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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe redactorul-șef al ziarului irakian „Al-lrak“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, în
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în spiritul sarcinilor subliniate la Plenara C.C. al P.C.R.

ANGAJARE ȘI RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ
PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
A devenit o frumoasă tradiție a
clasei noastre muncitoare, a între
gului popor ca marile evenimente
din viața patriei, toate marile săr
bători ale națiunii noastre socialiste
să fie marcate printr-un tot mai pu
ternic avint în efortul pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de
plan la toți indicatorii. Capătă ast
fel o semnificație aparte in aceste
zile, cind s-au împlinit 24 de ani de
cind Congresul al IX-lea a ales în
fruntea partidului pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. faptul că nume
roase colective de oameni ai mun
cii. comitete județene de partid ra
portează noi și însemnate succese în
realizarea planului la producțiamarfă industrială, la export, la cei
lalți indicatori, pentru perioada care
a trecut din acest an și din actualul
cincinal. Se dă in acest fel expresie
botăririi nestrămutate a oamenilor
muncii, a întregului popor de a intîmpina cu noi și remarcabile reali
zări marile evenimente politice ale
acestui an : marea sărbătoare de la
23 August și Congresul al XIV-lea
al partidului. Ampla mobilizare de
forțe din acest miez de vară
fierbinte și rodnică, mai . rodni
că decit toate cele trăite pină
acum de poporul nostru, consti
tuie în același timp un răspuns
concret. prin fapte la cerin
țele exprimate de secretarul ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.'C.
al P.C.R. de la sfîrșitul lunii iunie
a.c. și la Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii de a se ac
ționa cu răspundere, in întreaga economie, pentru realizarea întocmai
a programelor și hotărîrilor adopta
te. de a se face totul pentru asigu
rarea mersului înainte, tot mai ferm,
al patriei noastre spre cele mai înal
te culmi de progres și civilizație so
cialistă. După cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la primirea delegației

organizației județene de partid Con
stanța, cu prilejul împlinirii a 24 de
ani de la Congresul al IX-Iea al
partidului, in toate județele trebuie
să se acționeze cu hotărire pentru
respectarea angajamentului de a
realiza planul pe 8 luni pină la
23 August. Totodată, este necesar
să se asigure realizarea planului pe
întregul an, în toate domeniile, și in
primul rind la export, în cinstea
Congresului al XIV-lea.
Rezultatele obținute de numeroase
colective de oameni ai muncii in pe
rioada care a trecut din acest an
demonstrează că atunci cind munca
este bine organizată, cind se iau
din timp măsurile necesare pentru
asigurarea bazei tehnico-materiale,
produoțiă se poate desfășura ritmic,
iar sarcinile de' plăn pot fi îndepli
nite și chiar depășite în mod sub
stanțial. Sînt elocvente, in acest sens,
numeroasele telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin
care o serie de județe raportează în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan. Astfel, comitetele
județene de partid Suceava și Har
ghita au raportat realizarea încă de
la 17 iulie și, respectiv, 21 iulie a
planului la producția-marfă indus
trială pe trei ani și opt luni din ac
tualul cincinal. Avansul ciștigat de
oamenii muncii din cele două jude
țe a fost concretizat intr-un impor
tant volum de produse fizice — mi
nereuri. energie electrică, produse
ale industriei electrotehnice, utilaje
tehnologice pentru industria chimi
că. cherestea, produse ale industriei
ușoare — livrate suplimentar econo
miei naționale și la export. Pe de
altă parte, județele Giurgiu. Covasna. Olt, Bihor, Buzău, Cluj, Timiș,
Vilcea, Maramureș și Mureș au
raportat realizarea în devans a
prevederilor planului pe 3 ani
și 7 luni din actualul cincinal.
Succese asemănătoare au înregistrat
ți. oamenii mimcii din industria Ca
pitalei,- unde . 106 .unități economice

