfîrșit de drum, ca la ori
ce bun început...
Sfirșea un drum de cău
tări — el însuși încenut,
imbold pentru noi cău'ări.
începea un drum de cer-

Anica FÎ.OHE3CU
MVhal
GRWOROȘCOTA
(Continuare în pag. a V-a)
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COPIII fiecărei familii,

—program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

VIITORUL întregii țări

In activitatea politico-organizatoducției și a muncii, care vizează și
implică, în mod necesar, obiectiv, nu
rică desfășurată de Partidul Comu
nist Român s-a acumulat o bogată
numai exercitarea drepturilor demo
cratice ale conducerii colective, ci și
experiență a muncii colective, care
răspunderea personală a fiecăruia.
constituie o puternică bază a dez
voltării continue, pe planuri calita
Prin desfășurarea unei susținute
tiv noi, a democrației interne de
munci politico-organizatorice. îmbu
partid, a participării active și con
nătățirea conținutului adunărilor ge
știente a fiecărui comunist la elabo
nerale. a învățămîntului politico-ide
rarea și înfăptuirea politicii parti
ologic, prin dezbaterile inițiate în
dului. Această experiență a fost în
organizațiile de partid s-a reușit să
nobilată magistral în perioada celor
se realizeze un climat nou, bazat pe
23 de ani care au trecut de la isto
dezvoltarea spiritului partinic, revo
ricul Congres al IX-lea al partidu
luționar, pe formarea și educarea
lui prin contribuțiile teoretice și
comuniștilor în intimitatea unei de
practice, de o mare originalitate, ale
mocrații interne autentice, participa
tovarășului • Nicolae Ceaușescu, se
tive, expresie a unei stări de fapt, a
cretarul general al partidului, in do
naturii înseși a societății noastre so
meniul lărgirii democrației muncitocialiste. Nu este întîmplător deci
rești-revolutionare, ca expresie a
faptul că. anual, în cadrul adunări
caracterului profund patriotic și ulor generale, al discuțiilor -individua
manist al procesului revoluționar de
le cu membrii de partid pe care le
făurire a socialismului și comunis
desfășoară birourile organizațiilor de
mului cu poporul, pentru popor.
bază, comuniștii prezintă în medie
peste 6 000 propuneri privind perfec
Tezele și ideile novatoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
ționarea activității
politico-organi
vire la creșterea și afirmarea rolului
zatorice. economice si social-culturapartidului de centru vital al națiule, a căror aplicare este urmărită
nii noastre socialiste, conducător insistematic si face obiectul rapoarte
cercat al destinelor comuniste ale
lor periodice prezentate de organele
patriei, exprimă nu numai esența
și cadrele de conducere.
realităților validate de istoria con
în cadrul profund democratic al
temporană a poporului nostru, ca
vieții interne de partid s-au produs
racterul obiectiv
al conducerii so
cietății de
i
către
eroicul partid al
clasei muncitoai
re, ci și acea
legăturăi organică, de viață, cu
masele, realizată
din interiorul acestora, din fi
bra intimă a pro
ceselor
profund
democratice, care
constituie natura
însăși a societății
socialiste și co
muniste pe care
o construim în
patria noastră.
Ca urmare, și
raporturile direc
te ale fiecărui co
munist cu parti
dul, cu organizația din care face
transformări de o mare importanță
parte sint înțelese într-un mod nou.
pe baza propunerilor și inițiati
„Intrarea în partid — arăta tovară
velor consecvente ale secretaru
șul Nicolae Ceaușescu — nu este o
lui general al partidului, tovarășul
obligație; ea este un act de conștiinNicolae Ceaușescu, consfințite în
• ță și de adeziune liberă a acelora care
Programul și Statutul partidului.
au ajuns la înțelegerea că trebuie să
Principiul eligibilității organelor de
se angajeze activ in rindurile parti
partid și a cadrelor a fost înnobilat
dului, pentru realizarea visului de
cu norme noi, care conduc la o ca
aur al omenirii — comunismul".
litate nouă, superioară in sfera con
ducerii științifice a societății. Ast
Așadar, a fi membru al partidu
fel. propunerea mai multor candida
lui comunist incumbă o mare răs
turi
și discutarea lor prealabilă în
pundere personală, presupune o po
colectivul de oameni ai muncii, a- "
ziție: militantă, o viziune revoluțio
plicarea principiului rotației. cadre .
nară atît despre activitatea și con
duita proprie, cit și a întregii orga
lor, al înnoirii a cel puțin o treime
nizații, a întregului colectiv din care
din numărul membrilor organelor de
face parte. Pentru a fi exemplu
partid, obligativitatea prezentării de
demn de urmat pentru ceilalți oa
rapoarte asupra îndeplipirii
sarci
meni ai muncii, pentru a se manifes
nilor încredințate, aprecierea anuală
ta în spirit partipic. comunist, în în
a activității acestora, introducerea
treaga viată și activitate, membrii
unui riguros sistem de control co
de partid își însușesc o serie de prin
lectiv asupra activității organelor și
cipii, categorii,.si priterij yalpșice izcadrelor alese ’«-l toate :tofi3titui.e
: write din îndelungata ' practică "â”' . ^fempnte, concret? . ale. democrației,,
muncii de partid,
partid,. înscrise în Prointeriie de partid, a căror priricipiagramul și ISt&nnir paiTMtilutf lntrf»,,fi’pîȘ&, și eficientă sint validate de
care problematica democrației inter
practica vieții și muncii de partid,
ne de partid, a disciplinei de partid
în ultimă instântă de practica so
ocupă un loc central și se prezintă
cială, cunoscînd rolul deosebit de
important al activității organelor și
ca factor determinant în creșterea1
unității, a forței și capacității de lup
cadrelor de partid învestite cu func
ții de conducere în cadrul tuturor
tă a partidului, a organizațiilor sale.
domeniilor de activitate,.
Experiența organizației municipale
Constanta a Partidului Comunist Ro
Pornind de la aceste realități și
mân, care cuprinde peste 60 000 de
cerințe noi, de la complexitatea emembri, repartizați, practic, în toate
conomico-socială a municipiului Conunitățile economico-sociale și locu
stanța și tinînd seama de realitățile
concrete din fiecare colectiv, unele
rile de muncă, demonstrează din plin
că întreaga desfășurare a vieții in
de mare specificitate, cum este, de
terne de partid, avind la bază prin
pildă, flota comercială, comitetul
cipiul fundamental al centralismului
municipal, sub directa conducere a
democratic, în care democrația in
comitetului județean de partid, acor
ternă de partid este înțeleasă ca o
dă o atenție deosebită întăririi poli• parte inseparabilă, a cunoscut o con
tico-organizatorice a fiecărei organi
tinuă dezvoltare tocmai prin parti
zații de bază, creșterii rolului fiecă
rui comunist la locul lui de pro
ciparea directă, egală a tuturor co
muniștilor la dezbaterea liberă, cri
ducție, în primul rind prin rezulta
tică și autocritică, a celor mai im
tele proprii, în mobilizarea oameni
portante probleme ale colectivului
lor muncii la realizarea sarcinilor
de plan, la valorificarea superioară
de oameni ai muncii, la adoptarea
a tuturor
resurselor materiale de
hotărîrilor și actelor decizionale pri
care dispunem.
vind conducerea și organizarea pro-

In acest sens, cadrul democratic de
care dispunem în fiecare organiza
ție trebuie folosit nu pentru sti
mularea unor discuții sterile, teoretizante, ci, în mod angajat, mobiliza
tor și educativ, pentru soluționarea
problemelor care preocupă colectivele,
pentru combaterea fenomenelor ne
gative și stabilirea unor măsuri efi
ciente de îmbunătățire a întregii ac
tivități. Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de
lucru cu activul și cadrele de bază
din domeniile activității organizato
rice, ideologice și politico-educative
din luna iunie a.c., adunarea genera
lă nu trebuie să se transforme in
tr-un club de discuții, ci intr-un ca
dru de soluționare a
problemelor,
un laborator al gindirii și acțiunii
colective a comuniștilor.
Iată de ce urmărim permanent ca
organizații de bază, cei
cele 1264
peste 400
tovarăși din activul de
partid, cele peste 8 000 cadre din or
ganele alese, din consiliile și comi
siile pe probleme
activiștii de
partid să aibă sarcini concrete în
producție, în munca politico-organizatorică. în rindul organizațiilor de
masă și obștești, acordînd o atenție
deosebită pregătirii lor metodice,
stimulării spiritului lor de inițiati-

îndeplinirea sarcinilor, a obligațiilor
ce-i revin fiecăruia în sistemul conttucerii colective a activității".
In prezent. în lumina tezelor, idei
lor cuprinse în expunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a orientărilor
date cu prilejul fructuoaselor vizite
de lucru efectuate. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în unități
din județul și municipiul nostru, sintem preocupați pentru realizarea in
tegrală a planului producției-marfă,
a producției destinate exportului, a
investițiilor, a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pentru
executarea exemplară a lucrărilor
din agricultură, pentru care am luat
o serie de măsuri în vederea lichi
dării unor restanțe, pentru mai buna
valorificare a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, punînd accent pe întărirea ordinii și
disciplinei la fiecare loc de muncă.
Folosim, în acest scop, toate pîrghiile democrației interne de partid,
și, în primul rînd, rolul activ al or
ganizațiilor de bază în promovarea
noului, în aplicarea programelor de
modernizare și perfecționare a pro
ducției și a muncii. Sporirea preo
cupării pentru aplicarea măsurilor
stabilite, a propunerilor comuniști
lor, a celor peste 270 invenții și ino
vații făcute de
oamenii
muncii
în cadrul miș
cării de
crea
ție tehnico-științifică
constituie
expresii concrete
ale
unei
de
mocrații
reale,
profund patrioti
ce,
care
pro
pulsează
valori
le autentice ale
creației
colecti
ve a maselor.
Dispunem
deci
de un minunat
cadru de afir
mare plenară, în
și pentru colecti
vitate, a fiecărui
membru de partid.
A valorifica de
plin acest cadru,
corespunzător cerințelor noi, superi
oare pe care le pune în fața noastră
dezvoltarea multilaterală a societă
ții devine o sarcină de cea mai
mare răspundere pentru fiecare or
ganizație de partid. Tezele și ideile
de excepțională însemnătate cuprin
se în expunerile programatice ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu dau
o nouă strălucire și forță revoluțio
nară de mobilizare resurselor vie
ții interne si democrației de partid,
afîrmării partidului nostru ca centru
vital al . națiunii.

DEMOCRAȚIA INTERNA DE PARTID

factor important pentru creșterea forței și capacității
de acțiune a organizațiilor de partid
vă în domeniile în care activează
sau de care răspund.
Un asemenea cadru politico-organizatoric inspiră sentimentul stenic
al forței și capacității de acțiune, al
marilor posibilități de mobilizare
existente în fiecare colectiv de oa
meni al muncii. Comitetul nostru
municipal înțelege clar că eficiența
acestuia este dată de modul în care
acționăm pentru a da viață princi
piului muncii colective, principiului
suprem al democrației interne și al
conducerii de partid. Prin întreaga
activitate pe care o desfășurăm ur
mărim ca in toate organizațiile să
se creeze condițiile propice, pentru
ca fiecare membru de partid să-și
spună părerea în cadru organizat
asupra tuturor problemelor puse în
discuție, inclusiv asupra conduitei
cadrelor de conducere.
Discutarea
prealabilă, de exemplu, în organele
dț> partid, a unor cpgre dțț ...conduce-,
re. inâmlea confirmării lor., in. adu.»
păpler^gnerale ale ^oarp^pifor’'^mun
cii. a constituit un serios examen ăl
•esenței și nrinci'niijJî*M.vi”•'■piirtinice •
cri navn
m citeva cazuri, s-a soldat
^-14și
care, în
cu infirmarea candidaturilor respec
tive.
Putem afirma că majoritatea mem
brilor de partid, a cadrelor de con
ducere au o poziție clară și in ceea
ce privește raportul dintre democrația ipternă și disciplina de partid,
necesitatea de a avea o conduită
ireproșabilă atit în muncă, cît si in
societate și familie. S-a înțeles
și se înțelege mai bine și faptul că nu e suficient să te achiti
conștiincios de sarcinile individuale
încredințate, ci că fiecare răspunde
solidar cu
organul din care face
parte de îndeplinirea hotărîrilor
adoptate. în acest sens are o deosebită valoare teoretică și practică
sublinierea
făcută
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Trebuie să se
înțeleagă bine că nimeni nu se poate
ascunde Ia adăpostul conducerii co
lective. Fiecare poartă răspunderea
și trebuie să acționeze atit pentru
buna funcționare a organelor colec
tive in toate domeniile, cit și pentru

Gheorțjhe MARINIGĂ
prim-secretar al Comitetului
municipal Constanta al P.C.R.

„Cine leagănă pruncul stăpinește pămîntul... //
Femeia își ține pruncul pe brațul
drept ; se zbat înlăuntrul ei, ca
două păsări neînvățate încă să
zboare, dorința de a-1 păstra veș
nic pentru sine și aceea de a-1 dă
rui propriei lui vieți ; de a-1 ști
mereu prunc și de a umple lumea
cu el. în jurul acestor două perso
naje, spre care istoria se întoarce
mereu ca s-o ia mereu de la capăt
— o întindere nesfirșită de pămint,
pe care femeia o ară cu privirea.
O liniște pînă dincolo de linia ori
zontului acoperă această . imagine,
surprinsă cu ani în urmă de Ioniță
Andron în Țara Oașului, leagăn
multimilenar al românilor. De atunci — după cum ue mărturisește
— fotografia aceasta îl însoțește
pretutindeni. Pruncul din imagine
are astăzi și el prunci, pruncii lui,
la rindul lor, vor avea și ei prunci...
— Copiii rămîn veșnic condiția
indispensabilă a vieții, bucuria ei...
— E titlul uneia dintre fotogra
fiile dumneavoastră, remarc.
— E unul dintre titlurile noastre
de noblețe, unul fundamental. E
încredințarea noastră, ca popor
trăitor de milenii pe aceste plaiuri,
împingînd la roata istoriei, pe care,
nu de puține ori, în veacuri, am
fost sacrificați.
Aici, la Certeze, în județul Satu
Mare, intr-o după-amiază de toam
nă, tulburată numai de o adiere de

răcoare ce vine, rostogolindu-se
parcă, dinspre munte, batem la
poarta casei cu numărul 558 de pe
strada principală.
Petru, Mircea, Valentin, Ramo
na : copiii familiei Petru și Maria
Ciocan n-au timp de interviuri.
Fiecare dă o mină de ajutor în
gospodărie. Și ajutorul lor se sim
te. Chiar prunca, Ramona, de doi
ani și jumătate, se învirte plină de
importanță în jurul albiei unde
mama spală rufe.
— Nu vă-ncurcă la treabă 7 în
treb.
— Cum să mă-ncurce 7 Doară
prunca trebe să-nvețe...
înainte de a ști să scrie — mi se
spune — copilitele din Țara Oașului știu bine să coasă, Li se pune
acul in mină încă de la trei ani.
Un amestec de joc și seriozitate
este în fiecare gest al lor, în fiecare împunsătură, Trebuie să se
pregătească pentru viață si lucru
rile se însușesc pe îndelete.
— Lucră pruncii, că n-or sta pe
șanț, la vorbă. Vine și vremea hodinei și ne-om hodini...
Petru, Mircea, Valentin, Ramo
na. Cel mai mare are 15 ani.
„De-amu’ îi om" zice mama.
Maria Ciocan are de pe acum
sentimentul că n-a trăit degeaba.
Cei trei feciori și fata sint o
chezășie că numele lor — al ei și
al soțului — nu se va pierde. Și

sănătate in casă nouă
Dispensarul policlinic de pedia
trie al sectorului 6 al Capitalei s-a
mutat, în primăvara acestui an, în-.,,
tr-un nou, modern și spațios local.
O realizare de însemnătate deose
bită, dacă ne gîndim la faptul că,
pînă nu demult, își desfășura ac
tivitatea diseminat, în trei puncte
diferite ale sectorului, uneori nu
in condițiile cele mai bune.
Am vizitat Dispensarul policlinic
de pediatrie la noua adresă (strada
Cetatea Histria), acum, cînd „fe
bra" începutului (ca să ne expri
măm în termeni de specialitate) a
trecut, cînd. atît
pentru cadrele
medicale, cît și pentru cei care
beneficiază de serviciile policli
nicii,. aceasta a deyenit o realitate
familiară, căpătînd deja incontes
tabila sa personalitate.
O construcție luminoasă, bine
compartimentată, respirînd curățe
nie desăvîrșită, aflată în mijlocul
unei oaze de verdeață. Pretutin
deni, în cabinetele medicale și în
sălile de așteptare — flori, și ală
turi de ele și mai presus de ele,
zîmbetul amabil, tonic, solicitudi
nea personalului medical.
— Acordăm asistență unui nu-

măr de aproximativ 120 000 de
copii incluzînd aici beneficiarii
din
creșe.
cabinetelor medicale
grădinițe, școli, pe care le coordo
năm în mod direct — ne spune me
dicul primar Elena Pușcașu. însoțitoarea noastră. Avem o bază tehnico-materială foarte bună, care,
firește, ne obligă să nu fim nicio
dată mulțumiți cu cit facem. Ne aflăm de curind în acest nou local
— o mîndrie a noastră și a secto
rului. Am primit tot spriji
nul. de la problemele de fond
pină la cele de amănunt, al
comitetului de partid al sec
torului, al întreprinderilor ' indus
triale din teritoriu (spre exemplu
faianța frumos decorată, cu desene
care fac încintarea copiilor, ne-a
fost furnizată de CESAROM). De
altfel, putem spune că, în ceea ce
privește asistența medicală pedia
trică, policlinica noastră e „vasulcomandant" al sectorului.
In cadrul serviciilor modern do
tate, de pediatrie, oftalmologie,
O.R.L., neuropsihiatrie, alergologie,
stomatologie, fizioterapie, gimnas
tică medicală recuperatorie, labora
tor (utilat pentru investigații

Roadele grădinilor
— mai repede
la consumatori
— Pentru buna aprovizio
nare a Craiovei cu legume
și fructe, organele de răs
pundere municipale, consti
tuite într-un comandament
special, analizează în fie
care săptămînă (joia) sta
diul „la zi" în acest dome
niu. stabilind si măsurile
operative ce se impun
pentru realizarea graficelor
stabilite — ne declara to
varășul
Iliodor
Plăstoi,
prim vicepreședinte al co
mitetului executiv al con
siliului popular municipal.
Cum se respectă aceste
grafice 7
în
ziua
documentării
noastre (20 septembrie), unitătile I.C.S.L.F. primiseră
205 tone de legume, canti
tăti mult inferioare celor
prevăzute. E drept, ele erau
cu 50 de tone mai multe
decît cele primite în aceeași
zi a săptămînii anterioare,
totuși insuficiente. S-au
invocat recoltele scăzute în
unele localități
datorită
secetei prelungite care a
„dijmuit" producțiile de le
gume și fructe în județ.
Totuși, o analiză mai pro
fundă a lucrurilor demon
strează că principala cauză
a acestei „dijmuiri" constă
în factori subiectivi. Ast
fel. nu toate suprafețele
cultivate cu legume au fost
amplasate in zone irigate.

lucrările de întreținere a
culturilor n-au fost execu
tate in totalitate si la timp.
Așa s-au petrecut lucrurile
in comunele legumicole
Teasc. Unirea. Giubega și
Galicea Mare. Or. aceste
„omisiuni", constatate (cam
tîrziu) de ing. Ion Anton,
directorul trustului jude
țean al horticulturii, cîntăresc greu acum în balanța
recoltei. Lipsuri ce trebuie
cu hotărîre înlăturate în
viitorul an agricol. Deocam
dată se speră (și nu fără
temei) că ploile căzute în
ultima vreme vor stimula
culturile de toamnă, ceea ce
va duce la îmbunătățirea
aprovizionării cu legume.
A doua constatare : can
titățile oferite pieței sînt
totuși sub posibilitățile pe
care le oferă cîmpul. dato
rită si unor deficiente în
preluarea operativă. încăr
carea și transportul produ
selor. In piața centrală. în
multe din cele 21 puncte de
desfacere ale I.C.S.L.F. și
cele 11 ale „Agrocoop", ga
lantarele erau aproape goa
le. asteptînd „marfa", deși
ora închiderii trecuse de
multișor. Cauza ? „Noi am
trimis suficiente mașini în
cîmp, am sporit chiar ca
pacitatea de trapsport cu 42
tone", ne spune inginerul
Sandu Bogdan, șeful servi
ciului de livrări al între
prinderii județene de legu
me si fructe. Intr-adevăr,
camioanele fuseseră trimise
în cîmp, dar zăboviseră
acolo întreaga zi, ba pentru
că nu erau culese legumele,
ba pentru că nu existau

forte suficiente pentru în
cărcatul acestora. Si. astfel,
deși distanța pipă la oraș
este mică, mașinile nu
efectuează decît o cursă. Ar
trebui să nu se uite că rolul
I.J.L.F. nu se rezumă doar
la trimiterea de camioane,
ci, mai ales, în a organiza
preluarea
și
încărcatul
operativ al produselor. Da
torită deficientelor de ordin
practic, organizatoric, can
tități considerabile de legu
me si fructe rămin în cîmp,
în loc să fie oferite cumpă
rătorilor. Că aceste cantități

