Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
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va efectua o vizită oficială de prietenie
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Producții de înalt nivel tehnic
și calitativ în întreaga economie
Ridicarea nivelului tehnic si calitativ al producției constituie una
din cerințele \ esențiale ce care
conducerea partidului o pune in fața
colectivelor de oameni ai muncii din
întreaga economie. ca o condiție
hotărîtoare pentru îndeplinirea cu
succes a obiectivelor actualului plan
cincinal. De altfel, atenția acordată
ridicării neîncetate a calității pro
duselor este reflectată de faptul că
există atit reglementări clare pentru
a stimula progresul în acest dome
niu, cît. si organisme special izate,
chemate să urmărească modul cum
se Înfăptuiește politica partidului în
privința calității producției. De ase
menea. în economie au pătruns me
tode moderne de asigurare și con
trol al calității, mai intii in unitățile
industriale implicate în programul
energetic nuclear. dar si în alte
ramuri de virf — precum industria
aeronautică si navală, electronică si
optică.
Toate acestea la un loc formează o
li .lă „zestre" informațională si or.„izatorică. dar reprezintă numai
</, început, un prim pas pe un drum
■Micii. în care eforturile tuturor oa
menilor muncii vor treoui să se am
plifice de la o perioadă la alta. Nu
mai departe decit la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 13 septembrie, secretarul
general al partidului a atras atenția
asupra necesității de a se lua toate
măsurile in vederea ridicării, in
continuare, a calității producției in
industria constructoare de mașini,
în acest context s-a cerut tuturor
factorilor care coordonează acest
sector, conducerii ministerului de
resort, centralelor si întreprinderilor
să se angajeze mult mai serios in
lupta pentru calitate, concentrind
larg toate forțele de cercetare din
industria constructoare de mașini.
Analizele efectuate, opiniile specia
liștilor converg spre o concluzie de
maximă importantă pentru' orien
tarea de perspectivă a activității
practice, și anume aceea că proble
ma calității este deopotrivă o ches
tiune de concepție și un atribut al
conducerii unităților din economie.
Adică, pentru a realiza produse de
calitate trebuie să se pornească de
la proiecte adecvate, de la o pregă
tire a fabricației corespunzătoare, de
la elaborarea unor tehnologii de
execuție si de control bine puse la
punct pină in cele mai mici amă
nunte. Cu alte cuvinte, in toate uni
tățile si sectoarele de activitate treb”<e create condiții tehnice, materiap' i organizatorice care să asigure
^_mai mult chiar, să impună —
Tilizarca unor produse da cea mai

bună calitate, care să răspundă per
fect cerințelor utilizatorilor.
Pentru aceasta, asa cum în repe
tate rinduri a subiiniat secretarul
general
al partidului, trebuie să spo
I
rească mult rolul stiintei ca forță
nemijlocită de producție. Pentru a
realiza produse de cea mai bună ca
litate. competitive, este nevoie de
materiale noi. de tehnologii noi. care
se pot realiza numai printr-o îmbi
nare strînsă a cercetării științifice
cu producția, prin promovarea susți
nută a progresului tehnico-științifie.
Calitatea este, totodată, un atribut
al conducerii, pentru că nu se, poate
realiza decît pe baza unei concepții
unitare, bine structurate la nivelul
fiecărei unități si ramuri de activi
tate cu privire Ia organizarea si des
fășurarea producției. Este greșită si
dăunătoare concepția că. prin consti
tuirea unor „cercuri ale calității",
bunăoară, pot fi rezolvate toate pro
blemele producției, organele de con
ducere colectivă din întreprinderi
fiind degrevate în acest fel de orice
preocupare care vizează promovarea
progresului
tehnic, modernizarea
proceselor de fabricație.
Literatura de specialitate abordea
ză cu din ce in ce mai multă insis
tentă problema implementării in’ eco
nomie a unor sisteme de asigurare a
calității — ca tehnică de ridicare a

nivelului calitativ al produselor. In
tr-adevăr. experiența dobindită de
unitățile care aplică pentru intreaga
producție asemenea sisteme, ca de
altfel și rezultatele remarcabile ob
ținute de firme de prestigiu din în
treaga lume, arată fără echivoc :
calitatea nu este ceva care se adau
gă într-un moment anunțe al produc
ției și nici nu se poate obține prin
simpla exprimare a dorinței unui
director ori chiar a unui întreg co
lectiv. Calitatea se construiește cu
migală și competentă, iar sistemul
de asigurare a calității este
o
pirghie indispensabilă in acest scop.
Cu toate acestea, extinderea sistemu
lui și a procedurilor Sale este foar
te lentă. Or. cauzele sint in cea mai
mare parte de ordin subiectiv : pe
de o parte, necunoașterea exactă. în
fiecare centrală și întreprindere, a
semnificațiilor si virtuților acestei
metode superioare de organizare si
conducere a producției, iar pe de
altă parte, teama că, aplicînd siste
mul. ar ieși limpede la iveală ca
rențe ale activității — acolo unde
acestea există —. printre care lipsa
perspectivei, goana după realizări
globale imediate, cu orice preț, aba
terile de la disciplina tehnologică.

Eugen RADULESCU

Prin aplicarea măsurilor pri
vind perfecționarea organizării
muncii și modernizarea produc
ției. creșterea gradului de înno
irea produselor și tehnologiilor,
prin urmărirea și sprijinirea ac
tivității productive pe fiecare
schimb a fost posibil ca o serie
de unități economice doljene să
livreze partenerilor de peste
hotare produse în avans, Așa
cum ne spunea inginerul Ion
Anghel. vicepreședinte al consiliului județean de control mun
citoresc al activității economice
Si sociale, au fost livrate, peste
sarcinile de export la zi. 82
tractoare multifuncționale, aparatai electric de înaltă tensiune,
mașini agricole, mașini pentru
industria lemnului, echipamente
electrice si altele. Cele mai bune
rezultate au fost obținute de în
treprinderile, de tractoare si
mașini agricole din Craiova, de
utilai greu, de mecanică Băilești. Combinatul chimic si In
stitutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru
transformatoare, motoare și aparatai electric de înaltă ten
siune de pe platforma „Electroputere". (Nicolae Băbălău).

(Continuare in pag. a IlI-a)

și a tovarășului Yang Shangkun,
președintele
Republicii
Populare
Chineze, in a doua decadă a lunii
octombrie 1988.

o vizită oficială de prietenie în Re
publica -Populară Chineză, la invi
tația tovarășului Zhao Ziyang, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez,

PilM LA TOVARĂȘUL M»CEAUSESCU
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, 29
septembrie, delegația Grupului democrat-creștin din Parlamentul eu
ropean, condusă de Egon Alfred
Klepsch, președintele grupului, care,
la invitația Marii Adunări Naționa
le. a efectuat o vizită în țara noas
tră. Din delegație au făcut parte
Michel Debatisse. deputat francez,
Constantinos Stravrou, deputat grec,
Axei Zarges. deputat vest-german,
Hanja Maij-Weggen. deputată olan
deză, Sergio Guccione, secretar al
grupului.
Conducătorul delegației a mulțu
mit pentru întrevederea acordată,
pentru posibilitatea oferită de a vizlta România și de a cunoaște realizările obținute de poporul român

în dezvoltarea economico-socială și
culturală a țării.
în timpul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej au fost abordate
probleme privind relațiile de cola
borare ale României cu țările mem
bre ale Pieței comune, pe plan ecotehnico-științific.
cultural,
nomic,
precum și posibilitățile existente
pentru dezvoltarea. în continuare, a
acestor raporturi. în acest context a
fost exprimată dorința de a se ac
ționa în continuare pentru intensi
ficarea legăturilor dintre Marea Adunare Națională și Parlamentul eu
ropean. apreciindu-se că acestea pot
să aducă o contribuție însemnată la
promovarea înțelegerii și colaboră
rii pe continentul european și in în
treaga lume.

în cadrul întîlnirii, președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat însemnătatea deosebită a intăririi conlucrării dintre statele continentulu.i
nostru, în vederea edificării unei
Eu rco*» a păcii. înțelegerii
_________ și cola___
boiurii. în același timp, a fost re
levat rolul important ce revine par
lamentelor și parlamentarilor in mai
buna cunoaștere ‘dintre popoare, in
lupta pentru soluționarea probleme
lor complexe ce confruntă omeni
rea. pentru înfăptuirea dezarmării,
instaurarea unui climat de destin
dere, securitate. încredere, pace și
cooperare în lume.
La primire au luat parte Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale, și Marin Ivașcu, vicepreședințe.

Ambasadorul Republicii Austria,
CU

prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele
Republicii
Socialiste România, t o v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe

Berta Braun, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Austria în țara
noastră. (Continuare in pag. a
V-a).

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ
PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
Am asistat de curînd la mai mul
te adunări generale de partid in uni
tăți unde planul fusese îndeplinit și
depășit. După cîteva aprecieri care
înfățișau succint realizările, dă
rile de seamă au propus participanților o perspectivă exigen
tă de examinare a activității colec
tivului. Nu, nu era o exigență arbo
rată pentru a epata, a face impresie.
Nici una retorică, inspirată de for
mule generale. Ea izvora din con
știința limpede a perfecționării pro
priei munci, a înscrierii ei pe noi
coordonate de ca1
litate și eficien
ță. Ceea ce im
presiona nu era
tăișul, ascuțimea
critică a unor âprecieri. ci. mai
ales, firescul cu
care erau rostite
și receptate : fap
tul că în colecti
ve cu realizări
prestigioase
se
găsea de cuviință
să se analizeze
autocritic propria
muncă, să se jaloneze limpede exi
gențele superioare care, mîine. vor
trebui să fie avute în vedere. Dez
baterile s-au soldat cu programe de
muncă viitoare — materializare vie
a atitudinii critice și autocritice.
Este în aceasta o ilustrare vie a
modului partinic, revoluționar de a
înțelege critica și autocritica, de
a răspunde cerințelor partidului
nostru, ale secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniate din nou în Tezele din
aprilie și in Expunerea la Consfătui
rea de lucru cu activul și cadrele de
bază din domeniile activității organi
zatorice, ideologice si politico-educa
tive. în această lumină, impor
tanța deosebită a promovării criticii
și autocriticii constă in funcția lor de
adîncire a democrației noastre de
partid și sociale, de sporire a contri
buției personale la soluționarea pro
blemelor care se ivesc in procesul
muncii, al dezvoltării, de afirmare a
combativității, a
spiritului revolu
ționar în practica vieții de zi cu zi.
Dezvăluirea unor lipsuri și deficien
te, a unor nereguli sau inconsecven
țe prin intermediul criticii și auto-

criticii nu trebuie apreciată în nici
un fel ca semn al unei slăbiciuni,
ci, dimpotrivă, al maturității politi
ce și ideologice, al preocupării pen
tru perfecționarea muncii în toate
laturile sale, al stimulării răspunde
rii pentru bunul mers al activității
in fiecare colectiv.
Actualitatea acestor aprecieri și
cerințe devine cu atît mai pregnan
tă dacă avem ta vedere că în procesul practicii intilnim și înțelegeri
greșite ale criticii și autocriticii, ale
rolului pe care îl au în asigurarea

te, ci pentru a se „justifica", pen
tru a se „explica" o stare de fapt.
Autocritica, atîta cită există, este in
asemenea cazuri formală, pentru că
ea nu constituie acel moment de
examinare adincă a
unei situații
pentru a schimba, a îmbunătăți, ci
eșuează intr-un simplu exercițiu de
limbaj. Așa se
face că peste un
timp cind situația revine in aten
ție, se recurge tot la... autocritică,
„partitura"
se repetă,
cel mult
schimbîndu-se pe ici, pe colo cite un
motiv.
în asemenea si
tuații nu se Înțe
lege
un
lucru
simplu : că actul
critic și autocri
tic nu are sem
nificație, nu poa
te fi conceput de
cit ca un. moment
al acțiunii prac
tice, în care se
regăsește și prin,
intermediul
că
reia se măsoară.
Desprinse
de
dreapta lor măsură — activitatea
concretă de
perfecționare a muncii, angajarea
deplină
în
această
direcție —
critica și autocritica nu sint eficiente.
Tocmai de
. _ aceea,
____ ,_____
modul____
cum____
funcționează critica și autocritica poate
fi socotit un barometru al sănătății
morale a unui colectiv, al disponi
bilității de a-și evalua corect
munca, un adevărat „indicator" —
unul din cei mai elocvenți indica
tori — al șanselor de a progresa, de
a-și îndeplini sarcinile economicosociale. în momentul in care critica
nu se exercită cum se cuvine, nu se
poate vorbi doar de o neglijare a unei
metode a muncii de partid, a demo
crației noastre, ci de nesocotirea unei
forme esențiale de valorificare a po
tențialului de muncă și creație al
unui colectiv sau altuia in proce
sul firesc al perfecționării muncii.
De aici decurge
prima cerință.

Funcția socială și eficiența
criticii și autocriticii

PRIN UTILIZAREA DEPLINĂ A CAPACITĂȚILOR DE TRANSPORT

întreaga recoltă de toamnă - livrată
și depozitată în timp scurt, fără pierderi!
In procesul recoltării și depozi
tării producției, organizarea și des
fășurarea ireproșabilă a transpor
tului constituie o verigă de bază,
de care depinde hotăritor ca toate
produsele adunate să fie puse la
adăpost in același ritm cu recolta
rea. Este cit se poate de evident
că orice dereglare survenită pe
fluxul transportului este de natură
să determine situații nedorite pri
vind depozitarea temporară a pro
ducției in cimp, cu toate consecin
țele ce decurg din aceasta. Mai este
de adăugat, ca un fapt important,
că la unele culturi, cum sint soia,
sfecla de zahăr, porumbul recol
tat in boabe, sorgul, legume
le și fructele in general, asigurarea in număr suficient a
mijloacelor de transport condițio
nează direct realizarea vitezelor de
lucru stabilite la recoltare. Tocmai
de aceea, finind scama de posibi
litatea înrăutățirii vremii, ceea ce
în această perioadă poate surveni
de la o zi la alta, în ansamblul
măsurilor întreprinse pentru buna
desfășurare a recoltării culturilor
de toanină, organele si organizațiile
de partid, organele agricole jude
țene. consiliile populare comunale
și conducerile unităților agricole
au datoria să urmărească si să
asigure in permanentă corelarea
perfectă a capacității de recoltare
cu cea a mijloacelor repartizate la
transportul producției, astfel incit
tot ceea ce se adună intr-o zi șă
fie în aceeași zi pus la adăpost în
cele mai bune condiții.
Desfășurarea pină în prezent a
campaniei de recoltare evidențiază
ca un fapt pozitiv că în majorita
tea județelor cantitățile de produse
adunate au fost livrate operativ
direct la bazele de recepție sau la
unitățile prelucrătoare. Cu toate
acestea, sint de semnalat și situa
ții cind. în unele județe, însemnate
cantități de produse. îndeosebi de
sfeclă de zahăr și porumb, au stat
sau se mai află încă depozitate in
grămezi pe cimp. sub cerul liber,
de mai multe zile. Analiza acestei
stări de lucruri necoresounzătoare
denotă că principalele cauze con
stau in deficiențele existente in or
ganizarea transportului producției.
Este tocmai ceea ce evidențiază ne
cesitatea ca in fiecare unitate agri
colă să fie luate măsuri ferme pen^tru a se-asigura utilizarea cu ran-

DOLJ: Livrări
suplimentare
la export

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, va efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

dament maxim a mijloacelor, re
partizate la transportul producției.
Efectuarea a cite 3 sau 4 curse pe
zi și chiar mai multe, în funcție de
distanta de transport, impune, ca
o primă cerință, asigurarea forțe
lor necesare atit în cîmp, la încăr
carea producției, cit și la bazele de
recepție, la descărcarea acesteia.
Totodată, prin organizarea perfectă
a recoltării și încărcarea de seara
a unei părți din mijloacele de
transport se evită aglomerările în
orele de virf la bazele de recepție
și implicit imobilizarea timp de mai
multe ore a mijloacelor de trans
port. Deosebit de important pentru
mărirea capacității de transport
este ca în fiecare unitate agricolă
să fie utilizate toate atelajele, in
clusiv cele ale cetățenilor din loca
lități. îmbunătățirea activității de
transport si depozitare a recoltei
impune și rezolvarea altor aspecte
ce țin de competenta organelor

agricole centrale. Este vorba in
principal de asigurarea ritmică a
cantităților necesare de combusti
bil pentru folosirea la întreaga
capacitate atit a mijloacelor repar
tizate de la unitățile de transport
specializate, cit și a mijloacelor din
proprietatea unităților agricole. în
ultimele zile, corespondenții noștri
din unele județe au semnalat si
tuații cind. din cauza dereglărilor
în aprovizionarea cu combustibil,
parcul de mijloace de transport
aflat la dispoziția unităților agri
cole nu a putut fi folosit la întrea
ga capacitate. Acestea sînt doar
cîteva din aspectele ce trebuie să
stea permanent in atenția condu
cerilor de unități, a organelor com
petente. spre a se asigura în fie
care unitate agricolă transportul
rapid si depozitarea în bune con
diții a întregii recolte de toamnă,
pentru a se evita cu desăvirșire
orice pierdere de producție.

Urgentați semănatul griului!
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STADIUL INSÂMINȚĂR1I GRIULUI, în procente, pe județe, in seara zilei
de 28 septembrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

Colectivul întreprinderii de
mașini-unelte și agregate din
Capitală a obținut rezultate im
portante in îndeplinirea planu
lui la producția fizică, în con
dițiile creșterii productivității
muncii și reducerii cheltuielilor
materiale. Printre ultimele rea
lizări importante ale muncitori
lor și specialiștilor de aici se află
și strungurile carusel asistate
de calculator, utilaje capabile să
execute cu o mare productivi
tate mai multe operații de pre
lucrări.
în fotografie: un aspect de
muncă din secția montaj strun
guri carusel, unde se prelu
crează o roată dințată pentru
platoul unui nou strung cu dia
metrul maxim al piesei de pre
lucrat de 12 500 milimetri. (Eu
gen Dichiseanu).

• ••

• ••

unui climat sănătos la fiecare loc de
muncă. Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de
lucru pe problemele activității orga
nizatorice, ideologice și politico-edu
cative, „critica și autocritica nu tre
buie să devină o formalitate, ci un
principiu de bază al activității parti
dului, al analizei stărilor de lucruri
și al tragerii concluziilor și învăță
mintelor pentru activitatea viitoare".
Prin frecvența cu care este întîlnită, prin efectele negative pe care
le generează, se cuvine menționată
mai intii ceea ce s-ar putea numi
mentalitatea justificativă, ca atitu
dine care mimează critica și auto
critica autentică, reală. Firește că
în apariția unor deficiențe, a unor
neîmpliniri sînt uneori implicate și
cauze de ordin obiectiv. Acest gen
de critică și autocritică nu este însă
preocupat să înțeleagă ponderea fac
torilor obiectivi și subiectivi în evo
luția unei situații, „cauzele obiecti
ve" sînt invocate doar ca un fel de
„plapumă" pentru a acoperi deficien
țe ce țin evident de oameni, de dis
ciplină și răspundere. Lucrurile sînt
analizate nu pentru a fi îndrepta-

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •
„Am cărat var, / Am
cărat soare, / Nisip lu
nar / Cleștar de izvoare / /
Am cărat fier, / Am cărat
cer, / Oameni frumoși, /
Arbori umbroși / / Am adus
răcoare, / Munții din zare /
Cintec de nai... II Pe
acestea toate / Le-am zidit
in cetate". Versurile de
mai sus, aparținînd unui
„poet al cetății" și voind a
sublinia într-o metafora
simplă și clară elementele
din care s-a întrupat mu
nicipiul Gh. GheorghiuDej, sînt într-atît de mult
confirmate. de adevărul
orașului incit efortul ar
tistic al poetului pare in
fim. Rămîne pregnant efor
tul de a construi, Pentru
că autorul a zidit efectiv
cetatea. Este unul dintre
zecile de mii care, trăind
aici de pe la începuturi,
au visat, au gîndit, au filtrat prin sufletul lor și au
închegat, din beton, din
oțel, din „arbori umbroși"
și, mai ales, cu „oameni
frumoși" splendorile acestui oraș. ’
Tocmai cînd, ca reporter
„bătrin", mă pregăteam
depăn
propriile
să-mi
amintiri despre începuturile ivirii pe lume a ora
șului Onești, mi-au căzut
sub priviri rîndurile unui
redutabil prozator, originar
de prin partea locului :
„Atîtea
scrieri
despre
Onești încep cu stereotipa
scenă a unui cîmp gol pe

care apar niște camioane
din care coboară niște oa
meni care bat niște țăruși
și incep să măsoare fun
dațiile viitoarelor case și
fabrici. Da, imagine uzată,
dar
trăită intr-adevăr".
Este exact așa. O atare
imagine, îndelung uzitată,
se cere
înțeleasă nu ca
exercițiu
literar
(supus

țea stradală, un parc su
perb, muzeu de istorie,
bibliotecă municipală, ga
lerii de artă etc., etc...
Adică tot ce i se cuvine
unui oraș modern. Este,
pur și simplu. „îngropat"
în vegetație si flori (citi
. .
locuitori atiția arbori, iar
anual se sădesc cite zece
flori pentru fiecare locui-

au apărut în decursul a
doar trei decenii, orașul se
împarte, în vorbirea local
nicilor, in „vechi" și „nou"
(poate numai pentru că,
în rostirea curentă, „nou"
și „mai nou" sînt formu
lări incomode). „Vechi"
este ce s-a ridicat pină in
urmă cu aproximativ două
decenii,
reprezentînd
o

0 „cetate a muncii, cu oameni

frumoși și arbori umbroși"
uzurii), ci ca exprimare și
confirmare a unui adevăr
care nu poate fi înfățișat
decît prin el însuși. Mu
nicipiul are acum aproape
55 000 de locuitori, 18 765
de apartamente (exclusiv
în blocuri noi). 38 de uni
tăți de învățămint
(între
care 5 licee) cu 220 săli
de clasă și 635 de cadre
didactice, un spital cu 1 018
paturi, casă de cultură, 2
stadioane și 25 de terenuri
de sport, 11 săli de gim
nastică (este orașul din
care a țișnit gloria gim
nasticii feminine româ
nești) și alte dotări spor
tive, o modernă bază co
mercială, o splendidă re-

tor al orașului). Este un
oraș în totalitate fără pe
riferii (pe oriunde ai pă
trunde, intri direct intre
blocuri).
Fusese, pină în urmă cu
35 de ani, un sat oarecare
la confluența a 4 ape de
munte (Oituzul, Trotușul,
Tazlăul, Cașinul). Pe fosta
uliță mare a satului trece
acum bulevardul Oituz, dar
numai
cei „bătrîni" mai
știu ce a fost. Din satul
de odinioară a mai rămas
în oraș o singură casă (cu
valoare muzeistică și ser
vind drept „casa grădinii"
în parcul mare al orașu
lui). Și totuși, aici unde
clădirile, străzile, copacii

mai mică parte a orașului
și de o altă factură arhi
tectonică (pe atunci orașul
găzduia aproximativ un
sfert din populația actua
lă). „Noul" este, firește,
restul : efectiv mai impo
zant prin dimensiuni și
modernitate, prin
armo
nie și funcționalitate, printr-un echilibrat
i
și dezinvolt joc: de forme, volume
și culori, Partea aceasta
de oraș, mai nouă, ne
vorbește, ca peste tot în
România, despre ceea ce a
adus, a clădit și a înscris
în nemurire perioada de
după Congresul al IX-lea
al partidului, epoca celei

mai dinamice dezvoltări
din Istoria noastră.