au îndeplinit planul la producțiamarfă pe 7 luni din acest an. Iar
tabloul realizărilor in muncă pentru
progresul neîntrerupt al patriei, pen
tru asigurarea trecerii cu succes la
înfăptuirea prevederilor cincinalului
viitor, științific și clarvăzător prefi
gurate în proiectul ProgramuluiDirectivă și in Tezele pentru
Congresul al XIV-lea al partidu
lui, este mult mai amplu, mai
cuprinzător, nenumărate alte uni
tăți, economice din toate sectoarele
de activitate îndeplinind la această
dată planul pe șapte luni din acest
an.
Rezultatele remarcabile obținute
de zeci și zeci de unități economice,
toate marile succese înregistrate in
procesul de edificare a operei de
dezvoltare multilaterală a patriei evidențiază cu putere, pe de o parte,
realismul sarcinilor asumate în fie
care sector al economiei, realismul
programelor stabilite în fiecare ra
mură și sector al economiei, iar pe
de altă parte caracterul științific al
tuturor obiectivelor economice cu
prinse în planurile de dezvoltare. Se
confirmă, totodată, în felul acesta
faptul că există capacitățile necesare
pentru înfăptuirea intocmai a tutu
ror sarcinilor, că s-a asigurat baza
materială de care este nevoie pen
tru înfăptuirea ritmică, în cele mai
bune condiții a tuturor prevederilor
planului pe acest an și pe întregul
cincinal.
Iată de ce. în continuare. în toate
sectoarele de activitate trebuie să se
acționeze cu înaltă răspundere pa
triotică. cu dăruire și abnegație re
voluționară pentru a da viață sarci
nilor și obiectivelor stabilite pentru
anul 1989, pentru înfăptuirea cu suc
ces a grandioaselor programe de
dezvoltare multilaterală a scumpei
noastre patrii. în acest sens, o aten
ție deosebită trebuie să se acorde
înfăptuirii planului la producția fi
zică și in mod deosebit a prevede
rilor de export. Aceasta și pentru
faptul că realizarea planului la pro

ducția fizică, la toate sortimentele
prevăzute, reprezintă una din con
dițiile de bază pentru indeplinirea
celorlalți indicatori. Se știe, apoi, că
exportul. Întreaga activitate de co
merț exterior constituie o necesitate
obiectivă pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-socială, pentru buna desfășurare a în
tregii activități productive. în lumi
na sarcinilor și orientărilor secre
tarului general al partidului trebuie
șă se acorde toată atenția înfăptui
rii neabătute a programelor de or
ganizare și modernizare a produc
ției, de înnoire și ridicare continuă a
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. creșterii mai puternice a
productivității muncii și eficienței,
respectării cu rigurozitate a norma
tivelor economico-financiare și a
noului sistem de preturi, astfel incit
să nu mai existe • produse nerenta
bile sau întreprinderi cu pierderi.
Pe primul plan al activității tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii, al întreprinderilor, centralelor și
ministerelor trebuie să se situeze
preocuparea pentru îmbunătățirea
activității de aprovizionare tehnicomateriaiă. Aceasta atît pentru a asi
gura realizarea ritmică a prevederi
lor planului, condițiile necesare exe
cuției la timp și în cele mai bune
condiții calitative a întregii produc
ții planificate, cit și in scopul fruc
tificării cu rezultate dintre cele mai
bune a eforturilor desfășurate la ni
velul întregii economii pe linia rea
lizării și depășirii planului. Pretu
tindeni este necesar să se asigure
întreaga bază materială potrivit nor
melor și normativelor stabilite, în
structura sortimentală prevăzută,
pentru a se putea realiza astfel rit
mic și în structura sortimentală sta
bilită produsele ce trebuie executate
lă fiecare loc de muncă, în fiecare
unitate economică. Organele și orga
nizațiile de partid, organele de con-
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Noul destin al Argeșului
Eveniment Ia kilometrul 5
în fronturile de lucru ale noii ma
gistrale albastre București — Dunăre.
Iulie, kilometrul 5. Premieră ab
solută : Argeșul este deviat. Un
dig de cîțiva kilometri îl desparte
în două, in lung. Apa s-a supus, a
îngenuncheat. Era și cazul. Viiturile
sale, din anii ploioși, ingenunchea-u
altădată, in necaz, locuitori din zeci
de sate. Pustiau, de fiecare dâtă,
peste patruzeci de mii de hectare.
Somnul, visele oamenilor nu voi- mai
fi de acum tulburate de sțtigătelealarmă din crucea nopților : „Vin
apele !“...
Așadar, eveniment la kilometrul 5.
în aceste zile în care țara întreagă
are pe masa de lucru Tezele și pro
iectul Programului-Directivă pentru
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului. Iar aici, dezbaterea acestor
documente programatice, care scru
tează drumul de împliniri stră
bătut, cristalizează limpede drumul
de zidiri în anii ce vin — drumul
de noi și noi victorii pe calea socia
lismului, așa cum poporul și-l gindește, il vrea, îl hotărăște și înfăp
tuiește — nu poate fi însoțită decit
de fapta durabilă pentru țară. De
asumarea răspunderii ca, prin unirea
energiilor, tot ceea ce se propune
pentru prezent și viitor să se conver
tească in realitate. Cu popprul și
pentru popor.
Privim albia despicată. Pe un fir,
apa își vede de drumul ei de milenii,
spre întilnirea cu Fluviul. Pe celă
lalt, concentrare masivă de tehnică
și oameni. Buldozere și excavatoare,
basculante și compresoare iși fac. da
toria : modelează albia nouă — care
în unele locuri, pe cei 73 de kilo
metri navigabili, va avea pină la 300
metri lățime. Zi de vară-cuptor, praf,
scrișnet de frîne, de roți dințate. De
pe înălțimea digului cuprinzi ușor
cimpul întreg de bătălie. Vocea co
lonelului Gheorghe Mărculescu co
mentează realitatea aflată sub ob
servație :
— Aici, unde ne aflăm, a fost
mlaștină.
Terenul de sub tălpi, bine compac
tat, rămîne la fel de dur. Și totuși,
un iz greu, de apă stătută, de rădă
cini macerate stăruie în amiaza năbușitoare și năucă. Și iarăși vrei să
te asiguri că sub tălpi ai teren tare...
— De unde ați luat pămîntul să
clădiți peste mlaștină 1
— Din albie n-a fost posibil aici.
Așa că am mers prin satele din jur,
am căutat locurile unde pămîntul nu
poate avea altă folosință...
Trebuie să fi fost o încleștare te
ribilă : dig trainic, peste mlaștină.
Unitatea militară care acționează
aici și-a făcut din plin datoria. Acum
ea are un nou aliniament : lucrările
în incinta deviată. Peste larma uti
lajelor in funcțiune ; peste ineditul
premierei ; peste forfota muncii stă
ruie, nu se poate altfel, ideea aceea
de sete de pămînt pentru această
nouă arteră de apă care se naște in
Cimpia Română. Arteră Care, pe tot
parcursul celor peste șaptezeci de
kilometri navigabili, este modelată și
remodelată, pe cit posibil, pe albia
riului. Tocmai pentru a se face eco
nomie de teren. S-a calculat : volu
mul de excavații pentru desăvirșirea
acestei noi opere din „Epoca
Nicolae Ceaușescu" insurnează peste
157 milioane metri cubi. Milioane
luate mai cu seamă din albia riului.
în felul acesta rîul se construiește