Capitalei : s-au organizat
coloane de mașini pentru
preluarea produselor peri
sabile — tomate, ardeioase.
cit si pentru transportul
ultimelor cantităti de ceapă
și pepeni ; de pe o rază de
circa 100 km transportul se
face și cu mijloacele uni
tăților producătoare : în de
pozitele I.L.F. Berceni și
Militari a fost deja însilozată întreaga cantitate de
teapă destinată aprovizio
nării de iarnă, preluările la
acest produs fiind destina
te. de acum încolo, consu-

mului curent : pentru a se
grăbi descărcarea produse
lor si sortarea cartofilor,
forța de muncă a fost su
plimentată cu citeva mii de
oameni.
Sînt. fără rțici o îndoială,
măsuri bine venite, dar re
zultatele nu se situează la
nivelul posibilităților. Spu
nem aceasta pentru că in
grădini si livezi se găsesc
multe produse, pe cînd în
piețe si magazine, mai -pu
ține. Din cauza neritmicității livrărilor se ivesc goluri.
„Piața Amzei. vad co
mercial. atrage mii de oa
meni — apreciază Avram
Auras, șeful complexului de
aici. Pe lingă cumpărătorii
ce locuiesc în preajmă, vin
multi alții din diverse car
tiere, cei aflati în trecere
prin această zonă centrală
a Capitalei. Duminică. 18
Restanțieri
septembrie, spre exemplu,
au fost vîndute aproape 50
ai graficelor
tone de legume, cartofi,
de livrare
fructe. Pentru a face fată
Citeva dintre măsurile afluxului mare de cumpă
luate pentru aprovizionarea rători, s-a organizat desfa-

Lelia MUNTEANU
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cerba si în puncte volante,
în cărucioare. Dar în zilele
următoare, luni si marți,
cantitățile vîndute s-au re
dus la jumătate. Sigur, neritmicitatea aprovizionării
provoacă aglomerații neiustificate. Dar la aceasta se
adaugă si faptul că unii
șoferi care transportă pro
dusele au tendința de a ne
ocoli din cauza dificultăți
lor de circulație. Ar trebui,
poate, revizuită parcarea
unor autoturisme ne ruta
de trecere a mașinilor de

TOAMNA ÎN
există o atestă însuși anga
jamentul unităților furni
zoare de a livra zilnic 364
tone legume și 60 tone de
fructe si struguri, cît este
stabilit prin grafic. Or. di
ferența dintre posibilitățile
cîmpului si realitățile din
unitățile de desfacere este
încă mare. în ziua de 19
septembrie, spre exemplu,
cantitățile ajunse la cum
părători s-au redus la... 50
tone. E drept, a doua. zi.
după ce s-au luat măsurile
de rigoare (poate nu chiar
la nivelul necesității). aceste cantităti ajunseseră la
205 tone. Intrucit nu s-a
ajuns la graficul stabilit,
concluzia se impune de
la sine : trebuie întreprinse
măsuri energice pentru ca
toate roadele grădinilor să
ajungă la consumatpri po
trivit necesarului stabilit.

ambulatoriu) își desfășoară activi
tatea un colectiv de oameni tineri,
entuziaști, cu un ridicat nivel pro
fesional.
Există în Dispensarul policlinic
de pediatrie al sectorului 6 o preocupare susținută (firească, ne spun
Cei de aici, care au contribuit fără
excepție, în primăvara acestui an,
la activitățile de amenajare pre
mergătoare dării în folosință) pen
tru menținerea unei ambianțe de
muncă plăcute, în interiorul stră
lucind de curățenie, dar și intere
sul pentru extinderea și întreține
rea zonei verzi înconjurătoare.
Cu dotarea sa umană și materială,
„Policlinica Histria", cum i se spu
ne deja, a devenit, în scurtul răs
timp de cînd funcționează în noua
„formulă", o certitudine, un reper.
Ea constituie, de asemenea, în ega
lă măsură, o pildă a grijii consec
vente pe care partidul și statul
nostru o acordă tinerei generații,
creșterii și dezvoltării acelora care
constituie viitorul însuși al patriei
noastre socialiste.
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PE TEME DE SEZON
Nici o perioadă a anului nu cumulează atita forfotă
pe timpii, in ' grădini, in livezi, silozuri, depozite,
piețe ca toamna. Acum se decantează
in rezul
tate certe munca unui întreg an agricol. De cea mai
stringentă actualitate — accesul legumelor și fructelor
spre beneficiari. Decurge el fluent? Decurge-el gos
podărește ?
lată întrebări avute in gind de reporteri și corespon
denți ai „Scinteii" în raidul lor autumnal prin piețe.
Pentru început, relatări din două orașe cu mare poten
țial de consum, dar și amplasate in centrul unor mari
bazine legumicole : Craiova și București.

prin „nume" oșenii înțeleg totul :
omul cu gindul, cuvîntul și fapta.
„Aduni atîtea intr-o viață — și
bune, și rele. Relele te-nvață, cele
bune te înalță. Și, la urma urmei,
cînd vine vremea, trebuie să te în
credințezi pe tine cuiva, care să-ți
fie toiag la bătrinețe și să-ți ducă
viața pină la capăt. Deși, dacă stai
să ie gindești, viața noastră nu se
sfîrșește — așa gîndește femelă aceasta aspră și blindă din Certeze.
O dăm unii altora...".
Am bătut aproape întimplător la
poarta casei cu numărul 558 de pe
strada principală din Certeze. Am
fi putut să batem la fiecare poartă.
Peste tot, familii trainice, copii
mulți, frumoși, sănătoși și harnici.
După cum am fi putut intra in
case din Cămîrzana, Vama, Prilog.
Imaginea mamei cu pruncul este
embiematică în întreaga Țară a
Oașului.
Există o mîndrie a femeii care
naște prunci, contribuind la viața
lumii cu propria viață. Cu adevă
rat, aceea •care leagănă pruncul
stăpinește pămîntul. tine — in miinile bătătorite de muncă — hățu
rile istoriei.
Imaginea femeii-mamă se ivește
și se tulbură în sufletul nostru, dar
nu dispare niciodată. Numele ei
e numele nostru ; strigind-o, ne
strigăm pe noi inșine, pentru a ne
încredința că sîntem, că vom fi.

tre restanțierl la livrarea
legumelor către depozitul
I.L.F. Militari din Capi
tală se numără județul Ia
lomița. care în zilele de
19—21 septembrie a livrat
numai 142 tone legume,
fată de 1 079 tone cit prevedeau graficele, în aceleași zile, județul Teleorman a livrat 95 tone legu
me, fată de 346 tone pre
văzute. Nu ne propunem să
detaliem acum cauzele acestor situații. Un lucru
este clar : ele se datoresc în
mare măsură organizării

PIEȚE

mare capacitate destinate necorespunzătoare a recol
transportului legumelor".
tării și transportului legu
Directorul unității I.L.F. melor.
Berceni. tovarășul Marin
Militaru. ne relata despre
Instantanee
lotizarea produselor pe baza
comenzilor primite de la la ușa din spate
cele 72 magazine din sec
Un aspect care ne-a șocat
toarele 2, 3 și 4 ale Capi
talei. In ..zilele bune", adi în timpul periplului prin
că atunci cînd furnizorii mai multe piețe si unități
respectă graficele de livra de legume si fructe din
re. circa un sfert din to București
este tendința
talul legumelor si fructelor spre un soi de „simetrie*
sint livrate magazinelor
mici. în zilele de 17 și 18 între fațada si spatele uni
septembrie s-au livrat 778 tăților de desfacere. Am
tone de legume. în timp ce pus cuvîntul între ghilime
in următoarele două zile au le deoarece simetria profost livrate numai 402 tone. priu-zisă aparține aspirații
Dificultăți
provoacă.
în lor spre armonie, spre fru
special, cei ce promit mult mos, pe cînd cea la care ne
și fac puțin. Printre res- referim nu satisface nici
tanțierii mari se numără estetica.
nici civilizația,
I.L.F. Lehliu. care în peri nici corectitudinea. Concret,
oada 12—17 septembrie. în este vorba de un soi de
Ioc de 215 tone legume pre concurentă pe care activi
văzute, a livrat numai 23 tatea mai mult sau mai
tone. I.L.F. Giurgiu a acu puțin febrilă de la cîntare
mulat. în aceeași perioadă, si tonete tinde să p aibă în
o restantă de peste 300 zona opusă, a magaziei si
tone legume nelivrate. Prin- intrării pentru marfă.

Ca să ne convingem, am
luat
urma
autotrenului
24-B-5307. repartizat unită
ților pendinte de I.L.F. Mi
litari. In zorii zilei de 21
septembrie se afla plin ochi
cu tomate, ardei, gogoșari.
Marfă proaspătă, de bună
calitate. De cum a parcat
la unitatea 632, a și apărut o
jumătate de pluton de aju
toare. vîrstnici. ca si tineri.'
femei, bărbați, oameni cu
aspectul cel mai divers.
Dorința de a ajuta la des
cărcarea mărfii era atît de
puternică incit unul dintre
auxiliari — atletic. îmbră
cat intr-un trening roșu —
a sosit la fata locu
lui chiar cu mașina perso
nală : ll-B-4244. Toți acești
chibiți
robotitori
aveau
aerul de persoane ale casei,
iar doi dintre ei — „Nea
Nelu" și „Omul cu bicicleta
cu coș" — se purtau chiar
cu aplombul de șefi ai locu
lui, făcîndu-ne multă vre
me să bănuim că aparțin
personalului.
Faptul în sine, de a pune
umărul pentru descărcarea
unui ditamai autotren, poa
te tine de o necesitate
obiectivă. Cu atit mai mult
cu cît. spre deosebire de
anii trecutî. organizatorii
___________
comerțului n-au detașat su
ficiente întăriri din alte ti
puri de unități comerciale
pentru această perioadă de
virf. Ba poate că nimeni
p-ar avea obiecții dacă aservite,
ajutoarele ar fi
apoi, cu prioritate, în fată,
la cîotar. cu marfă din cea
pe care o ia toată lumea.
Dar nici vorbă să se întîmple astfel. „Hărnicia" de
la ușa din spate îsi are
tîlcul și interesul ei. ..Nea
Nelu" îsi alege 6 lădite cu

tomate de expoziție si le
stivuiește alături de auto
tren. Alte două ajutoare
femeia de servici si o loca
tară ale unui bloc din
apropiere — aleg dintr-o
ochire toti gogoșari! de cu
loare roșie, încărcîndu-i in
plasele lor. „Omul in tre
ning" face citeva „drumuri"
la „Dacia" sa. cu cite un
săculeț bine legat. Cea mai
ciudată e acțiunea „Omului
cu bicicleta cu cos", care
s -a depozitat sacul umplut
chiar în magazia aprozaru
lui.
Spre nedumerirea cum
părătorilor care-și așteptau
findul la locul normal de
vînzare. foarte curind după
plecarea autotrenului s-au
și terminat tomatele. Pe
cînd lumea din fața ma
gazinului
se
împuțina,
majoritatea ajutoarelor își
mai
făceau
de
lucru
prin zonă. Amintitul „Nea
Nelu" — bunăoară —
și-a transportat cele șase
lăzi cu roșii puse deoparte
intr-un cotlon perfect, for
mat între barăcile metalice
a trei mici unități din
apropiere (de geamuri, de
încărcat brichete și de ziare).
Acolo. într-un spațiu în
tortocheat. își are el „se
diul". Asigurat cu grilai de
fier ! După ora zece, cînd
afluența la magazinul de
legume scăzuse cu totul,
susnumitul a început să
transfere marfa in plase,
pornind pe un itinerar ce
părea bine știut si oferind
legume la domiciliu.
Mai tîrziu, și-au luat Si
celelalte „ajutoare" sacose
le burdușite de pe unde le
lăsaseră. Cu cantităti mai
mici, e adevărat. însă dacă
„ajută" asa în fiecare zi...

Cu răbdare și pe neanunțate se pot observa destule
lucruri demne de luat aminte. Cu atît mai mult ase
menea observații sint la indemina factorilor care răs
pund in mod ditect și prioritar de buna desfacere a
produselor, de starea aprovizionării cu legume si fruc
te. Sperăm că le vor face. '
Reporterii și corespondenții „Scinteii*

împlinită jn perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al
partidului, prin darea în funcțiune
a zeci de întreprinderi și unități
economice, grupate in puternice
platforme industriale, vocația con
structivă a Buzăului a generat, cum
era și firesc, profunde înnoiri și
în condițiile de muncă și de viață
ale celor peste 150 000 de locuitori
ai municipiului. Din anul 1968 și
pină in prezent, buzoienilor le-au
lost puse ia dispoz.ție peste 26 00J
de apartamente.. Demn de remar
cat este faptul că multe diptre
noile blocuri de locuințe au fost
proiectate cu spații comerciale și
unități de prestări servicii la par
ter. In cartierul Dorobanți, cel mai
mare din municipiul Buzău, vor f;
date în folosință, săptămîna viitoa
re, noi și moderne unități comer
ciale. De asemenea, ca urmare a
pro unerilor făcute de locuitorii
aceotui cartier in cadrul Tribune,
democrației, pînă la finele anului
aici se vor înființa un magazin tip
Agrocoop, unul de difuzare a pre
sei, o farmacie și o patiserie.
Dezvoltarea economico-socială a
acestei străvechi așezări a atras
după sine, în mod firesc, necesi
tatea extinderii și diversificării re
țelei de prestări servicii către
populație. „Pornind de la propune
rile cetățenilor și vizînd în perma
nență satisfacerea promptă a ce
rințelor acestora — ne spune to
varășa Maria Adamescu, președin
ta uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești — am înființat
în noile cartiere de locuințe uni
tăți prestatoare de servicii care sa
tisfac cele mai diverse solicitări.
După inaugurarea, la începutul lu
pii iulie, a unității speciale «Moda»,
pentru articole de croitorie, încăl
țăminte și marochinărie, pregătim
în aceste zile o nouă premieră
pentru buzoieni.
Pe magistrala
Unirii, la parterul blocului 12 D,
vom deschide uuitatea «Frigoseryiqe», cea mai mare din județul Bu
zău. Dispunînd de aparatură de
măsură și control, de instalații și
dispozitive moderne, de meseriași
bine pregătiți profesional, unita
tea asigură diagnosticarea exactă
rî rapidă a defecțiunilor apărute Ia
frigidere, repararea acestora în cel
mult 24 de ore. garantîndu-se cali
tatea lucrărilor executate. Tot aici
se vor recondiționa motoare, evaporatoare și carcase de frigidere,
realizîndu-s.e importante economi:
de piese de schimb șl materii prime. De asemenea, in aceeași zonă,
la parter T b'ocurilor din gruparea
16. vom înființa, în cursul lunii
viitoare un dispecerat central de
preluare și onorare a comenzilor
populației pentru lucrări de con
strucții, întreținerea spațiului lo
cativ, precum și servicii permaur
nente pentru intervenții de
gență la instalațiile sanitare, electrice și termice",

Stelian CHIPER
Foto : Eugen Dichiseanu
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CĂRBUNE MAI MULT,

Pentru sporirea producției zootehnice

.

DE BUNĂ CALITATE!
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CANTITĂȚI CÎT MAI MARI
DE FURAJE ÎNSILOZATE!

in contextul măsurilor stabilite pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan pe acest an, la recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința asigură
rii bazei energetice și de materii prime, și în mod

deosebit a înfăptuirii programului special privind rea
lizarea producției de cărbune. In continuarea ciclu
lui de articole consacrate acestei probleme, prezen
tăm astăzi concluziile investigațiilor întreprinse în ba
zinele carbonifere Berbești-Alunu și Cîmpulung.

IN BAZINUL BERBESTI-ALUNU

Maximă grijă pentru asigurarea
puterii calorifice a cărbunelui
Din multitudinea faptelor care atestă preocuparea stăruitoare a mi
nerilor din bazinul caroonifer Ber
bești-Alunu pentru a-și îndeplini in
mod exemplar sarcinile de plan la
producția de cărbune, ne vom opri
pentru inceput la un singur eveni
ment edificator. Cu citeva zile in
urmă, mai precis la 14 septembrie
a.c. colectivul sectorului minier Oltețu, cel mai mare din întreprinde
rea minieră Horezu, a raportat în
deplinirea planului anual la extrac
ția de lignit energetic, creîndu-ss
astfel condiții favorabile ca. în pe
rioada ce a mai rămas din acest an,
să mai extragă, peste prevederi, cel
puțin 300 000 tone cărbune.
— Evident. îndeplinirea și depă
șirea planului la producția fizică —
ne spunea tovarășul Ion Ariciu, se
cretarul comitetului de partid pe în
treprindere — reprezintă pentru co
muniști, pentru întregul nostru co
lectiv o sarcină de mare răspunde
re. Dar trebuie să precizez totoda
tă că realizarea planului sub aspect
cantitativ nu reprezintă decît o la
tură, esențială, ce-i drept, a efor
turilor noastre. Aceeași atenție și
grijă acordăm și calității cărbune
lui. în așa fel ca toate unitățile termoenergetice beneficiare să pri
mească din bazinul nostru carboni
fer numai lignit cu putere calorifi
că conform prevederilor din stan
dardele de calitate. O dovadă eloc
ventă în acest sens o reprezintă
suma de aproape 3 milioane lei bo
nificații încasată de la beneficiari de
colectivul întreprinderii noastre, in
8 luni din acest an, ca urmare a dej pășirii indicelui de calitate și, im
plicit. a puterii calorifice cu 36 kilocalorii pe fiecare kilogram de lig
nit.
i
între acțiunile de amploare care
au determinat îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, se cuvin menționate
în mod deosebit cele privind perfec
ționarea organizării activității în

lor din preliminar, adică prin pregă
tirea atentă a rezervelor deschise
pentru exploatarea în perspectivă.
Este bine cunoscut faptul că pen
tru o mai mare siguranță in preve
nirea antrenării de corpuri metalice
în lignitul extras, alături de grija și
răspunderea de fiecare zi a mineri
lor. un rol important revine func
ționării corespunzătoare a echipa
mentelor speciale pe care trebuie să
le aibă în dotare întreprinderile de
profil, respectiv separatoarele elec
tromagnetice. In acest scop, prin
contractul încheiat cu bazinul carbo
nifer Berbești-Alunu, întreprinderea
de utilaj minier din Satu Mare tre
buia să asigure încă din anul 1987
un număr de 5 separatoare. în locul
acestora însă, minerii vîlceni au pri
mit... o adresă prin care furnizorul
se scuză că : ..Nu avem posibilitatea
executării separatoarelor electromag
netice cu bandă datorită lipsei electromagneților de la întreprinderea
de mașini grele București. Vă ru
găm a ne ajuta și dumneavoastră,
intervenind pentru a asigura electromagneții...". într-o atare situație, au
început, desigur, demersuri, solici
tări, intervenții, care însă nu au
putut evita amînările de la o perioa
dă la alta. Abia de curînd. furnizo
rul din Satu Mare a livrat două se
paratoare, dar și acestea incomplete,
așa încît nu există nici o certitudine
că termenul reprogramat de punere
în funcțiune — trimestrul IV a.c. —
va fi respectat.
In spiritul sarcinilor stabilite la
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv, minerii din acest ba
zin carbonifer sînt hotărîți să-și in
tensifice eforturile pentru sporirea
și mai substanțială a producției de
cărbune, pentru satisfacerea în con
diții tot mai bune a cerințelor de
resurse energetice ale economiei.

stațiile de sortare-concasare de la
Alunu, Beroești și Popești, în ca
drul cărora s-au aplicat o serie de
măsuri privind mai buna întreține
re și exploatare a utilajelor, întă
rirea răspunderii personalului mun
citor și ridicarea pregătirii profe
sionale. Așa se explică faptul că
nici unul dintre beneficiarii între
prinderii n-au reclamat în acest an
abateri față de indicii de calitate și
de putere calorifică.
O altă măsură urmărită îndeaproa
pe de consiliul oamenilor muncii a
vizat lichidarea stocurilor vechi de
cărbune și prevenirea formării al
tor stocuri cu staționare îndelunga
tă, respectiv cu mișcare lentă. Ast
fel, între producție și livrare s-a
realizat un echilibru corespunzător
care previne deprecierea cărbunelui
și. în același timp, asigură expedie
rea zilnică spre termocentrale a can
tităților stabilite prin grafice.
— La adunarea oamenilor muncii
de la începutul acestui an — ne
spune inginerul Nicolae Todor, in
spector în cadrul Inspectoratului ju
dețean pentru controlul calității pro
duselor — a fost dezbătută în de
taliu și problema extinderii contro
lului pe baza analizelor de labora
tor. ca modalitate eficientă de ve
rificare și cunoaștere în orice mo
ment a puterii calorifice a cărbu
nelui extras din fiecare sector de
exploatare în parte. Evident, exigen
ța sporită a controlului analitic a
atras după sine și întărirea auto
controlului pe toate fazele de ex
ploatare din subteran și de la su
prafață, minerii și excavatoriștii,
deopotrivă, fiind preocupați în mult
mai mare măsură să realizeze o ex
ploatare selectivă, să înlăture cor
purile străine din fronturile de ex
tracție și să prevină în același timp
încorporarea de steril în masa de
cărbune. Iar acest lucru a devenit
pe deplin posibil îndeosebi prin res
pectarea mai riguroasă a prevederi