★

Asist, în superba sală de
spectacole a casei de cultură, la festivitatea decer
nării
„Ordinul
Muncii"
clasa I municipiului de
la apa Trotușului pentru
locul intii ocupat în intrecerea
socialistă
dintre
municipiile
țării în anul
1987. Atmosferă solemnă,
emoție, zîmbetul discret al
învingătorilor într-o com
petiție grea. De la pupi
trul vorbitorilor, primă
rița, Elena Floareș, iși ci
tește raportul asupra în
deplinirii indicatorilor. Re
țin pe sărite : „Pentru ac
tivitatea sa din domeniul
economic și social-gospodăresc, municipiul a mai
primit „Ordinul Muncii"
clasa I în 1977, apoi „Or
dinul Muncii", clasa a
III-a în 1982 și 1985 și...
clasa a Il-a in 1984..." (și,
desigur...
lista
rămîne
deschisă,— n.n.). Apoi: „In
întrecerea
socialistă
pe
anul 1987. municipiul nos^tru a obținut un număr de
3 641 puncte realizate prin
depășirea indicatorilor, din
tre care : producția indus
trială s-a realizat în pro
cent de 204 la sută, pro
ducția fizică industrială —
414 la sută, investiții puse

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)
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Inițiativa aparține secretariatului
Comitetului județean de partid Vrancea. Organizații
controlate — 57
(comitete și organizații de bază din
unități economice din industrie și
agricultură, comerț, cooperație etc.).
Tema controlului : Cum
participă
cadrele cu funcții de răspundere Ia
activitatea de partid in organizația
din care fac parte ? Ce anume a
determinat această opțiune ? Expli
că tovarășul Grigore Dima. secretar
cu problemele muncii organizatorice
al comitetului județean de partid :
„Observațiile
în
timp asupra
pulsului vieții de partid ne-au ară
tat că nu peste tot cadrele cu func
ții de răspundere din diferite unități
economico-sociale se
implică te
meinic, potrivit îndatoririlor statu
tare, in viața organizației de partid.
Mai mult : unele sint nelipsite, chiar
active, cind află că la adunarea ge
nerală a comuniștilor vine un to
varăș -de la municipiu sau județ ;
cțnd insă nu se anunță asemenea
participări, ba
„sint
chemate la
centrală", ba „la județ", ba „nu-și
văd capul de treburi". In consecință,
se socotesc îndreptățite la... derogări
de la îndatoririle de comuniști. Or,
așa ceva nu poate fi îngăduit. In
Tezele din aprilie.
secretarul ge
neral al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, argumenta din
nou, cu deosebită fermitate, ideea
întăririi răspunderii individuale, a
tuturor comuniștilor, cu deosebire a
cadrelor de conducere, faptul că
acestea din urmă trebuie să se im
plice mai hotărit în activitatea de
partid, să raporteze periodic în fața
comuniștilor asupra felului cum iși
îndeplinesc sarcinile profesionale și
politice încredințate. Tocmai de la
aceste premise am
pornit și noi
atunci cind am inițiat controlul in
cele 57 de organizații".
Nu vom intra aici în detaliile con
statărilor. Acestea conduc, in esență,
la două remarci : a) La întreprin
derile de scule și echipamente hi
draulice, de tricotaje, confecții din
Focșani, materiale de construcții
Doaga, I.A.S. Mărășești.
comunele
Corbița, Vidra etc., participarea ac
tivă la viața de organizație a cadre
lor cu munci de răspundere este o
realitate. Acestea iau parte sistema
tic la. dezbaterile
comuniștilor în
rindurile cărora se numără, ajută
la cristalizarea soluțiilor de perfec
ționare. la
promovarea criticii si
autocriticii, a
climatului
propice
schimbului de Idei, afirmării spiri
tului novator, revoluționar. în atare

circumstanțe. capacitatea organiza
țiilor de partid de a mobiliza toate
forțele pentru îndeplinirea sarcinilor
de plan — oglindă fidelă a eficien
ței activității de partid — apare ca
un corolar logic și firesc și se sol
dează cu rezultatele așteptate, b)
Dimpotrivă, ignorarea îndatoririlor
statutare de către unele cadre de
conducere, absenta lor de la acțiu
nile politico-organizatorice
menite
să unească forțele colectivului, să
îndrepte, potențialul de creație pe
făgașul unei activități rodnice au
diminuat puterea de afirmare a unor

efectuat, s-au formulat direcții pre
cise de acțiune pentru o mai siste
matică implicare a cadrelor cu func
ții de răspundere în activitatea or
ganizațiilor de partid din care fac
parte. Dar controalele se desfășoară la
anumite intervale, nu au loc în fie
care zi. Normal. Ce se întimplă cu
ceea ce ridică ele în prim-planul
atenției ? Am mers mai întil la Co
mitetul municipal de partid Focșani.
Aici — reținem de la tovarășul Ni
colae Ciubotaru. secretar cu proble
mele muncii organizatorice — ana

aceștia acționează pentru îndeplini
rea întocmai a răspunderilor încre
dințate a determinat, cum era și
firesc, creșterea standardului de
responsabilitate, o atitudine matură
față de îndatoririle de comunist, În
tărirea rolului de conducător politic
al organizației de partid pe locul de
muncă. Participarea la viața de or
ganizație este mai presus de o func
ție sau alta. Ea este, cum s-a mai
spus, o îndatorire statutară a fie
cărui comunist. Ea probează nivelul
răspunderii comuniste. Antrenarea
tuturor comuniștilor la desfășurarea

ÎNDATORIRILE STATUTARE
-ACELEAȘI PENTRU TOȚI COMUNIȘTII!
Cum participă cadrele cu atribuții de conducere
la activitatea organizațiilor de partid
organizații de partid de la unități
precum trustul I.A.S., Asociația
economică, intercooperatistă Gugești,
„Integrat.a“-Adjud etc. Și
această
constatare de ordin practic vali
dează profunzimea teoretică și ma
rea Însemnătate a ideii cuprinse in
Tezele din aprilie, care subliniază
din nou, cu putere, că: „îndeplinirea
rolului de forță politică conducă
toare presupune implicarea activă,
cu intreaga răspundere, a fiecărei
organizații, a organelor de partid, a
fiecărui membru al
partidului, in
înfăptuirea politicii partidului, in
desfășurarea in eele mai bune con
diții a activității din toate domeni
ile".
Revenind la controlul evocat, se
cretariatul Comitetului județean de
partid Vrancea a decis ca o aseme
nea analiză să se întreprindă și de
către organele și organizațiile
de
partid din ■ subordine ; Ia proxima
instruire de partid cu activul, la
analizele lunare privind îndeplinirea
indicatorilor economici, analize efec
tuate cu secretarii comitetelor
de
partid și directorii de unități, s-au
prezentat
concluziile
controlului

liza participării cadrelor cu funcții
de conducere la activitatea organiza
țiilor din care fac parte s-a extins
în 25 de comitete de partid și or
ganizații de bază. S-au relevat și
experiențe bune, dar și neajunsuri
serioase. în citeva
împrejurări —
față de cele constatate — a fost
necesară intervenția directă a birou
lui comitetului municipal de partid,
care, de exempli’, a pus in discuție
lipsa de implicare a cadrelor
cu
fuijcții de conducere de la între
prinderea „Metalurgica" in activita
tea de partid, lipsa de fermitate a
comitetului de partid de aici, indicindu-se și măsurile ce se impun.
Printre cei peste 20 000 de comuniști
din organizațiile de partid din mu
nicipiu. cu care s-au purtat in acest
an discuții individuale, în
rîndul
celor peste 15 000 de membri de
partid care au prezentat raportul
comunist in fața adunărilor generale
s-au aflat, in primul rind, in spiri
tul orientării date de comitetul mu
nicipal de partid, membrii de partid
care dețin funcții de conducere.
Exercitarea sistematică a controlului
de. partid asupra modului in care

INCURSIUNE ÎN UNIVERSUL

vie. eficientă a vieții interne de
partid anulează orice tendință de a
ignora — mai. voalat ori mai direct
— obligațiile de comunist. Tendința
de a-i ridica, eventual, pe
unii
„deasupra" îndatoririlor statutare, de
a deschide porțile unor ipotetice...
derogări : „sînt maistru, șef de sec
ție, director... Ocupații multe, răs
punderi mari, organizația de partid
din care fac parte mă mai poate
„păsui" cu obligațiile, poate ințelege
acest lucru..,".
Organizația de partid căreia i se
solicită asemenea „îngăduințe" tre
buie să replice cu fermitate : cea
mai mare răspundere este aceea de
comunist. Calificativul muncii și
vieții fiecăruia se obține numai .în
raport de nivelul de înțelegere al
răspunderilor fiecăruia, ca membru
ăl partidului,. în măsura in care ac
ționează și reușește să și le îndepli
nească exemplar.
Derivă și âcest
adevăr al vieții noastre de partid
din una din Ideile-forță motivate
cu strălucire în Tezele din aprilie.
„Din organizația noastră de partid,
de la mecano-energetic — reținem

de la Iacob Florică, secretar (între
prinderea de aparataj electric pen
tru instalații — Focșani) — face
parte și inginerul-șef, tovarășul Valeriu Pungan. Pe scurt, ce aș vrea
să spun : participă la analizele pe
care le inițiem, ia cuvintul in adună
rile generale, se implică in diferite
acțiuni — cum a fost aceea de re
organizare a fluxului de la prese me
canice ori mai buna gospodărire a
energiei electrice".
Șeful secției montaj, de la aceeași
unitate, Stoian Tudor, e tinăr, încă
inginer stagiar, primit in partid aici,
la organizația nr. 4. „Bunul mers al
producției, statornicirea unui climat
propice performanței pe care o năzuim cer oricărui comunist învestit
cu o responsabilitate sau alta
—
apreciază ei — participarea activă la
viața de organizație. Cu atit mai
mult îmi cere mie. care m-am bucu
rat de increderea comuniștilor de
aici, care m-au primit in rându
rile lor".
..Mutăm" unghiul acestor apre
cieri la întreprinderea antrepriză
de construcții-montaj Vrancea. unde
îi adresăm inginerului-șef, Nicolae
Lâțcan, întrebarea : ..Din ce organi
zație de partid faceți parte și. ce
sarcini concrete aveți pe linie poli
tică
„Fac parte din organizația
nr.7 de la brigada 3, C# membru al
comitetului de partid din Întreprin
dere răspund de buna desfășurare a
activității de partid in organizația
nr. 7. Și cum aș putea să-mi duc
la îndeplinire mai bine această în
datorire de comunist
decît implicindu-mă cit mai temeinic în viața
organizației, in munca brigăzii și a
întreprinderii, in genere ?
Constatări cu valoare de argument.
Dincolo de însemnătatea lor de
ordin practic, desprindem semnifi
cația muit mai largă asupra căreia
se insistă stăruitor in Tezele din
aprilie : faptul că și această normă
statutară reprezintă una. din pirghiile-forță care contribuie la con
tinua întărire a rolului politic con
ducător al partidului in societatea
noastră. Că implicarea din plin a
potențialului de gindire, de dăruire
și de răspundere al
cadrelor cu
funcții de conducere din orice loc
de muncă este de natură să deter
mine o activitate rodnică, un climat,
de muncă așezat riguros sub semnul
ordinii, disciplinei și eficienței, al
onorării exemplare a îndatoririlor.

Ilie TANASACHE
Dan DRAGULESCU

Unități turistice în județul Sibiu

„NEBIROCRATIC" AL HÎRTIILOR
Desigur, nu este vina cetățeanului
dacă ghișeul și registratura au fost
asimilate imaginii lucrătorului cu
mînecute. îngropat in dosare, care
nu știe să spună altceva decît „vino
miinel". Asemenea funcționari, chiar
dacă nu sub înfățișare caricaturală,
mai există pe ici, pe colo, in institu
țiile care au relații zilnice cu publi
cul. ingreunind îndeplinirea unor
îndatoriri cetățenești, obținerea unor
acte sau simple informații. Ziarul
nostru a criticat adesea astfel de.
cazuri.
în cele ce urmează insă, am în
cercat. să pătrundem — pentru o zi
— dincolo de ghișeu, prin interme
diul funcționarilor din diferitele
compartimente unde se înregistrea
ză corespondența, abundentă și
complexă, a Consiliului popular al
județului Brâiia. Am făcut cunoștin
ță. astfel, cu un alt tip de funcțio
nar. care dă dovadă de multă con
știinciozitate in îndeplinirea sarcini
lor ce ii revin. Cercetind rubricile
registrelor intr-o singură zi. ne-am
putut da seama de varietatea pro
blemelor ce intră in competenta con
siliului popular, de increderea de
care se bucura organele locale ale
puterii de stat in ochii cetățenilor,
de ineditul unor situații ce-și caută
rezolvarea aici.
FIECARE FILA — O VIAȚA DE
OM. Putini dintre noi știu că. undeva,
se consemnează — incepind cu naște
rea — evenimentele capitale ale unei
existente umane. Tovarășa Eugenia
Niță este funcționară la resortul stă
rii civile al registraturii. într-adevăr.
micul ci birou se află in fața unor
rafturi ca de bibliotecă unde, or
donat, stau registrele în care fiecare
pagină reprezintă un om. Activitatea
ei. atit de modestă in aparență, este
foarte importantă. Orice moment de
neatenție poate pricinui grave erori,
cu repercusiuni in viata de zi cu Zi.
Gindiți-vă ce s-ar intimpla dacă
s-ar scrie „decedat" pe foaia unul
volnic plesnind de sănătate, sau
mențiunea „căsătorit." ar fi pusă la
tntimplare. (O astfel de greșeală ar
fi mult dorită de unii logodnici de
profesie, gata să ..întemeieze” cite
familie in fiecare județ. Iar dacă
tentativele eșuează, aceasta se datorește acestor evidențe).
— Cite căsătorii ati înregistrat as
tăzi in județ ? — o întrebăm.
— 38 ! Majoritatea tineri : Nicoleta Lazăr. de 21 de ani. s-a căsătorit,
la Făurei, cu Valentin
Ghinoschi,
Ștefana Gurgu, din comuna Tufești,
a luat de sot un brăilean. pe Adrian
Grecu, Ionel Drăghici, din Berteștii
de Jos. a adus in fața ofițerului stă
rii civile pe Liliana. Sint acte Pe care
le înregistrăm cu plăcere. O căsăto
rie înseamnă o nouă familie, pe cind
un divorț...
— Ati Înregistrat multe astăzi ?
— Nu. Doar 5. Iar numărul lor este
In scădere. Mai ales la sate ele sint
foarte rare. Sint comune — lanca,
Mărașu. Tichilești — unde ani m șir
nu se destramă nici o familie ; exis
ta statornicie, tradiția respectului
față de cămin, a răspunderii fată de
urmași.
— Pentru că ați amintit de urmași.
Cite nașteri ați consemnat ?
— Numai in maternitatea din Brăi
la — 20. Încă nu știm ciți au văzut
lumina zilei la spitalele din celelal
te localități. Aș adăuga că in comu
nele unde căsniciile sint. trainice se
nasc și multi copii. Marloara Butoi,
de 31 de ani. muncitoare la I.L.F.,
a născut o fetiță de 3.700 kg. al cin
cilea copil ; soția muncitorului Radu
Culea. de la fabrica de conserve
Zagna Vădeni. se află la a opta
naștere — un băiat.
Consemnipd aceste date, simți că
între copertele cenușii ale registre
lor aliniate in rafturi foșnește viața,
cu zimbete și lacrimi, căci sint șilacrimi. Se mai Si moare. Nu erau
multe decesele in acea zi, cei mai
mulți dintre decedați erau virstnici.
unii născuți in secolul trecut. Dar
fiecare — bunic sau tată, bunică ori
mamă sau mătușă — a lăsat un gol...
Eugenia Niță iși reia munca. Cali
grafic și citeț înscrie in registru
nașteri și căsătorii, mai ales dintre
acestea...
O POARTA DESCHISA MEREU.
Așa poate fi numită secția de scrisori
si audiente a comitetului județean de
partid si a consiliului popular jude-

țean. Aici poștașul vine zilnic cu
tolba plină. în ziua aleasă de noi,
așa cum arată registrul cu ajutorul
căruia este urmărit drumul fiecăreia,
pină la rezolvare, poștașul a adus
68 de scrisori de la cetățeni. La acestea s-au adăugat alte 10 rostite
prin viu grai, in audiențe. Trebuie
să recunoaștem că a dialoga, intr-o
singură zi, cu aproape 80 de oameni,
a le descifra scrisul sau a-_i asculta,
cu atenție și răbdare, nu e puțin
lucru. Multe situații negative • pri
vind o localitate sau o colectivitate
și-au găsit soluționarea datorită
unei scrisori, uneori stîngaci așter
nută pe hirtie. Numeroase probleme
personale, nu o dată delicate, aflate
dincolo de limitele legilor, își află o
soluție. De unde și
încrederea cu
care cetățenii se adresează organelor
județene de partid si de stat din
Brăila, atestată de miile de nume și
adrese trecute în registre, care nu
sint tratate ca simple numere de
înregistrare.
O dovadă imediată : în ziua aceea
audiențele fuseseră ținute de primul
vicepreședinte al consiliului nonular
județean ; din zece persoane primite
st ascultate, patru au primit rezol
varea pe loc. Și nu dintre cele mai
simple. Cornelia Bădără. din comuna
Surdila Găiseanca. sesiza faptul că

O zi la registratura
Consiliului popular
județean Brăila
soțul ei. care este suferind, a fost în
mod inexplicabil mutat la un loc de
muncă îndepărtat de casă. S-a reve
nit asupra acelei mutări, la inter
venția promptă a reprezentantului
consiliului popular județean. O femeie
din Brăila. Strada Tinăra gardă, ce
rea sprijin pentru ca familia, cămi
nul ei să fie scoase dirt impas : băr
batul ei nu mai dădea pe acasă, unde
lăsase nu numai o nevastă, ci și doi
copii. O situație comunicată irttreprinderii unde lucrează inconștientul
sot. o discuție bărbătească avută oe
loc il determină pe fugar să se în
toarcă acasă.'
Parcurgem lunga coloană a scriso
rilor purtind data unei singure zile.
Este foarte greu să le rezumi conți
nutul. varietatea problemelor fiind
foarte mare, după cum nici să rela
tezi despre fiecare nu este cu pu
tință. Important mi s-a părut faptul
că cetățenii sint direct interesați de
bunul mers al treburilor obștești, de
păstrarea avuției comune, că nu trec
indiferenți pe lingă neajunsuri care
nu-i afectează personal. Am intilnit
doar 2—3 anonime, ceea ce vorbește
de la sine despre nivelul conștiinței
civice, al asumării răspunderii pen
tru cele sesizate.

PROMPTITUDINE ÎN SOLUȚIO
NAREA PROBLEMELOR. Intre hirtiile sosite in acea zi. am găsit si
citeva care informau despre situații
soluționate, astfel că. pentru cel ce
completează registrul, este o mare sa
tisfacție să scrie, in ultima rubrică,
„rezolvat". Le răsfoim : întreprin
derea județeană de gospodărie comu
nală si locativă (I.J.G.C.L.), care nu
reacționase la repetatele apeluri ale
asociației de locatari nr. 4 privind
starea proastă a instalațiilor sanitare
din blocurile aflate in grijă, la inter
venția consiliului popular județean a
trecut prompt la reparațiile necesare;
aceeași unitate ce se arăta „tare de
urechi" Ia sesizările Anicăi Dumjtru
din Brăila. Calea Galati, bloc 1. cu
privire la deteriorarea timplăriei ex
terioare. înștiințează că va revizui
toată timplăria blocului : un în
treg program de măsuri, cu termene
și responsabilități precise, a declan
șat scrisoarea lui Florin Brezeanu,
din care rezultă o serie de neglijen
țe in gospodărirea și
întreținerea
fondului locativ ; comitetul de partid
al întreprinderii „Progresul" arată
ce s-a făcut cu scrisoarea muncito
rului
Nicolae Fopa, care de mai
mulți ani solicită locuință și i se
spune că nu i-a venit rîndul. Situa
ția a fost dezbătută in consiliul oa
menilor muncii și s-a hotărit tre
cerea lui pe lista priorităților.

— O scrisoare este un om, ne spu
nea tovarășa Georgeta Petrescu, șefa
secției scrisori și audiențe. Este pen
tru noi. cei ce lucrăm aici, pentru
inimosul activ voluntar — o deviză.
Atenția, receptivitatea. în unele ca
zuri și sensibilitatea ne sint solici
tate la maximum. Cetățenii ni Se adresează. prin scris sau personal, în
credințați că neregulile sesizate se
vor remedia, că dreptatea va fi res
tabilită acolo unde unii încearcă să-i
influențeze balanța, că vor găsi un
sfat, o lămurire. Nu putem spune
că rezolvăm totul. Sînt și cazuri în
care ne străduim să-i explicăm omu
lui că nu are dreptate, că este su
biectiv in interpretarea unor situații
sau fapte. Unii se mulțumesc cu aceste explicații, alții nu. . Noi îhșă ;
nu dezarmăm. Facem eforturi pen
tru a ne păstra proaspătă receptivi
tatea.
Nici aici, deși ne-am pierdut între
filele unor registre, nu am mtilnit
acel iz de prăfuit ce caracterizează
o activitate birocratică. Dimpotrivă 1
DRUMUL
ADRESELOR
CU
ȘTAMPILA. Un sector important al
circulației corespondentei ii consti
tuie registratura generală. Aici vin,
în primul rind, adresele de tot felul
de la ministere, alte organisme cen
trale. de la consiliile populare din
subordine, precum si cereri ale cetă
țenilor. Ele sint îndrumate cu grijă
către persoanele sau resorturile căro
ra le aparțin pentru a nu se pierde,
Însemnătatea lor fiind, adesea, mare.
în ziua aleasă de noi, coresponden
ta oficială, ca să-i spunem așa. nu
a fost bogată : 11 plicuri. Iată, pe
scurt, ce conțineau : repartiții de
materiale sau utilaje ce urmează a
fi primite sau livrate de către uni
tățile consiliului popular județean,
planuri de activitate de la consiliile
populare din subordine, comunicări
diferite. Le-ara citit cu toată, aten
ția. am stat de vorbă cu funcționarii
de acolo, cu tovarășul Boris Gratie,
șeful secției administrație locală de
stat, control și secretariat, de care
depind toate sectoarele amintite in
aceste rinduri. Concluzia desprinsă
este că indrumarea la fața locului a
luat locul hirtiiior. că se apelează
tot mai rar la circulare și note, la
folosirea căii birocratice a hirtiiior
ce solicită alte hirtii, a situațiilor ce
nu servesc la nimic.
Dar nu putem afirma că practici
le birocratice au dispărut cu totul.
Cercetind cu mai multă atenție co
respondența acelei zile, ne oprim
la adresa comuna a Ministerului In
dustriei Metalurgice și a Ministeru
lui Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe ce trebuia remisă primului
vicepreședinte al consiliului popular
județean. Purta, in stingă sus, data ’
de 5 septembrie. Mai era „ornată" cu o
ștampilă roșie ă M.A.G.F. din... 19
septembrie, ca. în fine, in aceeași
zi, să fie expediată spre Brăila,
unde a ajuns a doua zi. Ce conți
nea ? Instrucțiuni pentru specifica
rea. centralizarea, programarea, re
partizarea și contractarea produse
lor metalurgice. Termen de răspuns
— 25 septembrie. Citind-o. deduci
că este ceva important pentru ju
deț. De ce atunci nu a fost expe
diată mai devreme ?. Pe unde s-a
plimbat (sau a zăcut) această adre
să datată 5 septembrie pină — hăt
— in 19 ale aceleiași luni 7 In felul
acesta, in loc de 20 de zile de chib
zuință pentru destinatar, au mai ră
mas trei, dacă scădem și timpul ne
cesar
expedierii
răspunsului
la
București. Am rămas cu unele ne-‘
dumeriri și în, ce privește modul in
care Ministerul Agriculturii comu
nică necesitatea de a se spori can
titatea de lapte livrată de județ : o
telegramă ! Numai că, pentru a livra
mai mult, trebuie să se producă mai
mult, iar aceasta nu se poate rezolva
printr-o telegramă.
O zi la registratură 1 O zi printre
dosare șl hirtii ? Firește. Dar numai
ca intermediari intre Consiliul popu
lar al județului Brăila și oameni, ca
mijloace de neinlocuit (deocamdată,
căci tehnica progresează rapid) pen
tru întronarea ordinii, pentru urmă
rirea rezolvării competente, prompte
a fiecărei corespondențe ce poartă
această adresă.

Rodica ȘERBAN

în județul Sibiu, nu
meroase locuri pito
rești imbie la popas,
în orice anotimp, tu
riștii au la dispoziție
atrăgătoare unităti de
alimentație publică și
cazare. Una dintre ele
este cabana Fintînița
haiducului., amplasa
tă la circa 8 ki

lometri de comuna Avrig și la 17 kilometri
de Sibiu, pe drumul
național spre Brașov.
Unitatea oferă locuri
de cazare, restaurant,
braserie, bar de zi.
Cabana este situată
într-o zonă de mare
interes turistic.

în orașul Agnita,
complexul turistic Da
cia are locuri de
cazare in camere mo
dern mobilate.

In fotografie : ca
bană Fintinita haidu
cului din județul Si
biu.

DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR PARTE INTEGRANTĂ A EDIFICĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII

UN VIITOR ORflS
CE FINA NU DE MUIE ERA O ...GARA
O imagine edificatoare a ceea ce
înseamnă in mod concret moderni
zarea localităților rurale, crearea
noilor centre agroindustriale ne ofe
ră, fără îndoială; acele localități,
destul de numeroase, care intrunesc de pe acum multe din criterii
le și caracteristicile ce vor defini
în viitor toate
aceste
așezări.
Așa, bunăoară, este comuna călârășeană Lehliu-Gară, centru, de consi
liu unic agroindustrial, cu rol polarîzator. pentru comunele din preaj
ma sa sub toate laturile vieții economico-sociale.
Aici există deja o
reprezentativă întreprindere indus
trială, cu 1 300 de lucrători, nu
meroase unități de industrie mică
(cu o producție totală de 30 000 de
lei pe locuitor I), un spital cu peste
o sută de paturi, cu maternitate și
policlinică, un liceu industrial, nume
roase apartamente in blocuri șl vile cu
etaj, unități comerciale si de prestări
servicii diversificate si alte aseme
nea dotări, de tipul celor de care
vor dispune, nu peste multă vreme,
toate cele circa șinei sute de centre
agroindustriale. Dincolo insă de aces
te „trăsături generale", de această
frumoasă carte de vizită ce poate
constitui și un fel de ..portret-cadru"
al centrului agroindustrial, am dorit
să aflăm care sint acele „note dis
tincte" a’e vieții localnicilor, asa cum
le văd si le înțeleg ei înșiși intr-un
asemenea viitor orășel.
„FIRMA". Multă vreme localitatea
aproape că-și epuiza prezentarea
importantei prin chiar denumirea
sa : Lehliu-Gară. în afară de faptul
ca era o stafie pe calea ferată spre
Litoral, comuna nu avea nimic deose
bit față de c6Ie din jur. în 1968. pro
ducția globală era doar de , 7 mili
oane de lei. „Adică, ne precizează
primarul Ion Stanciu. atit cit se rea
lizează în prezent in... 4 zile. Da, nu
este nici o greșeală, producția co
munei Lehliu-Gară. puterea sa eco
nomică au crescut in anii care au ur
mat celui de-al IX-lea Congres al
partidului de 90 de ori. Astfel că as
tăzi «firma» noastră nu se mai limi
tează Ia cea a gării. Lehliu este cu
noscut, ba chiar se bucură de repu
tație, pentru produsele industriale
realizate aici".
în primul rind se bucură de o asefnenea apreciere și căutare produ
sele cu marca „Crinul", confecțiile
și tricotajele realizate aici. Cu pro
ducția sa rentabilă de peste un sfert
de. miliard lei anual, „Crinul" este un
ioc de muncă mult căutat, unde se
ciștigă bine ca urmare a eforturilor
pentru, îndeplinirea. și depășirea pla
nului, pentru creșterea calității și
înnoirea continuă a producției. (Și
aceasta in condițiile in care, aici, la
unitatea din Lehliu — întreprinde
rea „mamă" funcționind la Bucu
rești — personajul neproductiv, teh
nic și funcționăresc este redus la
minimum : circa 1 la sută).
Peisajul economic 'al comunei
Lehliu nu se resțringe insă la aceas
tă întreprindere, pe teritoriul
său
existind 32 de unități, cele mai mul
te cu un profil industrial sau de in
dustrie mică. Și pretutindeni. în fie
care din aceste unități, oamenii dau
dovadă de aceeași hărnicie și ace
lași respect față de muncă, de ace
lași orgoliu al lucrului bine făcut,
de aceeași dorință de afirmare, de
a spori prestigiul localității lor, aflătă in prag de a deveni oraș. Și
încă ceva, explicabil, dar izbitor :
TINEREȚEA. într-adevăr. tinere
țea este un numitor comun pentru
colectivele de oameni ai muncii de
aici, ca și pentru conducerile lor.