pe sine, ajută la renașterea sa, con
tribuie la menținerea echilibrului
ecologic, idee de substanță pe care
o regăsim în proiectul ProgramuluiDirectivă pentru Congresul al XIVlea al Partidului Comunist Român.

Simboluri ale unității

de gînd și faptă
Zona de lucru Încredințată județu
lui Gorj. Fiecare județ are de exe
cutat cite un kilometru de canal.
Aici, kilometrul Alba; dincoace, Arad
ori Buzău ; ori Brăila ; ori Vrancea
sau Timiș. Marile împliniri durate
in ultimele decenii poartă semnătu
ra demnă a întregii țări. De ar fi să
amintim fie și numai magistralele
albastre din Dobrogea, platformele
de foraj marin ori metroul, renaș
terea Dîmboviței ori a Capitalei,
Canalul magistral Șiret — Bărăgan
ori marile platforme industriale
— și încă ar fi de ajuns. Este și această realitate simbolul unității de
gind și de faptă al poporului, ex
primarea directă a ideii generoase
a construcției socialismului cu po
porul, pentru popor.
O draglină își coboară cupa cu
exactitate de metronom, după nisip.
Albia se adîncește, vin basculantele
să care nisipul. Locul de, trecere —
un pod de pontoane. Să scurteze dis
tanțele. Să facă față situației de pro
vizorat. Optsprezece asemenea pon
toane au montat geniștii în lungul
canalului. între timp...
între timp ajungem la... kilome
trul Cluj. Aici, echipe specializate
ale Ministerului Transporturilor și
Telecomunicațiilor ridică pe vechii
piloni un pod peste viitoarea albie.
Mult mai înalt și mai lung. Arcui
re de beton, puternică, peste ape.
Privit de jos, pare un vapor navigind pe necuprinsele drumuri ale
văzduhului.
Pe sub arcuirea aceasta suprainălțâtă — șapte asemenea arcuiri rutie
re și una fefoviară vor fi peste ca
nal — călătoria barjelor de pină la
3 000 tone, încărcate cu cărbune ori
produse de balastieră, ori alte pro
duse, se va continua nestingherită.
Așa cum se Înfățișează țara, pină în
pragul mileniului III, și chiar peste
acest prag, in proiectul Programu
lui-Directivă pentru Congresul
al
XIV-lea al partidului, vor fi multe
de făcuț, de construit. Navele amin
tite vor pune mereu cap-compas por
tul București — „30 Decembrie"...
Cap-compas noul port Oltenița... Co
menzi marinărești în orizontul cîmpiei. Artera de apă care se naște va
fi' in măsură, între altele, să înles
nească pe undele ei un trafic de aproximativ 20 milioane tone mărfuri
pe an. Tone ce vor trece obligatoriu
pe sub podurile înălțate ori supraînălțate. Ca pe sub niște superbe
arcuri de triumf ale tuturor zidirilor
omului acestui timp.