Ion STANCIU
corespondentul
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LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CÎMPULUNG

Esențială este întărirea
disciplinei tehnologice
La întreprinderea minieră din
Cîmpulung reținem, pentru inceput.
cîteva date esențiale ce pun în lu
mină preocuparea colectivului de
aici pentru a extrage și a livra eco
nomiei naționale cărbune mai mult
și de calitate energetică superioară :
după cum aflăm de la tovarășul Petrișor Stana, secretarul comitetului
de partid, producția de cărbune a
crescut de peste patru ori față de
1965. Au contribuit la aceasta inves
tițiile mari alocate pentru descope
rirea și punerea în valoare a noi fi
loane de lignit, modernizarea abata
jelor și carierei de suprafață.
Deosebit de importantă în această
privință s-a dovedit a fi munca oa
menilor. strădania lor de a-și depăși
etapă de etapă sarcinile de plan.
Bunăoară. în 8 luni din acest an
planul a fost depășit — atît la producția-marfă, cit și la cea fizică — cu
o cantitate de 25 306 tone de cărbune
extras suplimentar, ca de altfel și
la productivitatea muncii. Au fost,
de asemenea, reduse simțitor chel
tuielile totale si materiale si s-au
înregistrat importante economii la
lemnul de mină si energia electrică.
Care sînt factorii care au asigurat
aceste rezultate ? în primul rînd ac
țiunile de modernizare a producției,
în acest sens, se cuvine subliniat
faptul că în subteran funcționează
numeroase combine de înaintare și

Practica a demonstrat că unul din
principiile de bază ale autogestiunii
și autofinanțării fiecărei unități eco
nomice îl constituie folosirea rațio
nală, cu maximă eficiență a resur
selor materiale. Din perspectiva acestei cerințe, impuse de legi eco
nomice obiective, trebuie înțeleasă
exigența deosebită pe care secretarul
general al partidului o manifestă
pentru accelerarea substanțială a vi
tezei de rotație a mijloacelor circu
lante. în acest sens, la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. a! P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut organelor
financiare, ministerelor, centralelor
industriale și întreprinderilor să ac
ționeze mai ferm in direcția înfăp
tuirii măsurilor stabilite privind li
chidarea stocurilor supranormative,
prin atragerea lor in circuitul pro
ductiv.
Cum se acționează pentru elimina
rea fenomenului suprastocării de re
surse materiale la întreprinderea
textilă „Dunăreană" din Giurgiu ?
„înainte de toate este de datoria
mea să fac precizarea că, în acest
an, noi am inceput activitatea econo
mică sub povara unor mari stocuri
supranormative, constituite din mate
rii prime, ambalaje și produse fini
te. acumulate în decursul anilor da
torită unei false „precauții" privind
aprovizionarea, slabei calități a unor
fire și altor cauze care vizau de re
gulă propria noastră activitate — ne
spune economistul loan Niță, direc
torul comercial al întreprinderii. Nu
mai la țesături, spre exemplu, stocul
fără desfacere asigurată echivala la
începutul anului cu producția pe a-

complexe mecanizate, cum sînt cele
din sectoarele Cotești, Aninoasa.
Poenari. unde se realizează peste 70
la sută din producția de cărbune a
întreprinderii. La lucrările de susți
nere, de o mare eficiență se dove
dește o nouă tehnologie elaborată de
un grup de tehnicieni și ingineri din
întreprindere, care prezintă mari avantaje în procesul de exploatare
atît în ce privește îmbunătățirea
condițiilor de muncă, cit si sub as
pectul reducerii cheltuielilor.
Cum s-a muncit în perioada care
a trecut din luna septembrie ? Din
păcate, în primele două decade ale
lunii se consemnează o nerealizare
de circa 8 000 tone cărbune. Cauza ?
După cum ne-au relatat unii factori
de răspundere din unitate, rămînerea în urmă se datorează număru
lui mare de absențe nemotivate în
registrate în acest interval, cele mai
multe concentrîndu-se în sectoarele
Cotești. Jugur și Poenari.
— Cum se acționează pentru îm
bunătățirea disciplinei în muncă și
redresarea producției ? — îl între
băm pe secretarul comitetului de
partid.
— De cîteva zile, cu sprijinul acti
viștilor Comitetului orășenesc de
partid Cîmpulung, organizațiile noas
tre de bază au întreprins o serie de
acțiuni pentru creșterea randamen
tului muncii în carieră si in subte

In aceste zile, concomitent cu lucrările de recoltare și insămînțări,
continuă depozitarea furajelor necesare animalelor în perioada de stabulație. Așa cum s-a indicat și la recenta consfătuire de lucru pe probleme
de agricultură, trebuie să se acționeze energic, în toate județele, în
fiecare unitate agricolă pentru stringerea și depozitarea tuturor surselor
de furaje, iar în luna septembrie să se încheie în întregime pregătirea
adăposturilor pentru iarnă. Constituie un fapt pozitiv că, în multe județe,
s-au asigurat cantități mai mari de fîn decît in alți ani. Cu toate acestea,
în unitățile agricole din unele județe cantitățile de fîn depozitate nu
asigură în întregime necesarul. Pentru compensarea acestor deficite, este
necesar să fie însilozate mai multe furaje suculente și. totodată, să se
creeze condiții pentru prepararea și înnobilarea furajelor grosiere. In
cadrul anchetei noastre am urmărit cum se desfășoară lucrările de însilozare a furajelor în județele BOTOȘANI, BRAILA și OLT.

CE ARATĂ EXEMPLUL UNITĂȚiLOR
AGRICOLE
FRUNTAȘE. începem relatarea
noastră cu un exemplu care demonstrează că asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje și în
sortimentul stabilit este de natură
să determine sporirea substanțială a
producției animaliere. în 1986. Ia
Asociația economică intercooperatistă
de creștere a vacilor Huțani, județul
BOTOȘANI, producția de lapte era
de numai 2 000 litri de la o vacă
furajată. în ultimul timp. însă, acti
vitatea unității s-a redresat. în 1987
s-au realizat 2 730 litri lapte. în me
die de la fiecare vacă, iar în peri
oada parcursă din acest an — 4 600
litri. Cum s-a produs acest reviri
ment ? Inginerul zootehnist Constantin Jora, cel care în vara lui
1986 a preluat conducerea asociației,
afirmă că totul se datorează asigurării unor cantități îndestulătoare de
furaje și respectării normelor de
îngrijire și adăpostire. Ne-am inte
resat cum se acționează aici pentru
producerea furajelor necesare. La
început a fost mai greu, deficitul
era suplinit prin procurări „din
afară". Apoi, prin organizarea siste
matică a bazei furajere s-a rezolvat
treptat această problemă după o
metodologie care a adus belșug de
furaje. Ca atare, anul trecut, pînă
la prima coasă de fin rămăseseră in
stoc, pentru 1988, 1 000 tone furaje
suculente și 70 tone de fîn. în pre
zent. s-au asigurat 1 200 tone fîn și
există în stoc, din anul trecut. 3 400
tone de alte nutrețuri. Conform in
dicațiilor primite de la comitetul
județean de partid, s-au depozitat
1,5 tone fîn pe unitate vită mare și
se va intra în iarnă cu cîte 8 tone
de suculente și mari cantități de
grosiere etc, pentru fiecare animal.
Un exemplu din multe altele care
demonstrează că numai prin asigu
rarea unor cantități îndestulătoare
de furaje și folosirea lor rațională
producția de lapte poate să sporească
la nivelul celei arătate mai sus.
Merită relatată și experiența coo
perativei agricole Osica de Jos. din
județul OLT, în ce privește intro

ducerea și generalizarea unor teh
nologii moderne de conservare și
folosire a furajelor. Ne referim cu
precădere la asigurarea suculente
lor. Tocătura rezultată în urmă re
coltării porumbului cu combinele

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚELE
BOTOȘANI, BRAILA ȘI OLT
este amestecată cu o soluție de sare
și cu Lactosil diluat în apă. pentru
accelerarea fermentării.
Urmează
presarea cu tractorul pe șenile, aco
perirea cu folie, peste care se aș
terne un strat de pămînt ce se însămînțează cu orz. Aceasta creează o
adevărată țesătură de rădăcini, impregnînd suprafața și împiedicînd
alterarea ulterioară a silozului. Așa
au fost realizate pînă în prezent
3 400 tone siloz de tocătură din co
ceni porumb și vor fi realizate alte
800 tone. în total 4 200 tone, față de
cele 1 864 tone prevăzute prin plan
pentru efectivul de 700 bovine și
1 000 de oi. La aceasta se mai adau
gă 200 tone de sfeclă furajeră esti
mată a se obține si încă 300 tone
tăiței. rezultați din sfecla de zahăr
ce va fi livrată unității de între
prinderile prelucrătoare. Există, așa
dar. condiții pentru o furajare co
respunzătoare a animalelor și spo
rirea producției zootehnice.

CUM SE ECHILIBREAZĂ
BALANȚA FURAJELOR. In
unitățile agricole din județul BRAILA
trebuie asigurate pentru iarnă 167 000
tone fîn. 537 000 tone de furaje
grosiere. Pînă in seara zilei de
21 septembrie au fost depozitate
115 200 tone fîn, 138 785 tone sucu
lente Si 199 480 tone grosiere. „Anul
acesta vor fi asigurate cantități cu
mult mai mari de furaje față de
anii precedenti" — ne asigură direc
torul general al direcției agricole,

Gheorqhe CIRSTEA

proape o lună și jumătate a unității
noastre. Această situație genera
imobilizarea unor importante fonduri
circulante, cu influențe financiare
nefavorabile, ceea ce ne-a obligat să
apelăm la credite purtătoare de dobînzi, care, neonorate la timp, au afectat serios bunul mers al produc-
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terea răspunderii, pe toată filiera,
de la director pînă la muncitor, pen
tru respectarea cu strictețe a norme
lor privind stocurile și folosirea fon
durilor financiare pe care societatea
le-a încredințat spre administrare și
gospodărire colectivului de la „Du
năreană". Analizele temeinice efec-

Aspect de Ia întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani,
județul Vrancea
Foto : E. Dichiseanu

stoc bine corelate cu necesarul pre
văzut de tehnologiile de fabri
cație. De menționat că, acum, la
stabilirea acestui necesar, se are
în vedere raportul dintre volu
mul contractelor de aprovizionare
și stocurile de fire existente in de
pozitele unității. Pentru aceasta se

tare, s-au întocmit colecții de con
fecții pentru copii, bărbați și femei,
precum și colecții de lenjerie. Ca
urmare, in perioada care a trecut
din acest an. stocurile supranorma
tive au înregistrat o permanentă
tendință de reducere. Astfe'. față de
începutul anului, stocurile supranor-

DIMINUAREA REALĂ A STOCURILOR SUPRANORMATIVE
LA ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DUNĂREANĂ" DIN GIURGIU

tuate la fiecare loc de muncă, pe în
tregul flux de fabricație, au eviden
țiat o serie de concluzii pe baza că
rora s-au stabilit
măsuri practice
care au vizat cu precădere organi
zarea superioară a producției și a
muncii, înnoirea și diversificarea fa
bricației, accentuarea laturilor calita
tive, toate cu influențe pozitive pe
linia reducerii storurilor, prevenirii
si lichidării stocurilor suT'ano-mative sau fără mișcare. Astfel, o atenție cu totul aparte a fost și con
tinuă să se acorde dimensionării co
respunzătoare a stocurilor dc mate
rii prime și materiale. In acest scop
s-au elaborat și se aplică norme de

DEPOZITELE

AȘTEAPTĂ.

Am prezentat la început experiențe
bune din care rezultă că există o
corelație directă între cantitatea de
furaje asigurată și producția zooteh
nică realizată. Ne vom referi la un
caz concret, tot din județul Boto
șani, din care rezultă necesitatea de
a se acționa mai energic în vede
rea umplerii golurilor din depozite
le de furaje. La Asociația economi
că intercooperatistă de vaci Manoleasa, producția de lapte se menține
la un nivel scăzut. Realizările la zi
reprezintă o treime din cantitatea
prevăzută a se livra. Adevărat, co
lectivul de muncă de aici întîmpină
destule dificultăți a căror înlătura
re necesită un timp mai îndelungat :
hale care trebuie modernizate, pă
șuni în perimetre mici, situate la

(Urmare din pag. I)
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ției, au redus beneficiile, iar potrivit
legilor în vigoare banca a trecut la
blocarea contului nostru, cu tot cor
tegiul de repercusiuni negative pri
vind aprovizionarea, plata facturilor
și a retribuțiilor etc.".
Fără îndoială, singura alternativă
pentru a ieși din acest adevărat
„cerc vicios" nu putea fi alta decît
efortul propriu al colectivului de
aici. Se impunea prin urmare ca toți
factorii de răspundere din unitate —
conducerea întreprinderii, consiliul
oamenilor muncii, organizația de
partid — să înțeleagă exact comple
xitatea acestui fenomen
economic
negativ și să acționeze pentru creș-

ciază că sînt posibilități reale de aco
perire a diferentelor, chiar de de
pășire a cantităților prevăzute in
program din sursele vegetale exis
tente din abundentă incă în cimp.
La I.A.S. Siliștea, directorul uni
tății, ing. Mihai Vlad, afirmă că din
necesarul de 8 980 tone la suculente
sînt în stoc 2 120 tone și că există
posibilitatea însilozării din surse
proprii all 300 tone. „Deci, ne spu
ne interlocutorul, vom avea un plus
de 4 440 tone suculente". In ziua rai
dului, pe 98 ha din ferma nr. 11 se
recolta porumbul cu 7 combine, iar
zece autobene transportau tocătura
de coceni la ferma zootehnică nr. 6
Si la siloz.

mari distanțe ; fluctuație de perso
nal etc. Dar pe lingă toate acestea,
chiar și în acest an favorabil pro
ducerii furajelor, nu au fost strînse decît 600 tone fîn si 500 tone gro
siere. O vară întreagă să aduni atit
de puține furaje nu denotă chib
zuință. De altfel, si alte unități agricole din județul Botoșani au de
ficite mari la furaje, ceea ce impu
ne să fie intensificată acțiunea de
însilozate.
Și în județul Olt, unde există în
semnate resurse pentru asigurarea
unor cantități mari de suculente, sînt
unități agricole in care lucrările de
însilozare se desfășoară în ritm ne
satisfăcător. La cooperativa agricolă
Bălănești, care deține 670 bovine la
1 548 hectare de teren arabil, n-au
fost depozitate cantitățile necesare
de furaje, iar lucrările de însilozare
abia au început. Aceasta explică re
zultatele mult mai slabe înregistra
te la producția zootehnică compara
tiv cu unitățile agricole vecine. De
asemenea, la cooperativa agricolă
Drăgănești, unde încărcătura de animale este mică — 871 bovine si
439 ovine la 3 067 hectare arabile —
au fost realizate doar 1 500 tone fu
raje însilozate. iar conservarea tocăturii de coceni, în cantitate de
2 500 tone. încă nu a început.
Să ne referim și la situația din
județul Brăila, unde, așa cum s-a arătat. există restanțe în ce privește
asigurarea suculentelor. La asocia
ția economică intercooperatistă pen
tru îngrășarea bovinelor Siliștea
s-au depozitat 1 391 tone fîn. față de
un plan de 1 270 tone, urmînd să se
mai strîngă încă 200 tone fîn de lucernă. La suculente, programul pen
tru perioada de stabulație este de
17 850 tone, dar pînă în prezent s-au
depozitat numai 6 500 tone. Este adevărat. acțiunea de însilozare se
află în curs de desfășurare, asocia
ția avînd posibilitatea să-și acope
re necesarul de suculente, dar lu
crările trebuie mult urgentate. Dintr-un program de 6100 tone sucu
lente, cooperativa agricolă Gemene
le nu a realizat decit 460 tone. „Din
calcu'ele făcute, afirmă președin
tele Neaga Voiculeț, rezultă că avem
posibilități să ajungem la o canti
tate de 7 200 tone, în special din tăiteii de sfeclă de zahăr și cele 15
hectare cultivate cu sfeclă furajeră.
Necazul îl avem cu finul — ne spu
ne președintele unității. Din canti
tatea necesară de 840 tone s-au de
pozitat doar 345 tone". Concluzia
este cit se poate de clară : plusul de
suculente și grosiere nu acoperă de
ficitul de firi. Evident, cadrele de
conducere ale unității, cele ale con
siliului agroindustrial Romanu. dar
și direcția agricolă au datoria să ia
măsurile ce se impun în vederea
impulsionării lucrărilor de însilo
zare.
Redactorii și corespondenții
III Scinteii"

Producții mai mari,
eficiență superioară!

ran, pentru întărirea ordinii si disci
plinei. astfel ca fiecare miner să-și
îndeplinească sarcinile ce îi revin.
De asemenea, forța productivă a
abatajelor a fost sporită prin anga
jarea unor noi mineri. Sînt măsuri
esențiale care ne vor permite să re
intrăm intr-un ritm normal de pro
ducție. iar restantele din primele
două decade să fie recuperate pînă
la sfîrșitul acestei luni.
In această perioadă se acordă o
atenție mai mare îmbunătățirii cali
tății și creșterii puterii calorice a
cărbunelui extras. în acest scop s-a
trecut la analiza anticipată a calită
ții cărbunelui în frontul de lucru. în
funcție de care se aplică tehnologii
adecvate pentru eliminarea corpuri
lor străine. Totodată, se urmărește
funcționarea corespunzătoare a spăr
gătoarelor de bulgări și a separa
toarelor electromagnetice. în vederea
sporirii pînă in 1990 a producției de
cărbune, conducerea întreprinderii a
luat recent o serie de măsuri pentru
introducerea în subteran a unor noi
metode de pregătire a panourilor de
abataj prin menținerea galeriilor in
spațiul exploatat, impulsionarea lu
crărilor de investiții și punerea mai
devreme în exploatare a noilor fron
turi de lucru.
corespondentul

inginerul Mihalache Mărgean. Potri
vit anrecieri.or specialiștilor direc
ției agricole, pînă la finele acestei
campanii, la nivelul județului vor fi
depozitate 130 300 tone fîn (deci nu
mai în proporție de 80 la sută față
de plan). 817 000 tone suculente (cu
279 700 tone mai mult față de plan)
și 333 785 tone grosiere (cu 94 885
tone mai mult). Nerealizarea nece
sarului de fîn urmează să fie com
pensată cu plusul de suculente Si
grosiere. Să urmărim deci cum se
lucrează la însi’ozări.
Conform programului stabilit de
comandamentul județean al agriculturii, toate resursele de furaje trebuia să fie pe deplin valorificate. Acolo unde s-a muncit cu răspundere,
s-au obținut si rezultate bune. în
unitățile agricole din consiliul unic
Romanu au fost realizate 21 000 tone
suculente (plan 73 705 tone) șj 14 136
tone grosiere (plan 18 740 tone). In
ceea ce privește diferentele, se apre

inventariază periodic volumul și
structura materială a stocurilor de
fire și semifabricate, ținindu-se o evîdență clară a acestora. In fine, atunci cînd este cazul se efectuează
redistribuirea unor stocuri de ma
teriale intre unitățile cu același pro
fil. în paralel cu anularea sau ac
ceptarea altor cote și repartiții în
limitele normativelor impuse de ci
clul de fabricație și de termenele de
livrare a produselor.
In ce privește reducerea stocu
rilor supranormat've de produse fi
nite. la întreprinderea textilă „Du
năreană" din Giurgiu au fost orga
nizate numeroase acțiuni de contrac-

mative s-au diminuat prin atragerea
lor in circuitul product v cu aproa
pe 3 milioane metri pătrați de țe
sături. din care circa 50 la sută sint
constituiți din cupoane de 1—6 me
tri pătrați, iar prin atelierul propriu
de confecții s-au valorificat alți
690 000 metri pătrați de țesături. Re
ducerea stocurilor supranormative a
determinat și o diminuare substan
țială a creditelor nerambursate la
termenele prevăzute, ceea ce a dus
Si la o reducere corespunzătoare a
dobînzilor și che'tuie'ilor de pro
ducție, deci la o revigorare a situa
ției f’nanciare a unității.
Acțiunea pentru diminuarea și pre

că, la gestionarea cu grijă maximă
a tuturor mijloacelor tehnice, mate
riale și financiare, la organizarea co
respunzătoare a relațiilor economice
dintre întreprinderi și urmărirea
respectării întocmai a obligațiilor
contractuale și pînă la aplicarea fer
mă a programelor de modernizare, de
perfecționare tehnică și tehnologică,
în acest sens, bunăoară, secretarul
general al partidului a precizat că
prin înlocuirea și modernizarea teh
nologiilor mari consumatoare de
combustibil și energie este necesar
ca în următorii 2—3 ani să se obțină
o reducere a consumurilor specifice
energetice cu 20—31 la sută, acțiune
ce urmează a fi amplificată în cin
cinalul viitor.
De bună seamă, esența probleme
lor și măsurilor dezbătute de Comi
tetul Politic Executiv o re arezintă
asigurarea unei activități rentabile,
în care mijlnace'e materiale și finan
ciare investite să fie recuperate și
amplificate printr-o muncă bine or
ganizată, eficientă. Concret, s-a sta
bilit ca ministerele economice și or
ganele de sinteză să analizeze situa
ția fiecărui produs nerentabil in par

venirea apariției unor noi suprastocări nu s-a înche at insă, ci con
tinuă. astfel incit la sfîrșitul anu
lui 1988 colectivul de la „Dună
reană" să-și poată încheia activita
tea cu beneficii. „în ace t scop, ne-a
spus directorul comercial al unității,
am luat noi măsuri tehnico-organizatorice. care au in vedere : lan
sarea în fabricație a oricărui pro
dus numai pe bază de contracte fer
me :■ eliminarea sistemului de recep
ție prin sondaje și înlocuirea aces
tei operațiuni cu recepția calitativă
la nive'ul int-egului volum de ma
ter i prime ; selectarea aoa-te a ma
teriilor prime și. a semifabricatelor
care fac obiectul producției dest’nate exportului ; întărirea controlului
interfazic și extinderea acestuia la
toate punctele de fab-riaț:e : atesta
rea calităț i producției de căt-e șeful
de schimb la fiecare trecere a se
mifabricatelor de la un atelier la al
tul etc.".
Așadar, datorită măsuri'or și ac
țiunilor energice ’ntrep-'.nse pină acum. sub conducerea și cu aiutorul
nemijlocit al comitetului județean do
pa-tid. prin rezultate’o obținute n
cele trei trimestre care au trecut din
acest an hotărîtor al actualului cin
cinal. dar și prin tot ceea ce se are
în vedere să se realizeze in con
tinuare, la întreprinderea textilă
„Dunăreană" din Giurgiu prinde
contur o concludentă experiență pri
vind introducerea in circuitul pro
ductiv a stocurilor supranormative.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

te și să stabilească măsuri corespun
zătoare pentru ca, încă din lunile
septembrie-octombrie, să fie rentabi
lizate toate produsele. Termenul pre
văzut de conducerea partidului este
scurt, dar realist. întrucit are în ve
dere că, de regulă, toate unitățile
economice și forurile de resort ale
acestora aveau de mai multă vreme
obligația să întreprindă pași hotărîți
în acest sens și deci acțiunile ne
cesare sînt în stadiu avansat de des
fășurare.
Cert este că rezultatele ce se vor
obține in această importantă activi
tate vor da măsura exactă a capaci
tății de autoconducere și autogestionare a fiecărei întreprinderi, vor
proba gradul in care factorii de re
sort s-au implicat in soluționarea
pînă la capăt a problemelor renta
bilizării producției. Prin muncă stă
ruitoare, prin conducere pricepută,
exigentă și prin spirit de ingeniozi
tate, gospodăresc, se poate asigura
transpunerea în practică a indicați
ilor conducerii partidului privind
rentabilizarea activității productive,
poate spori producția, în condițiile
rid'cării semnificative a eficienței —
cerință de bază a asigurării progre
sului economic.