Sectorul „artizanat" al magazinelor
promite o înnoire a ofertei
în „Scinteia" nr. 14 273 a fost pu
blicată o notă intitulată „Rățoiul
Donald la Galați", in care erau cri
ticate anumite produse pe cit de
inutile, pe atit de lipsite de bun
gust, făcindu-se, totodată, observația
că lipsesc obiectele inspirate din tra
dițiile și arta populară locală. în le
gătură cu această notă. Consiliul
popular al județului Galați ne-a tri
mis un răspuns, cuprinzlnd măsurile
ce se vor întreprinde, pe plan lo
cal, pentru sporirea responsabilității
în selectarea produselor ce urmează
a fi contractate, cit și pentru pro
movarea producției artizanale spe
cifice zonei.
Redacția a publicat acest răspuns,
considerindu-1 ca un bun punct de
pornire pentru o reală împrospăta
re a ofertei unităților comerciale de
profil din județ. în final subliniam
cerința ca acea comisie centralizată,
compusă din persoane competente,
ce funcționează pe lingă UCECOM,
să manifeste mai multă exigență in
omologarea prototipurilor propuse
spre a fi produse.
în urma publicării acestor două
materiale, conducerea UCECOM a
informat redacția despre condițiile
ce există pentru îmbunătățirea și
diversificarea producției de obiecte
de artă populară și decorativă, pre
cum și in legătură cu măsurile ce
urmează a fi luate, in viitorul apro
piat. pentru a bara calea spre cum
părător a oricăror produse care pro
pagă gustul îndoielnic, care nu sint
ne placul publicului și se prăfuiesc
în rafturile și vitrinele magazinelor,
deși înglobează materie primă, ma
noperă, energie.
Aflăm, așadar,
că in cadrul
UCECOM există un centru de îndru
mare a producției șl creației de artă
populară și meșteșuguri artistice, in
care lucrează specialiști — etnografi,
artiști plastici — care îndrumă și
controlează activitatea de creație a
cooperativelor meșteșugărești din
toată țara. Tot pe lingă UCECOM
funcționează comisia teatrală de omologare, formată din nouă mem
bri, cu toții specialiști de la Institu
tul de etnografie și folclor. Muzeul
satului, din alte instituții prestigioa
se de profil, care, periodic, se întru
nesc și analizează fiecare produs ce
urmează a fi realizat în serie. Deci
există un cadru organizatoric adec
vat unei producții de obiecte care să
răspundă, in cel mai înalt grad, cri
teriilor artistice și de calitate.
De ce totuși se mai strecoară în
magazine asemenea obiecte ca ace»

lea semnalate la Galați 7 (Să amin
tim că ele purtau girul comisiei cen
trale de omologare!). Se pare ,că.
uneori, slăbește exigența acestui Or
ganism. Este de la sine înțeles că,
pentru prestigiul acestui „filtru" de
specialitate, este nevoie de o crește
re substanțială a răspunderii în cer
cetarea fiecărui obiect, mai înainte
de a-i aplica ștampila de avizare in
vederea introducerii in producția de
serie. Conducerea UCECOM ne în
științează despre intenția de a com
pleta această comisie, de a-i stimula

activitatea șî de a-i spori eficiența.
O infuzie de vitalitate, se va produce
și in cazul comisiilor de omologare
existente pe plan județean.
Dar acele obiecte urite și nedorite
de cumpărător, ni se spune, mai
apar și pe altă cale, ilicită. Cum ?
Foarte simplu : pe standul unde fie
care cooperativă iși expune prototi
purile, spre a fi contractate, apar și
unele care nu au girul nimănui, dar
in privința cărora — in ciuda lipsei
ștampilei obligatorii de avizare — se
cade „la înțelegere", fiind contracta
te de unii reprezentanți ai comerțu
lui. Conducerea UCECOM este hotă»
rită să ia toate măsurile, inclusiv de
sancționare a celor vjnovați de ase
menea abateri, care nu fac altceva
decit să compromită prestigiul uni
tății respective, al cooperației meș
teșugărești.
Consemnăm și alte măsuri de na
tură să schimbe radical oferta coo
perației meșteșugărești la contractă
rile pentru această categorie de ar
ticole ce vor avea loc în luna no
iembrie : proporția de noutăți va
trece de 60 la sută, împrospătarea
colecțiilor presupunind eliminarea
produselor nereușite — sau care nu
se mai cer pentru că sint învechite
— și înlocuirea lor cu altele noi, co
respunzătoare gustului > evoluat al
publicului. înainte de contractări,
conducerea UCECOM Va organiza o
întilnire de lucru cu reprezentanții
comerțului in vederea
cunoașterii,
pe baza cifrelor, a „pulsului" desfa-

cerii la articolele de artă populară și
decorativă, a direcției in care se În
dreaptă cererea, astfel incit prezen
ta . noutăților, la. încheierea contrac
telor, să fie cit mai substanțială. în
același timp, se va intensifica acti
vitatea de îndrumare concretă, la
fața locului, a activității de creație
din cooperative. O atenție deosebită
urmează să se acorde celor două coo
perative bucureștene — „Arta lem
nului" și „Arta aplicată" — autoare a
obiectelor criticate in ziar, în vede
rea eliminării din producție a acelor
articole lipsite de valoare artistică,
învechite, o dată cu o orientare fer
mă a creației spre o tematică mai
bine adaptată cerinței firești a oa
menilor de a se înconjura cu lucruri
frumoase, inspirate din bogatele tra
diții ale artei populare. La T.I.B. ’88
din această toamnă, unde cooperația
meșteșugărească va fi prezentă cu
un bogat pavilion, se vor afia toți
președinții uniunilor județene. Cu
acest prilej se va organiza o consfă
tuire in a cărei tematică va fi in
clusă și producția de obiecte de artă
decorativă , și populară, urmărindu-se in mod deosebit ca în fiecare
județ cooperativele meșteșugărești
să reia practica, ce s-a dovedit foar
te utilă, de a cerceta conținutul lă
zilor cu zestre, valorile autentice ale
artei populare, specifice fiecărei
zone. în prezent există județe, cum
ar fi Bistrița-Năsăud sau altele, cu o
bogată tradiție in arta populară, dar
cu o săracă reflectare a acesteia in
produse realizate de cooperativele
meșteșugărești. Experiența arată că
acolo unde s-au organizat asemenea
acțiuni — bunăoară in județul Alba
— au rezultat creații noi de o mare
frumusețe și originalitate, multe
cerute și la export. Această metodă
va fi folosită, intr-un viitor apro
piat, lâ Iași, urmind ca și in alte
județe să se procedeze asemănător,
ciștigul fiind incontestabil, pe un
plan mai larg, pentru perpetuarea a
tot ce este mai valoros și mai ca
racteristic }n arta populară româ
nească, iar pe un plan mai restrîns,
pentru flecare dintre noi, dîndu-ne
posibilitatea să ne înconjurăm cu lu
cruri de bun gust.
Pentru ca toate aceste măsuri,
preconizate de UCECOM, să aibă re
zultate cit mai bune, ar fi de dorit
ca, la apropiatele contractări (in no
iembrie), reprezentanții comerțului
să demonstreze o mare exigență, eliminind, din start, orice tentativă de
a „plasa" diferite produse respinse
de comisia de omologare.

Ș. RODICA

Revelatoare sint in această privință
cele
consemnate la întreprinderea
de producție, prestări și construcții,
care, in mai puțin de un an și ju
mătate, a trecut de la ultimul loc
pe ramură (25) între primele uni
tăți din centrala lor. Un adevărat
„sprint" cu aceiași oameni care au
depășit insă vetuste anchiloze și bi
rocratice justificări,
optind pentru
un stil nou de muncă și de condu
cere, pentru valorificarea inițiativei
muncitorilor, pentru deschidere reală
in gindire și acțiune. (înțeleasă de
noul tinăr director inclusiv la modul
propriu, prin renunțarea la servicii
le secretarei, astfel ca oricine are o
idee, o propunere, nemaivorblnd de
o inovație, să nu mai aștepte nici
un minut la ușă). Am întrebat cine
deschide cel mai des ușa in acest
scop. Și toți ne-au spus fără să ezi
ta : Vlad Stan. L-am găsit in cele
din urmă și pe el. lucrind împreună
cu băieții din formație la o compli
cată mașinărie (divizorul de tras
fire pentru un darac de lină), care
o să coste întreprinderea de citeva
ori mai ieftin decit dacă ar fi optat
pentru achiziționarea sa din
altă
parte. Deși nu este Ia prima ispravă
de acest fel. tinărul muncitor ne-a
spus cu modestie : „Nu înțeleg de
ce m-ați căutat in mod'special. Ca
mine sint mulți alții, inclusiv in
echipa cu care lucrez".
Fără îndoială că interlocutorul
nostru are dreptate, că asemenea
oameni — rezultatele muncii lor o
dovedesc — sint in toate celelalte
colective muncitorești din această
comună,
URBANISMUL, Se poate spune,
așadar, oricine o poate constata, că
Lehliu-Gară ciștigă... viteză pe și
nele puternice ale dezvoltării și În
floririi tuturor localităților patriei,
ale modernizării și urbanizării acce
lerate. Și aceasta intr-o asemenea
măsură incit trebuie să-ți reamin
tești din cind în cind că este incă o
comună și nu un oraș. „Oamenii de
la Lehliu-Gară s-au schimbat mvit.
s-au urbanizat, ne spunea președ ta cooperativei „Prestarea".
exigenți in privința confortulu?
serviciilor. Ultima unitate deschm.
de noi este o florărie, au cerut-o
oamenii simțind nevoia să-și înfru
musețeze viața". într-adevăr, pres
tările de servicii sint un indicator
cit se poate de revelator pentru gra
dul de civilizație și de urbanizare
aintr-o localitate. într-o discuție
despre gama și calitatea prestărilor
de servicii nu am putut identifica
practic nici u’n profil care să nu
existe și la Lehliu — circa 50 de
unități in- total —. condiția fiind ea
acestea să fie „ca la București și
chiar mai bune, pentru că altfel ce
tățenii pot apela lesne la serviciile
de acolo". Intre serviciile ce ambi
ționează să depășească acest etalcn
se numără „service“-ul de curind dat
in folosință și unitatea de tip „Nu
fărul", ale cărei instalații moderne
se pun in funcțiune zilele acestea.
Urbanismul, alura orășenească de
vin vizibile pe zi ce trece și in în
fățișarea
propriu-zisă a localității,
înfrumusețarea străzilor, renovarea
inspirată a unor clădiri (sediul politico-administrativ, spitalul cu 4 sec
ții și 190 de paturi), refacerea ve
chiului parc din centrul comunei, ce
se întinde pe aproape un hectar,
contribuie mult Ia conturarea ace—
tei imagini. în blocuri moderne și in
vile dotate cu tot confortul (cana
lizare, apă curentă, telefonie inter
urbană etc.) există deja 360 de aȚ.'irtamente, dar in această privința6. ’
primul rind in cea a urgentării e^’’ •
cuției apartamentelor aflate in luei'i,
mai sînt incă destule de făcut. „Con
struirea in perioada următoare a
circa 250 de noi apartamente, ne-a
spus
vicepreședintele
consiliului
popular, Ion Gheorghe. va rezolva
in bună măsură problema spațiului
locativ".
VIITORUL. Fără îndoială, și el
are aici la Lehliu o „notă" proprie.
„Azi" stă aici sub semnul lui
Ine", deși puține au mai rămas ce
rințele, dotările și utilitățile nece
sare
pentru ca generațiile urmă
toare să aibă în certificatul de naș
tere o „altă" adresă : orașul LehliuGară. Conform planurilor de dezvol
tare a localității, o dată cu noile
blocuri, aici urmează să se mai
construiască o casă de cultură, un
nou cinematograf, un motel, netrebuind să fie scăpată din ve
dere. așa cum solicită locuitorii, și
amenajarea unui loc de agrement,
mai cu seamă că nici localitățile din
jur nu dispun de așa ceva. Și mai
este un lucru deosebit de important
pentru ca Lehliu să devină un cen
tru agroindustrial in puterea cuvintului, după ce mai intii a devenit
centru muncitoresc, ceea ce intr-un
fel constituie un anume
paradox.
Adică, așa cum ne demonstra si un
vechi lucrător al pămintului. preșe
dintele cooperativei agricole din comu
nă. Vasile Tudor, sint necesare une
le corecturi „din mers", în dorința ca
rezultatele din agricultură să cu
noască și ele o îmbunătățire reală,
efectivă și să atragă in aceeași mă
sură tinerii, ca și unitățile indus
triale.
Neîndoios că în viitorul
centru
agroindustrial, in care ființează și
consiliul unic agroindustrial de stat
și cooperatist, se vor găsi cele mai
bune soluții și căi de dezvoltare in
toate privințele, imbinindu-se, cum
chiar din denumire reiese, activita
tea agricolă cu cea industrială, in
scopul valorificării integrale a poten
țialului uman, material și natural,
dezvoltării armonioase a localității.

Ion MARIN

GOVORA :
Se modernizează baza
de tratament balnear
Zestrea balneară a stațiunii Go
vora s-a îmbogățit cu un nou și
impunător edificiu. Este vorba des
pre hotelul „Parc", unitate multi
funcțională, care s-a înființat prin
executarea unor ample lucrări de
modernizare a fostului pavilion
„Balneara". Noul complex hotelier
dispune de o capacitate de caza
re insumind 200 de locuri cu con
fort sporit, pensiune, restaurant,
bar de zi, spații comerciale și gos
podărești. Aici vor funcționa, de
asemenea, mai multe cabinete me
dicale, dotate cu aparatură moder
nă. asigurindu-se astfel efectuarea
unei largi game de proceduri te
rapeutice. (Ion Stanciu).
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
-MULT INTENSIFICATĂ!
Efectuarea însămînțărilor de toamnă la termenele prevăzute si in
condiții superioare de calitate constituie un factor de cea mai mare
Însemnătate pentru obținerea de recolte mari la griu. orz si alte culturi
ce se seamănă in această perioadă. Aceasta presupune ca în fiecare
unitate agricolă, printr-o temeinică organizare a muncii și buna folosire
a mijloacelor mecanice, să se respecte vitezele zilnice prevăzute, astfel
incit însămînțările să se încheie în această săptămînă în județele situate
în zona a doua agricolă a tării și pină la 10 octombrie, cel tîrziu, în

în județul BOTOȘANI, suprafața
însămintată — 60 000 hectare — re
prezintă 60 la sută din prevederi. Vi
teza medie zilnică de lucru in această
săptămînă a fost de 4 770 hectare,
față de 6 800 hectare prevăzute în
plan. Realizările la semănat obținute
pină acum pe ansamblul județului
puteau fi mult mai mari dacă in
toate unitățile agricole s-ar realiza
viteza zilnică prevăzută. Or. în unele
dintre ele. din cauza eliberării cu
intîrziere a terenului, nu există front
de lucru pentru mecanizatorii care
lucrează la arat. Ca atare, avansul
care exista la un moment dat la
arături s-a redus la numai 9 000 hec
tare. deci nici -cit pentru o zi și ju
mătate de lucru la semănat. Ce se
intreprinde in vederea grăbirii lu
crărilor? Desigur, cea mai mare aten
ție este acordată recoltării culturi
lor de pe terenurile prevăzute a ti
însămînțate in această toamnă. Car
tofii au fost strinsi de pe aproape
intreaga suprafață cultivată, iar po
rumbul în proporție de 36 la sută.
Neajunsul mare constă in eliberarea
cu intîrziere a terenurilor de resturi
vegetale.
Pentru impulsionarea lucrărilor au
fost concentrate forte mai numeroa
se la stringerea recoltei si eliberarea
terenului. De asemenea, a fost supli
mentat numărul de mecanizatori care
lucrează la arat. în acest scop au
fost detasati la această activitate
mecanizatori din unităti de reparații
si oameni din alte sectoare care cu
nosc conducerea tractorului. Măsura
a determinat folosirea mai intensă a
mijlogcelor mecanice, și implicit
sporirea ritmului de lucru. O do
vadă in acest sens o constituie re
zultatele bune obținute in consiliile
agroindustriale Coțușca, Săuceni,
Săveni și altele, precum si de între
prinderile agricole de stat din județ,
care au insămînțat 73 la sută din
suprafața prevăzută.
Ce se face ca si în condițiile grăbirii lucrărilor să fie respectate normele prevăzute la semănat ? Cadrele
de conducere si specialiștii stabilesc,
in funcție de starea terenului, ce

măsuri. de ordin tehnic să fie aplicate, La ferma Nichiteni a cooperativeii agricole Coțușca s-a intrunit. la fața locului inginerul-șef al
consiliului agroindustrial Coțușca.
Viorel Boerescu. președintele unită
ții. Ion Nicorici, și economista Georgeta Bozi. Ei au constatat că terenul
care fusese cultivat cu cartofi e sufi
cient de afinat. Ca atare, s-a stabi
lit să fie aplicate două discuiri succe
sive și apoi să se treacă la însămintat. „Scutim o arătură de care
nu e nevoie pe această solă de 24
hectare și economisim o cantitate
importantă de carburant" — afirmă
președintele unității. Aici, semăna
tul se desfășoară sub supravegherea
permanentă a specialiștilor din uni
tate. care sint repartizați la fiecare
punct de lucru. Prezenți la fața lo
cului. ei stabilesc cele mai adecvate
soluții tehnologice la pregătirea pa
tului germinativ si semănat, condiții
necesare pentru realizarea densității
optime a plantelor.
Si la C.A.P. Miorcani se fac lu
crări de calitate bună: pămîntul este
măruntit ca un strat de grădină,
sacii cu sămintă sint aduși și stivuiți la distanțe egale pe sole, incit
nu se pierde nimic din timpul de
lucru, iar specialiștii veghează .ca
semănătorile să fie bine reglate, pen
tru a se realiza densitățile prevăzute.
Tovarășul Mihai Stănilă. inginerulsef al unității, ne explică : ..în
această perioadă trebuie să suprave
ghem continuu modul de efectuarea
lucrărilor. Fiecare mecanizator pri
mește ordin de lucru, așa incit cu
toții cunosc cum trebuie să lucreze".
Este bine cunoscut faptul că reali
zarea însămînțărilor de toamnă în li
mitele termenelor stabilite și la un
nivel calitativ superior reprezintă
cea dinții si cea mai importantă
condiție pentru obținerea de recolte
superioare. Iată de ce este necesar
un efort bine Ssordonat in vederea
intensificării lucrărilor, astfel incit
in toate unitățile agricole să fie rea
lizate vitezele de lucru prevăzute.
(Eugen
Hruscă.
corespondentul
„Scinteii").

celelalte județe. Concomitent, este necesar să fie acordată cea mai mare
atenție calității lucrărilor : efectuarea arăturilor la adincime corespunză
toare pentru încorporarea în întregime a resturilor vegetale, buna pre
gătire a patului germinativ, reglarea corectă a semănătorilor, toate
acestea determinînd realizarea densităților optime stabilite. Cum se
îndeplinesc aceste cerințe ? Iată cîteva constatări făcute in județele Bo
toșani și Argeș.

și Ia semănat?
în ultimele trei zile, vitezele zilni
ce la semănat in unitățile agricole
din județul ARGEȘ au evoluat ast
fel : luni — 4 162 hectare : marți —
3 700 hectare, iar miercuri 2 420 hec
tare, care sint sub cea planificata,
de 2131 hectare la orz și 3 870 hec
tare la griu. Ca atare, pină in
seară zilei de 28 septembrie au
fost insămințate numai 22 360 hec
tare cu total culturi, reprezentind 33
la sută din suprafața prevăzută. Se
mănatul orzului s-a incheiat, iar al
griului s-a efectuat in proporție de
numai 9 la sută.
De ce a intîrziat semănatul ? Ce
măsuri se întreprind în vederea gră
birii lucrărilor ? Am retinut in acest
sens precizările inginerului Petre
Lesa. directorul trustului, județean
al S.M.A. : „Au existat toate condi-'
tiile sg .se lucreze din plin la semă
nat. Spun aceasta intrucit la inceputul săptăminii era arată o suprafață
de peste 46 500 hectare. Deci, front
de lucru asigurat pentru semănat.
Totul este ca specialiștii din unităti
să organizeze astfel munca incit însămintările să se desfășoare din plin.
Or. in unele din ele. realizările au fost
cu mult sub posibilități. Avind in
vedere această situație, la indicația
comitetului județean de partid au
fost stabilite noi măsuri prin apli
carea cărora să sporească vitezele la
însămințări. astfel incit lucrările să
se încheie Ia termenele planificate :
1 octombrie — in zona de nord a
județului, și 10 octombrie — in sud.
Atenție se acordă, in primul rind.
eliberării terenurilor de resturi vege
tale. Concomitent cu munca desfă
șurată de cooperatori, la culesul po
rumbului sint folosite si 131 combine.
Terenul eliberat de resturile vegeta
le este luat în primire de comisiile
comunale si verificat soia cu solă".
Pentru sporirea vitezei de lucru la
efectuarea arăturilor si la semănat,
s-a hotărit sporirea numărului de
mecanizatori, in acest scop fiind mo
bilizați tractoriștii din alte sectoare
de activitate, precum si elevii scoli-

lor profesionale de mecanizare a
agriculturii. De asemenea, au fost
detașate in sud utilajele agricole
existente in partea colinară a jude
țului.
Concret, cum se desfășoară însă
mîntările ? în consiliul agroindustrial
Mirosi, unde in ultimele zile a plouat
mai mult, iar pămîntul se lucrează
mai bine, s-a încheiat semănatul
orzului si orzoaicei pe intreaga su
prafață prevăzută. „Ca urmare, vi
teza zilnică a sporit mult atit la eli
berarea terenului de resturi vege
tale. cit si la arat — ne spune Ion
Neamu. directorul S.M.A. Avem po
sibilitatea să incheiem insămințarea
griului mai devreme cu 3—4 zile față
de termenul stabilit". De altfel, se
mănatul griului a fost declanșat in
cooperativele agricole Ungheni. Hu
mele. Strimbeni și Miroși.
Concomitent cu măsurile ce se În
treprind in vederea sporirii vitezelor
la semănat, este necesar să se acțio
neze ferm pentru respectarea calită
ții lucrărilor. Subliniem această ce
rință intrucit în unele unităti agrico
le se neglijează unele din normele
de calitate. La cooperativa agricolă
„înfrățirea" din comuna Birla.
în
ziua raidului, la ora prinzului. opt
tractoriști care pregăteau terenul si
patru care însămintau lucrau fără
supraveghere si Îndrumare tehnică
de specialitate. Aflăm că inginerulsef plecase intr-o direcție necunos
cută. în lipsa lui: specialiștii de la
județ, pe care ii însoțim, au efectuat
un sondai asupra modului de func
ționare a semănătorilor. S-a consta
tat că multe, dintre patinele acestora
erau reglate necorespunzător, ori
erau înfundate. Ca urmare, numeroa
se boabe rămăseseră la suprafața
solului, neacoperite de pămint. Se
desprinde concluzia că peste tot este
necesar să se acționeze cu răspun
dere atit pentru sporirea vitezelor de
lucru la semănat, cit și pentru efec
tuarea unor lucrări de cea mai bună
calitate. (Gheorghe Cirstea, corespon
dentul „Scinteii").

Puternică mobilizare de forțe la culesul porumbului
în județul BUZĂU, importante
forte umane ,si. mecanice sint con
centrate la culesul porumbului, cul
tură ce ocupă peste 77 000 de hectare.
Asa cum a stabilit comandamentul
județean pentru agricultură, in aceas
tă perioadă intreaga forță aptă de
muncă de la sate este mobilizată in
cimp. din zori și pină la lăsarea se
rii. Ajutați de oameni ai muncii din
industrie, de elevi și studenți, lu
crătorii ogoarelor buzoiene au reușit
să atingă in această săptămînă rit
murile de lucru planificate la re
coltarea porumbului și sfeclei de za
hăr, grăbind eliberarea suprafețelor
care urmează a fi arate și semăna
te cu griu.
La C.A.P. Costești, planificarea
muncii și acțiunile de educație ju
ridică se fac direct in cimp, prima
rul. președintele cooperativei agri
cole de producție, juriștii deplasîndu-se operativ de la un punct de
lucru la altul. Comparativ cu toam
na trecută, cind in această comună
participarea la muncă nu era cores
punzătoare, acum foarte multi coo-

(Urmare din pag. I)

Mai exact spus, s-ar demonstra fără
echivoc spiritul de tolerantă, volun
tarismul sau chiar incompetenta unor
factori de răspundere din întreprin
deri. Asa cum a dovedit experiența
acumulată în unele unităti din tara
noastră, pentru a elimina aceste re
ticente de ordin subiectiv, ar fi uti
lă organizarea. în cadrul ministere
lor si centralelor industriale, a unor
programe speciale de instruire in
problemele asigurării calității, in pri
mul rind pentru factori de conducere
din întreprinderi.
Este bine să se știe însă că sis
temul de asigurare a calității, in sine,
nu rezolvă problemele importante ale
domeniului, iar o aplicare formală,
superficială, mecanică îl poate trans
forma intr-un maldăr de hîrtii inu
tile. Informațiile pe care sistemul
le pune la dispoziția conducerilor de
întreprinderi sint utile și eficiente
numai in măsura in care ele sint
rapid valorificate pentru
ridicarea
nivelului tehnic si calitativ al pro-\
ductiei. Pentru aceasta, așa cum se
subliniază în Tezele pentru plenara
Comitetului Central, este necesar ca
si criteriul fundamental in intrecerea
socialistă să devină calitatea si efi
cienta producției. Aceasta presupune
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— o îmbunătățire a sistemului de
desfășurare a întrecerii socialiste, in
troducerea unor criterii noi. stabi
lirea unor avantaje conform preve
derilor legale pentru cei care lucrea
ză mai bine din toate punctele de
vedere.
Se poate afirma cu certitudine
că. în ce privește ridicarea continuă
a nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. există o mare varietate de
preocupări, practic in fiecare colectiv
acumulindu-se experiențe pozitive.
Pornind de la caracterul de stringen
tă actualitate al temei, ziarul nostru
iși propune ca. intr-un ciclu de ar
ticole. să reflecte opinii ale unor
specialiști, să prezinte realizări deo
sebite care pot si trebuie să fie ex
tinse. să aducă in discuție noi propu
neri menite să accelereze procesul
de îmbunătățire a calității activității
productive.

peratori și-au depășit deja numărul
de norme stabilit de adunarea gene
rală. „Ziua de muncă incepe la ora
4,30 — ne precizează, inginerul loan
Tofan, președintele unității. Pină la
ora 8, toți cei 500 membri cooperatori participă la tăierea și transportul cocenilor de porumb. Apoi,
cei din zootehnie și legumicultura
trec la stringerea și depozitarea furajelor, la culesul și sortarea tomateîor. la irigarea verzei de toamnă,
la înființarea editurii de ceapă ver
de. Deja am recoltat peste 200 hec
tare din cele 715 cultivate cu po
rumb. iar pe 95 hectare, eliberate,
arate si pregătite, am început semă
natul griului. Realizăm zilnic la se
mănat. 60 de hectare' și vom încheia
lucrarea pină la 10 octombrie. Cu
cele 45 de atelaje și 9 mijloace auto
reușim să transportăm in aceeași zi
intreaga producție de porumb și co
ceni recoltați". Alături de coopera
torii de la Costești sint prezenți începind din această săptămînă și 120
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de rețele electrice Buzău, care

O ACȚIUNE LA ORDINEA ZILEI

s-ătr "angajat ca pină""sîfnbăta să recolteze și să transporte cu mijloacele
auto proprii întreaga producție de
porumb și coceni de Pe 30 hectare.
Și la C.A.P. Merei. zilnic cei 100 de
cooperatori, ajutați de 120 de oameni
ai muncii de la unitățile din subordinea consiliului popular județean,
asigură recoltarea și livrarea la fon
dul de stat a 130 tone de porumb.
în consiliul agroindustrial Săhăteni, bătălia recoltei se dă atît in vii
și livezi, cit și pe solele cultivate
cu porumb și sfeclă de zahăr. „Vo
lumul de lucrări este foarte mare in
această perioadă și toate se află sub
semnul urgenței — ne precizează to
varășul Dumitru Petre, președintele
consiliului. Forța de muncă, atita
cită există, trebuie să o organizăm
bine, astfel incit nici o oră bună de
lucru să nu se piardă. La recoltarea
celor 2 005 hectare cultivate cu po
rumb lucrăm cu peste 500 de coope
ratori și 4 combine, asigurind zilnic
un front de lucru tractoarelor și se
mănătorilor de peste 100 hectare".
Reținem aici faptul că unele canti-

tă'ți de porumb
po
tați
nu pot fi transpor
tate și depozitate în același ritm cu
recoltarea.
Motivul ?
Insuficiența
carburanților, ceea ce a determinat
folosirea a numai 60 la sută din ca
pacitatea auto de transport. Aceeași
bună organizare se poate constata și
la baza de recepție de pe raza con
siliului agroindustrial Mihăilești.. Or
ganizată in trei schimburi, activita
tea acestei baze înregistrează ritmuri
înalte de lucru. Fiecare autocamion
și atelaj este descărcat rapid — in
maximum 8 minute —. iar prin in
trarea in funcțiune a unei moderne
stații de condiționare a produselor
productivitatea muncii a crescut de
4 ori.
Faptul că pină în seara zilei de
28 septembrie, in unitățile agricole
din județ, porumbul a fost strîns de
pe mai bine de 11 300 hectare din
cele 58 600 hectare cultivate atestă
hotărirea lucrătorilor ogoarelor buzoiene de a finaliza în perioada op
timă această importantă lucrare Si
fără nici un fel de pierderi. (Stelian
Chipcr, corespondentul „Scinteii").