Să auzi aievea
cadența viitorului
Nu departe de ecluza de la Olte
nița ascultăm raportul ostășesc al
căpitanului Oliviu Orhei :
— La canal, armata acționează cu
875 de basculante. Plus buldozere.
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stațiunea Neptun, pe Salah Aldin
Saeed, redactor-șef al ziarului irakian
„Al-Irak".

Cu acest prilej, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarul „Al-Irak“.
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Oameni ai muncii de pe ogoare raportează

încheierea recoltării griului și a altor culturi
și realizarea unor producții mari la hectar
In pagina a V-a

CALITATEA MUNCII
criteriu fundamental al progresului
economic si social
Documentele aprobate de Plenara
din iunie a C.C. al P.C.R. — pro
iectul Programului-Directivă cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1991—1995
și orientările de perspectivă pină in
anii 2000—2010 și Tezele pentru
Congresul al XIV-lea — înscriu, in
tre obiectivele fundamentale, noua
calitate a muncii, împreună cu noua
calitate a vieții. Termenul muncă
eficientă dobîndește, din această
perspectivă, o însemnătate deosebit
de mare. în proiectul Progra
mului-Directivă se subliniază : „O
sarcină primordială a actualei etape este creșterea rentabilită
ții economice. Sporirea acesteia
va trebui obținută exclusiv prin
reducerea costurilor și realizarea de
produse cu un grad superior de pre
lucrare".
Desigur, aceste obiective nu sînt
noi. încă din deceniul trecut
secretarul general al partidului a
precizat că „a sosit timpul să trans
formăm cantitatea intr-o nouă ca
litate". De atunci, în toate progra
mele de dezvoltare economico-socială a tării rentabilitatea muncii a fost
înscrisă ca obiectiv prioritar. Cerin
țele sînt clare : să se consume mai
puține materii prime, mai puțină
energie, să scadă continuu costurile
de producție, îndeosebi cheltuielile
materiale. Așa cum se arată în do
cumentele programatice aflate, in
prezent, in dezbaterea întregului
partid, a întregului popor, din 1945 și
pînă azi. venitul național al Româ
niei a crescut de 40 de ori, sporul cel
mai mare, de 33 de ori, fiind realizat
în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
inaugurate la Congresul al IX-lea al
partidului. Evident, această impor
tantă realizare se întemeiază și pe o
atitudine înaintată, revoluționară
față de rentabilitate. în toți cei 24
de ani de după Marele Congres din
1965, dar cu deosebire în perioada
marcată de trecerea de la dezvol
tarea extensivă la cea intensivă, din
anii ’80, secretarul general al parti