VASLUI : Productivitatea
muncii — în creștere
Concentrîndu-și eforturile spre
utilizarea la întreaga capacitate
a utilajelor si mașinilor din do
tare. va.orificarea superioară a
materiei prime, materialelor și
energiei, acționind susținut pen
tru înfăptuirea
măsurilor din
programul de organizare si
modernizare a producției, colec
tivul întreprinderii de mate
riale izolatoare „Premi" din
municipiul Vaslui a obtinut. in
perioada care a trecut din acest
an. o creștere a productivității
muncii cu peste 19 000 lei de fie
care lucrător. Pe această bază,
așa cum ne spunea ing. Nicolae
Pascu. directorul unității, uni
tatea și-a îndeplinit cu mult
înainte de termen nlanul ne trei
trimestre din acest an la pro
ducția marfă industrială. pro
ducția fizică, la export si la alți
indicatori economici de eficien
tă. Continuindu-și fructuoasa
activi a‘e destoinicul colectiv
vas'uian va realiza su-limentar
nînă la 1 octombrie o nroduc‘m-marfă concretizată in circa
2 400 mc nrerabricate și panouri
mari din beton armat. 1850 tone
vată minerală si produse din
vată alte materiale necesare
santie-elor de construcție, iar la
exnort vor fi livrate, peste pre
vederi. produse hidroizola’oare
insumînd
aproape 8 milioane
lei. (Petru Necula).
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
- program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
Mărturie a continuității
istorice și de viață spiri
tuală a poporului român,
arta este astăzi, ca si
alte domenii ale creativită
ții națiunii noastre socia
liste, o mesageră a patrio
tismului fierbinte și a umanismului de larg orizont
militind pentru împlinirea
idealurilor generoase, a în
făptuirilor cutezătoare ce
caracterizează evul con
temporan, evul afirmării
fără precedent a civilizației
și cuflturii în spațiul stră
bun. .
Vitalitatea
inepuizabilă,
originalitatea unanim recu
noscută a creației artis
tice a poporului român
își află sorgintea în le
gătura firească a aces
tui domeniu al vieții spi
rituale cu istoria națio
nală, cu lupta multimilena
ră dusă de locuitorii pămîntului strămoșesc pentru afirmarea demnității, pentru
asumarea propriului lor
destin. Tntr-adevăr. mo
mente și figuri nepieritoare
ale istoriei patriei, epopeea
națională în măreața ei
desfășurare implică prezen
ta artei, a literaturii si ar
telor plastice, a muzi
cii în chip distinct si
nuantat, atunci cînd po
porul a dat glas dragostei
de viață, optimismului, sen
sibilității sale fertilizate de
frumusețea plaiurilor nata
le, lirismului cu care este
dăruit din fire, ca și hotăririi nestrămutate de a trăi
liber, de a se bucura de ro
dul muncii sale, de a scu
tura jugul oricărei dominații
sau îmoilări dinlăuntru sau
din afara tării. Perenitatea
moștenirii muzicale româ
nești confirmă strălucit le
gătura strînsă. indisolubilă
dintre creația de artă si via
ta poporului, dintre onerele
reprezentative si modul de
viată, simțire si gindire al
celor multi. Titlurile ei de
noblețe sînt date de parti
ciparea cu creații de pro
fundă vibrație la evo
carea atitor pagini memo
rabile de istorie, al căror
erou este poporul însuși,
sub conducerea unor patrioți înflăcărați ca Decebal, Mircea, Ștefan, Mihai,
Horia,
Tudor,
Bălcescu,
clasa muncitoare, sub stea
gul partidului comunist,
militînd pentru o Românie
nouă, liberă și prosperă.
Date cruciale ale istoriei
naționale, ca anii 1599, 1784,
1821, 1848, 1859, 1877, 1918,

1921, 23 August 1944, mo- | mările și îndemnurile adre
mente de seamă ale lupte
sate de secretarul general
lor muncitorești-revoluțioai partidului oamenilor de
nare, ca 1 Mal 1889 și 1939,
știință, cultură si artă,
sint date cruciale ale isto
orientările
cuprinse
în
riei muzicii românești. Cel
Tezele din aprilie des
de-al IX-lea Congres al
chid drum larg spiritu
lui înnoitor, efortului în
Partidului Comunist Ro
direcția democratizării și
mân, for democratic care a
perfecționării
vieții spiri
ales în fruntea partidului și
tuale românești de azi și de
a țării pe ilustrul fiu al
miine. în climatul de largă
națiunii noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a des
emulație consacrat prin or
chis epoca mărețelor ctito
ganizarea Festivalului na
țional „Cîntarea României",
rii în toate sferele vieții economice și sociale, epocă
compozitorii,
muzicologii,
demiurgică prin vocație,
interpreții
și
educatorii
epocă a calității, a respon
muzicali participă, alături
sabilității plenare. Congre
de toți oamenii de artă
sul al IX-lea al partidului
si cultură, cu pasiune

preț! de artă, dacă facem
totul pentru ca aceste con
diții de desfășurare a unei
bogate vieți artistice să fie
valorificate cum se cuvine
și dacă. în raport cu înseși
cerințele si exigentele eta
pei oe care o străbatem,
asigurăm ca oamenii mun
cii să găsească în manifes
tările oferite opere pe mă
sura acestui timp, creații
militante, de înaltă valoare
artistică si emoțională, cu
reală forță de înrîurire
a conștiințelor. Reperto
riul ansamblurilor și soliș
tilor. îmbogățit cu crea
ții ale patrimoniului națio
nal și universal, este ne-

Noile creații artistice
in strînsă legătură cu viața

și munca eroică a poporului
a deschis epoca în care,
așa cum, cu vibrant pa
triotism. sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „am re
dat poporului nostru sen
timentul că este un popor
liber și independent. I-am
redat sentimentul istoriei
proprii, de luptă pentru li
bertate, pentru a fi stăpin peste destinele sale
— și poate că aceasta
reprezintă una din marile
realizări care au descătușat
energiile creatoare și au fă
cut ca poporul nostru să
urmeze cu
toată
forța
Partidul Comunist Român,
ca stegar al luptei pentru
existență, pentru asigurarea
ființei libere a națiunii
noastre". Asigurînd afirma
rea nestînienită a personali
tăților creatoare, promovind
opțiunile acestora ca o ne
cesitate liber înțeleasă în
concordanță cu orientarea
spre mai bine și mai fru
mos a activității desfășura
te de întreaga națiune so
cialistă, programul dezvol
tării economico-sociale a
patriei, elaborat de Congre
sul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român, che-

si competerțjă la edifi
carea moral-estetică a ma
selor. și în primul rînd
a tineretului, la formarea
omului societății noastre cu
un bogat univers de viață
spirituală. Se perpetuează,
mai viabile ca oricînd, co
morile muzicii populare revigorate prin contactul cu
viața nOuă, cu orizontul etic și estetic specific celor
care ridică România vre
murilor noi. Se dezvoltă
o puternică mișcare artis
tică de amatori, aflată
intr-un fertil dialog cu
arta
profesionistă.
reu
nind milioane de iubi
tori si făuritori ai fru
mosului. S-au format și se
formează într-un spirit me
reu mai exigent generații
de creatori care se afirmă
pe întreg cuprinsul țării,
ducînd lumina și bucuria
artei pe care o slujesc în
orașe și sate, înzestrate în
ultimele două. decenii cu
edificii de cultură si artă,
cu tot ce este necesar pen
tru asigurarea unei elevate
vieți artistice, spirituale.
Este cazul să ne întrebăm
zi de zi. creatori si inter-

cesar să cunoască perma
nente înnoiri, să se împli
nească. potrivit cerințelor,
cu noi și noi. opere inspi
rate din viata si munca de
azi ale poporului nostru.
Este necesar, așa cum ară
ta secretarul general al
partidului, ca uniunile de
creație, toți creatorii să se
implice mai profund în
opera de educare, de edifi
care a omului nou.
în atmosfera de efer
vescentă
creatoare pro
prie întregii activități des
fășurate
de
societatea
noastră, compoziția, mu
zicologia și arta interpre
tativă românească de astăzi
trebuie să cunoască noi
realizări, prețuite de publi
cul larg. Un mare număr de
premii ale Festivalului na
țional „Cîntarea României"
sint acordate domeniului
muzicii. România contem
porană se situează în pri
mele rînduri ale țârilor care
obțin premii la festivaluri și
concursuri internaționale de
prestigiu. Muzicologia s-a
afirmat cu lucrări care pun
în lumină marile tradiții
ale artei sunetelor pe teri
toriul patriei și. indeosebi.

împlinirile epocii contem
porane in acest domeniu.
Desigur,
analizindu-ne
activitatea cu exigență. în
lumina cerințelor proprii
epocii istorice pe care o
trăim, a grandioaselor pers
pective deschise prin pro
gramul elaborat de partid,
cultura muzicală, ca și alte
domenii ale activității cultural-artistice si educative,
prezintă anumite rămîneri
în urmă, mai ales în raport
cu dezvoltarea de ansam
blu a societății. Așa cum
a
subliniat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in ma
gistralele Teze din aprilie,
în celelalte expuneri rostite
în cadrul unor evenimen
te de seamă ale vieții
politice și ideologice ale
tării, se impune realizarea
de noi și noi creații inspi
rate din eroismul construc
tiv contemporan.
nutrite
direct din seva proaspătă a
vieții poporului. împlinirea
înaltelor îndatoriri cu care
se identifică astăzi creatorii
de artă implică de bună
seamă perfecționarea acti
vității uniunilor de creație,
aprofundarea contactelor cu
realitățile patriei. Aceste
comandamente ne onorează
în cel mai înalt grad și no
mobilizează să slujim pa
tria cu forțe sporite, cu un
angajament demn de exi
gențele evului nou socia
list. Am dezbătut. în cadrul
unei plenare lărgite a
comitetului de conducere
al Uniunii compozitorilor și
muzicologilor, responsabili
tățile noastre in lumina
expunerilor
secretarului
general al partidului si
ne-am elaborat un program
de măsuri menite să condu
că la dezvoltarea calitativă
a creației noastre. Ne că
lăuzesc pe această cale pil
duitoarele tradiții muzicale
naționale și ne dau măsura
imperativelor culturii so
cialiste programul impetuos
de ridicare pe noi trepte a
României de azi și de mîine. Creatorii din toate do
meniile sint hotărîti să
muncească fără preget pen
tru a oferi creații valoroa
se.
conștienți că arta
contemporană are un rol
însemnat în ridicarea vieții
spirituale a poporului nos
tru, în formarea omului
nou, cu un vast orizont
cultural-științific, cu o con
știință înaintată revoluțio
nară.

Concursul, după festivitatea de premiere...
Este un fapt îndeobște cunoscut că
larga desfășurare si cuprindere a
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" a facilitat, de la o ediție la
alta, nu numai un aflux de creatori
in continuă creștere, ci si concreti
zarea, de către forurile locale, a
numeroase inițiative privind deschi
derea, desfășurarea și afirmarea unor
concursuri literare destinate a evi
denția pe cei mai buni poeți, pro
zatori. dramaturgi, autori de texte
lirice pentru brigăzile artistice, sce
nariști etc., etc. Și tot atit de cu
noscut este și adevărul că multe
dintre aceste festivaluri-concurs au
chemat la întrecere creatori din treipatru și chiar mai multe județe, ca
racterul acesta interjudețean presupunind. se înțelege de la sine, o
anume exigență (alta decit în cazul
competițiilor județene sau orășenești)
din partea juriilor, formate de cele
mai multe ori din personalități ale
vieții literare din aria geografică
respectivă, din scriitori cu un pres
tigiu recunoscut de multi ani și de
către
toată lumea.
Era deci de
așteptat ca girul dat de membrii
acestor „foruri" chemate să apre
cieze. să judece și să promoveze
literatura de amatori să constituie
un argument cit se poate de serios
în afirmarea și impunerea unor au
tori, a unor lucrări. Vechimea de
două decenii și chiar mai mare a
unor concursuri și festivaluri lite
rare (cum ar fi. bunăoară. „Moște
nirea Văcăreștilor" — Tîrgoviște,
Festivalul-concurs „Nicolae Labiș"
— Suceava ș.a) ne permite, pe de
altă parte, să aducem în discuție șî
un posibil bilanț al întrecerilor des
pre care este vorba, ca și eventua
lele nume de scriitori care și-au da
torat debutul acestora și traiectoria
pe care ei au urmat-o ulterior.
Nu dispunem, din păcate, de o
statistică a acestor concursuri care
au proliferat, mai ales în ultimii
ani, astfel îneît aproape nu există
regiune a tării unde să nu aibă loc,
anual sau la doi ani o dată, aseme
nea întreceri. Desigur, nu este nimic
rău în existenta lor și faptul că. la
ora actuală, numărul lor se ridică la
cîteva zeci, dacă nu chiar sute, de
monstrează. dacă mai este nevoie
s-o spunem, că în întreaga țară
există talente care doresc să se ex
prime. să se afirme, să-și vadă lu
crările apărute în reviste și în vo
lume.
Dar ciți oare dintre autorii pro
movați de un concurs sau altul, pri
mind girul unui juriu, ajung să-si
vadă popularizată creația și dincolo
de „granițele" intrecerii respective ?
Cite din revistele, editurile ori zia
rele care acordă premii și trofee
cîștigătorilor îi mai urmăresc pe
aceștia. în timp, cum evoluează, ce
traiectorii literare urmează, dacă ei
confirmă investiția inițială sau nu?
Așadar, cîte dintre forurile ce
premiază îi sprijină și mai departe
pe „aleșii" lor ?
O analiză, fie și sumară, a „pal
maresului" bogat de întreceri de
acest tip pune în lumină adevă
ruri ce se cer discutate și impune,
cred, măsuri concrete de remediere

a stării de lucruri existente în pre
zent.
Mai întîi, se cuvine o minuțioasă
trecere in revistă a concursurilor
spre a vedea in ce măsură iși jus
tifică sau nu existența, ce valori au
promovat și dacă aceste valori au
confirmat sau nu laurii concursuri
lor cîștigate. Apoi, fără a opera cu
prejudecăți, ni se pare, totuși, că in
chiar alcătuirea juriilor există o se
rioasă doză de formalism. Citind, de
pildă, in cutare revistă rezultatele
unui concurs interjudețean (deci cu
o anume importantă)
vedem cu
surprindere că premiile și ierarhiile
laureaților au fost stabilite (după ce
criterii ? 1) de jurii alcătuite din nume
aproape necunoscute, incit ești gata
să te întrebi, ca cititor si ca om ini
țiat într-o anume măsură in viața
literară actuală, dacă nu cumva ar
fi fost bine ca înșiși unii dintre
membrii juriului să fi fost aleși tot
prin concurs.

OPINII
Urmărind fenomenul (și fiind ade
sea implicat în el — prin aceea că
am făcut parte din diverse aseme
nea jurii) de-a lungul ultimilor ani
am putut trage o serie de concluzii
întrucîtva lipsite de optimism. Re
vistele care acordă premii abia dacă
pot găsi uneori un .mic spațiu pen
tru a publica două-trei poezii ori o
proză scurtă celui pe care l-au de
semnat ciștigător, pentru care au op
tat prin intermediul redactorului ei
prezent la fața locului, adică la deli
berările din juriu. (In treacăt fie
spus, nu de puține ori revistele,
chiar și cele centrale, confirmă acor
darea premiilor lor numai telefonic,
desemnarea laureatului rămînînd la
discreția celor care au organizat
competiția. Se înțelege de aci arbitrariul alegerii...). Apoi, din acest
punct publicația consideră că s-a
achitat față de premiantul ei și-1 dă
cu totul uitării. Foarte rar ne-a fost
dat să citim de două sau de mai
multe ori creații ale unui laureat în
revista care a optat cindva pentru
el. în ce privește editurile, lucrurile
par și mai complicate. Ele își au
concursurile lor de debut, organizate
după alte criterii, anual sau la doi
ani o dată, criterii care nu se su
prapun (cîteodată nici măcar nu
se apropie 1) cu cele ale concursuri
lor amintite. Sint cazuri in care au
torii dețin numeroase premii obți
nute în cadrul Festivalului național
„Cintarea României" (la diverse faze
și în diverse etape, inclusiv cea re
publicană), dar pentru care nici o
editură n-a considerat că trebuie să
acorde o derogare ' de la concursul
de debut. Faptul ne conduce, volensnolens. la gîndul că. în fapt, există
un paralelism întrucîtva nefiresc în
tre concursurile organizate în ca
drul Festivalului național „Cîn
tarea României" și concursurile edi
toriale de debut: ceea ce desemnează
cel dintîi nu validează acestea din
urmă, deși, logic, ni se pare că ma

rea competiție națională, festivalul
muncii și creației, să înglobeze totul,
criteriul de selectare și promovare a
valorilor literare fiind in ultimă
instanță unul singur : cel al impu
nerii talentelor autentice, care au de
comunicat idei și sentimente in for
me literare originale si convingă
toare, apte să emoționeze și să cul
tive in om cele mai nobile aspirații,
proprii oamenilor de azi. Din cîte
cunoaștem, premiile obținute în ca
drul Festivalului național „Cîntarea
României" îelevă adesea talente au
tentice. creații angajate, inspirate din
viața și sentimentele contemporani
lor noștri.
Paralelismul amintit apare cu atît
mai limpede cu cît in ultimii ani au
văzut lumina tiparului, pe de o
parte, antologii cuprinzînd creații ale
laureaților fazei pe țară a festiva
lului amintit, iar pe de alta, culegeri
de poezii sau proze ale cîștigători
lor concursurilor de debut ale unor
edituri. Parcurgînd sumarele lor.
avem uneori surpriza de a descoperi
dubla prezență a unor autori, une
ori chiar cu aceleași creații selectate
în paralel de jurii diferite. Este
firesc deci să ne întrebăm dacă nu
ar fi fost mai bine, pentru evitarea
acestei situații și întru binele auto
rilor și al literaturii in general, ca
autorii respectivi — cu aceleași crea
ții (care să fi fost tipărite o singură
dată) și cu altele, care să-i repre
zinte și să satisfacă exigentele edi
torului și ale cititorilor — să fi fost
tipăriți independent, in volume in
dividuale, care ar fi putut da o idee
mai exactă de configurația și valoa
rea condeierului aspirant la gloria
muzelor.
Toate aceste considerații impun și
cîteva concluzii, citeva măsuri ce se
cuvin a fi luate de către forurile în
drept. Desigur, ele au valoarea unei
simple sugestii. în primul rînd. după
opinia mea. ar fi necesară o ana
liză temeinică
(făcută de către
forurile culturale competente) a
festivalurilor și concursurilor lite
rare care au loc în țară și menți
nerea în continuare doar a acelora
care s-au dovedit a reprezenta o
experiență valoroasă, ce poate și
trebuie să fie continuată. De aseme
nea, cred că sint necesare, periodic,
o serie de consfătuiri interjudețene
ale organizatorilor (comitete U.T.C.,
consilii ale sindicatelor, comitete lo
cale de cultură si educație socialistă
etc.), prilej cu care să se dezbată
toate problemele legate atît de latura
formală a competițiilor, cit și — mai
ales ! — de cea de conținut, de ori
entare tematică, de scopul si obiec
tivele acestora. Totodată, ar fi ne
cesară și o cointeresare, o implicare
mai puternică a revistelor și editu
rilor în manifestările de acest tip.
Credem că astfel concursurile pot
deveni ceea ce trebuie să fie într-o
situație ideală : mijloace de afir
mare a talentelor literare autentice
Si totodată căi de promovare a unei
literaturi puternic ancorate în reali
tățile socialiste.