Asigurarea stocurilor de cărbune
la termocentrale
O condiție de bază pentru realizarea integrală, la toți indicatorii, a.
planului pe acest an o constituie, după cum se știe, asigurarea bazei
energetice, gospodărirea judicioasă și economisirea sfeveră a tuturor re
surselor energetioe. în acest sens, la recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a indicat să se ia măsuri hotărîte in vederea înfăp
tuirii programului special cu privire la producția de energie electrică.
Desigur, potrivit Sarcinilor stabilite, cea mai puternică concentrare de
forte, acțiunile cele mai susținute trebuie întreprinse in termocentralele
pe cărbune. De altfel, la indicația conducerii partidului, s-au stabilit din
timp o serie de masuri concrete pentru creșterea stocurilor de cărbune
din termocentrale, precum și pentru sporirea capacităților de descărcare,
transport și preparare a cărbunelui din depozitele de combustibil ale
acestora. Potrivit programului intocmit pentru acest an. pină la sfîrșitul
lunii octombrie in depozitele termocentralelor trebuie să se asigure un
stoc de circa 8 milioane tone cărbune. Din situația la zi rezultă că,
acum.-Cind mai este circa o lună pină la termenul scadent pentru această
sarcină, stocul este mai mic cu aproape 2.5 milioane tone de cărbune.
Acesta este și motivul pentru care redacția iși propune in continuare să
urmărească stadiul pregătirilor pentru sezonul rece în centralele electrice,
in general, și in termocentralele pe cărbune in special. Ancheta de
astăzi are ca subiect asigurarea stocurilor de cărbune.

(. Să vedem, în primul rînd. care este
situația asigurării stocurilor de căr
bune in termocentrale, acțiune incepută de mai multă vreme și care
acum, practic, ar trebui să fie in faza
de finalizare. Iată cum se prezentau
lucrurile in ziua de 28 septembrie
a.c. :

Termocentrala

Turceni
Rovinari
Ișalnita
Craiova II
Doicești
Timisoara
Govora
Oradea. II
Iași
.Mintia
Orobeta-Turnu' Severin
Suceava
Oradea
Borzești
Zalău
Giurgiu
Paroșeni
Alte centrale

Nivelul
realizării
stocurilor
programate
in procente —

56
57
64
58
67
69
87
53
83
48
' 4' 97
92
100
57
100
72
66
66

Total

67

După cum se poate observa, cu
cîteva excepții, in marea majoritate
a termocentralelor se înregistrează o
mare discrepantă intre stocurile pro
gramate și cele existente. Cum se
explică această situație și, mai ales,
ce trebuie întreprins pentru asigu
rarea in termocentrale a cantităților
de cărbune prevăzute pentru sezonul
rece ?
— Fără îndoială, asigurarea cores
punzătoare cu cărbune constituie una
din condițiile de bază pentru func
ționarea normală a termocentralelor,
menționează ins. Tiberiu Popescu,
director in Ministerul Energiei Elec
trice. Oamenii muncii din centralele

Tehnologii de construcție moderne, eficiente
pentru urgentarea lucrărilor de investiții
Pe șantierele de investiții, activitatea constructorilor și montorilor se
află intr-un evident proces de modernizare, de ridicare la noi cote cali
tative. La construcția unui obiectiv sau a altuia sint aplicate soluții con
structive moderne, tehnologii de execuție cu randament sporit, metode de
organizare a lucrărilor mai eficiente. Cu fiecare zi. capitalul de experiență
acumulat de constructori se îmbogățește cu noi realizări și soluții, unele
dintre ele de-a dreptul remarcabile. Indiferent de modul în care se
manifestă, noul reprezintă un mare ciștig nu numai pe plan strict eco
nomic. ci si prin numeroasele sale influente pozitive asupra asimilării
unei autentice gindiri tehnice și economice și punerii ei in valoare in
toate fazele si momentele activității productive cotidiene. Context în care
menționăm efortul organizatoric al Ministerului Construcțiilor Industriale,
al diferitelor sale institute specializate, preocuparea de a face larg cu
noscută și rapid aplicată in practică orice idee valoroasă, orice soluție

MECANIZAREA EXECUȚIEI
TURNURILOR DE RĂCIRE
DE MARE ÎNĂLȚIME
Construcția turnurilor de răcire cu
pinză hiperbolică este făcută, de
regulă, cu ajutorul unui cofraj păsitor manual. în timp ce transportul
ne verticală și distribuirea betonului
sint asigurate fie prin intermediul
unor relee de pompe, fie cu ajutorul
unei macarale-turn echipate cu
benă.
Această metodă de lucru are in
convenientul că. în cazul turnurilor
de răcire mai înalte de 150 metri,
determină prelungirea exagerată a
duratelor de execuție.
Pornind de la această situație, un
grup de specialiști din cadrul Insti
tutului de proiectări pentru construc
ții industriale București a pus la
punct o nouă tehnologie de execuție,
superioară celei anterioare din mai
multe puncte de vedere. în primul
rind. cofrajul manual este înlocuit cu
unul cu avans mecanic, cuplat cu un
ascensor cu cremalieră curbă pentru
accesul muncitorilor la platforma de
lucru. Vechea scară interioară de
acces este. în acest fel. complet eli
minată. în sfirșit.. in noua variantă,
este preconizată, tocmai pentru rea
lizarea unor turnuri de răcire cu
înălțimi mai mari, cuprinse intre

125 șl 155 metri, folosirea unei ma
carale-turn cu braț orizontal MTA
200 șau a unei macarale-turn de
construcție specială.
Eficiența acestei metode de executie retine imediat atenția : productivitatea muncii creste cu 72 la sută,
ajungindu-se la reduceri ale durate-

tehnologică originală și valoroasă, Iar rezultatele concrete obținute în
activitatea desfășurată pe un mare număr de șantiere răsplătesc din plin
aceste eforturi, confirmă justețea acestor linii de acțiune.
Tot atit de adevărat este insă și faptul că. pe alocuri, rezistenta fată
de inovație, spiritul rutinier, citeodată comoditatea și reticenta iși ma
nifestă deloc neglijabila lor prezență. Consecințele se resimt imediat, iar
prima dintre ele constă în menținerea unor ritmuri scăzute de lucru. în
slaba gospodărire a resurselor materiale și energetice, in irosirea unui fond
de timp ce devine pe zi ce trece tot mai prețios. Explicații ale unor ase
menea disfunctionalităti există, desigur. Și. fără a-i absolutiza dimensiu
nile, lipsa de informare a unor cadre tehnice și muncitori este adusă nu
o dată in discuție. Ceea ce ne-a determinat ca. în articolul <fe față, să
prezentăm citeva dintre soluțiile puse la punct in diferite unităti de con
strucții. insistind asupra suportului tehnic si al eficientei lor.

substantială a productivității muncii
si scurtarea duratelor de realizare a
lucrărilor, prefabricarea mai este
destinată să rezolve complexa pro
blemă a finisajului clădirilor con
struite. operație transferată acum tot
mai mult de pe șantiere in unitățile
producătoare, permițind. totodată, re-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
•

•

•

la tribuna
lor de execuție cu circa 10 luni.
Avantaje dublate de micșorarea efec-.
tivelor de constructori angajați la
asemenea categorii de lucrări cu 120
de oameni la fiecare turn de răcire.
Ceea ce sugerează convingător va
loarea deosebită a acestei idei
tehnice.

PREFABRICAREA
INTEGRALĂ A UNOR HALE
AGROZOOTEHNICE
Mai întîi. cîteva cuvinte despre
multiplele efecte urmărite prin ge
neralizarea prefabricării unor obiec
tive de construcții. Pe lingă creșterea

ducerea greutății construcțiilor, cu
consecințe deloc neglijabile asupra
costurilor de lucrări.
Volumul important de hale agrozootehnice cu diverse destinatii pro
ductive a determinat ne
. _ specialiștii
.. ..
din diferite unităti de constructiimontai să abordeze cu interes aceas
tă-problemă tehnică. Iar cadrele
tehnice ale Trustului de construcții
industriale din Brasov au conceput o
nouă soluție constructivă integral
prefabricată pentru aceste hale. în
locul stîlpilor sint montate acum ca
dre prefabricate din beton armat ;
închiderile din zidărie de cărămidă
sint înlocuite cu închideri din pa
nouri prefabricate finisate la turnare : în fine, nu mai sint executate

canale și pardoseli din beton mono
lit. cu tencuieli sclivisite, ci canale
din beton armat prefabricat, fără ten
cuieli.
Ca urmare, productivitatea muncii
la asemenea construcții a sporit de
peste două ori. Consumul de mate
rial lemnos a fost integral eliminat
' si. amănunt extrem de important,
greutatea noii hale a scăzut de la 970
la 880 de tone.

EXTINDEREA GRADULUI
DE PREFABRICARE
LA CONDUCTE
Montajul conductelor tehnologice
reprezintă o lucrare pretențioasă,
realizată de multe ori în condiții di
ficile. într-adevăr. datorită toleran
telor existente la executarea funda
țiilor pentru utilaje, montorii se văd
deseori obligați să prefabrice con
ductele în tronsoane mici, cu adao
suri ajustate ulterior în funcție de
situația reală de pe șantier.
Motiv pentru care specialiștii Trus
tului de montaj pentru utilaje chimi
ce din București au trecut la apli
carea unei alte metode de lucru. în
principal, aceasta constă in amena
jarea de ateliere pentru prefabricarea conductelor. amplasate în imediata vecinătate a instalațiilor. în
acest mod. este
... creată
_ __ posibilitatea
_________ ..
confecționării unor tronsoane de con-

dat. stocul existent aiunsese la nivelul planificat. Și în acest caz.
livrările de cărbune din bazinul mi
nier Rovinari nu au mai fost însă la
nivelul graficelor si s-a consumat din
stoc. Este cu totul nefiresc ca în
această perioadă să crească perma
nent stocul de cărbune din unitățile
miniere, care a ajuns la 1.6 milioane
tone, iar unele termocentrale să con
sume din stocurile existente.
— Din situația prezentată rezultă
că la trei termocentrale — Oradea,
Zalău. Drobeta-Turnu Severin —
stocurile de cărbune sint la nivelul
programat. Au reușit minerii ca la
aceste unităti energetice să livreze
cantități mai mari de cărbune ?
— Din simpla comparare a cifrelor
s-ar putea, desigur, trage o aseme
nea concluzie. Din păcate, lucrurile
nu stau în toate cazurile așa. La
centralele Oradea și Zalău, livrările
electrice sint conștienți de impor
au fost la nivelul programat. în alte
tanta sarcinilor care le revin. Prac
cazuri, de pildă
la termocentrala
tic. in fiecare unitate se fac eforturi
Drobeta-Turnu Severin. explicația
susținute pentru asigurarea creșterii
este însă alta. Grupurile energetice
puterii efectiv disponibile si a indi
din termocentrală nu au funcționat
celui de utilizare a agregatelor. Este
corespunzător, s-a consumat mai pu
adevărat, actualul nivel de producție
țin cărbune și astfel a fost posibil
de energie electrică realizată în ter
să crească stocul. Nu aș vrea să di
mocentralele pe bază de cărbune nu
minuez cu nimfe eforturile mineri
este corespunzător. Principala cauză
lor. dar o analiză atentă scoate in
evidență că livrările efectuate sint
cu mult sub nivelul planificat. Pen
tru realizarea stocurilor programate
pină la finele lunii octombrie, este
necesar ca unitățile miniere să asi
gure o producție zilnică mai mare
eu circa 50 la sută comparativ cu
cea realizată in lunile anterioare.
Reiese, așadar, limpede că în pe
rioada lunilor de vară, deși au exis
tat condiții favorabile pentru extra, gerea unor canțiț^.ț; ej^t mai mari de
gârhurie, livțăfil.p ;n'u s-au situat la
nivelul programat. Din această cau^ză ștocurile existente, nu se înca
drează in graficele stabilite. O si
tuație cu totul deosebită se înregis
trează la termocentrala Mintia-Deva,
unde stocul de cărbune este extrem
constă în felul cum sint exploatate
de redus. Explicația ? Iată ce ne-a
Si întreținute agregatele. Tot atit de
spus ing. Florea Bereș, directorul
adevărat este insă că nici livrării >
întreprinderii electrocentrale Deva :
de cărbune nu se situează la nive
— Termocentrala
Mintia-Deva
lul programelor aprobate. La o serie
funcționează pe bază de huilă. Zil
de centrale, datorită neasigurărn
nic, de la Mintia se pulsează în sis
cantităților de cărbune necesare pen
temul energetic național aproape 20
tru consumul zilnic, in mod cu totul
milioane kWh energie electrică. Sînanormal pentru această perioadă s-a
tem preocupați de creșterea produc
consumat cărbune din stocurile care
ției zilnice și acționăm perseverent
se constituiseră pină acum. Astfel,
pentru exploatarea agregatelor la
la termocentralele Ișalnita. de la 12
parametri superiori. Dar această sar
august a.c. stocul a fost diminuat cu
cină este condiționată de asigurarea
circa 50 000 tone de cărbune. Știm ■•ă
cantităților necesare de cărbune, în
in această perioadă, principalul
deosebi din bazinul minier Valea
furnizor pentru această centrală a
Jiului. Pină la finele lunii iulie li
întâmpinat unele greutăți în livrarea
vrările au fost in grafic. Numai că
cantităților de cărbune extrase. Este
din luna august ritmul livrărilor a
însă anormal ca din cauza nesolutioscăzut
și am fost nevoiți să consu
năriî unor probleme tehnice sau
măm din stoc. în aceste condiții,
organizatorice să se consume cărbune
in această perioadă, din stocul ter . dacă se va menține actualul nivel
de livrare a cărbunelui, vom ajunge
mocentralei. De asemenea, la termo
în situația ca la sfirșitul lunii oc
centrala Oradea II. la un moment
tombrie să epuizăm stocul. Este ne
cesar așadar ca situația să fie anali
zată cu toată răspunderea și în cel
mai scurt timp să se ia măsurile
necesare pentru completarea și asi
gurarea stocului de cărbune pre
baza
duete mari si complexe,
văzut.
unor măsurători efectuate cu exacO asemenea analiză se impune,
titate riguroasă pe teren, Avantaiul
într-adevăr, în practic toate termo
principal al metodei rezidă in redu
centralele.
Aceasta cu atit mai mult
cerea considerabilă a numărului de
cu cit, dacă se compară situația ac
suduri, deci intr-o calitate suoerioară
tuală cu cea existentă in urmă cu o
a lucrărilor de montai, la care se
lună, se constată că stocurile de căr
adaugă economii de manoperă, ma
bune din centrale au crescut foarte
teriale și energie electrică.
puțin. Aceasta dovedește că nu s-a
Este suficient să arătăm, sub acest
acționat cu suficientă fermiiate pen
aspect, importantul spor al producti
tru rezolvarea problemelor de care
vității muncii înregistrat, mai mare
depinde creșterea producției de căr
acum cu 25 la sută, precum și dimi
bune și completarea stocurilor din
nuarea cu circa 20 la sută a consu
termocentrale. Așa se și explică, de
murilor energetice, impuse de execu
altfel, faptul că stocul de cărbune
tarea acestor lucrări. Prin scăderea
existent in unitățile miniere este
numărului de tronsoane prefabrica
destul de ridicat, iar cel de la ter
te. in medie de la 8 la unul singur,
mocentrale — mult prea redus.
gradul de industrializare atinge un
Este necesar, așadar, ca deopotri
procent de 75 la sută.
vă in unitățile miniere și în termo
centrale să, se întreprindă operativ
UN SEMNAL
acțiuni eficiente pentru asigurarea
stocurilor
de cărbune necesare func
PE ADRESA
ționării normale. Ia intreaga capa
citate a centralelor electrice in pe
ÎNTREPRINDERII
rioada sezonului rece.

„PROGRESUL"
DIN BRĂILA...

„.datoare de ani de zile cu fabri
carea si livrarea către unitățile de
constructii-montai a utilajului mul
tifunctional MMT 45, destinat lu
crărilor de terasamente. Despre ce
este vorba ? în prezent, lucrările de
volum mic. mediu si in spatii îngus
te sint executate fie manual, fie cu
utilaje specializate capabile insă să
efectueze doar un număr redus de
operații tehnologice. Este vorba de
încărcătoare,
buldozere.
cilindri
compactori. excavatoare, macarale și
încărcătoare pentru conducte.
Utilajul multifuncțional
înlătură
toate aceste dificultăți, urmind să
fie dotat cu 7 echipamente de
schimb, ce pot efectua săpături. în
cărcări.
nivelări
și
compactări.
Avantajele 1 Productivitatea muncii
obținută este mai mare cu 22 la sută,
iar consumul de carburant diminuat
cu 7,4 tone pe an pentru fiecare asemenea utilaj.
Argumente suficiente pentru ca
întreprinproducătorul lor. adică
derea brăileană. să treacă de la pro
misiuni la acțiune, executînd si livrind în sfirșit mult solicitatele uti
laje. Cînd se va întimpla însă acest
eveniment ? Iată o întrebare la care
așteptăm un răspuns prompt.

Crlstian ANTONESCU

Ion LAZAR
VASLUI : Economii
de materiale și energie
Preocupate stăruitor de sporirea
factorului intensiv de dezvoltare și
de îndeplinirea la termen a prin
cipalilor indicatori economici, co
lectivele de oameni ai muncii din
întreprinderile industriale ale ju
dețului Vaslui acționează, in același timp, pentru
diminuarea
consumurilor materiale și energe
tice. Astfel, prin introducerea unor
noi tehnologii de fabricație, recu
perări și recondiționări. înnoirea și
reproiectarea unor produse, in in
dustria vasluiana au fost economi
site. in perioada care a trecut din
acest an, aproape 1 000 tone me
tal. 1 361 tone combustibil conven
țional și 283 000 kWh energie electrică. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu colectivele între
prinderilor mecanică și de mate
riale izolatoare din Vaslui, de rul
menți, de elemente pneumatice și
aparate de măsură din Birlad. fa
bricilor de utilaj complex
din
Huși și de utilaje pentru construc
ții din Negrești, care au realizat,
in același timp, și însemnate can
tități de produse peste prevederi,
(Petru Necula).
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
—program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
„Să dezvoltăm puternic educația patriotică, mîndria
față de cuceririle revoluționare, să facem să crească
răspunderea și hotărîrea de a face totul pentru a contri
bui la dezvoltarea continuă a patriei, la întărirea inde
pendenței și suveranității sale“.
NICOLAE CEAUȘESCU
între direcțiile de acțiune în care
— potrivit strălucitului document
programatic reprezentat de Tezele
din aprilie — trebuie orientată ac
tivitatea intregului front educațio
nal din țara noastră în etapa ac
tuală, la loc de seamă se situează
dezvoltarea
conștiinței patriotice,
forjarea unor adinei și trainice sim
țăminte de dragoste față de țară,
întărirea răspunderii față de pre
zentul și viitorul acesteia. Statorni
ca preocupare a partidului in acest
sens iși are temeiul într-un adevăr
de esență al în
tregii noastre is
torii
naționale.
Anume acela că
iubirea de patrie
a fost, este și va
rămine mereu o
uriașă resursă de
tărie, de incredere. imboldul in
terior din care
se nasc și se for
jează
nebănuite
energii,
oțelindu-se
voințele,
întărindu-se hotărirea de a da
patriei tot ceea
ce este mai bun.
in fiecare dintre
fiii săi. într-adevăr. de-a lun
gul vremurilor, din dragoste de
țară, din dor de libertate, din
atașament nestrămutat față de glia
străbună, de limba neamului și da
tinile străvechi, s-au nutrit abne
gația și curajul românilor de a sta
demni și drepți, aici, „la poarța
furtunilor1-, in calea atitor vitregii
ale istoriei, eroismul cu care și-au
apărat an după an și deceniu după
deceniu ființa etnică și libertatea
vetrei ancestrale, tenacitatea cu care
au reluat de atitea ori de la capăt
viața in urma prădalnicelor ordii
cotropitoare puhoite aici din toate
cele patru zări. Și astăzi iubirea de
țară reprezintă același izvor nesecat
de tărie, in stare să alimenteze energiile creatoare, să întărească în
crederea in capacitățile proprii ale
poporului, să stimuleze milioanele
de inimi și conștiințe în hotărirea
de a face totul in slujba cauzei mă
rețe a înaintării țării pe culmi tot
mai inalte de progres, propășire și
civilizație.
Simțămintele profunde
ale iubirii de tară fortifică voințele,
intărindu-le in lupta ’ cu greutățile
ce ne mai incearcă, determinind în
cordarea energiilor și potențialului
creator al poporului pentru biruirea
obstacolelor și dificultăților, prin investiție de gindire. prin unitatea de
simțire și acțiune a tuturor fiilor
patriei socialiste.
Din această viziune de mare frumusețe, întemeiată pe invățămintele unei îndelungate istorii, se des
prindă cerința de tnare însemnătate
pentru întregul ansamblu educațio
nal de a acționa, printr-o varietate
de forme și mijloace, pentru forma
rea si dezvoltarea unor puternice si
profunde
simțăminte
patriotice,
pentru întărirea conștiinței de sine

a națiunii, pentru a se asigura în
țelegerea deplină a răspunderilor ce.
tățenești. Afirmarea
patriotismului
socialist, revoluționar reprezintă in
concepția partidului nostru rezul
tanta sintetică a unui proces edu
cațional continuu, permanent, rodul
eforturilor și preocupărilor tuturor
factorilor învestiți cu atribuții edu
cative. Dat fiind că astăzi una din
expresiile concrete prin care se ex
primă patriotismul socialist, revo
luționar o constituie prețuirea și
cinstirea tradițiilor luminoase ale

căror cunoaștere contribuie la să
direa unor vii și puternice senti
mente de mindrie patriotică pentru
forța de creație istorică a poporului
român, pentru apartenența la un
timp de strălucite înfăptuiri socia
liste, la o perioadă ce va rămine în
istorie ca un exemplu nepieritor al
abnegației și dăruirii poporului sub
semnul inalt al muncii și creației
pentru țară, pentru prezentul și vi
itorul acesteia. Este nevoie, in acest
cadru, ca activitățile politico-educa
tive desfășurate prin diverse forme

responsabilitate in înfăptuirea sar
cinilor. De aceea, activitatea politico-educativă trebuie să-și subsu
meze eforturile întăririi simțului da
toriei, forjării convingerii că pro
gresul patriei socialiste, așa cum
este prefigurat de documentele de
partid, iși are izvorul numai in
munca de înaltă competență și efi
ciență, in gospodărirea cu maximum
de randament a avuției obștești.
în strînsă legătură cu aceste obiec
tive, activitatea politico-educativă
trebuie să contribuie într-o măsură
sporită la dezvoltarea solidarității,
frăției și conlucrării intre toți fiii
patriei, fără deosebire de naționali
tate, să facă binecunoscute tradițiile
muncii și luptei comune a tuturor
fiilor pămintului românesc și, deo
potrivă, invățămintele istoriei mai
apropiate sau mai îndepărtate care
arată că dezbinarea, tensiunea și
stările conflictuale. propovăduite și
promovate de cei ale căror priviri sînt
ațintite numai spre trecut, au provo
cat oamenilor acestui pămint mari
suferințe, au adus grave prejudicii
luptei lor pentru
împlinirea aspi
rațiilor de pro
gres,
libertate,
bunăstare.
Tre
buie să se asigu
re înțelegerea adevărului că nu
mai în strînsă
unitate s-au pu
tut realiza toate
marile
înfăp
tuiri, că numai
în unitate și fră
ție se poate asigura înaintarea
neabătută a țării
pe calea progre
sului și civiliza
ției, viitorul său.
în acest spirit,
partidul nostru a
combătut și combate cu toată hotă
rirea orice manifestări de naționalism
și șovinism, orice formă de discrimi
nare și jignire a demnității omului,
a popoarelor. Valoarea acestei poziții
se evidențiază cu atit mai mult acum,
cind o serie intreagă de cercuri re
acționare denigrează trecutul, mun
ca și eforturile popoarelor de a
asigura dezvoltarea liberă și inde
pendentă, oftează nostalgic după
vremuri apuse pentru totdeauna, re
pun in circulație teorii naționaliste
și iredentiste, pe care istoria le-a
vestejit la timpul său.
Pornindu-se de la faptul că în
concepția partidului nostru patrio
tismul socialist, revoluționar și soli
daritatea internațională formează un
întreg organic și unitar, activitatea
politico-educativă trebuie să-și spo
rească contribuția la dezvoltarea
sentimentelor de respect, prietenie
și înțelegere cu alte popoare, de so
lidaritate și colaborare cu forțele
revoluționare, democratice, progresis
te de pretutindeni.
în viziunea partidului nostru, edu
cația patriotică nu constituie, un scop
in sine, ci o cale de stimulare a parti
cipării fiecărui cetățean la ampla
lucrare constructivă ce are loc ac
tualmente în patria noastră. De aici
și cerința ca această activitate să se
desfășoare intr-o strinsă legătură cu
problematica prioritară a actualită
ții, să albă un caracter concret, efi
ciența sa formativă fiind apreciată
nu după numărul manifestărilor și
acțiunilor inițiate, ci după înrîurirea efectivă pe care o exercită
asupra conștiinței oamenilor, după
rezultatele obținute în dezvoltarea
generală a societății.