dului a cerut continuu ca în produsul
social să crească ponderea venitului
național ; ca în procesul de produc
ție să scadă fără încetare consumuri
le de materii prime, de energie,
cheltuielile materiale în general. Și
se poate afirma că. an de an, s-a
înregistrat o tot mai ridicată efi
ciență economică in întreaga econo
mie națională. Referitor la actualul
cincinal, in Tezele pentru Congresul
al XIV-lea se arată : „Importante
realizări s-au obținut in domeniul
indicatorilor de eficiență economică:
productivitatea muncii in industria
republicană crește, pe ansamblul
cincinalului, cu peste 35 la sută. S-a
asigurat sporirea rentabilității pro
duselor și a eficienței fondurilor
fixe".
Faptul cel mal important este că
s-a dezvoltat o nouă conștiință a
răspunderilor față de rentabilitate.
S-a înțeles, la nivelul întregii noas
tre societăți, că nici o țară, nici un
popor nu pot aspira la un salt ca
litativ pe scara progresului fără
să-și gospodărească rațional avu
țiile. S-a ințeles că, în lumea de azi,
nu există nici un fel de resurse mai
bogate de materii prime și energie
decit folosirea lor rațională, econo-'
misirea lor. Lupta cu risipa, cu con
sumurile mari de materii prime și de
energie, cu cheltuielile materiale
exagerate s-a generalizat și s-a in
tensificat. A fost regindit compor
tamentul uman în procesul de pro
ducție și de consum. S-a produs o
renovare profundă a concepțiilor, a
atitudinilor față de resursele țării.
Și in noul climat economic, în noul
climat de muncă, venitul național a
început să crească intr-o tot mai
mare măsură pe seama valorificării
superioare a acestor resurse.
Din 1965 încoace, fiecare pas îna
inte pe drumul construcției socialiste
s-a întemeiat pe muncă, pe creație.
Au fost acumulate, pe această bază,
importante valori materiale și spiri
tuale. S-a afirmat cu putere indus
tria socialistă modernă. A fost de

clanșată noua revoluție agrară. S-au
dezvoltat știința, învățămîntul și
cultura. în aceste noi condiții, a
crescut nivelul de trai al întregului
popor. Pe drept cuvînt se subliniază
în Tezele pentru Congresul al
XIV-lea: „Epoca celor 21 de ani care
au trecut de la Congresul al IX-lea
— numită cu îndreptățită mîndrie de întregul popor „Epoca
Nicolae Ceaușescu" — este cea mai
bogată in realizări din întreaga is
torie a poporului român".
O dată cu revoluția in procesul
muncii, s-a înfăptuit și o revoluție
in conștiințe. Pentru că nu ar fi fost
posibilă perfecționarea muncii, nu se
putea trece la modernizarea produc
ției fără să se realizeze și prefaceri
profunde în mentalități. Fără să se
afirme o nouă etică a muncii.
Termenul de rentabilitate a fost
continuu rostit în acest proces revo
luționar. Schimbarea concepției des
pre rentabilitate s-a înscris — așa
cum se precizează în cele două do
cumente programatice — între pre
ocupările esențiale ale partidului, ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
încă din primii ani de după
Congresul al IX-lea. Prinsese rădă
cini conceptul de „pierderi planifi
cate". Se planifica, pentru numeroa
se unități economice, o activitate cu
pierderi.
Secretarul general al
partidului a combătut această con
cepție dăunătoare și a militat cu
tărie pentru o nouă practică econo
mică. din care să dispară pină și no
țiunea de pierderi planificate. Trep
tat. conceptul de eficiență econo
mică s-a generalizat.
Se pusese capăt pierderilor pla
nificate, dar un alt concept continua
să fie o sursă continuă de risipă :
acela al „rentabilității globale". într-o astfel de viziune se justifica
realizarea unor produse nerentabile,
dacă alte produse „acopereau" pier
derile. pe ansamblul unei activități
realizîndu-se beneficii. Această con-
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VALORILE CULTURII Șl ARTEI
activ implicate în opera de formare

a omului nou
Socialismul este indisolubil legat
de știință și cultură, de asimilarea
de către oameni a celor mai repre
zentative valori făurite de-a lungul
vremii, valori ce atestă puterea de
creație a poporului, constituindu-se
intr-un neprețuit tezaur de tradiții
progresiste, pe temelia cărora se
înalță creația de astăzi, socialistă,
intr-un spirit de continuitate sub
liniat mereu cu tărie de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în Tezele pentru
Congresul al XIV-lea al partidului
sint evidențiate cu pregnantă im
portanța păstrării și valorificării ne
contenite a marilor valori făurite de
poporul nostru, semnificația și rolul
lor în procesul complex de formare
a omului nou, cu un larg orizont
spiritual.
Valorile culturale naționale create
de-a lungul secolelor constituie em
blema spirituală inconfundabilă a
devenirii noastre. Așa cum ne
veghem fruntariile, dreptul de a
fi noi înșine in spațiul ce ni l-au
lăsat strămoșii, tot astfel conserva
rea, circulația și continua reașeza
re critică a moștenirii culturale aparțin ființei naționale ca esență
inalienabilă. Pe temeiul conștiinței
că umanitatea progresează, transmițindu-și din generație in generație
valorile create, s-a dezvoltat ade
vărul fundamental al necesității con
tinuității fenomenului spiritual, al
imposibilității ruperii lanțului evo
lutiv fără ca efectele să nu fie ade
sea fatale. De această realitate au
fost pătrunși creatorii culturii româ
ne moderne, oamenii luminați gru
pați în jurul „Daciei literare", cînd
au pus in lumină tezaurul inepuiza
bil al artei populare sau au început
publicarea unui corpus de cronici și
documente istorice, care evidențiau
vechimea noastră neîntreruptă pe aceste locuri, originea și limba comu
ne ale oamenilor din țările românești,