Florentin POPESCU

Vasile TOMESCU

Argumente pentru o nouă calitate,
pentru o temeinica pregătire științifică
n unități de învățămînt din ju
dețul Ialomița, la puțină vreme
după inaugurarea noului an
școlar. La Inspectoratul școlar jude
țean. atmosferă firească începutului
de an : situații, analize, primele im
presii pe care inspectorii de specia
litate le-au cules de pe ..teren", cen
tralizarea unor date. Asistăm, ca in
tr-un veritabil „comandament", la
transmiterea sarcinilor la zi. con
trolul îndeplinirii lor. ajutor prompt
acolo unde este nevoie. Din toate
acestea respiră rigoarea unei munci
de mare răspundere, hotărîrea de a
pune în practică, neintirziat. din pri
mele zile de scoală, ideile de deose
bită însemnătate cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară de la Ti
mișoara, cu prilejul deschiderii anu
lui de învățămint 1988—1989, cuvîntare care trasează, magistral, coordo
natele esențiale ale întregii activități
de instrucție si educație desfășurate
in școala de toate gradele din Româ
nia, obiectivele fundamentale ale
muncii didactice în actuala etapă de
dezvoltare a tării. „Marele rol pe
care secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl atri
buie științei si culturii la dezvoltarea
societății noastre, așază în fața tu
turor slujitorilor scolii exigențe spo
rite — ne spunea nrof. Atena Vișoiu.
inspector școlar general. în cadrul
analizelor pe care le-am făcut zilele
acestea cu cadrele didactice din învătămintul preșcolar, gimnazial si li
ceal din județ, pe primul plan s-au
situat preocupările de a asigura prin
fiecare disciplină, prin fiecare lec
ție un puternic conținut formativ și
științific. Aceasta presupune în pri
mul rînd o atenție sporită acordată
de toate cadrele didactice, indiferent
de vechime si grad, precizării obiec
tivelor operaționale și educative, a
metodelor, procedeelor și mijloace
lor de învățămînt folosite ; ele tre
buie să apară nu numai in planurile
Si schitele de planuri de lecții, ci
trebuie să fie conștientizate, siste
matic, la fiecare oră de curs pentru
a asigura o rigoare metodică, știin
țifică superioară. Numai în acest fel.
credem, putem să ne valorificăm
mai bine baza materială de care dis
punem. să asigurăm o viziune uni
tară procesului de predare-învățare. de la care se cere, pe bună
dreptate, o nouă calitate. Ceea ce în
seamnă. pentru noi. contribuția sub
stanțială, din partea fiecărui cadru
didactic, la creșterea nivelului de
pregătire a elevilor, eliminarea me
diocrității. stimularea în vederea ob
ținerii performantei școlare. într-un
cuvint, eficiență". Reținem, de ase
menea. preocuparea inspectoratului
școlar județean de a stimula afirma
rea personalității fiecărei unități de
învățămint. in funcție de profilul și
tradiția pe care Ie are. stimularea in
ventivității. valorificarea inițiativei
personale, a individualității fiecărui
cadru didactic. Materializarea acesto
ra înseamnă, printre altele, cabinete
și laboratoare moderne, condiții, ex
celente pentru instruirea practică și
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formarea aptitudinilor pentru munca
de cercetare. îmbunătățirea randa
mentului școlar, crearea unui cadru
optim pentru lucrul diferențiat cu
elevii. în funcție de capacitatea fie
căruia și de obiectivele fixate.
Anul școlar 1988—1989. aflat sub
puternica înrîurire a ideilor nova
toare ale secretarului general al
partidului, a Tezelor din aprilie și a
cuvintării de la Timisoara, a început,
Si în județul Ialomița, sub cele mai
bune auspicii.
Impresionează plă
cut nu numai impecabila pre
gătire a bazei materiale, cl în
săși atmosfera care trăda o acti
vitate în multe privințe exemplară.
Nimic nu lăsa senzația de pregătire
superficială ori de „abia început", de
inerție, așa cum se mai întimplă. in
unele școli, în primele zile ale anului
școlar. O atmosferă, aici, de deplină
ordine și disciplină, cu clase și pro
fesori pregătiți ca, de la prima oră

școala,

la

forță a rolului esențial al științei șl
culturii in construirea socialismului,
ne spune prof. Nicolae Stan. în acest context, științele sociale trebuie
să dobindească valențe practice su
perioare, rolul școlii, al profesorului
de filozofie, istorie, economie poli
tică fiind determinant în acest sens.
De aceea, întregul nostru efort se
îndreaptă spre formarea, unor tineri,
viitori specialiști, cu înaltă conștiință
revoluționară, a unor oameni ai
timpului nostru, socialist, capabili să
pună în practică politica
profund
științifică a partidului nostru, să în
țeleagă transformările vieții sociale,
să participe activ la schimbul inter
național de valori". în excelentul ca
binet de geografie, model de orga
nizare sistematică, apreciem mijloa
cele didactice pentru formarea con
cepției materialist-științifice despre
evoluția universului. Profesoara Tudora Pirvu ne vorbește și despre

Începutul

unui nou an

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
de curs, să fructifice exemplar ex
periența acumulată.
La Liceul de matcmatică-fizică din
Slobozia, directorul acestuia, prof.
Costică Dumitru, ne prezintă preo
cupările școlii, în care învață în jur
de 1100 de elevi, pentru instruirea
intr-un domeniu de virf, cel al in
formaticii. „Pe lingă amenajarea unor noi cabinete de limba română,
științe sociale, geografie și moderni
zarea celor de fizică, biologie, isto
rie. am acordat o atenție deosebită
în vacanța de vară cabinetului de
informatică — dotat cu 9 calculatoa
re — pentru a-1 utila cu tot ce este
necesar, ca mijloace de învățămînt,
desfășurării activității claselor cu acest profil, ne spune interlocutorul
nostru. Astfel. pentru a răspunde
îndemnurilor secretarului general al
partidului, formulate în cuvintarea
de la Timișoara, de a intensifica ac
tivitatea de cercetare științifică. în
școala de toate gradele, ne-am pre
gătit să preluăm, anul acesta, îm
preună cu centrul de calcul din mu
nicipiu, teme de cercetare care să
ducă la rezolvarea unor sarcini eco
nomice ale județului". Rezultatele
bune obținute pină acum de liceu
în pregătirea tuturor elevilor, la olimpiadele școlare (14 premii și men
țiuni la faza națională, în 1987—1988),
procentul mare de absolvenți ai cla
selor de matematică-fizică și infor
matică admiși în această vară în învățămintul superior (80 la sută) sînt
garanția unei munci eficiente în anul
școlar inceput de citeva zile. Gaz
dele noastre ne conduc, apoi, in ca
binetele de științe sociale, geogra
fie. limba română, utilate corespun
zător, modern. „în cuvintarea de Ia Ti
mișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a accentuat, o dată in plus, ideea-

munca de cercetare științifică desfă
șurată cu elevii, pe parcursul mai
multor ani (în domeniul pedologiei :
studii de bonitare pentru folosirea
eficientă a solurilor din Bărăgan).
Prilej, pentru noi, de a completa
documentarea la Liceul agroindus
trial din Slobozia, unitate fruntașă,
cu rezultate la nivelul celor mai
bune școli de profil din țară (cele
de la Salonta, Huși, Ciacova. Șimleu
Silvaniei etc.). Baza didactică de in
struire cuprinde cabinete de agrotehnie (cu ample colecții de plante,
semințe, mostre de sol), zooveterinar,
cu funcționale pupitre pentru un
singur elev și materiale didactice
bogate, un lot experimental excelent
gospodărit (model de alcătuire știin
țifică). un cabinet de mecanizare a
agriculturii si. în plus, un labora
tor de psihopedagogie agroindustria
lă. cu aparatură pentru testarea ap
titudinilor elevilor (realizat de prof.
Nicolae Stancu). în acest cadru
se pot realiza observații deose
bit de utile în vederea dirijă
rii spre o meserie sau alta în treap
ta a doua. Laboratorul a fost, de
asemenea, pregătit, la începutul aces
tui an școlar, pentru a răspunde ac
țiunilor de orientare școlară și pro
fesională la nivelul municipiului și
județului.
Dar Liceul agroindustrial din Slo
bozia nu se reține numai prin buna
pregătire a elevilor în meserii de
profil ; dotare corespunzătoare și ac
tivitate sistematică se pot înregistra
la toate disciplinele de învățămînt.
„Pentru noi, profesorii de limbi
străine, arăta prof. Cristina Vochiță,
îndemnul secretarului general al
partidului de a forma tineri care să
poată vorbi două limbi străine are
semnificația unei mobilizatoare che

mări pentru a înfăptui o nouă cali
tate și în predarea acestor discipline.
Fiind la un liceu cu profil tehnic,
ne propunem să acordăm mai multă
atenție formării la elevi a unui vo
cabular științific, ca și a deprinde
rilor de a lucra cu dicționare, pen
tru a descifra texte de specialitate
folositoare meseriei alese.
Creăm,
astfel, premisele receptării celor mai
noi cuceriri științifice, a unui larg
orizont tehnic și ale educării viito
rilor specialiști cu orizont multila
teral".
La Școala cu clasele I—VIII nr. 6
din Slobozia, la ora pauzei dintre
schimburi, într-o sală de clasă o în
vățătoare lucrează suplimentar, după
terminarea orelor, cu un elev. „îmi
permit să spun că nu ați surprins
un aspect întimplător, intervene pro
fesoara de limba română Ecaterina
Stroe, directorul școlii. încă din pri
mele zile, cadrele didactice de aici
și-au propus să pună un accent mai
mare pe lucrul diferențiat cu elevii,
ori de cîte ori se simte nevoia". La
boratoarele, cabinetele, sălile de cla
să. fiecare cu individualitatea sa, ce
exprimă preocuparea fiecărui profe
sor și învățător de a crea o ambianță
cit mai plăcută, vorbesc de la sine
despre temeinica pregătire a noului
an școlar în care, colectivul didac
tic este hotărît să se ocupe mai mult
și mai eficient și de organizarea
timpului liber al elevilor, antrenîndu-i la acțiuni educative cît mai
variate.
O școală din mediul rural : dacă
nu ai ști în ce localitate te afli, ai
crede că Școala cu clasele I—X din
Amara e o instituție din centrul
unui mare oraș. Cei 1 200 elevi care
învață aici au la dispoziție labora
toare ultramoderne de biologie, fi
zică, un cabinet de științe sociale
reamenajat, săli în care realizarea
unei viziuni interdisciplinare găsește
întregul material didactic necesar.
Profesorul Jean Căciulă, directorul
școlii, ne prezintă, cu modestie ne
disimulată. o adevărată raritate :
lotul geografic, recent redîmehsionat,
în care elevii pot vedea, la scară
redusă, o platformă geomorfologică
— diferite forme de relief, macheta
Mării Negre, a lacului Amara, a
unei hidrocentrale. Se vizualizează
în acest fel cunoștințe, noțiuni ab
stracte, destul de dificile pentru
vîrsta școlară mică, la care obișnui
tele planșe, scheme, fotografii nu
sînt întotdeauna suficiente. în felul
în care se prezintă la acest început
de an școlar, școala din Amara, do
tată cu un lot agricol (cu o producție
record de sfeclă 1), cu o pepinieră
sericicolă cu 600 de duzi, dispunînrt
de un spațiu generos, gospodărită cu
migală și reunind — așa cum tre
buie să facă o școală de sat — acti
vitățile cultural-educative ale comu
nei. este oricînd pregătită să devină
o unitate școlară pentru învățămîntul generalizat de 12 ani, obiectiv pe
care societatea românească îl va în
făptui începînd cu anul 1990.

Costin TUCHIEA

Edificii sociol-culturale integrate armonios in urbanistica vasluiana

(Urmare din pag. I)
unii factori responsabili în materie
își fac un fel de scut de apărare,
împotriva cui ? A evidențelor ? A
cetățeanului ? Să ne oprim asupra
citorva dintre ele, frecvent scoase
in calea semnalelor critice ale opiniei publice. Cind faptele devin
de necontestat, se aude explicația
fatalistă însoțită de o ridicare din
umeri : „Ce vreți ? Așa e in co
merț și servicii, conștiința omului
e mai înapoiată". Să fie într-adevăr așa ? Fiecare dintre noi, chiar
dacă nu-i știe după nume, reține,
din experiența sa cotidiană, nume
roase figuri de lucrători în comerț
și servicii demni de tot respectul.
Pentru munca lor harnică și ade
sea solicitînd efort fizic, pentru co
rectitudinea și dăruirea profesio
nală, pentru modul civilizat de a
dialoga, de a oferi o marfă sau o
informație utilă, de a clarifica ope
rativ vreo încurcătură administra
tivă. Nu par și nu sint cituși de
puțin oameni cu o conștiință îna
poiată — cum încearcă să-i pre
zinte jeluirile explicative. De acest
soi de generalizări justificative nu
profită decît, derizorie derogare,
exact persoanele ce pătează obra
zul unui colectiv și ar trebui nomi
nalizate ca atare. îndărătul unui
astfel de paravan nu se mai disting
cei merituoși de cei care nu-și me
rită locul. Și. la urma urmei, să
acceptând pentru o clipă ideea
„conștiinței înapoiate". Dar ce o
împiedică să nu mai fier inapoiată ?
E oare o fatalitate ca unii să-și
facă din tejghea sau ghișeu o feu
dă a propriilor interese, a bunului
plac ? Să fie oare un incontrolabil
joc al hazardului faptul că într-un
loc unii nu mai prididesc cu trea
ba, in timp ce alături altul (cine
știe pe ce căi ajuns acolo) stă os
tentativ cu spatele la public și con
versează la telefon cu prietenii? Sau
faptul că într-un loc domnește
zîmbetul, se folosește, cu respectul
datorat demnității cetățenești, per
soana a doua plural, în vreme ce
a'ături se exhibă in voie mina plic
tisită, agresivă, țișnește necontro
lat vorba repezită, jignitoare ?
Există legi și regulamente — lip
sesc, în unele locuri, aplicarea lor
fermă și principială, efortul edu
cativ.
O altă mentalitate, nu mai puțin
pe-nicioasă. caută justificări in unele disfuncționalități în aprovizio
nare. care ocazionează grabă, aglo
merație, solicitare intensă. Este
însă acesta un motiv de a-1 leza pe
cumpărător, de a da frîu liber
nervilor, manifestărilor de arogan
tă ? Greutăți în aprovizionare, ne

ritmicitate există și in alte sectoa
re, citeodată ele afectează intere
sele directe ale unor producători
și beneficiari ; cu toate acestea, cu
spirit de răspundere și discernămint, momentele dificile sint întîmpinate și depășite fără a se încălca
regulile elementare ale comportării
civilizate, ale atribuțiilor de servi
ciu. Uneori, de pildă, cind mijloa
cele de transport vin cu intirziere
la o fabrică să preia marfa, gata
de livrare de mult. nimeni nu
se apucă să bufnească si să
trintească produsele, ca să-i pună
„la colț" pe beneficiari. Dim
potrivă, are loc o concentrare de
eforturi și bunăvoință. Firește, nu
e ușoară munca la un raion soli
citat sau la un ghișeu aglomerat,
dar treaba e treabă, se cere făcută

Civilizație
și conștiință
ca in orice profesie (iar altele sînt
mult mai solicitante 1), cu discipli
nă. conștiinciozitate, autosuprave
ghere.
O mentalitate înrudită cu cele do
mai inainte, și chiar cu o anumită
răspindire în rîndul celor intere
sați, este de a pasa propriile ca
rențe exact la cei in slujba căro
ra uită că se află. Se lasă auzit un
oftat de pe o poziție de superiori
tate : „Las-că și publicul nostru...1“
Asta ar cam vrea să însemne : pu
blicul ne face greutăți. De la această mentalitate nu e decît un
pas pînă la atitudinea ireverențioa
să, trufașă a cîte unei vinzătoare
căreia nu-i mai ajung degetele
pentru toate inelele de aur („biju
terii... de familie") scoase la pur
tare. Publicul, în optica el aurită,
nu este cel datorită căruia și pe ba
nii căruia și-a făcut loc la cîntar
sau la galantar, bucurîndu-se de o
prosperitate suspectă, ce ar trebui,
pe cinstite, s-o conducă la „iliciți".
Fa ignoră că e în slujba unui pu
blic de muncitori, constructori, savanți, oameni stimați in colectivi
tate — iar nu, cum îi place dum
neaei să-și închipuie, niște amăriți
de „solicitanți" pe care e bine să-i
ții la respect. Că există in rindurile publicului și oameni mai cusur
gii și-elemente certate cu precepte
le conviețuirii civilizate ? Există,
dar, dacă dorim să nu mai existe
asemenea manifestări, la eradica
rea lor sînt chemați, și nu în ulti

Foto : S. Cristian

mul rînd, oamenii din comerț și
servicii care prin responsabilitatea,
tactul, exemplul lor de civilitate
sînt în măsură (cum au dovedit adesea) să restabilească, intr-o îm
prejurare sau alta, echilibrul am
bianței civilizate, bucurîndu-se de
sprijinul opiniei publice.
Mai trebuie subliniat faptul că
asemenea mentalități proliferează
acolo unde relațiile corecte, civili
zate cu publicul sint impinse pe un
plan cu totul secundar ? Unde mun
ca formativă, educativă se rezumă
la citeva fraze de ochii lumii cu
ocazia vreunei ședințe ? Nu de jus
tificări sau de declarații formale
de. bune intenții este nevoie, ci de
măsuri hotărîte și perseverente din
partea tuturor factorilor de condu
cere din unitățile comerciale și de
servicii. Și, in primul rînd, de
exemplul personal. Ce fel de exem
plu oferă insă acei responsabili
care privesc cu mefiență, pe sub
sprîncenele încruntate, orice sem
nal. critic, orice sugestie ? Adesea
ei își motivează neglijarea preocu
părilor privind calitatea serviciilor
și
comportamentul
personalului
prin atenția acordată planului, bu
nei gestionări. Dar ce fel de grijă
pentru soarta planului este aceea
care ignoră unul din principalii
indicatori de calitate — modul
cum se răspunde exigențelor firești
ale publicului ? Oare tot din „gri
jă" față de plan unii responsabili
sinț adesea invizibili,
sustrăgindu-se obligațiilor lor exprese de a
cunoaște nemijlocit pulsul activită
ții, lingă raft, la ghișeu, în dialog
permanent cu beneficiarii ? Dar fie
că își petrec timpul prin birouri și
separeuri „de protocol", lăsind
consemn să nu fie deranjați, fie că
dispar din unități sub tot felul de
pretexte, asemenea „exemple" nu
fac decît să încurajeze, în felul si
tuațiilor înfățișate mai sus. tendin
țele de chiul și indiferentism, de
bun plac al elementelor ce încalcă
normele de muncă, regulile de
comportare și servire civilizată.
Este timpul ca pretutindeni, barindu-se ferm asemenea mentali
tăți și practici anacronice, prin in
tensificarea muncii politico-educa
tive in sprijinul creșterii răspunde
rii și a calității serviciilor, nivelul
de conștiință și în acest domeniu
să se alinieze celui general al pro
ducătorilor de bunuri materiale și
spirituale. Să se înfăptuiască și pe
această cale o nouă calitate a
muncii și a vieții, cum o postulea
ză Tezele din aprilie, să se reali
zeze acordul firesc, necesar dintre
conștiință și cadrul material al ci
vilizației socialiste făurit și oferit
de societatea noastră.
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Cronica zilei