Dezvoltarea conștiinței patriotice
- obiectiv permanent al tuturor
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factorilor educaționali
poporului, activitatea politico-ideologică și cultural-educativă trebuie
să cultive respectul pentru munca,
lupta și jertfele înaintașilor, ale tu
turor celor care au ținut sus, cu
demnitate și curaj, flamura marilor
idealuri și aspirații ale națiunii ; în
fățișarea mărețelor fapte ale trecu
tului național trebuie să reprezinte
un prilej de reliefare a marilor în
vățăminte si a lecțiilor sale de ata
șament față de țară ; ea trebuie să
sădească, deopotrivă, în conștiințe
sentimentul Înaltei răspunderi față
de opera generațiilor multe care
ne-au premers, să întărească hotă
rîrea de a prelua și duce mai de
parte torța visurilor și năzuințelor
celor care au lăsat moștenire gene
rațiilor de astăzi o patrie liberă, unită, demnă. Cu alte cuvinte cinsti
rea eroicei noastre istorii trebuie să
însemne angajare hotărîtă, cu toate
forțele, a fiecăruia dintre fiii pa
triei in marea lucrare de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Ansamblul factorilor educaționali
ai societății trebuie să asigure, tot
odată, cunoașterea profundă a mă
rețelor înfăptuiri ale anilor socialis
mului. cu deosebire ale celor din epoca inaugurată de istoricul Congres
al IX-lea, epocă de impresionantă
dezvoltare a forțelor de producție
pe întreg cuprinsul țării și de creș
tere a avuției naționale, de efort
constructiv fără precedent, dato
rită căruia s-a înnoit din te
melii zestrea edilitar-gospodărească a tuturor așezărilor patriei,
de larg prestigiu și prețuire inter
națională pentru politica externă a
României socialiste. Sînt realizări a

și mijloace să dea o ripostă hotărită cercurilor care incearcă să lo
vească în istoria națională, contestînd vechimea și permanența poporu
lui român în vatra sa strămoșească,
punind în circulație teze contrare
adevărului istoric spre a diminua
aportul românesc la progresul so
cial-economic al acestor părți de
lume, la făurirea
patrimoniului
mondial de valori materiale și spi
rituale. Totodată, munca de for
mare a omului nou trebuie să-și
intensifice preocupările in vedere!
contracarării tendințelor cercurilor
imperialiste, reacționare de denigra
re a orînduirii socialiste, de mini
malizare sau negare a înfăptuirilor
prezentului, a marilor cuceriri revo
luționare ale anilor pe care îi trăim.
O fermă ripostă trebuie să primească
teoriile care încearcă să argumen
teze că patria și patriotismul sînt
concepte anacronice, perimate, că
ele ar reprezenta astăzi frîne în ca
lea progresului economico-social, asemenea teze 'fiind destinate legiti
mării și justificării practicilor im
perialiste de dezrădăcinare a oame
nilor de pe meleagurile in care s-au
născut și trăiesc. Activitatea politico-educativă trebuie să determine la
fiecare dintre fiii țării înțelegerea
deplină a faptului că locul fiecăruia
dintre ei este aici, in tara pe care,
ne-au păstrat-o liberă, cu grele jertfe,
înaintașii, in tara pe care generațiile
de azi si de miine audatoria să o
înalte pe noi culmi de măreție.
Patriotismul socialist, revoluționar
este un patriotism al faptei, el ilustrindu-se prin muncă pusă în slujba
propășirii țării, prin atitudine înain
tată în producție, în fiecare dome
niu de activitate, prin competență și

FUNCȚIA SOCIALĂ ȘI EFICIENȚA
CRITICII ȘI AUTOCRITICII
(Urmare din pag. I)
poate cerința fundamentală a criti
cii și autocriticii, a ecoului ei so
cial și uman, a forței de inriurire:
sinceritatea afirmațiilor și aprecieri
lor. răspunderea exercitării acestei
metode. O critică poate în anumite momente să conțină si une
le afirmații nu suficient nuanțate,
dar dacă este sinceră, cu alte cuvin
te dacă pornește de la ideea perfec
ționării muncii, dacă iși propune să
intervină pentru a indrepta sau îm
bunătăți. pentru a ajuta la rezol
varea unor probleme, mesajul ei
adecvat, bine intenționat se va bucu
ra de ecou. Acest nobil scop al in
tervenției critice este, va fi pină la
urmă incorporat în activitatea prac
tică de imbunătățire a muncii.
Există. în același timp, distorsiuni
în receptarea mesajului corect al
unei intervenții critice, ceea ce, pină
la urmă, deformează mobilul con
structiv al criticii, sensul ei adevă
rat. Intre acestea, se remarcă ten
dința de personificare a criticii. Ci
neva semnalează, de pildă, un ne
ajuns de la un anumit loc de mun
că. caută să releve urgența îndrep
tării lui și efectul pozitiv pe care
l-ar avea acest lucru pentru acti

vitatea intregului colectiv. Și numai
ce auzi : „Oare în cine vrea să dea
vorbitorul ?“. Interogație care, de re
gulă, declanșează un proces de sus
piciune, de căutare a unor așa-zise
scopuri „ascunse". De aici și starea
de animozitate care poate apărea,
uneori chiar tendința de a conferi
acestui instrument al democrației
noastre de partid și sociale ele
mente specifice unei răfuieli perso
nale. Și astfel ceea ce trebuie
să se încheie imediat după dez
batere — continuarea dincolo de
sălile ședinței trebuind să ia for
ma acțiunii concrete in lumina ce
lor stabilite — se prelungește intr-o
suspiciune artificială, neprielnică nici
oamenilor, nici atmosferei din colec
tivul respectiv și cu atit mai mult
cauzei perfecționării muncii.
Alteori, cînd nu mai sint motive
de contestare a criticii, se apelează
la ultimul lucru la care se poate
apela : „maniera în care este făcu
tă critica". „Da, e adevărat, avem
multe lipsuri, dar nu așa trebuiau
spuse lucrurile". Fără îndoială, că
și critica trebuie făcută într-o mo
dalitate
adecvată, potrivită — și
acest lucru trebuie mereu avut în
vedere. Dar uneori se invocă „ma
niera criticii" pentru că acesta este

ultimul lucru Ia care se poate re
curge spre a se contesta totuși ceva
și a scoate discuția de pe făgașul
ei normal, de a o orienta către as
pecte mai puțin semnificative. Am
asistat nu de mult la un val de
contestații venite din partea unui
organism economic central prin care
se semnala că cifra exactă a unei
neîndepliniri de plan despre care
se
vorbise nu
fusese
exactă.
Intr-adevăr, o verificare atentă
a arătat că neîndeplinirea era nu
de 1 000 de piese, ci de 900. Dar
răspunsul organismului respectiv nu
spunea un cuvînt, nu amintea ni
mic despre nerealizarea propriuzisă care, chiar dacă era cu ceva
mai mică, nu schimba cu nimic
termenii aprecierilor critice. Or,
acesta era fondul problemei — ne
realizarea respectivă — și asupra sa
ar fi trebuit să se concentreze răs
punsul și mai ales intervenția prac
tică pentru rezolvarea lucrurilor.
Așa cum a subliniat în repetate
rinduri secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
indiferent de forma sub care se ma
nifestă, aceste atitudini trădează o
foarte serioasă neînțelegere: anume
că a ascunde deficiențele, minusu
rile nu servește nimănui. Tendințele

daco-romană datează două brăzdare de plug, scoase la
lumină la Bumbești-Jiu și Boroșteni, și rîșnițele des
coperite la Dobrița și Bumbești-Jiu.

• Meleagurile românești văzu
te de călători de altădată. în numă
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® Unelte agricole dacice și ro
mane. în patrimoniul Muzeului județean Gorj,
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după cum ne comunică muzeografii Gheorghe Calotoiu și Vasile Marinoiu, se află numeroase unelte
agricole din epoca dacică și daco-romană, scoase la
iveală în cursul săpăturilor arheologice ori prin des
coperiri intîmplătoare. Astfel, la punctul „La Bulboc",
la intrarea într-o peșteră de pe valea Sohodolului (in
raza comunei Runcu) a fost descoperit un depozit de
șapte coase dacice din fier, descoperiri similare fiind
făcute și la Dobrița și Căpreni. Seceri, de o formă
simplă, au fost descoperite la Dobrița și Telești, iar
in așezarea dacică de la Socu-Bărbătești a fost desco
perit un brăzdar de plug. Tot aici au fost descoperite
două rîșnițe, realizate din pietre de rîu. Din epoca

rul 7 din acest an al „Revistei de istorie" sint grupate
mai multe mărturii străine, in general mai puțin cu
noscute, despre pămîntul românesc și oamenii săi. Din
șiragul acestora se detașează, prin adînca înțelegere a
aspirațiilor poporului român, prin atenta descifrare,
dincolo de pojghița unor vremelnice alcătuiri politicești, a realităților românești de permanență, „Jurna
lul de călătorie" de la Constantinopol la Iași din anul
1775 al francezului d’Hauterive și „Memoriul asupra
vechei și actualei stări a Moldovei", prezentat de ace
lași domnitorului Alexandru Ipsilanti în 1787. Astfel,
după ce trece Dunărea, călătorul ajunge la Focșani,
Ia nefirescul hotar ce despărțea pe frați de
frați. Contele d’Hauterive notează referitor la locuitorii
celor două țări române-surori că ei „se aseamănă per
fect", că „aceleași vicisitudini, aceleași nenorociri, ace
eași istorie au adus pe valahi și moldoveni la uniformi
tatea fizică și morală cea mai desăvirșită". Pagini de
mare frumusețe și profund adevăr conține și memoriul
amintit către domnitorul Moldovei. Călătorul francez
declară că dacă ar scrie, ca un fiu al acestui neam, is
toria poporului român, atunci ar sublinia neapărat ur
mătoarele : „Aș avea îndrăzneala să spun lumii că,
dintre toate popoarele care ne înconjoară și care se
laudă cu o veche obîrșie, tot noi sîntem acei ce păs
trăm în obiceiuri și în legi mai multă asemănare cu a
întemeietorilor (...) ; noi sîntem singurii a căror robire
a rămas nehotărîtă, a căror stricăciune nu este înde-

de acoperire, de cocolosire a lucru
rilor nu prevestesc nimic bun. Nici
pentru cel care se face vinovat de
lipsuri, dar mai ales pentru dome
niul respectiv. Nu „salvezi" o situa
ție acoperind-o, ci, dimpotrivă, con
tribui, voit sau nu, la agravarea ei,
la agravarea lipsurilor și, implicit, la
creșterea „costului social" al respec
tivelor deficiențe.
Sint toate cele de mai sus doar
cîteva considerente menite să re
leve importanța politică, socială și
umană a exercitării criticii și auto
criticii, a dezbaterii deschise, cu simț
de răspundere a problemelor ce se
ivesc, a semnalării la timp a neajun
surilor. Ele pledează pentru instau
rarea unui climat propice atitudinii
critice și autocritice, de exigență și
principialitate, reprezintă, în spiri
tul aprecierilor din documentele
programatice ale partidului nostru,
o prioritate a muncii de partid, o
condiție esențială pentru manifesta
rea la toate nivelurile de organiza
re socială a democrației noastre de
partid și sociale, pentru formarea
omului nou și stimularea angajării
sale în perfecționarea activității,
pentru exercitarea optimă a rolu
lui conducător al partidului.
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Stimulată și promovată
cu consecvență și respon
sabilitate, pe temeiul în
țelegerii rolului său in opera de educare, socialistă
a publicului larg, drama
turgia națională și, in pri
mul rind, cea contempora
nă, și-a dobindit în reper
toriile teatrelor un loc pre
ponderent, legitimat și de
interesul
manifestat
de
spectatori față de piesele
abordind problematica umană și socială a zilelor
noastre. E adevărat. în re
pertoriul curent al unor
teatre. iși mai fac loc,
bucurîndu-se
uneori
de
programări privilegiate, in
virtutea unor ințelegeri în
guste, primitive, ale impe
rativelor rentabilității, con
fecții artizanale de calibru
facil, rămășițe ale unor
importuri ocazionale. Dar
orientarea majoră a tea
trului
românesc,
aceea
care îi definește persona
litatea. implicindu-1 adine
in realitatea spirituală a
societății noastre, este re
prezentată de creația dra
matică originală, de acele
piese care ii vorbesc, în
imagini scenice elocvente,
despre propriile întrebări
și preocupări, deschizindu-i calea spre înțelegerea
rosturilor sale in lume și
în societate, a mecanisme
lor complicate ale vieții.
Pe această orientare ma
joră înscrie o contribuție
semnificativă și Teatrul
„Giulești" din București,
unul dintre primele teatre
create în anii revoluției,
noastre socialiste. E sufi
cient să ne amintim, drept
argument, cîteva din spec
tacolele care au jalonat
drumul teatrului românesc
contemporan, reprezentate
pe scena sa : „Domnișoara
Nastasia" de G.M. Zamfirescu, „Baia“
de Maiakovski (regia : Horea Po
pescu), „Măsură
pentru
măsură" de Shakespeare,
„Meșterul Manole" de Lu
cian Blaga (regia : Dinu
Cernescu), „Pasărea Sha
kespeare" de D.R. Popes
cu, „Năpasta" de I. L. Caragiale (regia : Alexa Visarion). Să ne amintim, de
asemenea, că pe
această
scenă au apărut lucrările
de debut, primele premie
re bucureștene sau pre
mierele absolute ale piese
lor unor autori ca Mircea
Radu
Iacoban, Dumitru
Radu Popescu, Paul Everac, Tudor Popescu, Theo
dor Mănescu ș.a. Drama
turgia originală a fost și a
rămas o preocupare con
stantă a teatrului, fapt re
levabil atit in sprijinul
calificat pe care îl acor
dă Cenaclului de drama
turgie al revistei „Teatrul",
cit, mai ales, in repertoriul
său curent.
Repertoriul
curent al
Teatrului „Giulești"' cu-

prinde, pe lingă alte pie
se din dramaturgia de
peste hotare, cel puțin
zece piese românești, din
tre care unele continuă de
mai mulți ani să polarize
ze interesul publicului de
toate categoriile, prin lar
ga lor accesibilitate, prin
problematica
generoasă,
deschisă spre „omenesc",
spre „viața noastră cea de
toate zilele" raportată la
un ideal moral superior.
Domină în acest repertoriu
comedia de diverse tipuri,
de la farsa ușoară cu nu
anțe critice „Hotel Zodia
gemenilor". de
Valentin
Munteanu (prezentă
pe
scena teatrului din 1976,
cu o mică întrerupere) la
comedia satirică „Miliona-

și de viziunea generală to
nică pe care o susține, oferind imagini
convingă
toare ale unor oameni ai
zilelor noastre, animați de
un ideal etic inalt, prin
personaje pline de farmec,
substanțiale, ca de pildă
Catinca (din piesa aminti
tă), Sinziana Hangan (din
„Arta conversației")
sau
tipurile de muncitori din
„Jean, fiul lui Ion" de
George Bănică, după ro
manul lui Nicolae Țic sau
altele.
Predilecția marcată pen
tru investigarea vieții inti
me a ’oamenilor
de azi
se relevă, la niveluri artis
tice variabile, și in unele
dintre cele mai recente
spectacole ale teatrului. De

Eroul dramaturgiei
de actualitate
însemnări
despre Teatrul „Giulești“
rul sărac" de Tudor Po
pescu (din 1983, 326 de re
prezentații), la comedia li
rică „Așteptam... pe altci
neva" de Paul Ioachim
(din 1986, 250 de reprezen
tații), de un mare, succes
bucurîndu-se și drama so
cială a lui Eugen Bar
bu „Să nu-ți faci pră
vălie cu scara" și ancheta
morală „Cum s-a făcut
de-a rămas Catinca fată
bătrină" de Nelu Ionescu
(în repertoriu din 1980) și,
mai ales, drama sentimen
tală „Arta conversației", de
George Bănică, după ro
manul Ilenei Vulpescu, care
a depășit. în cinci ani, 650
de reprezentații, fiind pri
mită qu căldură atit
de
publicul bucureștean, cit și
de cel din numeroase loca
lități ale țării. Pentru că, asemenea tuturor teatrelor
din România, Teatrul „Giu
lești" iși lărgește neconte
nit aria dialogului cu pu
blicul, prin numeroase tur
nee întreprinse în județele
țării, precum și prin spec
tacole organizate in așeză
minte de cultură din în
treprinderi bucureștene, ca
de pildă clubul I.C.T.B.,
I.R.E.M.O.A.S. etc. Eficien
ța educativă a acestui dialog
cu publicul este potențată
nu numai de larga accesi
bilitate a repertoriului și
de calitatea realizării sale
scenice (între spectacolele
de succes figurind și un
reușit „Bărbierul din Se
villa" de Beaumarchais), ci

gizor veleitar Silviu (Gelu
Nițu), cu „șefa" a cărei
asprime ascunde o dramă
(Liana Mărgineanul, cu ar
hitectul ratat, cabotin de
geniu (Cornel
Dumitraș),
eu „socrul" Vasile (Vasile
Ichim, într-o reușită com
poziție), cu Regizorul (Mir
cea N. Crețu) etc. Cu „Re
gele Lear" de Shakespeare
teatrul revine cu succes la
unele mai vechi și nobile
ambiții ale sale privind
transpunerea
scenică
a
unora din operele majore
ale culturii teatrale uni
versale într-o cheie con
temporană.
Spectacolul, profund și
accesibil totodată, realizat
de Mircea Marin in sceno
grafia esențializată a lui
Constantin Ciubotariu și cu
muzica lui Iancu Dumi
trescu, relevă în prim plan
dimensiunea umană a tra
gediei shakespeareene, fără
a eluda dimensiunea poli
tică. exprimată în percu
tante semne teatrale (tro
nul multifuncțional și poli
semantic, harta regatului
aidoma chipului lui Lear
secționat, costumele stili
zate de croială militară
etc) și proiectînd-o pe un
fundal cosmic ce-i ampli
fică rezonanța. Mari bo
gății de idei și de semnifi
cații Mircea Marin le gă
sește echivalente scenice
într-o construcție teatrală
limpede șl riguroasă, ce ur
mărește consecvent linia
acțiunii, punind in lumină
relațiile dintre personaje,
motivațiile lor umane și
morale în raport cu ideea
integratoare a conștienti
zării prin suferință, a ade
vărului descoperit. prin
durerea proprie și a alto
ra. In lumina acestei idei,
Corado Negreanu conferă
substanță umană și forță
emoțională
procesului de
iluminare al eroului, marcîndu-i convingător . deve
nirea, secundat cu strălu
cire de Ion Pavlescu în
tr-o originală ipostaziere a
Bufonului (ce îmbină iro
nia acidă cu intonații du
reroase). Alături de ei se
evidențiază Anca Neculce.
Olga Bucătaru. Ileana Cernat (cele trei fiice). Mihail
Stan, Florin Zamfirescu.
Gelu Nițu
(Gloucester și
cei doi fii), precum si alti
actori, inegali ca valoare,
desigur, dar contribuind la
imaginea de ansamblu a
unui spectacol comparabil
cu cele mai bune realizări
ale teatrului.
Proiectele de mai apro
piată sau mai îndepărtată
scadență. Ia concretizarea
cărora se lucrează în pre
zent,
confirmă
intenția
teatrului de a menține ridi
cată ștacheta valorii, păstrind viu contactul cu pu
blicul larg.

pildă, piesa autoarei sovie
tice Sofia Prokofieva, „Dis
cuție fără martori", deși
modestă sub raport literar,
oferă două partituri boga
te unor actori de valoare
ca Dorina Lazăr și Virgil
Andriescu, care parcurg cu
forță dramatică și finețe
analitică, cu o remarcabilă
autenticitate a trăirii, sub
îndrumarea regizorală vi
guroasă a lui Dragoș Galgoțiu. drumul
sinuos al
destrămării unui cuplu, reconstituindu-i pas cu pas
culpele morale.
Problema vocației, ca o
condiție a împlinirii aspira
ției unor tineri spre autodepășire,
este
propusă
spre meditație de Nicolae
Mateescu, in „Regina ba
lului", intr-o construcție
dramatică suplă, în care
adevărul vieții și adevărul
artei se interferează și se
cofruntă semnificativ, oscilind între comic și dra
matic in scene veridice, relevind un remarcabil simț
al
observației.
Specta
colul realizat de Gelu
Colceag,
în
scenografia
lui Nicolae Ularu, va
lorifică tocmai această acuitate a observației în
configurarea sugestivă, exactă a unor medii sociale,
în portretizarea nuanțată
și limpede a unor persona
je, incepind cu tinăra mun
citoare Ioana, atrasă de mi
rajul filmului (Valeria Sitaru, sensibilă și vibrantă),
și continuînd cu tinărul re Marqareta BĂRBUȚA
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Izvoare ale creativității contemporane
Arta este un fenomen viu, a cărui
natură este greu de definit
altfel
decît prin lucrări. Iată un adevăr
evident pentru oricine, un adevăr
care, în ultimii ani, dă relief și cu
loare artistică unor orașe ale tării
pierdute altădată în anonimat. Pre
zența unei expoziții de artă în cen
trul unui oraș cum este Călărași,
aflat astăzi în plină dezvoltare in
dustrială și urbanistică, ne apare sem
nificativă din acest punct de vedere.
Cu atit mai mult cu cit nu este vor
ba de una din expozițiile curente ale
cenaclului Uniunii artiștilor plastici
din localitate, ci de prezenta unui
artist amator : Virgil Paștina. La
parterul blocului Arcadia,
într-un
spațiu luminos, special amenajat,
care primește din plin ecourile mo
dernizării intregului
oraș,
Virgil
Paștina a deschis această expoziție
de reală calitate artistică, manifes
tare concludentă însă și sub raportul
relevării unui întreg climat cultural
favorabil astăzi afirmării unor vo
cații artistice dintre cele mai variata.
Lucrările sale, oferite atit de ge
neros concetățenilor săi.
impun
un limbai artistic bazat ne emo
ția cu implicații subiective, pe
fine nuanțări cromatice. Florile si
naturile statice — motive predilecte
ale artistului — păstrează incantația
discretă care le-a provocat. Tonuri
limpezi, luminoase au fost armoni
zate. Lucrările se impun prin ceea
ce este mai propriu picturii — cu
loarea. Pictorul pleacă de la culoare
și nu face din ea un punct de so
sire. Discreția, lirismul
cromaticii
vizează implicațiile adînci ale rosti
rii picturale, autorul dovedindu-se un
pictor reflexiv într-un mod personal.

plinită ; sintem singurii cărora le mai rămine nădej
dea de viitor, sîntem singurii care, fără să facem
parte întregitoare dintr-o împărăție mare, mai păs
trăm, in schimbul unui haraci, numele nostru și așezămintele cetățenești; sintem singurii care n-am pier
dut mijloacele de a domoli puterea celor care dom
nesc peste noi ; în sfîrșit, sîntem singurii care păs
trăm legile și limba celui dinții popor al lumii, ca ti
tulari ai unei orînduiri ce dovedesc cea mai aleasă
obirșie, și citeva dovezi scumpe și neșterse de simpli
tate a celor vechi romani, care au stăpînit întreaga
lume (...)“.
Din același sfîrșit de secol datează călătoria ducelui
de Richelieu în Moldova, al cărui jurnal de călătorie
înfățișează starea Tării Românești de la răsărit de Carpați intr-o perioadă în care pămîntul ei fusese trans
format în teatru de devastator război ruso-turc. îl
impresionează ospitalitatea locuitorilor, deplinge arbitrariul instaurat în viața social-politică de către regi
mul fanariot, prevăzînd însă, o dată cu prefacerea sis
temului de guvernare, un viitor mai bun pentru țară,
precum și putința împlinirii aspirațiilor de indepen
dență și de unire a Moldovei și Munteniei. în vremea
războaielor napoleoniene țările române au fost vizi
tate și de doi ofițeri britanici : medicul William Witt
man (iunie 1802) și căpitanul scoțian John Mac Do
nald Kinneir (1813). Mai interesante sint notațiile
celui de-al doilea, care, plecînd de la Viena, a intrat
din Ungaria în Banat, nu departe de Seghedin fiind
foarte mirat să audă „localnicii in curtea unui han
vorbind latina" ; în urma investigațiilor a aflat că este
vorba de limba română : „aceasta e limba uzuală a
țăranilor, care pretind că scoboară din romani, avind
un aer mai îndrăzneț și mai războinic".
Ample și pline de interes sînt și însemnările călă
torului american Edward King, unul dintre corespon
denții americani veniți în 1877 pe frontul balcanic.

de o emotivitate care face să alunge
din expresie ecourile gălăgioase de
care doar cei cu adevărat dotati se
pot dispensa.
In ambianta culturală a ora
șului. prezenta sa nu este insă
singulară. Ea se integrează unei
activități complexe desfășurate, in
cadrul cenaclului Uniunii artiștilor
plastici, de creatori cu profiluri ar
tistice diferite. Și n-ar fi decît să
amintim numele unor artiști profe
sioniști care își afirmă constant ac
tivitatea atît pe plan local, cît și na
țional. Marcel Aciocoiței, Radu Șerban, Corneliu Rațcu, Sorin Vreme,
Adriana Boerescu, Liliana Milotoi —
prezențe variate din punct de vedere
al mijloacelor de exprimare plastică,
fie că abordează peisaje, - portrete
sau compoziții de largi semnificații
umane și sociale — indică prin lucră
rile lor o explorare temerară a uni
versului contemporan. Participările
lor la mari expoziții colective, expo
zițiile personale deschise în sălile
muzeului județean de arheologie și
istorie. în holul comitetului de cul
tură și educație socialistă al județu
lui sau la Școala nr. 1 au dovedit
tot atîtea moduri personale de a
privi și interpreta imagini oferite de
realitatea înconjurătoare în inepui
zabila ei complexitate. Activitatea
lor se adresează fără îndoială înțe
legerii unor oameni cu profiluri pro
fesionale diferite, unor oameni care,
nu de puține ori, își încearcă puterile
în dificilul și atît de controversatul
teritoriu al artei. Căci aici, la Călă
rași, există, paralel cu activitatea
profesioniștilor, o puternică mișcare
artistică de amatori. Așa cum ne
spunea tovarășul Pavel Șușară, di-

După o perioadă de peregrinări la sudul Dunării și
după o drumeție de la Giurgiu la București, autorul
notează : „După luni de obositoare rătăciri în Turcia
europeană, cel care ajunge pe străzile bine întreținute
și frumoase ale părții noi a Bucureștiului, aflindu-se
din nou orbit de strălucirea uniformelor și înconjurat
de dovezile luxului și modei, este uluit și încintat.
E ca și cum ai da dintr-un deșert mohorît direct intr-o grădină plină cu- flori alese și frumoase, cu rîulețe care murmură și fintini susurînd". Autorul
adaugă apoi : „Românii sînt foarte mindri de capitala
lor, care este orașul cel mai important din principa
tele dunărene". Apreciind că orașul „are o istorie
foarte interesantă", călătorul american înregistrează
două legende privind întemeierea lui, între care și
aceea că după o luptă îndirjită cu turcii in care dom
nitorul Mircea i-a înfrînt într-un teribil măcel, marele
voievod a pus temeliile așezării care și-a împrumutat
numele de la marea bucurie cu care s-a serbat victo
ria. Notații interesante sint făcute cu privire la mo
numentele istorice, între care și cel de la Curtea de
Argeș — „în întregime unic" ca înfățișare — la oa
menii țării și vitejia ostașilor români, la aspirațiile
de unitate națională. Sub acest ultim aspect, autorul
scrie că : „Cei 5 milioane de români din Principat
știu, de asemenea, că există încă 3 sau 4 milioane de
același sînge cu ei, răspîndiți în Ungaria, Transilvania
și Bucovina", că era vie „ideea de a-i aduce, într-o
bună zi, pe frații lor (...) sub același steag". în totul,
un interesant grupaj de mărturii istorice, alcătuit de
Ion Stanciu, Paul Cernovodeanu, Georgeta Penelea,
Andrei Pippidi, Maria Holban, N. Munteanu-Breasta,
cu date și precizări valoroase despre societatea româ
nească de altădată.