ca și lupta eroică pentru păstrarea
neatirnării și a ființei naționale. în
acest uriaș efort de dimensiuni is
torice, existența unor manifestări
culturale proprii, creatoare de va
lori durabile a catalizat energii, a
dat speranțe, a întreținut climatul
fertil păstrării și dezvoltării virtuți
lor noastre specifice. Valorile trecu
tului se instituie ca permanențe ale
societății noastre care trebuie per
manent menținute în actualitate, ca
punte durabilă intre generații ce
și-au transmis una alteia idealuri
înalte.
Importanța păstrării și valorizării
moștenirii culturale se regăsește în
actualitate la toate eșaloanele vieții
culturale. O politică culturală clar
văzătoare lasă largi porți deschise
afirmării, alături de creația contem
porană, a celor mai de seamă opere
ale trecutului intrate în conștiința
maselor. După Congresul al IX-lea
al P.C.R., valorificarea moștenirii'
culturale a fost clar definită in do
cumentele partidului și a urmat cu
consecventă principii care să-i faci
liteze o reală și perenă actualitate.
„O datorie de onoare — sublinia
secretarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — este
punerea in valoare a marilor creații
literar-artistice ale înaintașilor și,
în primul rind, reliefarea, studierea,
aprofundarea și cinstirea, așa cum
se cuvine, a minunatei opere cultu
rale făurite și transmise, din gene
rație in generație, de talentatul nos
tru popor". Această viziune nouă,
revoluționară, instituită de Congresul
al IX-lea al partidului și urmată
consecvent, face parte dintr-un com
plex de măsuri care vizau, așa cum
se subliniază in Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, „repunerea în drep
turile ei legitime a glorioasei istorii
naționale, a milenarelor noastre tra
diții progresiste, revoluționare, re

stabilirea adevărului istoric privitor
la originile, formarea și dezvoltarea
poporului român pe aceste me
leaguri". Se înlătura, astfel, spiritul
îngust, dogmatic, eclectismul și în
țelegerea unilaterală a creației îna
intașilor, viziunea deformată asupra
operei marilor noștri clasici. Dece
niul șapte și următoarele reprezintă
o veritabilă deșteptare națională,
evidentă atît in literatura contem
porană, cit și în felul în care revin
în actualitate mari creatori ai trecu
tului. Legătura dintre creație și
realitățile vieții sociale a impus adevărul axiomatic după care cultu
ra, literatura se dezvoltă organic,
fără hiatusuri sau salturi bruște, iar
fiecare epocă își are valorile ei, fiind
preocupată — și izbutind în mod di
ferit — să asimileze tradiția înainta
șilor. Nicicind în trecut valorificarea
moștenirii culturale nu a avut un
sens atît de clar definit ca în ultimii
douăzeci și patru de ani. Fără în
doială, subliniind dimensiunea de
excepție a deschiderilor înfăptuite
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. vom remarca faptul că este con
tinuată astfel inițiativa unor edituri
ca „Scrisul românesc", „Cugetarea",
„Editura Fundațiilor", care au oferit
prin cîțiva mari animatori culturali
și editori ca T. Maiorescu, N. Iorga,
Al. Rosetti, Perpessicius, Ș. Cioculescu ș.a., ediții remarcabile ale cla
sicilor români, anticipind prin con
tribuții personale fundamentarea teo
retică și practică a concepției ri
guros științifice asupra valorificării
moștenirii culturale, așa cum s-a
afirmat ea în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului.
Școala românească de critică și Is
torie literară, formarea unui corp
specializat de editori și îngrijitori
de ediții se circumscriu unui proces
ce a avut loc în timp. Dar, sublini-