privind vizita oficială in Republica Socialistă România a șefului Statului Major General
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria, prim-ministru,
vice-amiralul Augustus Aikhomu
La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, șeful Statului Major General al
Forțelor Armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, prim-ministru, vice
amiralul Augustus Aikhomu, a efec
tuat, în perioada 20—23 septembrie
1988, o vizită oficială în Republica
Socialistă România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe vice-amiralul Au
gustus Aikhomu, șeful Statului Ma
jor General al Forțelor Armate ale
Republicii Federale Nigeria, primministru, cu prilejul vizitei în țara
noastră.
Din partea generalului Ibrahim
Badamasi Babangida, președintele
Republicii Federale Nigeria, coman
dant suprem al Forțelor Armate, și
a doamnei Mariam Badamasi Ba
bangida a fost transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu un mesaj
cordial de prietenie, împreună cu
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres și
prosperitate poporului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a mulțumit pentru mesajul și
urările primite și a rugat, la rîndul
său, să se transmită președintelui
Ibrahim Badamasi Babangida și
doamnei Mariam Badamasi Ba
bangida un salut cordial și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate și progres
poporului nigerian.
în timpul convorbirilor oficiale,
desfășurate într-o atmosferă de
prietenie și cordialitate, primul-ministru al Guvernului Republicii
Socialiste
România,
Constantin
Dăscălescu, și șeful Statului Major
General al Forțelor Armate ale Re
publicii Federale Nigeria, prim-ministru. vice-amiralul Augustus Aik
homu, au apreciat rolul determinant
al dialogului la nivel înalt pentru
dezvoltarea și adincirea raporturilor
dintre România și Nigeria.
Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc cu privire la preocu
pările actuale ale României și Ni
geriei în domeniul dezvoltării economico-sociale și au examinat sta
diul actual al relațiilor bilaterale în
toate domeniile de activitate.
S-a constatat cu satisfacție evolu
ția pozitivă a schimburilor comer
ciale româno-nigeriene și s-a reafir
mat dorința celor două părți de a
acționa în comun, în strînsă conlu
crare, pentru lărgirea și diversifi
carea acestor schimburi în viitor.
Pornind de la rezultatele bune ob
ținute pînă în prezent în domeniul
colaborării economice și tehnice, cei
doi prim-miniștri au convenit mă
suri pentru înfăptuirea proiectelor
în curs de realizare și finalizarea
negocierilor asupra unor noi obiec
tive de interes reciproc.
Primul-ministru
al
Guvernului
Republicii Socialiste România și
șeful Statului Major General al
Forțelor Armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, prim-ministru, au
apreciat
că
potențialul
econo
mic și tehnico-științific al Româ
niei și Nigeriei, precum și ne
cesitățile și programele de dezvol
tare economică ale celor două țări
oferă largi posibilități de extindere
a conlucrării lor economice, pe baza
avantajului reciproc, îndeosebi în
domeniile industrial, petrolier, al
transporturilor, construcțiilor, tele
comunicațiilor, agriculturii și în
alte sectoare.
S-a convenit să fie intensificată
activitatea Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare eco
nomică și tehnică, astfel încît să
contribuie într-o măsură sporită la
lărgirea schimburilor comerciale și a
cooperării economice bilaterale. în a-

teatre

rile europene, la dezarmare și întă
rirea securității pe continent.
Primul-ministru al guvernului ro
mân și șeful Statului Major Gene
ral al Forțelor Armate ale Re
publicii Federale Nigeria, primministru, au
exprimat
serioasa
preocupare față de situația cri
tică din Africa australă și au con
damnat cu fermitate politica de aparfheid și discriminare rasială, mă
surile de represiune ale autorități
lor din Africa de Sud împotriva
populației majoritare din această
țară, precum și acțiunile regimului
rasist de destabilizare a statelor
independente din această regiune și
de pe întregul continent.
Primul-ministru
al
Guvernului
Republicii Socialiste România și
șeful Statului Major General al For
țelor Armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, prim-ministru. și-au
exprimat satisfacția față de re
zultatele vizitei oficiale și ale
convorbirilor care au avut loc
în acest cadru și au apreciat
că acestea vor contribui la în
tărirea și adincirea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Nigeria.
Șeful Statului Major General al
Forțelor Armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, prim-ministru, vice
amiralul Augustus Aikhomu. a ex
primat mulțumiri pentru primirea
caldă și ospitalitatea ’generoasă de
care s-a bucurat împreună cu de
legația sa și a adresat primului-ministru al Guvernului- Repu
blicii Socialiste România, Constantin
Dăscălescu,. invitația de a face o vi
zită oficială în Republica Federală
Nigeria, în viitorul apropiat.
Invitația a fost acceptată, data
efectuării vizitei urmînd a fi conve
nită pe cale diplomatică.

cest sens, au stabilit ca următoarea
sesiune a comisiei mixte să fie or
ganizată la Lagos în primul trimes
tru al anului 1989.
Principalele rezultate ale convor
birilor au fost consemnate intr-un
protocol, semnat de cei doi primminiștri la încheierea vizitei, care
cuprinde liniile directoare și acțiuni
vizînd amplificarea în continuare a
conlucrării economice româno-nige
riene.
Cei doi prim-miniștri au convenit
să urgenteze negocierile în vederea
semnării în cel mai scurt timp a
Acordului pe termen lung privind
dezvoltarea cooperării economice și
tehnice și a schimburilor comercia
le între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală Nigeria,
precum și a Acordului privind pro
movarea și garantarea reciprocă a
investițiilor de capital.
Primul-ministru al
Guvernului
Republicii Socialiste România și
șeful Statului Major General al For
țelor Armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, prim-ministru, au
făcut un larg schimb de pă
reri cu privire la principalele
probleme ale situației internațio
nale actuale și au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a acționa în
strînsă conlucrare pentru oprirea
cursei înarmărilor, eliminarea ar
ipelor nucleare și Înfăptuirea unui
program cuprinzător de dezarmare,
pentru soluționarea tuturor . proble
melor litigioase exclusiv pe cale paș
nică, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru con
solidarea păcii, securității și colabo
rării internaționale.
A fost exprimată încrederea că la
Conferința general-europeană de la
Viena se vor conveni acorduri și
măsuri concrete care să ducă la dez
voltarea colaborării intre toate ță-

★

★

exprimîndu-se sprijinul și solidari
tatea cu lupta dreaptă a popoare
lor din această parte a globului. în
context, vorbitorul a scos în evi
dență identitatea punctelor de ve
dere ale României și Nigeriei față
de activitatea țărilor nealiniate.
Am analizat împreună — a con
tinuat oaspetele — posibilitățile gă
sirii de noi domenii pentru dezvol
tarea cooperării economice bilatera
le. a activității în cadrul întreprin
derilor mixte româno-nigeriene și
de reactivare a comisiei mixte de
cooperare economică dintre cele
două țări. Relevind existenta unor
mari posibilități de cooperare bi
laterală, premierul a subliniat că
Nigeria poate beneficia de bogata
experiență a României în domeniul
agriculturii și al unor importante'
ramuri industriale, cum sînt con
strucțiile și reparațiile navale.
Oaspetele și-a exprimat convin
gerea că vizita sa în România va
contribui la extinderea pe mai de
parte a bunelor relații de priete
nie și colaborare pe multiple planuri
existente între cele două țări și po
poare.

La Palatul din Piața Victoriei s-au
încheiat, vineri, convorbirile oficiale
dintre
tovarășul
Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia,
și
vice-amiralul
Augustus
Aikhomu, prim-ministru, șeful Sta
tului Major General al Forțelor
Armate ale Republicii Federale Ni
geria.
In cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de caldă prie
tenie, a fost exprimată satisfacția
pentru rezultatele la care s-a ajuns
in timpul vizitei, precum și hotărîrea
guvernului celor două țări de a ac
ționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno-nigeriene,
pentru extinderea colaborării și
cooperării dintre România și Nigeria.
La încheierea convorbirilor, to
varășul Constantin Dăscălescu și
vice-amiralul Augustus Aikhomu au
semnat protocolul întîlnirii dintre
cei doi șefi de guverne. De aseme’nea, a fost adoptat Comunicatul pri
vind vizita oficială a primului-ministru al Republicii Federale Nige
ria în țara noastră.
★

La încheierea vizitei oficiale în
treprinse în țara noastră, vice-amiral
Augustus Aikhomu, primul-ministru
al Republicii Federale Nigeria, s-a
întîlnit. vineri dimineața, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale. Agen
ției române de presă — Agerpres,
Radioteleviziunii, ai unor publicații,
în declarația făcută cu acest pri
lej, premierul nigerian a exprimat
satisfacția și gratitudinea pentru pri
mirea sa de către președintele
Nicolae Ceaușescu. în cadrul discu
țiilor, deosebit de fructuoase — a
spus premierul nigerian — am con
statat eu satisfacție existenta unor
puncte de vedere identice în ceea
ce privește necesitatea decolonizării
Africii și a abolirii apartheidului.

★

Vineri,
vice-amiralul
Augustus
Aikhomu, prim-ministru, șeful Sta
tului Major General
al
Forțelor
Armate ale Republicii Federale Ni
geria, care, la invitația
primuluiministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, a făcut o vizită
oficială în țara noastră, a părăsit
Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
premierul nigerian a fost salutat de
tovarășul
Constantin
Dăscălescu,
prim-ministru al guvernului român.
Erau prezenți miniștri, alte per
soane oficiale.
Se aflau de față ambasadorul
României la Lagos și ambasadorul
Nigeriei la București.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.

Condiții de odihnă și sănătate pe Litoral

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ioneștii — 18 : (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18 ; (sala Ate
lier) : Faleza — 18
• Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) : Festivalul
internațional „George Enescu“. Edi
ția a Xl-a.
Orchestra de
cameră
„Tescana44 a Filarmonicii din Bacău.
Dirijor : Ovidiu Bălan ; Orchestra de
cameră „Ars Mundi" a Filarmonicii
„Oltenia14 din Craiova. Dirijor : Mo
dest Cichirdan. Solist î Ludovit Kanta (R. S. Cehoslovacă) — 17
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ! Cameristele
— 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Slugă la doi stăpîni —* 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor44
— 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo,
tempo — 19 ; (grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ —19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română44 (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie !
— 18
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului (premieră) — 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) ; Profesor dr. Omu — 18,30

cinema
• Nelu : SCALA (11 03 72) — 9; 11,30;
14; 17,30; 19,15,
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 (31 71 71) —
9; 11,30; 14; 18,30; 19, la grădină —
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Novftceștii : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13
• Duelul : FEROVIAR — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : VOLGA — 15;
17; 19
• Cucoana Chirlța : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Concurs : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zimblți, vă rog : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
• Viață și film : GRIVITA (17 08 58)
— 15,45; 18; 20
• Lovitură fulgerătoare : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30
• Statueta
schimbată :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Johann Strauss, regele neîncoronat
al valsului: UNION (13 49 04) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

La invitația Comitetului foștilor
luptători și veteranilor de război
împotriva fascismului, o delegație a
Comitetului sovietic al veteranilor
de război, condusă de gl. col. Sredin Ghenadi Vasilievici, locțiitor al
președintelui comitetului, a făcut o
vizită. de prietenie și pentru schimb
de experiență în țara noastră.
Oaspeții sovietici au fost primiți
de o delegație a Comitetului român,
condusă de președintele comitetu
lui, gl. lt. (r) Neagu Andrei, și au
purtat convorbiri privind activitatea
comună a celor două organizații de
veterani și foști luptători în ceea ce
privește lupta pentru pace, dezarma
re, în primul rînd dezarmare nuclea
ră. de educare a tinerei generații în
spiritul luptei împotriva neofascismului, neonazismului, terorismului și
rasismului.
★

Sub auspiciile Asociației de drept
internațional și relații internaționale
(A.D.I.R.I.), la București s-au desfă
șurat lucrările colocviului românosovietic pe diferite aspecte ale pro
blematicii dezarmării : reducerea ar
mamentelor strategice si nemilitarizarea spațiului cosmic ; reducerea
forțelor armate și armamentelor
convenționale : echilibrul militar și
problema doctrinelor militare ; In
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară și stabilirea de zone denuclearizate ; înghețarea și reducerea
cheltuielilor militare.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cerce
tători. cadre didactice universitare,
ziariști.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.
(Agerpres)

IAȘI :
Realizări
ale meșteșugarilor
Lucrătorii unităților aparținînd Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești Iași
au realizat, de la începu
tul anului și pînă în pre
zent. însemnate cantități supli
mentare de
confecții-textile,
tricotaje, covoare, încălțăminte,
obiecte de artizanat și altele.
Totodată, meșteșugarii ieșeni
au efectuat și un volum de
prestări servicii, peste preve
deri, în valoare de 4,4 milioane
lei. răspunzînd mai operativ
cerințelor cetățenilor.
în momentul de față. în ca
drul cooperației meșteșugărești
ieșene
funcționează
aproape
500-unități de producție și pres
tatoare de servicii, dotate cu utilaje și echipamente corespun
zătoare. (Manole Corcaci).

13,00
13,05
14,45
15,00
19,00
19.20
19.50

Telex
La sfîrșlt de săptămînă (color)
Săptămînă politică
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedia (coior)
Steaua fără nume (color). Emisiune-concurs de muzică ușoară
20.50 Film artistic (color). Opiul și bila
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Iubitorii
TRAGERILOR
LOTO 2 au din nou posibilita
tea de a beneficia de mari șan
se de cîștig, participînd la tra
gerea care se organizează du
minică. 25 septembrie. De notat
că. la o astfel de tragere, se
procedează la extragerea a 12
numere, în cadrul a 3 extrageri
„legate", cu posibilitatea de a
se obține cîștiguri și numai
pentru 2 numere extrase. Din
larga suită a cîștigurilor atri
buite nu lipsesc autoturismele
„Dacia 1 300“ și
importantele
sume de bani, de valori fixe și
variabile. Biletele, care au va
loare unică, de 10 lei. mai pot
fi procurate în cursul zilei de
azi. simbătă, 24 septembrie.
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „MULTIPLA" LOTO
DIN 23 SEPTEMBRIE 1988
FAZA I

Extragerea I : 71 54 l30 46 52 23
11 24 89
Extragerea a Il-a : 36 13 8 32 83
18 44 29 34

FAZ A A II-A

și octombrie cu avantajul tarifelor
reduse.
Oficiile județene de turism și
I.T.H.R. București oferă locuri în
hoteluri în stațiunea preferată și
cu sejur la alegere.

Frumoasele stațiuni de pe Lito
ral nu și-au epuizat. în timpul ve
rii, posibilitățile pentru odihnă și
sănătate. Vacanțele la Marea Nea
gră continuă în lunile septembrie

Extragerea a IlI-a : 2 64 10 85 39
35 76 53 41
Extragerea a IV-a : 31 68 22 24 83
1 37 36 5
Extragerea a V-a : 22 28 11 31 74
23 29 18 4
Extragerea a Vl-a : 5 76 26 55 14
46 30 70 90
Extragerea a Vil-a : 61i 75 13 46 79
17 89 52 31
Extragerea a VIII-a : 21 36 76 80
43 12 30 86 67
Fond total de cîștiguri : 1 248 188
lei, din care 82 024 lei report la
faza I.

Cu fapta și gîndul in slujba noului
2)

—

crare mai mult. Acest cocs
a ajuns, sub formă de
nipluri și de electrozi de
titudini, un drum așteptat
600 mm, la Combinatul de
cu speranță și primit cu
bucurie de siderurgișți.
oteluri speciale Tîrgoviște, la Combinatul siderur
— Acest cocs •— ținea să
gic Călărași, la Combina
precizeze directorul ad
tul
metalurgic
Cimpia
junct comercial al întreprin
Turzii, la Hunedoara, la
derii.
tovarășul
Benoni
Galați...
Vărzaru, a ajutat și ajută
— Dar acest episod — in
țara, economia națională;
tervine secretarul comite
prin folosirea sa crește pro
tului de partid, tovarășul
ductivitatea în otelării. se
reduce substantial consumul
Florea Sucală — ne-a de
de curent electric. Pînă în
monstrat nouă, întregului
prezent, s-au realizat pe
colectiv de la Întreprinde
instalație
circa
această
rea de produse cărbunoase,
9 000 de tone cocs cu
că putem mai mult, că estructură orientată și se
fortul de a deschide drum
putea realiza cu mult mai
noului
este întotdeauna
mult dacă furnizorii noștri . răsplătit prin
satisfacția
ne trimiteau spre prelureușitei. Această instalație,

(Urmare din pag. I)

realizată
din
indicația
secretarului general al par
tidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
este,
în primul rînd, o demon
strație că totul se poate
examen
realiza, că orice
poate reuși atunci cînd
există dorința reușitei și
cînd, toți ca unul, comuniștii se implică cu fapta
și gîndirea pe toată durata
materializării unui obiectiv.
Cu fapta și gîndirea s-au
Implicat, pentru realizarea
acestei instalații, comunis
tul Nicolae Marinescu, inginerul-șef cu pregătirea
fabricației, inginerii Andi
Năstăsoiu
și
Gheorghe
Marinescu, cuptorarii Ma
rin Mitrache, Aurel Tîlvan

și Ion Andrii, maistrul
principal Mihai Cerneanu
— oameni care luni în șir
au lucrat din proprie iniția
tivă, în regim de șantier,
pentru a vedea cum crește,
și pentru a-și crește ei
instalație,
înșiși moderna
unii, încare, pentru
seamnă și noul loc de mun
că. Pentru aceștia, ca pen
tru întreg colectivul de la
Cărbunoase, acest examen
nu constituie decît un pas
pe neîntrerupta cale a
noului, a progresului. Un
pas care, în curînd, prin
intrarea la întreaga capaci
tate a investiției, se rotun
jește frumos, îndreptățind
noi căutări, noi
eforturi.

CEA DE-A Xl-A EDIȚIE A FESTIVALULUI

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Fantezie și expresivitate
Simfonicul Radioteleviziunii a
fost, fără îndoială, una dintre bucu
riile festivalului. Pentru că tînărul
dirijor Vjekoslav Sutej, din Iugo
slavia, cu o elocventă carte de vi
zită (studii la Academia Santa
Cecilia din Roma, sub îndrumarea
lui Franco Ferarra, cursuri de per
fecționare cu Sergiu Celibidache,
premiu la concursul internațional
de dirijat „John Player" — S.U.A.,
turnee de succes), a făcut o deo
sebită impresie, in primul rînd in
pagina enesciană anume, cea dinții
Rapsodie. Tocmai pentru că este
o pagină atlt de des cintată, toc
mai pentru că o știm in atitea si
atitea formule de interpretare, in
diverse maniere de abordare... Sutej
este un temperament ardent, un
spirit mobilizator, are marea capa
citate a dialogului din prima clipă
cu orchestra, a comunicării deschi
se, fără arabescuri, a antrenării tu
turor în construcția sonoră respec
tivă; convinge că împreună (dirijorinstrumentiști) trebuie să hotăras
că, să reliefeze evenimentele, ima
ginile... Astfel, Rapsodia I, fără în
doială', i-a furnizat un excelent pri
lej de a-și demonstra talentul, fan
tezia, energia, vitalitatea. Orchestra

a sunat excelent și. în fața unei
astfel de situații, nu poți să nu re
marci cum muzicienii-instrumen-

tiști se dăruie., participă total la
actul interpretativ. dau prospeți
mea. tinerețchi necesare oricărei
tălmăciri. A fațst. intr-un anume fel
— după verva tînărului dirijor de
a intra in deualiile Rapsodiei, de a
o povesti, dtf a decanta esența de
amănunt, de a încerca să aibă
punctul lui dl’ vedere sensibil, pa
sionant — o .primă audiție". Apoi,
din colaboraica cu Ion Voicu —
maestrul depănind și de această
dată Concertul pentru vioară si or
chestră de Cleaikovski virtuoz, ro
mantic, ușor nostalgic — am admi
rat la Sutej respectul față de opi
niile solistului, față de anume prefe
rințe — ritmuri, intensități. Cu alte
cuvinte, este clară experiența aces
tui muzician la pupitrul Teatrului
de operă și balet din Zagreb, lăsindu-ne să întrezărim chiar în
clinația sa către muzica de scenă,
către muzica programatică. Deși nu
a fost lipsit de interes nici punctul
lui de vedere asupra Simfoniei a
IV-a de Drahms, Sutei mergînd in
special pe sublinierea pilonilor con
strucției, a sonorităților masive,
fără a insista asupra firelor drama
tice, a substanței ideatice.

Smaranda OȚEANU

Cvartetul de coarde „Gabrieli“
Prima și, poate, cea mai preg
nantă impresie pe care o capeți
audiind cvartetul englez de coarde
„Gabrieli", este aceea a unui vast
spațiu muzical stilistic și cultural
stăpinit cu autoritate ; iar aceasta
pe deasupra calității sonorității de
ansamblu, a personalității acesteia.
Este rezultatul aproane firesc al
unei activități colective de peste
două decenii, muncă susținută cu
răbdare, cu tenacitate, cu multă,
foarte multă înțelepciune. Astfel se
mlădiază și devin funcționale în
ansamblu prețioase date individua
le ale membrilor formației : relief
expresiv și dinamic susținut de o
frazare amplă, de un ton generos,
in cazul violoncelistului Keith
Harwey, inițiativă, pregnanță în
atac, o abilitate tehnică în genere
scrupulos etalată, la primul violo
nist John Georgiadis, maleabilitate
sonoră și fluență în susținerea con
ductului melodic, la cel de-al doi

lea. Brendan O’Reilly, o funcțio
nală încadrare în ansamblu in ca
zul violistului Jan Jewel.
Minuțios cultivată și atent con
trolată, sonoritatea de grun dobipdește, totuși, o pregnantă perso
nalitate pe care o regăsești, sub o
formă sau alta, în opus-uri aparținind unor stiluri diferite, de la
clasicismul vienez — mă glndesc
la Cvartetul op. 64 nr. 6, în re
major, „Ciocirlia" de Haydn, la
creații aparținind lui Britten sau
Dvorak. Departe de a cultiva acea
moliciune a tonului, acea savoare
melodică tipic vieneză pe care o
regăsești în cazul multor formații
de acest fel de tradiție centraleuropeană,
cvartetul „Gabrieli"
dezvoltă, în schimb, o sonoritate
pe cit de sobră pe atlt de consis
tentă și maleabilă, tonalitate tim
brală ce devine evident construc
tivă atit la nivelul structurii mari
a formei, cit și la acela al circu

lației în microstructură a. materia
lului tematic. Spirituale, cu evi
dente subtilități de culoare, apar
conturate cele Trei divertismente
aparținind lui Benjamin Britten,
creator de școală națională engleză
in epoca contemporană. In mod
cert, aspecte ale pitorescului me
lodic, etalate de compozitor cu o
anume savoare coloristică în Cvar
tetul în fa major de Dvorak, apar
plasate pe un plan secundar, evi
dențiate fiind temeinicia construc
ției, valoarea expresivă de tentă
melancolică a acestui opus. Iar
bucuria cunoașterii acestui, minunat
ansamblu a fost umbrită de un
unic regret, și anume acela de a
nu fi putut audia, in această inter
pretare, unul dintre marile opus
uri ale lui Beethoven, Schubert
sau Enescu.