Rubrică realizată de Silviu ACHIM
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rectorul Centrului de îndrumare al
creației populare și al mișcării ar
tistice de amatori, creația unor ar
tiști cum ar fi Dumitru Neagu, con
tabil la Liceul nr. 2, loan Lazăr —
decorator la Fabrica de confecții,
Gheorghe Pîrva, muncitor la Șan
tierul naval din Oltenița sau Mihai
Mîncu, profesor, ale căror lucrări au
fost remarcate și premiate în cadrul
Festivalului
național
„Cîntarea
României", exprimă concret impor
tanța crescîndă pe care a cunoscut-o
dezvoltarea mișcării
artistice de
amatori în orașul de la Dunăre.
„Obiectivul nostru este, in primul
rind, ne spunea tovarășul Dumitru
Șandru, președintele Comitetului de
cultură și educație socialistă al jude
țului Călărași, să realizăm la nivelul
fiecărui colectiv o viață cultural-artistică cit mai bogată, cu rol com
plex in formarea, în educarea oame
nilor muncii".
O pondere însemnată o au, în con
textul acestor preocupări, activitatea
brigăzilor artistice de amatori, spec
tacolele teatrului popular, care func
ționează în cadrul centrului de cul
tură și creație „Cîntarea României",
sau concertele care se succed cu re
gularitate. O foarte bogată activi
tate a tineretului desfășurată în ca
drul cenaclului literar județean „Al
batros", patronat de editura bucureșteană cu același nume, a contri
buit, de asemenea, la afirmarea unor
scriitori ca Marin Lupșanu, Marius
Stănilă, Dimi Băcăuanu. Concursul
interjudețean de reportaj și foto
reportaj, care poartă numele unuia
din scriitorii originari de pe aceste
meleaguri — Alexandru Sabia —
contribuie, de asemenea, cu regula
ritate, la depistarea tinerelor con
deie. Vorbindu-ne despre organi
zarea unor acțiuni de reală rezo
nanță în conștiința oamenilor, ac
țiuni care valorificind bogatele tra
diții locale, tovarășul Șandru pre
ciza : „Vom organiza multe acțiuni
consacrate educației patriotice, revo
luționare, materialist-științifice a
tuturor oamenilor muncii.
Efortul
nostru se Îndreaptă spre imprimarea
unui înalt spirit de răspundere tu
turor factorilor educaționali în ve
derea transformării activității fiecă
rei brigăzi sau formații artistice, a
fiecărui club, cenaclu de tineret sau
școală într-un centru al educației
socialiste". Cele peste 750 de formații
artistice de amatori — brigăzi, co
ruri, formații vocal-instrumentale,
echipe de teatru — care desfășoară
constant o bpgată activitate, sînt în
acest sens o dovadă concretă a con
dițiilor create pentru afirmarea for
țelor creatoare. Festivaluri și con
cursuri artistice devenite tradițio
nale, de exemplu „Flori de mai" —
festival de muzică ușoară aflat la
cea de-a IV-a ediție sau recent des
fășuratul concurs de muzică popu
lară „Călărași, pămînt de aur" (a
IlI-a ediție) exprimă în egală mă
sură varietatea unor manifestări
culturale capabile să contribuie prin
mijlocirea limbajului
artistic
la
crearea acelei efervescențe crea
toare cu adevărat reprezentative
pentru momentul actual al dezvol
tării noastre culturale.

Marina PREUTU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Austria
(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Berta Braun a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu,
din partea președintelui federal al
Republicii Austria, Kurt Waldheim,
un salut cordial și cele mai bune
urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul
român.
în cuvintarea prezentată de am
basador este relevat interesul Aus
triei pentru dezvoltarea legăturilor
cu România, pentru intensificarea
continuă a relațiilor bilaterale.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Kurt Wald
heim cordiale urări de sănătate și
fericire personală, de prosperitate și

bunăstare pentru poporul
austriac
prieten.
th cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se sub
liniază că relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Austria. întemeiate pe princi
piile respectării independenței și su
veranității naționale, egalității in
drepturi, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc, au
cunoscut o dezvoltare continuă, pe
multiple planuri. Sint evidențiate
posibilitățile existente pentru extin
derea in continuare a colaborării
dintre cele două țări, pentru lărgi
rea și diversificarea cooperării eco
nomice, creșterea volumului schim
burilor comerciale, precum și pentru
intensificarea legăturilor cultural-

științifice și în alte domenii de inte
res comun. Este exprimată, de ase
menea, convingerea că România și
Austria vor colabora activ pe plan
internațional pentru realizarea dezar
mării, instaurarea păcii și înțele
gerii intre popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes deplin
in misiunea ce i-a fost încredințată
și l-a asigurat de întregul sprijin al
Consiliului de Stat și al său per
sonal.
La solemnitate și la convorbirea
care a avut loc cu acest prilej au
participat Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Apostoiu,
secretar prezidențial și al Consiliului
de Stat.

• REPOR TA JE •NOTE• INFOR MA ȚII
Desfășurate pe întinsul
cimpiilor. șantierele de iri
gații. parte integrantă a
șantierelor de construcții
de pe tot întinsul patriei,
au scopul nobil de a spori
rodnicia pămintului. Cei ce
lucrează in acest domeniu
iși mobilizează forțele si
energia pentru Înfăptuirea
vastului program național
de irigații, elaborat din
inițiativa și sub îndruma
rea secretarului general al
partidului. Program ale că
rui valențe au fost și mai
mult puse recent in evi
dență de către tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
in
cuvintarea la consfătuirea
de lucru pe probleme de
agricultură, unde s-a sub
liniat necesitatea imperioa
să de a se realiza la timp
și in bune condiții lucră
rile de irigații și. totodată,
âe a se elabora noi tehnoogii. eficiente, care să con
ducă in același timp la o
reducere
substanțială a
consumului de apă. Sint
comandamente la care au
fost Chemați să răspundă
Întocmai, prompt.'fără pre
get. și militarii care lu
crează. alături de oamenii
ogoarelor, ne șantierele de
irigații ale țării. Despre
strădania lor in acest sens
, — in rindurile care ur
mează.
Am auzit odată spunindu-se despre oamenii șan
că
tierelor de irigații
„lucrează la viata păsănătatea
mintului,
la
lul“.
Nu am reținut numele ofițerului cu timpiele ninse de ani pe fron
tul construcției socialiste a
țării care rostise aceste
cuvinte, dar mi-am dat
seama că nu putea să ex
prime atit de curat senti
mentul datoriei decit un
om dintre eet -ce cunosc
bine ce înseamnă drumul
apei dătătoare de ^od.
Mi-am amintit vorbele'de
mai sus cunoscindu-1. nu
de mult, pc căpitanul
Gheorghe Dumitrescu, ofițer
ce seamănă, prin gindire.
omului cu „tâmple ninse",
și el, c.a și celălalt, conști
ent că in revolutionarea
agriculturii și ostașii au un
ravint de spus ; misiunea
ncredințată armatei de câire partid, de secretarul său
general, comandantul su> prem al forțelor noastre
’ armate,
tovarășul
1 Nicolae Ceaușescu. de a-și
asuma sarcini sporite la
irigații, innobilindu-le gîndut și,munca. Un ofițer cu
vocația muncii in singe,
cum se spune. Pentru că
Înainte de a ajunge cadru
al armatei a fost muncitor
in cetatea siderurgiei de la
Galați, apoi în cea a alu
miniului de la Tulcea. apoi,
prin învățătură si sîrguintă. a ajuns tehnician con
structor. apoi a urmat dru
mul ostășiei. Armata —

ne mărturisea el — a fost
ca o chemare. Tot ea o
chemare au fost și iriga
țiile. de aceea a cerut să
vină pe șantier. S-a aco
modat re"bede, a învățat
specificul, tehnologiile de
lucru. Poate fi deja consi-

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, a primit din
partea primului-ministru al Thailan
dei. general-maior Chatichiai Choon-

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a proclamării
Republicii
Populare Chineze, joi a avut loc in
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie româno-chlneză. in cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
această țară și s-au vizionat filme
documentare chineze.
Au participat Ion Popescu-Puțuri,
președintele Asociației de prietenie
româno-chineză, activiști de partid
și de stat, membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Wang Jinqing,
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

priu alte statii de pompa talice cu hîrtie din fibră de
re. Un specific al ' locului sticlă. Norma este de 40
ce necesită ca. pe lingă metri liniari de om pe zi,
conductele azbo si premo, dar ei realizează frecvent
să fie folosite frecvent și câte 50.
cele metalice. Pregătirea
Cu alt? cuvinte, ritm,
acestora pentru montare se pricepere, hărnicie.
face în punctul numit or...La sediul unei compa
nii. Cazarma „ca un crin",
cum ne spune un ostaș ce
trebăluieste pe lingă un
rond de flori, ne dezvăluie
condițiile in care trăiesc
militarii.
Un grafic aî realizărilor
ne lămurește despre pro
centele cu care a fost de
pășit planul, luna tre
cută fiind declarată record
in producție (obiectiv înde
plinit). «Vreau să specific
—
insistă
comandantul
companiei, căpitanul loan
Cueolaș — că cifrele din
grafice doar se „pictează"
aici,
la sediu. Ele se nasc
ganizare de șantier, unde
lucrează și grupa fruntașu însă acolo, in imensitatea
lui M. Petrișor. In ochii cimpiei, în teren, unde
gradatului strălucește fru ostașii muncesc cu rivnă
mos tinerețea cind declară din zori si pînă seara, concu mindrie că este utecist Stienți că pregătesc „dru
și că iubește agricultura, mul anei către piine, dru
motiv pentru care a absol mul piinii pentru țară"-.
vit un liceu agroindustrial.
Un gînd ca un foșnet de
Ne explică faptul că. îm griu sau ca o invitație in
preună cu subordonații săi perimetrul faptelor ostă
(ține să-i evidențieze nea șești.
părat pe soldații D. Mihai,
«Șantierul nu înseamnă
V. Uie si D. Pop), execută, doar muncă si muncă,
aici, izolarea conductei me ne încredințează căpitanul
Viorel Făt. secretarul co
mitetului de partid al uni
tății. El este o adevărată
școală de educație patrio
tică a tinerilor înrolați sub
drapel, de câlire fizică și
psihică, de sădire a dragos
tei pentru zidirile socialiste
ale poporului. Aici se des
fășoară permanent o boga
tă activitate politico-edueativă și cultural-artistlcâ».
Despre o asemenea ipos
tază luăm cunoștință de la
locotenentul-major Gheor
ghe Baltag, ofițer genist. pe
. care l-am cunoscut incă de
*§gf'*cind era elev la școala mi
litară șl cocheta cu muzele,
încercările sale
trimițîndu-le publicațiilor ostășești,
unele fiind publicate. L-am
intilnlt apoi pe șantierul
Canalului Dunăre — Marea
Neagră, de unde informa
cititorii despre faptele de
muncă ale ostașilor pe
tronsoanele magistralei al
bastre. Acum a pregătit o
însemnare despre un mo
ment solemn, ce se petrece
adesea pe șantiere:
pri
mirea tinerilor ostași în
rîndurile organizației U.T.C.
...Desprindem din cuvin
tele și faptele ostașilor de
pe șantierele de irigații un
vibrant sentiment — dra
gostea pentru pămintul ță
rii. pentru bogăția lui. îm
plinirii căreia ei îi dăru
iesc munca de zi cu zi.

la sediul
Cu această ocazie, _
I.R.R.C.S. a fost deschisă o expozi
ție de fotografii artistice și de arta
populară din R.P. Chineză.

★

Delegația Grupului democrat-creștin din Parlamentul european, con
dusă de Egon Alfred KIepsch, pre
ședintele grupului, si-a încheiat, joi.
vizita întreprinsă in tara noastră la
invitația Marii Adunări Naționale.
Membrii delegației au avut între
vederi la Ministerul -Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternaționale. precum și cu președinții
comitetelor executive ale consiliilor
populare județene Dîmbovița, Bra
șov și Covasna. De asemenea, au

de irigații

'Căpitan
Ioan BENCHE

(Urmare din pag. I)
in funcțiune — 133 la sută,
locuințe noi date in folo
sință — 114 la sută, veni
turi proprii lă bugetul
local — 110 la sută..." etc.
„Năzuind spre locul intii
și pentru acest an. va tre
bui, stimați tovarăși, să ne
amplificăm eforturile pen
tru indeplinirea și depă
șirea..." etc. După ce emo
țiile solemnității au tre
cut, cu primărița am avut
și o convorbire mai puțin...
festivă. Ea spune : „Ora
șul acesta a avut mereu
parte de primari buni, așa
incit, în martie 1987, cind
am preluat eu această
funcție, am avut Ia ce mă
gindi, a trebuit să p-eiau
nu doar funcția, ci și ambi
țiile celor de dinaintea
mea. Știu ce a fost. Aici
s-a muncit cu extraordina
ră seriozitate. Ca să se
ajungă la o producție in
dustrială anuală de 25 de
miliarde lei, ca să se
parcurgă drumul de la un
sat oarecare la un muni
cipiu modern cu 55 000 de
locuitori a fost o muncă
titanică. S-a construit, s-a
construit mereu, iar capa
citățile industriale puse
in funcțiune au produs in
tens și fără oprire ; orașul,
acolo unde
nu mai era
șantier, s-a umplut de
viață, a înflorit, s-a cize
lat, a devenit grădină a
vieții... Ca primar, ritmul
acesta și, ca să zic așa,
stilul acesta a trebuit să-i
preiau și să-l duc mai de
parte... Au fost de con
struit anul trecut 514 a ia:'tamente.
S-au făcut. Și
incă 73 pe deasuura. Mer
gem si anul acesta in -celași fel. Pentru că ntr-un
cartier numărul școlarilor
a crescut, a trebuit să con
struim noi sj’i de clasă.
Am finalizat, -nu! trecut,
parcul „Trotus" de la in
trarea dinmre B-.cău... A"i
finalizat cizelind, inierbind,
construind alei, plantînd

mobilier stradal, dar și
copaci, in două noi cartie
re, cel de la gară și cel
de sus, cum li 'se spune...
Acesta e un proces continuu... Priviți in stingă
casei de cultură... O să
vedeți un bulevard
care
acum înaintează, se lungește, va trece, și
. ,peste
apa Cașinului. Și mai sint
astfel de zone... La „Malu"
un intreg nou cartier abia
se naște... Aici nu numai
constructorii trebuie lăudați. Ci și cetățenii. Care

%

azi a orașului in care ne
e drag să trăim". Dar am
avut, ca să spun așa, și o
discuție particulară cu Va
lentin-George
Anastasiu.
El spune ; „Fuseseră trei
unități : în 1956—57 a por
nit rafinăria. In ’58—’59 —
uzina chimică, in ’60—’61
— uzinele de cauciuc.
După Congresul al IX-lea,
in 1969, s-au unificat pen
tru a se dezvolta, apoi
s-au și dezvoltat enorm,
intr-un ritm formidabil,
acoperind acum peste 1 000

tv
20.00
30,25
20.40
30,55

de hectare cu instalații
moderne și de mare capa
citate. Sint 240 de instalații
care fabrică 240, de sorti
mente de produse. Asta
a însemnat, desigur, masi
ve investiții noi. Dar și o
creștere calitativă a mun
cii. Este o efervescentă a
gindirii
tehnice, la toate
nivelurile, pentru moderni
zare, pentru organizare,
pentru productivități me
reu sporite, pentru para
metri superiori ai produ
selor. Pentru că aici, la
On^ști-Borzești, orașul și
combinatul au crescut in
tr-o strictă determinare
reciprocă".
Reporterul înțelege acum
că ceea ce s-a scris dea
supra scenei din sala festi
vității, cu uriașe. litere
aurite — „Onești — ce
tatea muncii" — nu este o
simplă formulă poetică,
ci un autentic titlu de
noblețe cu acoperire în
realitatea vieții, a trăiri
lor, a spiritului acestui
oraș.

Telejurnal
Priorități în economie
Imagini din R.P. Chineză (color)
Comparații in timp (color;. Ce a

cinema
• Nelu: EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11,30; 14; 16 30; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9: li,30: 14; 16,30; 19.
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11.30; 14; 16.30: 19.
tine i
• Păstreazâ-mă doar pentru
STUDIO (59 53 1 5) — 10; 12,15; 14,30 ;
16,45; 19, MUNCĂ (21 50 97) — 15; 17;
19.
0 Să-tl vorbesc despre mine: FE
RENTARI (80 49 85) — 13: 17; 19.
• Misrterele
Bucureștilor:
PACEA
(71 30 85) - 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Novăceștii: GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13, FLAMURA (65 77 12) — 9 ;
11; 13.
• Duelul: GIULEȘTI — 15; 17; 19.
0 Pruncul,
petrolul și
ardelenii:
FLAMURA — 15; 17,15: 19,30.
•
Agentul
straniu :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17,30: 19.45. POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,30: 19,45.
0 Extemporal la dirigențle: UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13: lă; 17; 19.,
<8 Luptătorii din valea misterioasă :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; II; 13,15 ;
15,30: 17,45.; 20.
0 Jocitl coincidențelor:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
0 Povestea Mahulienei:
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
0 Viață șl film: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17; 19.
0 Zimbiți, vă rog: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19.
A Noile povești ale Șeherezadei :
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12; 15; 18.

vremea
Institutul de meteorologie șt hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 30 septembrie, ora 20 — 3 oc
tombrie, ora 20. In tară: vremea se va
răci ușor, incepind din vestul țării, iar
cerul va ti temoorar noros. Pe alocuri,
va ploua in prima parte a intervalului
în regiunile nordice ale țării, apoi în
est și sud-est. In celelalte regiuni, ploi
izolate. Vîntul va sufla slab pină la
moderat, cu unele intensificări in regiu
nile estice, din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 6 și 16 grade, mal coborite In ulti-

L-am cunoscut aici pe
maistrul specialist Viorel
Sita, de la atelierul me
canic al combinatului. E
cunoscut nu doar pentru
că e dintre cei „vechi",
„de la începuturi" („Prin
anii cincizeci, am venit
aici de la combinatul din
Tirnăveni, cu
imprumut,
numai pentru un an. Dar
am rămas o viață..."), ci
pentru ceea ce știe și vrea
să facă, pentru ceea ce a
făcut mereu și mereu pen
tru ca instalațiile să func-

0 „cetate a muncii, cu oameni
frumoși și arbori umbroși"
vin și pun mina, fac trea
bă, ajută, au idei, au spi
rit de organizare... La
orice solicitare, aici nimeni
nu spune ,.Nu se poate'1,
Cel mult, cind e chiar
greu, spun. «Să ne gindim,
să găsim soluția și vom
izbindi !» !E un teren pro
pice muncii...".
La adunarea festivă au
vorbit și alți cetățeni ai
orașului. Intre ei, inginerul
Valentin-George
Anastasiu, directorul Combinatu
lui petrochimic Borzești
(principala unitate indus
trială a orașului). Rețin
din spusele lui : „Orașul
acesta a răsărit din istoria
noastră nouă, biografia lui
se confundă cu a combi
natului... Oamenii lui au
crescut la școala chimiei
românești, deci la o seri
oasă școală a muncii. Ora
șul este și locul nostru de
muncă, unde oroducem,
exportăm in 40 de țări,
gindim, inovăm, construim,
plămădind, in același timp,
conștiințe. Așa trebuie să
ințele-em sărbătoarea de

havan. o telegramă prin care expri
mă mulțumiri pentru mesajul de
felicitare și bunele urări transmise
cu ocazia numirii sale în funcție.

Președintele Republicii Socialiste România
Apreciez in mod deosebit și vă mulțumesc pentru felicitările pe care
ml le-ați transmis cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a glorioasei Re
voluții de la 26 Septembrie. Vă adresez, la riadul meu, cele mai sincere
urări de sănătate și fericire personală, de continuu progres și prosperitate
poporului român prieten.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH

Prezente ostășești
pe șantierele

derat un adevărat specia
list. Ne explica ce se intimplă aici, in sistemul de
irigații Cimpia Covurluiului. mai precis in zona Fru
nți ușita. Reținem, așadar,
că spațiul de acțiune este
o zonă colinară, cu „jocuri
de relief", alternînd între
deal și cimpie. diferențele
de nivel fiind de 50—60
metri. Aceasta presupune o
serie de repompări si aducțiuni prin canale deschise
presiune
sl punere

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMĂ

ționeze, pentru ca după
fiecare reparație un uti
laj să iasă din miinile lui
cu cel puțin o perfecțio
nare, cu un adaos de cali
tate sau productivitate. El
a fost unul dintre promo
torii unui sistem de urmă
rire in timp a funcționării
instalațiilor și utilajelor
prin consemnări intr-un
caiet special in care sint
înscrise și idei pentru...
viitoarea
reparație.
Nu
doar o listă a defecțiuni
lor, ci și o prospectare a
eventualelor perfecționări
și adaosuri... Printre pro
motori... Pentru că acum
metoda este generalizată.
Participă la ea întregul
efectiv... Este maistrul Sita
un locuitor reprezentativ
al orașului acesta ? Este,
chiar dacă nu provine din
tre localnici (localnicii au
rămas puțini, este o loca
litate a celor „veniti"). So
ția lui lucrează și ©a î.i
combinat,
laborantă
la
cercetări. Sita este repre
zentativ șl pentru un alt
fenomen al orașului: copiii

își preiau meseriile de la
părinți. „Am — spune Sita
— doi băieți. Amindoi in
combinat. Cel mare, mai
stru mecanic, ca și mine,
la cauciucul poliizopremc.
(„Bun, foarte bun — spune
o voce de alături — cred
că o să-l întreacă pe taică-su“ !). Al doilea ește
inginer mecanic. Eu n-am
ajuns inginer... Avea un
loc la Brașov, i-am zis că
poate vrea acolo, dar n-a
vrut. A zis că vrea acasă...
Acum i-am predat brigada
mea... O să mă dizloce
pină la urmă... Dar înțele
geți că n-o să-mi pară
rău... O noră lucrează tot
aici, e contabilă. Părinții
ei tot in combinat.
Altă
noră, ingineră, o să vină
și ea aici... Trebuie s-o
aducem și pe ea... acasă".
(„Acasă", adică in combi
nat. se ințelege. Ce e cind
gindești despre uzina ta câ
și ea ar reprezenta un
„acasă" ? Ce altceva poate
să fie dacă nu sentimen
tul că munca și locul ei de
manifestare
sint
parte
inseparabilă a vieții tale
de fiecare zi I).
Sita nefiind nici pe de
parte singurul de aici care
trăiește, muncește și simte
așa, este, să spunem, lo
cuitorul pe deplin repre
zentativ al orașului, 11
poți vedea, in mii de
exemplare, la intrarea și
la ieșirea din schimb, la
orele de muncă patriotică
înfrumusețarea
pentru
orașului, la spectacolele
casei de cultură sau intrind la galeriile
____ ___ ___
de artă
_ ...
la vernisarea unei noi ex
poziții a unui pictor local.
Cu astfel de locuitori
orașul și-a dobindit o per
sonalitate
distinctă. Prin
seriozitatea opțiunilor sale
in muncă, in viață, in pro
filul spiritual. Prin ideea
că trebuie să fie, că este,
de fapt, o „cetate a mun
cii". Șl a creației. Și a
unei curate și — de ce nu 7
— romantice vieți.