(Continuare în pag. a IV-a)
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UN PRINCIPIU FUNDAMENTAL Al ETICII ȘI ECHITĂȚII NOASTRE SOCIALISTE

LA MUNCĂ EGALĂ, RETRIBUȚIE EGALĂ
Și in cincinalul următor, așa cum se subliniază în documentele pre
gătitoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, supuse dezbaterii co
muniștilor, întregului nostru popor, ridicarea nivelului de trai material
și spiritual al oamenilor reprezintă telul suprem al politicii partidului,
rațiunea însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate care se edi
fică cu deplin succes în România. „Trebuie să subliniem întotdeauna cu
tărie — arăta în acest sens secretarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
— faptul că ridicarea nivelului personal de viată, bunăstarea fiecărui cetă
țean al patriei noastre nu se pot realiza decit o dată cu dezvoltarea
generală a forțelor de producție și a nivelului de dezvoltare a patriei,
cu bunăstarea întregului popor, a întregii națiuni".
In legătură cu acest aspect, ziarul nostru a solicitat — în continuarea
dezbaterii, a cărei primă parte a fost publicată in „Scînteia" din 19 iulie
— opiniile unor specialiști în domeniu, cu referiri concrete, de această
dată, la aplicarea cerințelor eticii și echității socialiste într-unul din
sectoarele importante ale vieții noastre sociale, anume al relațiilor de
repartiție.

Nicolae Mitrofan, director în Mi
nisterul Muncii : în desfășurarea
amplului proces de perfecționare a
conducerii și organizării vieții economico-sociale din perioada ce a ur
mat Congresului al IX-lea, partidul
nostru a acordat o atenție deosebită
îmbunătățirii sistemului de reparti
ție, tocmai ca el să asigure transpu
nerea cît mai deplină în viață a idea
lurilor de egalitate și dreptate so
cială, a umanismului revoluționar
caracteristic orinduirii socialiste,
' Proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, poziția egală
a tuturor cetățenilor față de aceste
mijloace constituie nu numai supor
tul egalității politice și juridice, al
dreptului egal al tuturor oamenilor
muncii de a participa la conducerea
unităților economice, a activităților
economico-sociale, a întregii socie
tăți, dar și suportul egalității econo
mice, care constituie premisa drep
tului egal al fiecărui cetățean de a
beneficia de un nivel de trai cores
punzător rezultatelor muncii depu
se. Pornind tocmai de la această ce
rință, sistemul nostru de retribuire
asigură oamenilor muncii deplina
egalitate în privința retribuțiilor, in
diferent de naționalitate, sex sau
virstă, ceea ce constituie unul din
factorii hotăritori pentru înfăptuirea
deplinei egalități în drepturi.
• Cum se asigură practic echita
tea socială in domeniul repartiției ?
Nicolae Mitrofan : în primul rînd
prin asigurarea, pentru toți membrii
âpți de muncă ai societății, a posibi
lității exercitării dreptului la mun
că (și deci a accesului la repartiza
rea rezultatelor muncii), garantarea
unui loc de muncă potrivit pregătirii
individuale și cerințelor economiei
naționale reprezentînd una din cu
ceririle cele mai de preț ale socia
lismului in România. în lipsa aces
tui drept, orice principiu al echității
rămine ca simplă promisiune, fără un
temei real. în al doilea rînd, echita
tea rezultă din faptul că unicul cri
teriu de repartizare a roadelor pro
ducției in societatea noastră îl con
stituie munca și numai munca. Așa
cum se știe, orice alt criteriu — cum
ar fi mărimea proprietății individua
le, a „pachetului" de acțiuni prin
care în orînduirile bazate pe pro
prietatea particulară unii iși însușesc