Dumitru AVAKIAN

Un strălucit recital de vioară
lată un program bogat, cu o pro
nunțată notă concertantă, alcătuit,
în majoritate, din lucrări ce im
pun o conduită interpretativă spe
cială. Astfel, violonistul Maksim
Fedotov se autodefinește în arta
sa prin sunetul bogat, capabil să
penetreze, rezultînd dintr-o minuire fermă a arcușului, din vir
tuozitate, ușurință în deplasarea pe
scara intensităților, mobilitate rit
mică, viziune policromă asupra
sonorităților pe care le implică
partituri ca Tzigane de Ravel, Sui

ta spaniolă pe teme populare de
M. de Falia, Poemul de Chausson
sau Introducere și Rondo capriccioso de Saint-Saens ce au consti
tuit momentele cele mai importan
te ale programului său. Deopotri
vă, stăpînind un vast arsenal de
mijloace tehnice și expresive, vio
lonistul sovietic a construit intr-o
manieră personală discursul sonor,
pe cit de complex, pe atlt de uni
tar, in Sonata „Kreutzer" de Bee
thoven ; dialogul său cu talentatul
pianist A. Ardakov se impune aa o

premisă majoră în realizarea date
lor obiective ale lucrărilor aborda
te. Programul a mai înscris Sonata
nr. 6 de Hăndel și cea intitulată
„Trilul diavolului" de Tartlni ■—
pagini menite să etaleze nu numai
virtuozitatea instrumentală, dar șt
un nou punct de vedere
asupra
unor pagini de circulație.
Un recital reușit, pe care-l con
siderăm „omagiu" adus acelui ce
dă numele festivalului.

Veronica ZBARCEA

JOCURILE OLIMPICE ’88
Gimnasta Daniela Silivaș
— vicecampioană olimpică

la individual compus
Competiția feminină
de gimnastică din ca
drul Jocurilor Olimpi
ce de vară a continuat
vineri cu concursul
pentru atribuirea me
daliilor la individual
compus. Printre lau
reatele olimpice s-a
numărat și gimnasta
româncă Daniela Sili
vaș, care a obținut
medalia
de
argint,
după o evoluție fru
moasă, apreciată cu
note de 10,00 la para
lele și sol, 9,95 la să
rituri și 9,90 la bîrnă.
Medalia de aur a re
venit sportivei sovieti
ce Elena Șușunova,
iar cea de bronz a fost
ciștigată de Svetlana
Boghinskaia (U.R.S.S.).
Debutantă la o mare
Competiție a senioa
relor. tînăra gimnastă
româncă Gabriela Potorac s-a clasat in fi
nal pe un meritoriu
loc 4, în timp ce Au
relia Dobre, handica
pată de o lungă con
valescență, s-a situat
pe locul 6, astfel incit
în primele șase locuri
ale clasamentului fi
nal la individual com
pus au figurat toate
cele trei sportive din
țara noastră prezente
in acest concurs.
Întrecerea, urmărită
de 15 000 spectatori,

Șușunova, cu avanta
jul minim din primele
două zile, s-a menți
nut pe primul loc.

a fost deosebit de dis
putată, în lupta pen
tru medalia de aur înscriindu-se, încă de la
primul schimb, prime
le două gimnaste in
clasamentul provizo
riu, Elena Șușunova și
Daniela Silivaș, spor
tiva sovietică începînd
ultimul concurs cu un
avantaj de 50 de
miimi. Daniela Silivaș
a luptat cu mare am
biție, reușind două
exerciții perfecte la
paralele și sol, după
concursul la cele patru
aparate obținind un
total excelent : 39,850
puncte. Ea a recupe
rat insă numai 25 de
miimi, și astfel Elena

Pe stadionul olimpic au început
întrecerile concursului de atletism,
primul titlu revenind sportivei por
tugheze Roșa Moța, învingătoare în
proba feminină de maraton. Cîștigătoarea a fost cronometrată pe clasica
distanță de 42,195 km cu timpul de
2 h 25’40”. Proba masculină de
20 km marș s-a încheiat cu victoria
sportivului cehoslovac Jozef Pribilinec — 1 h 19’57”. La aruncarea
greutății masculin a terminat în

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 septembrie, ora 20 — 27
septembrie, ora 20. In (ară : Vremea
va fi predominant frumoasă în sudul

Iată clasamentul fi
nal al concursului in
dividual compus fe
minin : 1. Elena $ușunova (U.R.S.S.) —
79,662 puncte ; 2. Da
niela Silivaș (Româ
nia) — 79,637 puncte; 3.
Svetlana Boghinskaia
(U.R.S.S.) — 79,400
puncte; 4. Gabriela Potorac (România) —
79,037
puncte ;
5.
Natalia
Lascenova
(U.R.S.S.) — 78,875
puncte ; 6. Aurelia Do
bre (România) — 78,812
puncte ;
7.
Doerte
Thuemmler (R..D. Ger
mană) — 78,800 punc
te; 8. Dagmar Kersten
(R.D.
Germană) —
78,775 puncte ; 9. Dia
na Dudeva (Bulga
ria) — 78,725 punc
te; 10. Brandy Johnson
(S.U.A.) — 78,525 punc
te etc.

Întrecerile feminine
de gimnastică se în
cheie duminică, 25 sep
tembrie, o dată cu
desfășurarea concursu
lui special pe aparate,
sportivele
românce
fiind prezente in toate
cele patru finale.

na Samolenko (U.R.S.S.) — 8’44”
18/100, Natalia Artemova (U.R.S.S.)
— 8’44”30/100. în prima serie, locul
intii a fost ocupat de Elena Roma
nova (U.R.S.S.) — 8’48”47/100, pentru
finală obținind. de asemenea, cali
ficarea din această serie, între altele.
Elisa van Hulst (Olanda) — 8’48”
54/100. Angela Chalmers (Canada) —
8’48”60/100 și Lyn Williams (Canada)
— 8’48”70/100.
Proba masculină de 100 m plat
și-a desemnat, la rîndul ei, semifinaliștii, printre cei calificați numărindu-se Carl Lewis (S.U.A.), cu cel
mai bun timp din serii — 9’’99/100,
Linford Christie (Marea Britanie) —
10”ll/100, Denis Mitchell (S.U.A.) —
10”13/100. Calvin Smith (S.U.A.) —
10”16/100, Ben Johnson (Canada) —
10”17/100.

în concursul de tir. proba de
pistol viteză a fost cîstigată de
Afanasi Kuzmin (U.R.S.S.), cu un
nou record mondial — 698 puncte
(598 plus 100). Proba de mistreț
alergător a revenit norvegianului
Tor Heiestad, cu 689 puncte.
Proba masculină de 400 m liber
din cadrul concursului olimpic de
înot a fost ciștigată de Uwe Dassler
(R.D. Germană), care a stabilit un
nou record mondial, cu timpul de
3’46”95/100. Iată primii clasați în ce
lelalte finale disputate vineri : 100 m
fluture feminin ; Kristin Otto (R. D.
Germană) — 59” (nou record euro
pean) ; 200 m bras masculin : Jozsef Szabo (Ungaria) — 2’13”52/100
• (nou record european) ; 100 m bras
feminin : Tania Dangalakova (Bul
garia) — 1’07”95/100 ; ștafeta 4x100
m liber masculin : S.U.A. (Jacobs,
Dalbey. Jager, Biondi) — 3T6”53/100
(nou record mondial).

Sportivul francez Jean Franțois
Lamour a cîștigat medalia de aur în
proba de sabie. Medalia de argint a
revenit polonezului Janusz Olech, iar
cea de bronz italianului Giovanni
Scalzo.

vingător Ulf Timmermann (R.D.
Germană), cu 22,47 m.
în preliminariile probei feminine
de 3 000 m, atleta româncă Paula
Ivan a cîștigat seria a doua, cu
timpul de 8’43”10/100. califieîndu-se
pentru finala programată duminică.
Pe locurile următoare s-au clasat
Yvone Murray (Marea Britanie) —
8’43”73/100, Deborah Bowker (Ca
nada) — 8’43”81/100, Mary DeckerSlaney (S.U.A.) — 8’44”15/100, Tatia

Rezultate înregistrate la alte dis
cipline : volei — feminin : Peru —
R.P. Chineză 3—2 ; S.U.A. — Brazi
lia 3—2 ; masculin : Franța — Japo
nia 3—1 ; Olanda — Tunisia 3—0 ;
baschet — masculin : Spania — Ca
nada 94—84 (45—51) ; Brazilia —■
Egipt 138—85 (66—38) ; S.U.A. —
R. P. Chineză 108—57 (59—26) ; hand
bal — feminin : U.R.S.S. — Cote
d’Ivoire 32—11 (14—7) ; Cehoslovacia
— S.U.A. 33—19 (13—11).
(Agerpres)

țării, cu cerul variabil, și în general
instabilă în restul teritoriului, cu cerul
temporar noros. Vor cădea ploi ce vor
avea și caracter de aversă, local, în
vestul, centrul și nordul țării, îndeo
sebi în prima parte a intervalului. în
celelalte regiuni, ploile vor fi slabe,
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări la munte și în
estul țării din sectorul nordic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între

5 șl 15 grade, izolat mai coborî te în de
presiuni, iar cele maxime între 14 și
24 grade, ușor mai ridicate în sud. Di
mineața
se va semnala ceață slabă,
mai ales în vestul țării. In București :
Vremea va fi predominant frumoasă,
cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 9 și 12 grade,
iar cele maxime între 20 și 24 grade.
Dimineața, ceață slabă.

DEZARMAREA - NĂZUINȚA
TUTUROR POPOARELOR
In favoarea creării unei zone denuclearizate
în nordul Europei
STOCKHOLM 23 (Agerpres). —
Comentind
rezultatele
alegerilor
parlamentare desfășurate, duminică,
în Suedia, primul-minîstru. Ingvar
Carlsson, a relevat că Partidul Mun
citoresc Social-Democrat, de guvernămînt, și-a consolidat poziția. Atit
pe plan intern, cit și în politica ex( ternă, social-democrații continuă li1 nia lansată în timpul guvernării lui
Olof Palme, asasinat in februarie
1986. Pe planul politicii externe, re
levă agenția T.A.S.S., ei se pro
nunță pentru frînarea cursei înar
mărilor, în primul rind a înarmări

lor nucleare, pentru crearea unei
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, pentru încetarea experiențelor
nucleare, sint categoric împotriva
militarizării
Cosmosului. sprijină
lupta popoarelor pentru independen
tă națională. La inițiativa actualului
cabinet al Suediei, in perioada din
tre alegeri a fost adoptată o lege
privind boicotarea unilaterală a Re
publicii Sud-Africane. Pe de altă
parte, guvernul social-democrat apreciază că problema intrării Sue
diei în C.E.E. nu este de actuali
tate.

Pentru interzicerea imediată a tuturor
experiențelor nucleare
CANBERRA 23 (Agerpres). — La
Canberra continuă lucrările Confe
rinței Asociației parlamentare din
țările membre ale Commonwealthului, consacrată examinării diverse
lor aspecte ale dezarmării. In luă
rile lor de cuvînt, numeroși partici
pant au chemat la continuarea eforturilor în direcția consolidării
păcii și securității internaționale,
pentru adoptarea de noi măsuri in

domeniul dezarmării, subliniind ne
cesitatea interzicerii imediate a tu
turor experiențelor nucleare si a ar
melor chimice și biologice.
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, parlamentarii australieni s-au
pronunțat în sprijinul creării de
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, pentru transformarea
imediată a Oceanului Indian într-o
zonă liberă de arme nucleare.

Acțiune a „Forumului pentru problemele
păcii și războiului"
ROMA 23 (Agerpres). — în loca
litatea italiană Fieaole, de lingă Flo
rența, s-au deschis luciările unui
simpozion internațional pe proble
mele securității europene. La acțiu
nea inițiată de organizația pacifistă
„Forumul pentru problemele păcii și
războiului" participă oameni de ști
ință și politologi din o serie de țări

europene. Pe ordinea de zi a lucră
rilor sint înscrise teme ca „Teoria
politică și securitatea", „Dezarmarea
globală și stabilitatea în Europa" și
altele. După cum au declarat orga
nizatorii, simpozionul are menirea
de a asigura un schimb de infor
mații pe problemele războiului și
păcii, care stau in atenția întregii
umanități.

NAMIBIA: S.W.A.P.O. cere încetarea acțiunilor
provocatoare ale autorităților de la Pretoria
HARARE 23 (Agerpres®. — Pre
ședintele lOrgnnizației Poporului din
Africa de Sud-Vest
(SIW.A.P.O.),
Sam Nujoma, a avertizat asupra
campaniei de teroare, tensSune și in
timidare pe care forțele sud-africane o promovează în Namibia. în declarațiS difuzate de ageiiția namibiană de știri NAMPA, ®am Nujo
ma a ațrătat că această adțiune vine,
în contradicție cu atmosffera de li
bertate și democrație necesară pen
tru punerea în aplicare a rezoluției
435 a Consiliului de Securitate pri
vind acdesul Namibiei la indepen
dență. Eî a cerut secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, — aflat în vizită în R.S.A.
— să exercite presiuni asupra au
torităților de la Pretoria pentru a

pune capăt acțiunilor provocatoare și
teroriste împotriva civililor din Na
mibia, informează, din Harare, agen
ția Prensa Latina.

PRETORIA 23 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, aflat la Preto
ria în cadrul unui turneu pe care
îl efectuează în sudul Africii, a con
ferit cu președintele R.S.A., Pietșr
Botha. într-o conferință de presă
după reuniune, Cuellar a declarat că
principala problemă discutată a fost
cea privind aplicarea rezoluției 435
a Consiliului de Securitate al O.N.U.
asupra decolonizării Namibiei , în
cadrul amplu al reglementării pe
cale negociată a situației din sudvestul Africii.

In Africa de Sud se menține climatul de
încordare
PRETORIA 23 (Agerpres). — în
Africa de Sud. se menține climatul
de încordare, în mai multe orașe
înregistrîndu-se explozii. Postul de
radio sud-africnn a informat că nu
mai la Johannesburg, ca urmare a
unor explozii, cel puțin 32 de per
soane ău fost rănitei Ca și pînă.

acum, climatul de violență este în
treținut de elementele ultrarasiale
care nu văd cu ochi buni procesul
de negocieri de pace în sud-vestui
Africii.
Pe de altă parte, se relatează că
poliția sud-africană a arestat, la
Capetown, 11 militanți antiapartheid.

ANGOLA: Succese ale forțelor militare
guvernamentale
LUANDA 23 (Agerpres). — Forțe

le militare guvernamentale din An

gola (F.A.P.L.A.), care au acționat
într-o serie de operațiuni de luptă
în ultima perioadă de timp. în zone
din estul țării, au anihilat 300 dc elemente aparținînd grupării Unita —
informează agenția ANGOP. Potri

vit sursei, trupele guvernamentale
au recucerit
localitatea strategică
Munhango, din provincia Bie. De asemenea, in cadrul acțiunilor desfă
șurate de F.A.P.L.A. a fost cap
turată o importantă cantitate de
arme și muniții.

NAȚIUNILE
UNITE
■>

BELGRAD

Necesitatea sporirii și intăririi rolului 0. N. U.

Ședința Prezidiului
* C. C. al U. C. I.

în soluționarea problemelor ce confruntă contemporaneitatea
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— în cursul unei conferințe de pre
să, care a avut loc la sediul din
New York al Națiunilor Unite, pre
ședintele celei de-a 43-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., minis
trul argentinian de externe, Dante
Caputo, și-a exprimat speranța că
în lume se vor deschide noi posi
bilități pentru procesul negocierilor,
iar O.N.U. iși va spori rolul în în
tărirea păcii pe planetă. Trecînd în
revistă unele mutații pozitive din
domeniul dezarmării, președintele
Adunării Generale a atras atenția

asupra necesității activizării efortu
rilor pe plan internațional in di
recția reglementării conflictelor încă
nesoluționate, cum sînt cele din
Orientul Mijlociu și America Cen
trală. Arătînd că uriașa datorie ex
ternă și problemele comerciale au
devenit o piedică in calea dezvoltă
rii statelor — factor de bază al păcii
și stabilității politice —, președintele
Adunării Generale a O.N.U. s-a
pronunțat pentru lichidarea inechi
tăților din relațiile economice in
ternaționale.

BELGRAD 23 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. consacrată exami
nării modului de înfăptuire a politi
cii economice pe anul în curs. S-a
subliniat că evoluția de pînă acum
demonstrează necesitatea adoptării
de urgentă a unor măsuri suplimen
tare — la nivel federal, ca și în re
publici și provincii — în vederea
stimulării creșterii
producției
și
exporturilor.
De asemenea, s-a apreciat că este
necesar să fie analizate concret toate
urmările secetei din acest an. care
a provocat pagube evaluate la apro
ximativ un miliard de dolari..

MANAGUA

ORIENTUL MIJLOCIU

O decizie a guvernului nicaraguan
privind participarea la actuala sesiune
a Adunării Generale a O.N.U
MANAGUA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, și-a suspendat participarea la cea de-a 43-a sesiune a
Adunării
Generale a O.N.U. și la
reuniunea Consiliului permanent al
Organizației Statelor Americane, ca
urmare a refuzului S.U.A. de a acorda viză membrilor delegației nicaraguane — informează agenția
Prensa Latina. Ministrul adjunct de
externe, Victor Hugo Tinoco, a de
clarat, la o conferință de presă, că
Ambasada Statelor Unite din Mana
gua a anunțat că va acorda viză nu
mai președintelui Ortega și escortei

BEIRUT 23 (Agerpres). — Sesiu
nea parlamentului libanez, consa
crată alegerii noului președinte al
țării, convocată pentru vineri dimi
neața, a fost aminată, întrucît forul
legislativ al tării nu a întrunit nu
mărul necesar de membri.
Președintele Amin Gemayel. al
cărui mandat de șase ani a expirat
in noaptea de 22 spre 23 septem
brie, l-a numit pe Michel Aoun, co
mandant al forțelor armate naționa
le libaneze. în fruntea unui guvern
format numai din militari. Gemayel
a declarat că încredințează puterea
acestui guvern, a cărui sarcină este
accelerarea procesului de alegere a
unui nou președinte.

sale. Guvernul nicaraguan a califi
cat poziția americană drept ilegală
și arbitrară,
contrar obligațiilor
sale de țară-gazdă.
Pe de altă parte, agenția nicaraguană A.N.N. a informat că Nicara
gua a solicitat o reuniune de urgen
ță a Comitetului O.N.U. pentru re
lațiile cu țara-gazdă în vederea ana
lizării situației create ca urmare a
întîrzierii acordării de către S.U.A.
a vizei pentru delegația care l-ar fi
însoțit pe președintele Daniel Orte
ga în vizita sa la sediul Națiunilor
Unite.

După cum informează surse pales
tiniene, citate de agenția M.E.N.A.,
în ultimele 24 de ore s-au înre
gistrat noi ciocniri între palesti
nieni și forțele israeliene de ocupa
ție din Cisiordania și Gaza. Cele mai
puternice incidente au avut loc la
Tulkarm, Hebron, Nablus, precum și
în zona unor tabere de refugiați pa
lestinieni. Unitățile militare israe
liene au deschis focul, rănind cinci
persoane din rîndul demonstranților.
(Agerpres)

In sprijinul soluționării politice a conflictelor
din America Centrală
BRIDGETOWN 23 (Agerpres). —
Președintele Republicii Zimbabwe,
Robert Mugabe, a subliniat necesi
tatea respectării dreptului popoare
lor centroamericane și caraibiene de
a-.și soluționa problemele interne și
cele existente la scară regională,
fără nici un amestec din afară.
într-o
declarație la Bridgetown,
unde a întreprins o vizită oficială,
șeful statului Zimbabwean a arătat
că popoarele din regiune, ca popoa
re libere, trebuie să-și rezolve orice
situație sau conflict fără amestec
extern. în context, el și-a ex
primat sprijinul față de planul de
pace „Esquipolas II". semnat de
președinții centroamericani în au
gust 1987.