Președintele Republicii Arabe Yemen,
Comandantul suprem al forțelor armate.
Secretar general al Congresului Popular General

vizitat obiective economice si edili
tare. instituții de învățământ si
social-culturale din Capitală și din
municipiile Tirgoviște, Brașov Si
Sfintu Gheorghe.
*
La București s-au Încheiat, joi, lu
.
crările celei de-a 4-a sesiuni a Co
mitetului regional pentru aplicarea
convenției privind recunoașterea stu
diilor. diplomelor si gradelor univer
sitare intre statele din regiunea Eu
ropa.
Participant!! la lucrările acestei
manifestări, desfășurată sub egida
U.N.E.S.C.O. — reprezentanți
din
numeroase țări, precum și observa
tori ai unor organizații internaționa
le — au dezbătut probleme legate de
promovarea colaborării internaționa
le in dorteniul invătămintului superior si al cercetării și au adoptat
decizii si recomandări corespunzătoare.

★

La sediul Asociației de drept in
ternat'onal si relații internaționale —
A.D.I.R.I. din București a avut loc,
joi. o masă rotundă in cadrul căreia
ambasadorul israelian Meir Rosenn
a vorbit desore „Aspecte juridice ale
procesului de pace in Orientul Mij
lociu".
Au particioaț reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre
didactice universitare, ziariști.
Au fost prezenți
Yosef Govrin,
ambasadorul Statului Israel la Bucu
rești. membri ai ambasadei.
(Agerpres)

însemnat pentru România
calea
socialistă de dezvoltare 0 Drumul
nou al satului românesc
21,15 Cadran mondial (color)
21,30 Serial științific (color):Univers,
materie, viață. Emisiune de educa
ție materialist-ștlințifică
21.50 Telejurnal '
22,00 închiderea programului.

• Carmen: SCALA
12.15; 16; 19.

(11 03 72) — 8

teatre
0 Teatrul

Național (14 7171,
Sala
mare); Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru): Contrabasul — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18
0
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 7.3, Ateneul Român): „Integrale
camerale". Seară de sonate. Daniel
Podlovschi — vioară. Nicolae Licareț
— orgă. Program Johann Sebastian
Bach — 19
0 Opera Română (13 18 57): Cavaileria Rusticană, Paiațe — 18
0 Teatrul de operetă
-----<13
63--48) :
O noapte la Veneția — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44):
A treia țeapă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81); Amurgul
burghez — 19
0 Teatrul Foarte
Mic
______ _ .
Noapte bună, mamă — 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60): cap
cană pentru un bărbat singur — 19
0 Tcsirul1 „Nottâra" (59 31 03,
sala
Studio): O noapte furtunoasă — 18,30
0 Teatrul Gluleștl (sala
Majestic,
14 72 34 : Arta conversației — 18
0 Teatrul satiric-muzipal ,,C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78):
Tempo,
tempo — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
0 Circul București (10 41 95) : Marato
nul circului — 19.

ma noapte, iar maximele intre 15 și 25
grade, mai ridicate in prima zi în sudest. Dimineața, la munte șl in depresi
uni, se va produce ceața. In București:
vremea va fi relativ caldă la început,
apoi se va răci ușor. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii in a doua
parte a intervalului. Vintul va
sufla
slab pină ia moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 8 șl 12 gra
de, iar maximele intre 20 și 24 grade.
Dimineața, ceață slabă.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
,
Ă)
In numele guvernului și al poporului pakistanez, cit și al meu personal,
doresc să vă mulțumesc in mod sincer dumneavoastră, guvernului și po
porului român pentru mesajul de condoleanțe transmis in legătură cu
tragica dispariție a președintelui Mohammad Zia-ul Haq.
Apreciez, de asemenea, in mod deosebit decizia dumneavoastră de a
trimite o delegație de înalt nivel la funeraliile fostului nostru președinte.
Al dumneavoastră sincer.

GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele interimar
al Republicii Islamice Pakistan

Din țările socialiste
U.R.S.S.: Noi magistrale de transport
Prin deschiderea stației „Cikalovskaia" a intrat in funcțiune o
nouă porțiune a metroului din
Tașkent, legind centrul capitalei
Uzbekistanului de o mare Întreprin
dere producătoare de mașini agri
cole și de orășelul constructorilor
de avioane. De la peronul exterior
al stației pornesc acum și linii de
autobuze ce transportă zilnic mii
de oameni spre poalele munților
Tian-Șan, loc de recreare și de
odihnă preferat al locuitorilor Tașkentului.
De metrou va dispune și orașul
Kazan de pe Volga, a cărui popu
lație a depășit, un milion de locui-

tori. Au început lucrările de
proiectare a primului tronson sub
teran. cu o lungime de 9 km. ceva
lega zona
industrială a acestui
centru urban de cartierele de
locuințe. Proiectanții preconizează
trei trasee ale magistralei subtera
ne, cu o lungime totală de aproxi
mativ 20 km.
De serviciile trenurilor rapide
subterane beneficiază în prezent
locuitorii din 19 orașe ale U.R.S.S,
în perspectivă, fiecare oraș so
vietic cu peste un milion de locui
tori va fi dotat cu cel mai comod
și mai rapid mijloc de transport
in comun — metroul.

R. P. CHINEZĂ: Lacuri de acumulare
pe Fluviul Galben
Specialiștii chinezi în domeniul
hidroameliorațiilor și utilizării re
surselor hidroenergetice au obți
nut. in ultimii ani. importante
succese în amenajarea Fluviului
Galben — cunoscut ca unul dintre
cursurile de apă cu cel mai mare
conținut de mii, fapt ce provoacă
dese schimbări ale albiei și creea
ză probleme in funcționarea cen
tralelor hidroelectrice, in scopul
normalizării cursului fluviului, hi
drotehnicienii au procedat la crea
rea unor imense lacuri de acumu
lare, in care, cu ajutorul unor in-

stalații speciale, se obțin un arad
ridicat de „curățire" a apei si po
sibilități normale de utilizare a
acesteia. Astfel, rezervorul de la
centrala hidroelectrică Longyangxîa are o capacitate de 24,7 miliar
de metri cubi. Alte 41 de lacuri de
acumulare, de capacități diferite,
au fost construite de-a lungul flu
viului. Acestea permit irigarea
unor suprafețe agricole care însu
mează 2,8 milioane hectare, asigurind. totodată, apa necesară unui
mare număr de obiective indus
triale.

R. P. BULGARIA: Nave moderne
La șantierele navale „Ivan Dimi
trov"
din Ruse
a fost lansată
o nouă navă de 5 000 tone,
destinată transportului produselor
petroliere, combustibilului și lubrifianților. Noua navă este dotată cu
instalații moderne de navigație.
, Specialiștii constructori de nave
bulgari pun un accent deosebit pe
modernizarea producției și realiza
rea de vase fluviale și maritime
moderne. Această preocupare se
‘ materializează și'la șantierul naval
„Gheorghi Dimitrov" din Varna,
cea mai mare întreprindere de pro-

fii din țară. în fiecare an, aici se
omologhează nave noi, cu caracte
ristici superioare.
In întreprindere se dezvoltă ac
tivitatea inovatorilor și inventato
rilor, avind ca scop, in primul rînd,
reducerea consumului de metal, de
energie, de diverse elemente de
construcție. Una din ultimele rea
lizări în acest sens constă în redis?,
tribuirea elementelor de rezistență
de la prova navelor, ceea ce are ea
finalitate realizarea unor impor
tante economii de metal.

R. P. MONGOLĂ

Ritmuri superioare
în industria extractivă

în R.P. Mongolă se acordă o
atenție deosebită dezvoltării indus
triei extractive. Ca urmare a mă
surilor adoptate, ramura extractivă
a înregistrat in perioada 1976—1966
o creștere a producției de 18,7 ori.
întreprinderile extractive reali
zează aproximativ 19 la sută din
producția industrială netă și peste
40 la sută din exportul Mongoliei.
Datorită creșterii capacităților în
treprinderilor aflate in funcțiune
și exploatării a noi zăcăminte de
fluorină, de exemplu, volumul ex-

fracției va spori in 1990 de 1,8 ori
comparativ cu 1980.
Concomitent, se preconizează ex
tinderea capacității combinatelor de
înnobilare a minereurilor „Erdenet" și „Bor-Undur". în vederea
creșterii eficientei economice a
producției și a gradului de utiliza
re a materiei prime minerale, se
studiază posibilitățile pentru reali
zarea unui nou ciclu de procese
tehnologice de prelucrare a mine
reurilor de cupru și molibden.

Comportare frumoasă a reprezentanților României la J. 0.1988
© Echipajele noastre de caiac-canoe, în finale și la probele pe distanța 1 000 m
• Trei atlete — Doina Melinte, Paula Ivan și Alina Astafei — printre finaliste
la 1 500 m și săritură în înălțime • Vasile Pușcașu și Daniel Dumitrescu — în în
trecerile directe pentru medaliile de aur
Concursul olimpic de caiac-canoe
a programat joi la baza nautică de
pe riul Han semifinalele probelor
pe distanta de 1 000 m. Toate cele
trei echipaje românești prezente la
start : canoe simplu (Aurel Macarencu), caiac dublu (Angelin Vel ea—
Daniel Stoian) si canoe dublu
(Gheorghe Andriev—Grigore Ohreja)
au obținut calificarea pentru finalele
programate sîmbătă.
Iată rezultatele tehnice inregistrate în semifinalele probelor la
care au participat sportivii români:
canoe simplu : seria I : 1. Aurel
Macarencu (România) — 4’07”69/100;
2. Jorg Schmidt (R.D. Germană) —
4’08”17/100 ; Ivan Sabjan (Iugosla
via) — 4’08”75/100 ; caiac dublu :
seria I : 1. România (Angelin
Velea—Daniel Stoian) — 3’25”91/100;
2. Australia (Peter Foster—Kelvin
Graham) — 3’26”87/100 ; 3. R.F.
Germania (Niels Ellwanger—Carsten
Lokmer)
—
3’28”91/100 ;
canoe
dublu : seria a II-a : 1. Polonia
(Marek Dopierala—Marek Libik) —
3’50”45/100 ; 2. R.F. Germania (Hart
mut Faust—Wolfram Faust) — 3’52”
03/100 ; 3. România (Gheorghe An
driev—Grigore Obreja) — 3’53” 76/100.

în concursul olimpic de atletism
s-au desfășurat joi semifinalele pro
bei feminine de 1 500 m. Ambele
sportive românce prezente în între
cere, Doina Melinte și Paula Ivan,
au obținut calificarea in finală, terminind pe locul întîi în seriile res
pective.
Iată rezultatele înregistrate : seria
I : 1. Doina Melinte (România) —
4’06”87/100 ; 2. Deborah Bowker (Ca
nada) — 4’07’’06/100; 3. Tatiana Samolenko (U.R.S.S.) — 4’07”ll/100; 4.
Kim Gallagher (S.U.A.) — 4’07”22/
100 ; seria a II-a : 1. Paula Ivan
(România) — 4’03”33/100 ; 2. Mary
Slaney (S.U.A.) — 4’03”61/100 ;
“
3.
Andrea Hahmann (R.D. Germană)
4’03’’65/100 ; 4. Lynn Williams (Ca
nada) — 4'04”20/100.
S-au disputat și calificările probei
feminine de sări'tură In
înălțime,
printre finaliste numărîndu-se și tînăra atletă româncă Alina Astafel,
care a sărit 1,92 m. Vor mai evolua

în finală, printre altele, Stefka Kostadinova (Bulgaria), Lousie Ritter
(S.U.A.), Tamara Bîkova (U.R.S.S.),
Megumi Sato (Japonia), Christine
Stanton (Australia) și Janet Boyle
(Marea Britanie).
Proba feminină de 200 m plat s-a
încheiat cu victoria sprinterei ame
ricane Florence Griffith-Joyner, care
a stabilit un nou record mondial cu
timpul de 21”34/100. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Grace Jackson
(Jamaica) — 21’'72/100 șl
Heike
Denchsler (R. D. Germană) — 21”99/
100.

Proba feminină de aruncarea dis
cului a fost ciștigată de Martina
Hellmann (R.D. Germană), cu un
nou record olimpic — 72,30 m, ur
mată de Diana Gansky (R.D. Germa
nă) — 71,88 m și Țvetanka HriStova
(Bulgaria) — 69,74 m.
învingătoare la heptatlon, atleta
americană Jackie Joyner-Kersee a
ocupat primul loc și în proba de să
ritură in lungime, cu 7,40 m, cuce
rind astfel a doua medalie de aur la
actuala ediție a Jocurilor. Medalia
de argint a revenit lui Heike Drechsler (R.D. Germană) — 7,22 m, iar
cea de bronz — Galtnei Cistiakova
(U.R.S.S.) — 7,11 m.
Proba de decatlon din cadrul com
petiției de atletism s-a încheiat cu
victoria lui Christian Schenk (R. D.
Germană), cu un
total de 8 483
puncte. Medalia de argint a revenit
iui Torsten Voss (R.D.G.) — 8 399
puncte, iar cea de bronz canadianu
lui Dave Steen — 8 328 puncte, în
timp ce dublul campion olimpic, bri
tanicul Daley Thompson, s-a clasat
pe locul 4, cu 8 306 puncte.

Turneul de lupte libere a progra
mat in limitele categoriei 100 kg întilniri decisive, care au pus in evi
dență forma excelentă a sportivului
român Vasile Pușcașu. calificat pen
tru finală și deci cu medalia de
argint asigurată. In turul patru, Va
sile Pușcașu l-a învins, la puncte,
pe Istvan Robotka (Ungaria), iar in
turul 5, hotărîtor, l-a intrecut, la

puncte, pe campionul S.U.A., Bill
Scherr. In finală, luptătorul român
îl va întilni pe cunoscutul sportiv
sovietic Leri Habelov.
Joi s-au acordat și primele titluri
olimpice la lupte libere. Iată câști
gătorii la trei categorii : categ. 48
kg : Takashi Kobayashi (Japonia) ;
categ. 62 kg : John Smith (S.U.A.) ;
categ. 90 kg ; Maharbek Hadarțev
(U.R.S.S.).
Joi, în cadrul a două gale, au fost
desemnați finaliștii turneului olim
pic de box, printre cei care se vor
întrece direct pentru medaliile de
aur numărîndu-se și pugilistul ro
mân de categoria pană Daniel Du
mitrescu.
Ca și în reuniunile precedente. Da
niel Dumitrescu și-a etalat întregul
său repertoriu tehnico-tactic, repurtind o netă victorie la puncte (de
cizie 5—0) în fața sud-coreeanului
Lee Jae-Hyuk. Boxerul nostru a do
minat meciul în toate cele trei re
prize, obținind al cincilea succes la
actualele Jocuri Olimpice. Astfel,
pugilistul român are asigurată me
dalia de argint și desigur va încerca
să o schimbe cu una de aur, în fi
nala ce o va susține duminică, in
compania italianului Giovanni Pa
risi, care l-a învins în semifinale,
. prin abandon în prima repriză, pe
marocanul Abdelhak Achik.

Finala probei feminine din cadrul
turneului olimpic de tenis se va dis
puta intre jucătoarea vest-germană
Sțeffi Graf și argentinlana Gabrie
la Sabatini. în semifinale, Steffi
Graf a învins-o cu 6—2, 6—0 pe
Zina Garrison (S.U.A.). iar Ga
briela Sabatini a dispus cu 6—1,
6—1 de Manuela Maleeva (Bulgaria).
Rezultate înregistrate in alte dis
cipline : volei feminin, finala pen
tru locul intii : U.R.S.S. — Peru
3—2 (10—15, 12—15. 15—13. 15—7,
17-15) ; handbal feminin : finala :
Coreea de Sud — U.R.S.S. 21—19
(13-11).

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

„în ce privește problemele internaționale, pornind de la
aprecierea că în viața mondială se mențin încă probleme grave și
complexe, este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în direcția
unirii tuturor forțelor pentru soluționarea lor, pentru dezarmare
și, în primul rînd, dezarmare nucleară, pentru înlăturarea armelor
nucleare, pentru dezarmare convențională, pentru reducerea chel
tuielilor militare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Expresie a spiritului mereu proas
păt, creator, de analiză a probleme
lor pe care le ridică dezvoltarea so
cietății noastre socialiste, ca și a so
cietății contemporane în general,
Tezele pentru viitoarea plenară a
Comitetului
Central al partidului,
cuprinse în expunerea din aprilie a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, abordînd cu rigoare științifică proce
sele și tendințele de bază ale situa
ției mondiale, acordă, în mod firesc,
un loc prioritar aspectelor legate de
imperativul de maximă însemnătate
al înfăptuirii dezarmării. Ideile de
excepțională forță de convingere
formulate, soluțiile realiste și con
structive propuse, îndemnurile mo
bilizatoare adresate proiectează, din
nou, lumina asupra răspunderii pe
care o manifestă România socialistă
față de acest mare imperativ, asu
pra deschiderii vaste și a modului
exhaustiv în care sînt tratate mul
tiplele aspecte ale dezarmării, asu
pra voinței neclintite a țării noastre,
a poporului român de a nu precu
peți nici un efort, alături de toate
forțele înaintate ale lumii, în spri
jinul idealurilor de pace, înțelegere,
progres ale întregii umanități.

Imperativul unui nou mod
de gîndire în problemele
războiului și păcii. Constitule
meritul
istoric al
președintelui
României socialiste de a fi elaborat,
încă cu ani în urmă, teza de frontis
piciu că apariția și dezvoltarea ar
mamentului nuclear, prin folosirea
căruia s-ar produce un dezastru
planetar, impun
trecerea neintirziată Ia măsuri reale de dezarmare,
cu precădere nucleară, acțiunea fer
mă a tuturor statelor și popoarelor
pentru salvgardarea păcii, a vieții,
ca necesitate primordială a omeni
rii, ca problemă fundamentală a
contemporaneității. Mai mult ca oricînd, realitățile inexorabile pun la
ordinea zilei un nou mod de gindire
și abordare a problemelor războiu
lui și păcii, in general a probleme
lor internaționale, care să pornească
de la excluderea recurgerii la arme
în practica relațiilor dintre state, de
la postulatul inadmisibilității unui
război mondial, tocmai pentru că acesța s-ar tranșfomța, inevitabil,
într-o conflagrație nucleară atotpustiitoare, care ar duce la dispariția a
înseși condițiilor menținerii vieții
pe Pămint.
Or. in ce măsură sînt înțelpse ma
rile imperative ale momentului, ce
rințele noii gîndiri politice. în ce
măsură se acționează în direcția în
făptuirii lor ? Este incontestabil că
unii pași înainte s-au făcut. Acordul
sovieto-american privind lichidarea
rachetelor nucleare cu rază medie
și mai mică de acțiune reprezintă
un început important,
dar totuși
modest, de vreme ce în arsenalele
mondiale există în continuare o
uriașă forță de distrugere (echiva
lentă cu un milion de „Hiroshime" !),
de vreme ce experiențele atomice
se desfășoară mai departe, iar mo
dernizarea rachetelor ce nu intră
sub incidența acordului amintit este
un subiect la ordinea zilei, ca și
proiectele de militarizare a Cosmo
sului. într-un cuvînt, cursa înarmă
rilor continuă, practic,
nestînjenit.
Desigur, în diverse foruri interna
ționale s-a discutat și se discută in
tens despre necesitatea dezarmării,
se aduc chiar, in acest sens, argu
mente peremptorii, pe care nimeni
nu le contestă, dar măsurile concre
te se lasă așteptate. Mai mult, la ul
tima sesiune specială a O.N.U. con
sacrată dezarmării, in ciuda unui
șir de idei valoroase expuse, nu a
putut fi adoptat, pentru prima oară
în istoria unor asemenea sesiuni, un
document final, datorită pozițiilor
unor puteri occidentale. în fine,
s-au putut consemna anumiți pași
in soluționarea, pe calea tratativelor,
a unor conflicte și stări de tensiu
ne, dar alte conflicte, cum ar fi cel
din Orientul Mijlociu, s-au agravat,
înregistrindu-se. paralel, apariția de
noi focare de încordare primejdioa
se. Dacă se adaugă perpetuarea și
chiar exacerbarea politicii de forță
și de amestec în treburile altor sta
te, adîncirea tot mai puternică a
crizei economice mondiale, „explo
zia" datoriei externe a lumii a treia,
accentuarea decalajelor dintre țările
bogate și țările sărace, este ne de
plin îndreptățită aprecierea partidu
lui nostru, a secretarului său gene
ral că situația internațională conti
nuă să fie încă destul de gravă și
complexă, că se mențin și se ampli
fică unele contradicții de ordin po
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litic, militar, economic, că încă nu
s-a realizat cu adevărat un nou
mod de gindire, de acțiune și de so
luționare a problemelor cruciale ale
lumii contemporane.

Sentimentul răspunderii
istorice față de destinele
umanității. In aceste condiții,
Tezele din aprilie, analizele cu
prinse în celelalte cuvîntări din
ultimul
timp
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu vin să ilustreze,
o dată mai mult, sentimentul răs
punderii istorice față de destinele
păcii,
concomitent cu preocuparea
profundă de a formula — pătrunzînd in miezul fenomenelor, diso
ciind ceea ce este secundar de ceea
ce este esențial — direcțiile princi
pale și necesare de acțiune, potrivit
imperativelor majore ale momen
tului.
Or, aceste imperative privesc, ca
prioritate a priorităților, oprirea
cursei înarmărilor, realizarea măsu
rilor de dezarmare, în primul rind
nucleară, în cadrul unui proces
treptat, dar continuu, avind ca punct
final înlăturarea războiului din via
ta societății. Acestea reprezintă ve
riga esențială, „cheia" însănătoșirii
situației mondiale, a salvgardării
păcii, esența însăși a noului mod de
gîndire, care bate, dacă se poate
spune așa, la ușa vieții internaționa
le ; prin prisma unor asemenea im
perative se cer apreciate pozițiile
statelor, acțiunile oamenilor politici,
pe măsura înțelegerii și afirmării
lor tot mai largi putîndu-se crea ca
drul favorabil rezolvării tuturor ce
lorlalte probleme nodale ce con
fruntă contemporaneitatea.
Acesta este și spiritul în care a
fost elaborat, sub impulsul hotărîtor
al președintelui Republicii, amplul
și complexul program de dezarmare
pe care România socialistă îl pro
pune comunității mondiale, progra
mul avind in centrul său încetarea
producerii, experimentării și ampla
sării de noi arme nucleare, trecerea
la lichidarea celor existente, por
nind de la convingerea că numai
printr-o astfel de soluție radicală se
poate elimina amenințarea unei ca
tastrofe inimaginabile. Neîndoios,
finalizarea
negocierilor
sovietoamericane pentru reducerea cu 50 la
sută a armelor nucleare strategice,
care ocupă ponderea principală in
arsenalele existente, ar deschide ca
lea unor înțelegeri corespunzătoare
și în ce privește celelalte tipuri de
arme nucleare, inclusiv rachetele de
croazieră amplasate la bordul avioa
nelor și navelor militare (rachete apreciate ca introducind un puternic
element destabilizator in raporturile
de forță existente), ca și obu
zele, minele și torpilele atomice
etc., astfel ca pină în anul 2000 să
se ajungă la înlăturarea cu desăvîrșire a tuturor acestor mijloace de
distrugere în masă.
în lumina creșterii vertiginoase a
capacității distructive a armamentu
lui convențional, ca și a consecințe
lor profund dăunătoare ale supradi
mensionării bugetelor militare, care
sustrag fonduri și resurse imense
nevoilor civile (un calcul recent dez
văluia că sumele irosite anual pe
înarmări echivalează cu veniturile a
2.6 miliarde oameni, care trăiesc în
4'1 de țări considerate printre cele
mai sărace de pe glob !). contribuind,
în proporții însemnate, la destabili
zarea economiei mondiale, programul
de dezarmare românesc cuprinde, ca
o componentă inseparabilă, reduce
rea cu cel puțin 50 la sută, pină Ia
sfîrșitul acestui secol, a armelor con
ventionale, precum si a cheltuielilor
militare și utilizarea mijloacelor ast
fel disponibilizate pentru progresul
tuturor statelor. în primul rind al
celor in curs de dezvoltare. în aceas
ta găsindu-și expresia legătura ne
mijlocită -dezarmare-dezvoltare. per
manent evidențiată de tara noastră.
în concepția de largă cuprindere
care i-a stat la bază, o altă compo
nentă fundamentală a acestui pro
gram este lichidarea armamentului
chimic, ca o cerință de prim ordin,
avind în vedere marea putere de ex
terminare a acestui armament, apro
piată de cea a armelor nucleare, ca
și rolul său în degradarea mediului
înconjurător. Crearea de zone lipsi
te de arme nucleare și chimice re
prezintă, de altfel, o altă direcție im
portantă a programului de dezarma
re promovat de România socialistă,
de președintele ei.
Pronunțindu-se pentru eliberarea
planetei de povara copleșitoare
a
înarmărilor, acest program vizează,

ILE DE PRESA

e scurt
VIZITA LA SOFIA. Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P.. președintele Consiliului
de Stat al R.P. Polone, va între
prinde. la 30 septembrie, o vizită
prietenească de lucru la Sofia, la
invitația lui Todor Jivkov. secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria.
ÎNTÎLNIRE. Tian Jiyun,
vicepremierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze, a declarat, în cadrul
unei intilniri cu o delegație pentru
relațiile cu China a Parlamentului
(vest-)european, aflată la Beijing,
că țara sa va continua să extindă
relațiile economice și comerciale

externe. El a calificat relațiile din
tre China și Piața comună drept
foarte bune. Chin$ — a spus Tian
Jiyun — studiază, în prezent, mo
dalitățile de îmbunătățire a situa
ției sale economice.
O -NOUA RUNDA A CONVOR
BIRILOR CVADRIPARTITE pri
vind reglementarea pe cale nego
ciată a situației conflictuale din
Africa de Sud-Vest s-a încheiat
la Brazzaville. într-un comunicat
dat publicității la sfîrșitul reuniu
nii se arată că delegațiile Angolei,
Cubei. R.S.A. și S.U.A. au conve
nit să se întilnească tot la Brazza
ville la o dată ce urmează a fi
fixată ulterior.