SAN SALVADOR 23 (Agerpres).
— Președintele Guatemalei. Vinicio
Cerezo Arevalo, a sosit la San Sal
vador. prima etapă a turneului său
în America Centrală.
După o primă rundă de convorbiri
cu președintele Salvadorului, Jose
Napoleon Duarte. Vinicio Cerezo a
declarat că cele două părți au ajuns
la „concluzii pozitiva". în special în
ceea ce privește importanta linei

ZAMBIA

Pregătiri în vederea
alegerilor generale
LUSAKA 23 (Agerpres). — C.C. al
Partidului Unit al Independenței
Naționale din Zambia a anunțat că
va prezenta 734 de candidați pentru
cele 125 de locuri in parlament in
cadrul alegerilor generale de la 26
octombrie. Potrivit constituției zambîene, din cele 135 de locuri în par
lament, 125 vor fi ocupate prin scru
tin. iar 10 deputați vor fi numiți de
președintele țării.
La 26 octombrie vor avea loc și
alegeri prezidențiale. Președintele
Kenneth Kaunda este unicul candi
dat la funcția supremă în stat.

reuniuni centroamericane la nivel
înalt, care, după toate probabilitățile,
va avea loc în ultima săptămînă a
lunii octombrie, precedată de o întîlnire a miniștrilor de externe ai
țărilor din regiune.

tAGENȚIILE DE PRESA

e scurt
PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a
conferit la Sofia cu Kaysone
Phomvihane, secretar general al
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. P. Laos.
Potrivit agenției B.T.A., au fost
discutate probleme ale relațiilor
bilaterale și aspecte de interes cointernațiomun din actualitatea
nală.

LA WASHINGTON a avut loc o
întrevedere intre vicepreședintele
S.U.A., George Bush, și ministrul
de externe sovietic, Eduard Șevardnadze. în cursul întrevederii
au fost abordate unele aspecte ale
relațiilor bilaterale, ca și o serie
de probleme ale vieții internațio
nale. Interlocutorii au dezbătut,
printre altele, probleme privind in
terzicerea armamentelor chimice și
biologice. Eduard Șevardnadze a
prezentat o serie de noi propuneri
sovietice, îndreptate spre interzice
rea acestor categorii de armamente.

CONVORBIRI.
în
încheierea
convorbirilor
lor,
președintele
R. S. Cehoslovace, Gustav Husak,
și președintele Indiei, Ramaswamy Venkataraman, au reafir
mat, Ia Praga, dorința țărilor lor

de a extinde și adînci relațiile bi
laterale pe diverse planuri, de a
acționa consecvent pe plan inter
național în favoarea dezarmării și
destinderii in întreaga lume.

ÎNTREVEDERE
COLUMBIANO-CUBANEZĂ. Președintele Co
lumbiei, Virgilio Barco, a avut o
întrevedere cu ministrul cubanez
al relațiilor externe, Isidoro Malmierca Peoli, care a efectuat o vi
zită la Bogota. Cu aqest prilej au
fost abordate probleme de interes
bilateral și aspecte ale situației
internaționale.
HOTARÎRE. Norvegia a hotărîț
să interzică temporar survolarea
teritoriului ei de către avioane aparținînd
țărilor
membre ale
N.A.T.O. Adoptarea acestei măsuri
a fost determinată de violarea în
repetate rinduri a spațiului aerian
al Suediei — țară vecină — de că
tre avioane militare americane
care au participat la recentele ma
nevre ale Alianței nord-atlantice
„Team-work 88",
REFERENDUM NAȚIONAL ÎN
MALDIVE. După ce Parlamentul
Republicii Maldive
l-a ales din
nou in funcția de șef al statului pe
președintele Maumoon Abdul Gayoom, hotărîrea a fost supusă vi-

RECUNOAȘTERI SEMNIFICATIVE:
„Dacă nu va fi impulsionată creșterea economică

nu va putea fi soluționată problema datoriilor
externe ale țărilor in curs de dezvoltare"
declară directorul general al F.M.I.
BERLINUL OCCIDENTAL 23 (Agerpres). — Directorul general al
Fondului Monetar Internațional, Mi
chel Camdessus, s-a pronunțat. într-o alocuțiune rostită în Berlinul
occidental, pentru promovarea de
către toate țările industrializate a
unei politici monetare Și economice
solide pe plan internațional, prin
care să fie realizată o creștere eco

Importante resurse financiare sint deturnate

de la destinația lor firească
aîimsă primul-minlsiru al Norvegiei
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Schimbarea relațiilor eco
nomice și comerciale inechitabile
dintre țările industrializate dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare și
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale sînt probleme a
căror soluționare va determina pro
gresul uman, a declarat primul-mi-,
nistru al Norvegiei, Gro Harlem
Brundtland, sosit în vizită oficială

„Obscurantismul electronizat"
- o fațadă pentru afacerism
In țările occidentale continuă să prolifereze mani
festările de misticism, de obscurantism religios. Aceste
fenomene își găsesc expresia în răspindirea fără
precedent a
sectelor religioase, care desfășoară o
intensă activitate de prozelitism, de manipulare a
conștiințelor, cu consecințe din cele mai dăunătoare
pe plan social și spiritual. Aproape fără excepție,
sectele se situează pe poziții politice profund reac
ționare, contribuind ia perpetuarea structurilor de

Ei dezlănțuie emoții primitive «și
încasează milioane de dolari prin
magia cuvîntului abil și prin spec
tacole de televiziune infățișînd
lupta dintre „satana" și „sfîntul
duh". Telepredicatorii din S.U.A.,
a căror cruciadă a depășit perime
trul țării, merită atenție : ei re
flectă tendințele anumitor cercuri
ale societății americane, unde igno
ranța servește drept mediu de cul
tură ideilor celor mai conservatoa
re cu putință.

Un epilog penibil
...La New Orleans, un bărbat
înalt și vînjos, cu părul ușor încă
runțit, iese dintr-un motel de ca
tegoria a treia, unde amatorii de
aventuri galante își aleg „însoți
toare" de ocazie, venite din toate
părțile. Limuzina bărbatului res
pectiv, un ..Lincoln", se află în
apropiere. Deodată, pe neobservate,
apar doi vlăjgani cu aparate de
fotografiat. Imaginile luate de ei
vor fi un motiv de „cădere" a
telepredicatorului Jimmy Swaggart
și vor zgudui cea mai puternică
biserică „electronică" din S.U.A. în
cele din urmă, „satana" i-a jucat
festa predicatorului, care țipa în
fața camerelor de luat vederi, agitind o biblie și amenințîndu-i pe
necredincioși cu chinurile iadului :
„Văd răutatea, văd păcatul!". Acum

inegalitate, generatoare de exploatare, ale orînduirii
capitaliste, cu deosebire în condițiile actuale de criză.
Dar această problemă are și un alt aspect important:
de cele mai multe ori, misticismul, întreținut și sporit
de diverși predicatori, constituie o sursă de enorme
ciștiguri. Așa cum este cazul „teleevangheliștilor"
americani, despre care relatează într-un articol publi
cația franceză „LE MONDE DIPLOMATIQUE". Repro
ducem articolul respectiv, în formă prescurtată.

America ride, sau coboară, rușina
tă, privirile.
Valul de „teleevanghelism" este
un fenomen tot mai vizibil in ul
timii ani in Statele Unite. Majori
tatea acestor predicatori sint ultraconservatori și reprezintă, de fapt,
„noua dreaptă" religioasă. Oferindu-și voturile, în 1976. reprezen
tantului Partidului Democrat, ei
au contribuit considerabil la ale
gerea lui Ronald Reagan în 1980 și
1984. Faptul că Pat Robertson,
candidatul lor, a renunțat să par
ticipe la campania alegerilor preli
minare nu a stopat valul acestei
mișcări capabile să influențeze se
rios politica americană. S-au re
flectat însă negativ asupra mișcă
rii scandalurile legate de întîmplări
ca acelea prin care a trecut Swag
gart.
...150 de coriști telegenici încheie
un imn religios în sala rotundă a
„Centrului familial de rugăciune"
al bisericii lui Jimmy Swaggart
din localitatea Baton Rouge, statul
Louisiana. Sînt prezenți circa 7 500
de enoriași, cărora li se adaugă
...30 milioane de telespectatori. în
fața lor. Swaggart ia microfonul în
mină și strigă : „Am păcătuit 1“
Buzele îi tremură. „Am păcătuit
pe ascuns (lacrimi în prim plan)
și vă cer iertare". De abia iși re
ține hohotele de plîns și pocăința
lui chinuitoare este înregistrată

splendid pe peliculă. Credincioșii
sînt zguduiți. Idolul lor s-a prăbu
șit, căci, în timp ce biciuia public
escapadele amoroase ale altora, el
însuși vizita moteluri de mina a
treia, cu rol de case de toleranță 1

„Industria
predicatorilor”
Spectacolul
continuă.
Curînd,
Jimmy Swaggart urcă la amvon,
dar de astă dată nu ține predică,
în locul lui, un alt propovăduitor
se adresează mulțimii : „Aveți in
tre cunoscutii dv. intelectuali ? Ei
bine, spuneți-mi. domnule inte
lectual. de ce laptele este alb. iar
iarba verde ?“ Un rîs de simpatie
în mulțime. „Uite, eu sînt om de
la tară și știu una si bună : nu
mă trag din maimuță". Strigăte.
Apoi oratorul vorbește despre
războiul pe care „diavolul" 11
poartă contra tuturor și. în sfîrșit,
ajunge Ia punctul inevitabil: „Avem
nevoie de sacrificiile voastre. Să se
ridice in picioare toti care pot să
dea cite cinci sute de dolari! Cite
o sută ! Cite cincizeci !“ Totul pe
fundalul unei melodii executate de
orchestră.
în rîndurile asistenței, mulți ti
neri. multi oameni simpli. Astăzi,
Swaggart, cel mai popular și mai
intransigent predicator, cel mai

îndemnul predicatorilor elec
tronici : „Trimiteți bani fără
întirziere"
(Desen din ziarul
„WASHINGTON POST")

ascultat în sate îndepărtate ori în
orașe, nu vorbește. în schimb, se
așază la pian și începe să exe
cute de zor imnuri religioase.
Mulțimea îl aplaudă frenetic. O
tinără femeie cade în transă. Un
bărbat rostește cuvinte de neînțe
les. Unii plîng de bucurie (pe
treptele estradei sînt puse la indemînă cutii cu șervețele pentru
șters lacrimile...).
Predicatorul, un om în vîrstă.
burtos, se scutură ca un dansator
de „rock". Iar pastorul Swaggart
continuă să cinte la pian cu mare
însuflețire și pricepere. Doar a
învățat cîndva împreună cu Jerry
Lewis, o stea a „rock“-ului. Tot
ce se petrece se transmite în direct
la televiziune.
John Camp, reporter al compa
niei de televiziune „WBRZ". care
urmărește de multi ani activi

Răsplata din „rai”
și... dolarii
de pe pămînt
Roy Jenkins, ziarist la „Balti
more Sun", comentează : Swag
gart este produsul situației din Su
dul îndepărtat, unde există sărăcie,
delăsare, calamități naturale frec
vente. El știe să atingă „struna"
spirituală a oamenilor din Sud, așa
cum fostul guvernator George
Wallace a știut, la vremea lui, să
o atingă pe cea politică. El apelea
ză la complexul inadaptabilității,
propriu sudiștilor, promițînd răs
plată în ceruri, în vreme ce oa
menilor cu vederi de stînga, in
telectualilor în general, le rezervă
„șansa" de a arde în „iad".
Acum Jimmy Swaggart se că
lește. Ceri drept, după spoveda

la Ciudad de Mexico. Guvernele Iatino-americane sînt nevoite să chel
tuiască aproape jumătate din buge
tele naționale pentru rambursarea
împovărătoarelor datorii externe ale
țărilor lor — a arătat primul-ministru al Norvegiei, care a adăugat că
astfel sînt deturnate importante re
surse financiare de la destinația fi
rească de finanțare a unor programe
economice și sociale în aceste state.

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE INDUSTRIALIZATE

Plaga șomajului se extinde
PARIS 23 (Agerpres). — La Pa
ris a fost dat publicității un ra
port asupra evoluției șomajului în
țările membre ale Organizației
pentru Cooperare Economică
și
Dezvoltare (O.E.C.D.). Potrivit ra
portului, citat de agenția A.D.N.,
numărul șomerilor înregistrați ofi
cial in cele 24 de țări membre ale
organizației se ridică la 30 mili
oane, dintre care 19 milioane în
țările vesî-europene.

In 1937, rata șomajului pe an
samblul O.E.C.D. a fost, în medie,
de 10,7 la sulă. Experții prevăd o
creștere a ratei la 11 la sută in
1938 și 1939.
Continuă să se mențină o rată
ridicată a șomajului în rîndul ti
nerelului. Astfel, în Spania 33,5 la
sută dintre șomeri sint tineri sub
25 de ani, iar în Italia 37,5 la sută
în acest cn și se prevede să
crească la 39,5 ia sută în 1939.

neri spre aprobare unui referen
dum național, in conformitate cu
constituția
țării.
Populația
cu
drept de vot din Arhipelagul Maldivelor (Oceanul Indian) se pro
nunță asupra acestui al treilea
mandat cu o durată, de cinci ani,
care ar urma să intre în vigoare
la 11 noiembrie.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A S.U.A. Ministerul
american al Finanțelor a anunțat
că in luna iunie deficitul balanței
comerciale se ridica la 12,54 mi
liarde dolari. Potrivit revistei
„Wall Street Journal", cercurile
financiare internaționale re aștep
tau doar la 9—11 miliarde dolari.

„PROBLEMA
GIBRALTARULUI". Premierul britanic, Margaret
Thatcher, care efectuează o vizită
oficială de două zile la Madrid,
s-a intîlnit cu Felipe Gonzalez,
președintele guvernului spaniol.
Cu acest prilej au fost examinate
in principal probleme economicocomerciale și valutar-financiare
ale C.E.E. în legătură cu proble
ma Gibraltarului, Margaret That
cher a apreciat că „nu este realist
să se spere într-o soluționare ra
pidă a contenciosului".

PRELUNGIREA STĂRII EXCEP
ȚIONALE ÎN SRI LANKA. Par
lamentul Republicii Sri Lanka a
prelungit cu încă o lună starea ex
cepțională impusă în țară din 1983.
Anunțînd această hotărîrc în par
lament, ministrul administrației
obștești a argumentat-o prin exis
tența unor tulburări interetnice în
zonele de nord, est și sud.

„COSMOS-1 973“. Cu ajutorul unei rachete purtătoare de tip
„Soiuz", în Uniunea Sovietică a
fost lansat satelitul „Cosmos-1 973“.
La bordul acestuia se află apara
tură științifică destinată continuării
cercetărilor spațiului cosmic.

ACCIDENT
FEROVIAR
IN
FRANȚA. In centrul localității
franceze Vuaron, departamentul
Moselle, un tren de mare viteză ce
circula pe ruta Grenoble — Lyon
a intrat în coliziune cu un auto
camion staționat pe șine între ba
rierele coborîte. în urma impactu
lui mecanicul și-a pierdut viața,
iar 50 de pasageri au fost răniți.

„ZIUA MONDIALA PENTRU COMBATEREA S.I.D.A.“. In încer
carea de a sensibiliza opinia publică in privința măsurilor ce se impun
pentru a stăvili răspindirea Sindromului Imunodeficientei Doblndite
(S.I.D.A.), Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a propus marcarea
la 1 decembrie a „Zilei mondiale pentru combaterea S.I.D.A". Directorul
general al O.M.S.. H. Nakajima, a declarat că, deși pentru moment con
taminarea și efectele S.I.D.A. constituie motive de preocupare în primul
rind pentru țările dezvoltate, sint totuși necesare măsuri pentru a evita
ca aceasta să devină o amenințare mondială la adresa sănătății umane.
Pînă la 31 mai a.c., 136 de state ale lumii anunțaseră un total de 95 433
de cazuri de S.I.D.A., America aflîndu-se in fruntea listei cu 71 343 cazuri,
urmată de Europa cu 12 414 cazuri.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
tatea lui Swaggart, i-a dedi
cat acestuia un telefilm special.
Autorul filmului spune despre
Swaggart : „E un om ciudat, dar
nu lipsit de talent. La început a
fost cinstit și sincer. Dar apoi l-au
tentat prea mult averea și puterea,
popularitatea, posibilitatea de a
manipula oamenii".
Camp a studiat pînă in cele mai
mici amănunte sistemul de condu
cere a „imperiului Swaggart", care
se află în mîinile șotiei acestuia, ale
fiului și rudelor celor mai apropia
te. Rezultatele acestor cercetări au
adus unele surprize. Unii din foștii
colaboratori ai „sistemului" spun
că nu totul e limpede aici. Organi
zația „Serviciul Spiritual Swaggart"
aduce 140 milioane de dolari pe an.
Ea include posturi de radio și tele
viziune, tipografii, școli, inclusiv
un colegiu, o biserică cu 7 500 de
locuri, internate, magazine. Toate
acestea sînt amplasate pe un teri
toriu enorm. Din unghiul cifrei de
afaceri, această întreprindere ocupă la Baton Rouge locul al doi
lea după uzina petrochimică, cea
mai mare din lume. De pe urma
apelurilor privind contribuțiile bă
nești, transmise prin televiziune
sau prin sistemul de computere
personale, organizația obține cite
400 000 de dolari pe zi I

nomică susținută. în context, el a
relevat că dacă nu va fi impulsio
nată creșterea economică nu va pu
tea fi soluționată problema datoriilor
țărilor în curs de dezvoltare. Tot
odată, M. Camdessus a cerut princi
palelor state occidentale să-și redu
că uriașele dezechilibre ale balanțe
lor lor de plăți.

nia sa publică, contribuțiile bă
nești au scăzut, dar asta înseamnă
pentru el un motiv in plus să se
pună pe treabă cu și mai mare
avint. cum, de altfel, a și promis.
Acești militanți evangheliști se
ridică cu furie Împotriva intelec
tualității, a persoanelor cu vederi
de stînga, a centriștilor, a darwinistilor. Apocalipsul se apropie —
spun ei — și ca atare nu are nici
un sens să se procedeze la refor
me sociale. Bineînțeles. numai
„bunii evangheliști" vor ieși teferi
dintr-un conflict nuclear.
Organele fiscale nu controlează
„biserica electronică". Aproape în
treaga ei activitate, inclusiv strîngerea de fonduri, este scutită de
obligațiile privind impozitele. Iu
birea și mila, predicate de la am
von, se transformă în ambiții de
putere. Pastorul Paterson,
care,
cum spun unii creduli, a „reușit",
doar datorită „forței
rugăciunii"
sale, să... abată ciclonul „Gloria"
de Ia litoralul statului Virginia,
și-a pus cu seriozitate întrebarea:
de. ce nu ar putea mișcarea să con
ducă guvernul, să alcătuiască Se
natul și Congresul în ansamblu?
Teleevangheliștii dispun în ge
nere de o bună dotare
tehnică.
Chiar și pastorii micilor biserici
din mediul rural folosesc intens
cuvîntul „organizație". Se
duce
peste tot o luptă serioasă pentru
atragerea de noi membri — în car
tierele de locuit, în cluburi etc.,
iar numărul celor convertiți este
scrupulos înregistrat. Presa „orga
nizației" se editează în tiraje enor
me, la televiziune sînt prezentate
tot mai multe seriale religioase în
stil siropos.
Propaganda teleevangheliștilor nu
e doar un fenomen ciudat, demn
de romanele lui Sinclair Lewis. Aceasta este una din cheile politicii
americane în viitoarele decenii
Dincolo de extravaganțele predi
catorilor cu largă audiență la tele
viziune se află realități sociale
marcate de teama zilei de mîine,
înfruntări de interese, sete de pu
tere și de cîștig. Vocea oamenilor
de afaceri răzbate puternic în pre
dici: în numele „providenței", tre
buie oprit orice progres social.

Aprobarea
noii constituții

brazilia

BRASILIA 23 (Agerpres). — Adu
narea națională constituantă a Bra
ziliei a aprobat, cu majoritate de
voturi.
proiectul noii constituții a
țării. Tn favoarea noii legi funda
mentale s-au pronunțat 474 din cei
495 de deputați prezenți la vot. Se
încheie astfel una dintre cele mai
prelungite dezbateri din parlamentul
țării, care au durat un an si opt luni,
cu privire la elaborarea noii consti
tuții braziliene.
Noua lege fundamentală urmează
să intre în vigoare la 5 octombrie
anul acesta, după semnarea sa de
către parlamentari și sancționarea
sa de președintele republicii. Jos»
Sarney.

ARGENTINA

Proiect de lege
controversat privind
crearea celui de-al 23-lea
stat al republicii
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). —
Senatul argentinian a aprobat un
proiect de lege potrivit căruia teri
toriul național Țara de Foc devine
al 23-lea stat al republicii. împreu
nă cu Arhipelagul Malvinelor (Falk
land) și alte insule din Atlanticul
de sud, a căror suveranitate este
disputată cu Marea Britanie — in
formează agenția Efe. Partidul de
guvernămînt Uniunea Civică Radi
cală împărtășesc ideea omiterii
Ma'. vinelor și a altor insule în
dispută pentru a nu obstrucționa
negocierile care se încearcă să fie
stabilite cu Marea Britanie. conform
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U.
Proiectul de lege privind crearea
noului stat argentinian va fi pre
zentat Camerei Deputaților. care în
urmă cu un an a aprobat o iniția
tivă ce nu include teritoriile dispu
tate cu Marea Britanie.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si dlfuzorll din Întreprinderi si Instltutll. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsflr București, Calea Grlvltel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII
40 360