In mod firesc, și oprirea proiectelor
gen „războiul stelelor" de extin
dere a cursei înarmărilor in Cosmos,
cu toate pericolele ce decurg de aci.
țara noastră militînd pentru ca spa
țiul cosmic, cu întinderile sale de
necuprins, să fie un spațiu al cola
borării pașnice. în vederea descifră
rii tainelor Universului, adincirii cu
noașterii umane.

Un drept și o îndatorire
supremă a forțelor socialpolitice cele mai largi. ”Dezar'
marea prin fapte", iată chintesența
programului românesc, iată chemarea
pe care țara noastră, președintele ei
o adresează tuturor statelor si po
poarelor lumii. Desigur, are o imen
să importantă că forțele care se pro
nunță pentru dezarmare, pentru pace
devin tot mai puternice, că ele își
intensifică acțiunile împotriva poli
ticii imperialiste a războiului ; din
păcate, aceste forțe nu sint încă in
măsură să determine o schimbare
radicală a cursului vieții internațio
nale. sarcina primordială fiind aceea
de a se face totul, de către toate
statele, de către toate popoarele,
pentru a se înclina continuu si defi
nitiv balanța în favoarea forțelor
păcii — și aceasta este una din idei
le majore care străbate ca un fir
roșu Tezele din aprilie.
Tocmai in lumina acestui conside
rent. tenacitatea și perseverenta cu
care România, președintele ei au ac
ționat și acționează în sprijinul de
zarmării și păcii se îmbină perma
nent. potrivit cerințelor noului mod
de gîndire politică, cu un demers
hotărit îndreptat spre
extinderea,
cit mai amplă, in condiții de deplină
egalitate, a cadrului de dezbatere a
acestor probleme de
însemnătate
vitală. Pacea, dezarmarea. înlătu
rarea primejdiei nucleare, in ultimă
instanță supraviețuirea speciei umane,
constituie cauza primordială comună
a tuturor statelor și popoarelor, impe
rative universale, care interesează fie
care stat, fiecare popor și, de aceea',
aceste probleme nu pot forma obiect
de negociere și nici nu-și pot găsi
soluții realiste doar cu participarea
Cîtorva țări, oricit de mari ar fi ele.
Atunci cind este în joc . însăși
soarta omenirii, statele lumii, toate
statele, fără excepție — indiferent
de mărime, orînduire socială, forță
militară ori situare geografică — sint
chemate să-și asume răspunderea ce
le incumbă : ele nu pot fi doar sim
ple spectatoare, acceptînd rezultatul
negocierilor dintre marile puteri, ci
au dreptul și datoria să participe
intens și activ la dezbaterile in pro
blemele războiului și ale păcii. Ac
tuala sesiune ordinară a O.N.U., ce
lelalte foruri si reuniuni unde se
dezbat problemele importante ale
întăririi securității și încrederii, ale
înfăptuirii dezarmării în Europa și
în lume, oferă cadrul unei asemenea
participări și este de așteptat ca.
prin manifestarea efectivă a voinței
politice a țărilor participante, să se
imprime lucrărilor lor un caracter
mai dinamic și mai eficient, spre a
se ajunge la înțelegeri si acorduri
care să contribuie la cauza generală
a păcii, destinderii, colaborării.
La rîndul lor, popoarele, ca adevă
ratele făuritoare ale istoriei,
sint
chemate să se mobilizeze și mai energic, și mai intens pentru a deter
mina oamenii politici, factorii de de
cizie să adopte poziții constructive,
astfel incit pacea, dezarmarea, secu
ritatea să devină realități efective.
Popoarelor le revine rolul decisiv in
impunerea păcii, a dezarmării, dar
succesul luptei in această direcție nu
poate veni de la sine, ci va fi re
zultatul colaborării si unității tot mai
strînse, al acțiunii tot mai combative
și mai viguroase a forțelor socialpolitice cele mai largi. într-o viziune
nouă a solidarității, străină oricăror
îngustimi ori limitări.
Este convingerea nestrămutată a
României socialiste — puternic rea
firmată în Tezele din aprilie — că
punînd mai presus de orice interesele
supreme ale salvgardării vieții, ale
continuității istoriei, statele lumii vor
găsi, in spiritul noii gîndiri. calea
unor soluții comune spre marele țel
al păcii, că. actionînd unite, forțele
care se pronunță pentru pace, po
poarele de pretutindeni dispun de
capacitatea necesară pentru a deter
mina trecerea la dezarmare, în pri
mul rînd nucleară, eliminarea defi
nitivă a războiului din viața interna
țională, deschizînd, în pragul noului
mileniu, perspectiva insuflețitoare a
dezvoltării pașnice a întregii omeniri.

Romulus CAPLESCU
COMITETUL NORVEGIAN AL
PREMIULUI
NOBEL
PENTRU
PACE a conferit această distincție
pe anul 1988 Forțelor internaționa
le ale O.N.U. de sprijinire a păcii,
în comunicatul publicat la Oslo cu
acest prilej se arată că Forțele
O.N.U. contribuie la transpunerea
în viată a ideilor fundamentale în
scrise în Carta Organizației Națiu
nilor Unite, ceea ce conferă un rol
si o importantă sporite forumului
mondial. Conferirea Premiului No
bel pentru pace Forțelor O.N.U.
atestă recunoașterea activității or
ganizației mondiale în sprijinul
păcii, a declarat. în legătură cu
aceasta, primul-ministru al Norve
giei. Gro Harlem Brundtland.
LA CENTRUL DE DIRIJAREA
ZBORURILOR COSMICE DE LIN
GĂ MOSCOVA a avut loc, joi, o
nouă intilnire — prin intermediul
televiziunii — între membrii echipajuâui de la bordul stației or
bitale „Mir" — Vladimir Titov,
Musa Manarov și Valeri Poliakov
— și familiile lor.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS BOTSWANA

întrevederi ale ministrului de externe român

Domnului QUETT K. J. MASIRE

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— Ministrul afacerilor externe al
țării noastre, Ioan Totu, a avut la
sediul O.N.U. din New York o în
trevedere cu președintele celei de-a
43-a sesiuni a Adunării Generale a
Organizației Națiunilor Unite, Dan
te Caputo.
Cu acest prilej, a avut loc un, căl
duros schimb de mesaje intre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. .
în timpul întrevederii au fost
abordate probleme legate de conlu
crarea pentru promovarea la sesiu
ne a propunerilor și punctelor în

scrise pe ordinea de zi de România,
prbeum și in legătură cu celelalte
probleme aflate in atenția sesiunii
Adunării Generale.

★

Ministrul afacerilor externe al
României a avut, de asemenea, con
vorbiri cu omologii săi din Franța,
Spania, R. F. Germania, R.S.F. Iu
goslavia, Nigeria, Mongolia, Albania
și R.P.D. Coreeană.
Au fost discutate căile și mijloa
cele de dezvoltare a relațiilor bilate
rale cu țările respective, îndeosebi
a schimburilor și cooperării econo
mice, precum și de întărire a con
lucrării in legătură cu problemele
internaționale aflate pe ordinea de
zi a Adunării Generale.

Probleme majore ale actualității abordate in cadrul
dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — La cea de-a 43-a sesiune a
Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile generale, in cadrul
căreia reprezentând ai diferitelor state membre expun pozițiile țărilor lor
in legătură cu ampla și importanta problematică aflată pe agenda ac
tualei sesiuni a organizației mondiale.
în lumea de astăzi dialogul ia locul
confruntării, iar tendința de a căuta
o reglementare pașnică disputelor in
ternaționale se- accentuează, ceea ce
reprezintă o trăsătură remarcabilă a
situației internaționale prezente, a
declarat ministrul afacerilor externe
al R.P. Chineze, Qian Qichen. în
timp ce pericolul de război se men
ține încă, forțele păcii cresc per
manent. iar popoarele din întreaga
lume se pronunță tot mai viguros în
favoarea păcii și împotriva războ
iului. a continuat vorbitorul, adău
gind : Cauza fundamentală a violen
tei în lume nu este încă înlăturată,
popoarele sînt confruntate în con
tinuare cu sarcina opririi cursei înar
mărilor și eforturile pe linia dezar
mării. Qian Qichen a apreciat că
marile puteri, care dețin cele mai
perfecționate arsenale, poartă o res
ponsabilitate sporită în procesul de
dezarmare si trebuie să reducă dras
tic propriile armamente. El a che
mat cele două mari puteri să ajungă
la un acord asupra unei reduceri
drastice a armelor nucleare la o dată
apropiată. începînd cu o reducere cu
50 la șută a armelor nucleare strate
gice. să grăbească convorbirile asu
pra dezarmării convenționale si să
oprească cursa înarmărilor, sub toa
te formele. în spațiul cosmic. Dezar
marea privește interesele de securita
te ale tuturor statelor, a spus Qian
Qichen, adăugind că „țările mari
sau mici, puternice sau slabe, toate
au dreptul să participe cu drepturi
egale la dezbaterea și reglementarea
problemei dezarmării"
Constatind că țările în curs de
dezvoltare au suferit reculuri econo
mice grave datorate grelei poveri a
datoriei externe, reducerii fluxului
de fonduri. înrăutățirii termenilor de
schimb și accentuării protecționismului. ministrul chinez a exprimat spri
jinul țării sale față de convocarea
unei sesiuni speciale a O.N.U. consa
crate problemelor economice, ca și a
unei întilniri la nivel înalt, similare
cu cea de la Cancun. în încheiere,
vorbitorul a elogiat rolul O.N.U.,
estimînd că organizația mondială are
un mare potential pentru rezolvarea
problemelor cu care este confruntată
omenirea.
Ministrul afacerilor externe al
Pakistanului, Sahabzada Yakub Khan,
s-a pronunțat pentru solutionarea pe
cale pașnică a stărilor conflictuale
din diferite regiuni ale globului. El
s-a referit pe larg la rolul pe care
poate să-l aibă O.N.U. în soluțio
narea definitivă a problemei afgane,
conform acordurilor de la Geneva.
în cuvintarea sa. ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polone, Tadeusz
Olechowski, a relevat necesitatea a
noi eforturi din partea membrilor
O.N.U. pentru întărirea rolului orga
nizației mondiale. El a relevat efor
turile tării sale în vederea asigurării
securității și păcii în Europa și a
evidențiat Că ta>ra sa pledează în
continuare pentru punerea în apli
care a propunerii privind reducerea

armamentelor si creșterea încrederii
in Europa centrală. De asemenea.
. vorbitorul a subliniat că reducerea
nivelului forțelor armate și arma
mentelor în Europa ar reprezenta
un factor esențial pentru asigurarea
păcii și securității pe continent. Mi
nistrul polonez a evidențiat impor
tanta cooperării economice în Eu
ropa. subliniind că planurile națio
nale de dezvoltare a unor țări eu
ropene se lovesc de diferite bariere
financiare, fiind necesare abordarea
cu întreaga răspundere și depunerea
de eforturi atît din partea debitorilor,
cit și a creditorilor si organizațiilor
bancare si financiare internaționale
pentru ușurarea, poverii datoriilor
externe.
Ministrul de externe al Marii
Britanii, Geoffrey Howe, a abordat
o serie de probleme regionale, vor
bitorul subliniind necesitatea con
vocării cit mai urgente a unei con
ferințe internaționale de pace in
problema Orientului Mijlociu și adresînd popoarelor lumii apelul să ac
ționeze pentru a crea condiții favo
rabile atingerii acestui obiectiv. în
privința situației din R.S.A., deși a
reafirmat angajamentul guvernului
britanic față de ideea abolirii apart
heidului, ministrul a respins din
nou propunerea referitoare la impu
nerea unor sancțiuni economice cu
prinzătoare împotriva regimului ra
sist. Pe de altă parte, el a reiterat
poziția britanică privind
Insulele
Malvine (Falkland), adăugind
că
Marea Britanie va continua să ac
ționeze pentru restabilirea unor ra
porturi mai normale cu Argentina.
Consacrind cea mai mare parte a
discursului său
conflictului
din
Orientul Mijlociu, ministrul aface
rilor externe al Israelului, Shimon
Peres, a declarat că aspirațiile pa
lestinienilor și securitatea Israelului
nu sint în mod obligatoriu incompa
tibile. Israelul — a spus el — este
gata să negocieze cu țările arabe „un
compromis teritorial care să asigure
frontiere stabile", dar a ținut să sub
linieze că guvernul său nu intențio
nează să se retragă în limitele fron
tierelor existente înainte de războ
iul din 1967. Ministrul israelian a
apreciat că rezoluțiile 242 și 338 ale
Consiliului de Securitate al O.N.U..
oferă singurul cadru acceptabil pen
tru negocieri.
Primul-ministru al Noii Zeelande,
David Lange, și-a exprimat speran
ța că succesul actualelor eforturi
desfășurate sub auspiciile Națiunilor
Unite pentru menținerea păcii v.a
revitalize principiul securității co
lective și va conduce la o mai lar
gă aplicare a acestuia. El a atras
atenția că tehnologia producerii de
armament nuclear nu a rămas o ex
clusivitate a membrilor permanenți
ai Consiliului de Securitate, adăur
gînd că pentru soluționarea proble
mei dezarmării este necesară par
ticiparea tuturor statelor lumii.

Întîlniri la sediul O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— La sediul misiunii R.P. Chineze
la Națiunile Unite a avut loc o in
tilnire a ministrului chinez al afa
cerilor externe. Qian Qichen. cu mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S..
Eduard Șevardnadze. După cum re
latează agențiile China Nouă și
T.A.S.S.. interlocutorii au abordat
probleme ale relațiilor bilaterale si
probleme ale actualității internațio
nale. S-a convenit ca schimburile de
păreri în probleme care interesează
cele două părți să continue în cadrul
vizitei pe care Qian Qichen o va
face la Moscova pină la sfîrșitul
acestui an.

★

La
sediul O.N.U.
din
New
York, Javier Perez de Cuellar s-a
intîlnit cu miniștrii de externe ai
țărilor care Sint membre permanente
ale Consiliului de Securitate.
în acest cadru s-a procedat la un
schimb de opinii asupra unor pro
bleme internaționale majore, acordîndu-se o deosebită atenție efortu
rilor de reglementare a conflictelor
regionale potrivit principiilor Cartei
O.N.U.

VERSIUNE REVIZUITA A BU
GETULUI MILITAR AL S.U.A.
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a aprobat, cu 369
de voturi, contra 48, o versiune re
vizuită a bugetului militar pe 1989.
Această a doua versiune prevede
cheltuieli militare în valoare de
300 miliarde dolari. Totalul include
și suma de 4.1 miliarde dolari des
tinată programului „Inițiativa de
apărare strategică", în loc de 4.9
miliarde dolari, cit solicitase pre
ședintele Reagan. După cum s-a
mai anunțat, prima versiune a bu
getului militar fusese respinsă prin
utilizarea veto-ului prezidențial.
Proiectul de lege urmează acum să
fie înaintat din nou Senatului.
LANSARE. Naveta spațială americană „Discovery", avind la
bord cinci astronauti, a fost lan
sată joi de la cosmodromul Cape
Canaveral. Aceasta a fost prima
lansare din cadrul programului
„Shuttle" după aocidentul tragical

, La sediul O.N.U, din New York a
avut loc o intilnire a ministrului
afacerilor externe al R.S. Cehoslova
ce. Bohuslav Chnoupek. cu ministrul
de externe al Israelului. Shimon
Peres, la cererea delegației israeliene. prima întrevedere de acest fel
de la ruperea relațiilor diplomatice,
relatează agenția C.T.K. Cei doi mi
niștri au discutat probleme legate de
relațiile dintre cele două țări. au
convenit să folosească diferite posi
bilități pentru continuarea dialogului
si au făcut un schimb de păreri pri
vind evoluția situației politice din
lume.

★

între ministrul de externe al Gre
ciei. Karolos Papoulias, și omologul
său turc. Mesut Yilmaz, a avut loc,
la sediul O.N.U. din New York, o
întrevedere. După cum transmite agenția Anatolia, au fost examinate
evoluțiile in problema cipriotă, subliniindu-se necesitatea continuării
convorbirilor intercipriote ca singu
ra cale de soluționare a situației din
insulă. Cei doi miniștri s-au pro
nunțat. de asemenea, pentru lăr
girea cooperării intre țările balca
nice in diferite domenii.

navetei „Challenger", produs în ia
nuarie 1986.

UN MARE CONTAINER CU DE
ȘEURI RADIOACTIVE a dispărut
in mare nu departe de țărmurile
britanice în urma scufundării unui
cargou care făcea cursa intre Li
verpool și Belfast. Containerele
aparțineau Ministerului Apărării al
Marii .Britanii. Știrea a stirnit ne
liniște în rindui populației.

ȘOMAJ. Potrivit ultimelor sta
tistici guvernamentale, nivelul șo
majului a înregistrat în Noua Zeelandă un salt considerabil, ajungînd la 9,4 Ia sută din forța de
muncă. Se precizează că în iulie
nivelul șomajului fusese de 8.9 la
sută, iar in iunie de 8,5 la sută din
populația activă.
POPULAȚIA ȚARILOR ARABE
va ajunge la 250 milioane în anul
2000, se estimează într-un raport
al Comisiei economice a O.N.U.
pentru Asia de vest.

Președintele Republicii Botswana
GABORONE
Cea de-a XXII-a aniversare a proclamării independenței de stat a Repu
blicii Botswana îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și pros
peritate poporului botswanez prieten.
Exprim convingerea că raporturile prietenești de colaborare care există
intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele po
poarelor român și botswanez, al păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România ..

Republica Botswana, al cărei po
por sărbătorește, la 30 septembrie,
împlinirea a 22 de ani de la pro
clamarea independenței, este si
tuată în zona centrală a deșertu
lui Kalahari, din sudul continen
tului african. Teritoriul său (600 372
kmp) este, în bună parte, o sa
vană uscată, cei peste un milion
de locuitori ocupîndu-se în princi
pal cu creșterea animalelor.
După obținerea independenței,
poporul Botswanei a depus efor
turi susținute pentru a lichida
starea de accentuată inapoiere economică moștenită din anii în
delungați
de
dominație
colo
nială. Pe primul plan al preo
cupărilor
s-a situat
înălțarea
unor baraje pe riurile Limpo
po (principalul afluent al flu
viului Zambezi), Chobe. Oka
vango și Shaski — singurele
cursuri de apă permanente — ceea
ce a permis extinderea suprafețe
lor irigate și cultivate. Pași în
semnați s-au făcut și pe calea creă
rii unei industrii proprii, a valo
rificării resurselor naționale. în acest domeniu, o atenție deosebită
a fost acordată industriei extrac
tive, țara dispunînd de importan
te resurse : diamante (Orapa — al
doilea mare Zăcămînt din lume),
cupru, nichel, huilă, mangan. Prin
tre proiectele in curs de realiza
re se află cele vizind moderniza
rea minelor de diamante (expor
tul de diamante reprezentînd 66
la sută din totalul veniturilor ță
rii în devize), construcția unei fa-

brici de utilaje agricole, o unita- j
te de producere a echipamente-»
lor medicale ș.a.
Progresele economice și sociale,
ale țării ar fi fost, desigur, mai in-"
semnate dacă, de-a lungul ani
lor. Botswana n-ar fi fost victim1
a numeroase acțiuni agresive al
Africii de Sud, care au provoci,
mari pagubq materiale și pierdet
de
vieți I omenești.
Guvernu.
Botswanei consideră, de aceea, ca
una din prioritățile politicii sale
internaționale
curmarea acestor
acte agresive,
promovarea păcii
și destinderii în zonă,
“, intensificarea cooperării cu țările „din pri-ț
ma linie", ca și cu statele vecine‘
membre ale Consiliului pentru co
ordonarea dezvoltării in sudul
Africii.
Animat de sentimente de s 11 ■ ’
daritate față de popoarele afri
'
poporul român urmărește cu
patie eforturile depuse de po.
Botswanei
pentru
consolida.
independenței și făurirea unei v
noi. între^ țările noastre s-au r>
tornicit relații de prietenie și
laborare în diverse domenii, la ar,
plificarea lor aducind o con
tribuție de seamă convorbirile d;.
la București, din septembrie 1983
dintre
președintei
Nicolae Ceaușescu și președintei
Quett K. J. Masire. Adincirea con
lucrării
dintre
România
ș,
Botswana este in interesul ambe ■
lor țări și popoare, al cauzei păc
și înțelegerii internaționale.

Datoriile externe perpetuează
dependența neocolonialistă
Reuniunea ministerială a țărilor membre
ale „Grupului celor 77”
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— La New York, concomitent cu lu
crările actualei sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U., se desfășoară
reuniunea ministerială a țărilor
membre ale „Grupului celor 77".
împovărate de datorii, de scurge
rea de materii prime și de condițiile
nefavorabile din comerțul interna
țional. țările in curs de dezvoltare
nu pot beneficia de creșterea eco
nomică pe care o înregistrează sta
tele industrializate — a declarat în
intervenția sa . reprezentantul Iugo
slaviei. Soluția pentru depășirea
acestei situații — a spus vorbitorul
— constă în stabilirea unui dialog
Nord-Sud realist și eficient. Convo
carea unei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. ar facilita
realizarea acestui obiectiv. Repre
zentantul iugoslav s-a pronunțat,
totodată, in favoarea unor eforturi
comune în direcția protejării me
diului înconjurător.

Soluționarea problemei datorie
externe a țărilor în curs de dezvol
tare poate fi realizată numai in con
dițiile edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale — a releva;
reprezentantul Cubei — avertizinr
totodată, că actuala criză a datoriei
externe tinde să perpetueze domina
ția și dependența neocolonialistă în
statele „lumii a treia". Evocînd si"
tuația din America Latină, repre
zentantul cubanez a subliniat nece
sitatea imperioasă a conjugării pozi
țiilor și direcțiilor de acțiune în sco
pul definirii unei platforme și stra
tegii comune pentru a înfrunta cri
za datoriei externe. Reprezentantul
Cubei a exprimat sprijinul țării sale
față de organizarea unei conferințe
regionale asupra datoriei externe
care depășește în prezent 400 miliar
de dolari, precum și în legătură cu
desfășurarea unei sesiuni speciale a
O.N.U. pentru reactivarea creșteri
economice și dezvoltării in țările în
curs de dezvoltare.

Convorbiri la nivel înalt U.R.S.S.-R.D.G.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la
Încheierea convorbirilor dintre Mi
hail Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S.. și Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, care a efectuat o
vizită de lucru în U.R.S.S.. eviden
țiază dorința ambelor părți de a ex
tinde și adinei relațiile bilaterale p?
multiple planuri — transmite agen
ția T.A.S.S.
U.R.S.S. și R.D.G. — se spune în
comunicat — se pronunță pentru o
lume fără arme nucleare, fără răz
boaie și violență, pentru instituirea
unor raporturi cu adevărat democra
tice intre toate statele, pe baza de
plinei egalități și respectării dreptu
lui de opțiune al popoarelor. Cele
două țări se pronunță pentru desfă
șurarea fără pauze a procesului de
zarmării pe baza unor noi acorduri

și înțelegeri, care să prevadă o «re
ducere tot mai profundă și mai ra
dicală a arsenalelor de arme -acu
mulate, inclusiv a tuturor catego
riilor de arme nucleare. S-a subli
niat importanța principială pentrt
cauza păcii a realizării unui acor<
cu privire la reducerea cu 50 la suf
a armelor strategice ofensive — c
respectarea prevederilor tratatub
de apărare antirachetă — precum
a interzicerii experiențelor cu at
nucleară și a interzicerii totale a ar
mei chimice.
U.R.S.S. și R.D.G. reafirmă că un;
dintre condițiile fundamentale per.
tru menținerea păcii și securității ir
Europa o constituie inviolabilitate
granițelor, respectarea necondiționa
tă a realităților
teritorial-politice
existente, a suveranității și integri
tății teritoriale a statelor, precum si
respectarea principiilor și normele r
general recunoscute in relațiile in
ternaționale.

_____.________—

In sprijinul transformării bazinului mediteranean

într-o zonă fără prezențe militare străine
NICOSIA 29 (Agerpres). — Capi
tala Ciprului a găzduit o intilnire
pregătitoare a Conferinței parlamen
tare a țărilor din bazinul medite
ranean vizind transformarea aces
tei regiuni într-o zonă fără prezen
te militare străine. Au participat re
prezentanți ai Greciei. Ciprului, Jamahiriei Libiene, Siriei, ca și ai Or

ganizației pentru Eliberarea Palestinei.
Ei au susținut propunerea avansată,
în primăvara acestui an, de parla
mentul cipriot de a se convoca o
conferință parlamentară a țărilor
din bazinul mediteranean care să
ceară retragerea din regiune a tu
turor flotelor militare străine.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Eforturi pentru deblocarea procesului de pace în regiune
• Contacte diplomatice la Bagdad
CAIRO 29 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a
revenit la Cairo, după turneul politic
european, în cursul căruia a efectuat
vizite oficiale în Iugoslavia. Marea
Britanie. Franța si R.F.G.
într-o declarație făcută presei la
sosire, președintele egiptean si-a ex
primat satisfacția față de rezultatele
vizitei, arătind că sconul principal al
acesteia a fost intensificarea acțiuni
lor diplomatice menite să ducă la
deblocarea procesului de pace in
Orientul Mijlociu.

BAGDAD 29 (Agerpres). — Aflat
în vizită la Bagdad. Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. a conferit cu Tariq . Aziz, viceprim-ministru si ministru al aface
rilor externe al Irakului. Potrivit
surselor irakiene, citate de agenția
M.E.N.A., cu acest prilej au fost lua
te în dezbatere aspecte actuale ale
problemei palestiniene, situația din

teritoriile arabe ocupate, negocierii,
dintre Iran si Irak.
RABAT 29 (Agerpres). — Li
Rabat au avut loc convorbiri intrs
regele Hassan al II-lea al Marocu
lui și sultanul Bruneiului, Hassana
Bolkiah. Au fost examinate ultime
le evoluții din Orientul Mijlociu ș
aspecte ale relațiilor bilaterale
Părțile au reafirmat sprijinul lo
față de lupta justă a poporului pa
lestinian și restabilirea drepturilor
legitime ale acestuia, inclusiv la au
todeterminare și crearea unui sta
propriu
independent, informeaz
agenția M.A.P.
GENEVA 29 (Agerpres). — întru
nit la Geneva, grupul de arbitraj in
ternațional în problema teritoriulu
Taba, din Sinai, a decis joi retrot ’
darea de către Israel a zonei r
pective Egiptului. Teritoriul T; ,
rămăsese sub ocupația Israelului î
urma retragerii trupelor sale d;
Sinai, în 1982.
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