o parte, de fapt cea mal consisten
tă, din munca celor lipsiți de mij
loace de producție, prin exploatarea
omului de către om — nu mai acțio
nează de mult în țara noastră. în al
treilea rînd, echitatea se
asigură
prin acordarea de retribuții egale la
muncă egală, principiu de bază al re
partiției socialiste din țara noastră,
care va continua să se aplice ferm
și în perioada următoare, după cum
este înscris în proiectul Programului-Directivă al Congresului al
XIV-lea al partidului : „Va fi apli
cat in mod ferm principiul -«la mun
că egală, retribuție egală», criteriul
repartiției socialiste după cantitatea,
calitatea și însemnătatea socială a
muncii depuse".
• In ce măsură majorările de
retribuții din actualul cincinal au
reflectat principiul echității sociale
in domeniul repartiției. ?
Nicolae Niță, director adjunct în
Ministerul Muncii : Cum se știe, ma
jorările de retribuție din actualul
cincinal s-au încheiat, din inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 1 iu
lie, cu o lună mai devreme decît fu
sese stabilit inițial. în cadrul acestor
majorări generale, care au dus la
creșterea retribuției medii reale cu
peste 10 la sută, retribuțiile mai mici
au sporit cu 20—33 la sută, retribuția
minimă ajungind de la 1 500 lei la
2 000 lei lunar. „Sporirea mai accen
tuată a retribuției oamenilor muncii
cu venituri mici reprezintă — men
ționa tovarășul Nicolae Ceaușescu —
o nouă expresie a grijii partidului și
statului nostru pentru asigurarea
condițiilor corespunzătoare de via
ță tuturor categoriilor de personal
muncitor, pentru aplicarea fermă a
principiilor eticii și echității socia
liste".
Creșterea mai rapidă a retribuției
minime și în general a retribuțiilor
mici trebuie înțeleasă, totodată, ca
un rezultat determinat și de
faptul că noile contingente de tineri
au un nivel ridicat de pregătire ge
nerală și profesională — de 10 ani
în prezent și de 12 ani începind
din anul viitor, 1990. în același timp,
reducerea raportului dintre retribu
țiile mari și mici ține seama, în mod
necesar, de sporirea generală a gra
dului de înzestrare tehnică a mun

cii, de îmbunătățirea condițiilor de
iriuncă in toate sectoarele de activi
tate, de reducerea decalajului dintre
nivelul de calificare a forței de
muncă, ca urmare a eforturilor
făcute de societate în acest scop.
Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, de la Academia de Studii Social-Politice de pe lingă C.C. al
P.C.R. : Evoluția raportului dintre
retribuția maximă și minimă din
economie reflectă practic și tendința
de omogenizare a nivelului de înzes
trare tehnică al unităților economice.
Dacă în 1965 raportul între retribuția
minimă și cea maximă era de 1 Ia
10, în prezent a scăzut la 1 la 4,7, iar
pentru viitorul cincinal prevăzîndu-se să ajungă la 1 la 4,5. Referindu-se la reducerea in continuare a
raportului dintre retribuția maximă
și minimă, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sublinia la recenta Plenară a C.C. al
P.C.R. : „La stabilirea nivelului mi
nim trebuie să avem in vedere ea
fiecare om al muncii să-și poată asi
gura o viată demnă, civilizată, co
respunzător cerințelor științific de
terminate", Se dovedește astfel, o
dată în plus, umanismul societății
noastre, preocuparea pentru o re
partizare cît mai echitabilă a mij
loacelor de trai pentru toți membrii
societății.
• în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea
se arată că sistemul de retribuire
trebuie să preintimpine atît forma
rea unor disproporții inechitabile in
scara veniturilor, cit si tendințele de
nivelare. Cum se va proceda ?
Gheorghe Manolache : Prin pro
movarea largă și susținută a progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale, deosebirile esen
țiale dintre munca fizică și cea in
telectuală, dintre diferite meserii și
profesii au înregistrat în ultimele
decenii o tendință de permanentă re
ducere ; tendință care se va accentua
în perioada următoare. Totuși, dife
rențele de retribuții există și vor
exista în mod firesc în continuare,
determinate de gradul diferit de pre
gătire al oamenilor, de nivelul stu
diilor și vechimea în muncă, de
importanța domeniului în care lu
crează fiecare, de condițiile de mun
că, de gradul de răspundere al func
ției îndeplinite etc. Cu cît retribu
ția se corelează mai strins cu acești
factori, cu atît ea contribuie mal
mult la repartizarea și folosirea efi
cientă a forțelor de muncă, în con
cordantă cu nevoile sociale, asigurindu-se în același timp recompen
sarea echitabilă a muncii.
Ing. Valeriu Matache, director ge
neral al Centralei Industriale de
Mecanică Fină și Mașini Textile:
între membrii societății participanți la producția socială, ca șî
între membrii colectivului dintr-o
întreprindere, dintr-o secție și chiar
dintr-o echipă se manifestă o se
rie de diferente determinate și
de motivații subiective, care influen
țează asupra performanțelor indi
viduale. Este și acesta un motiv pen-

Drumul spre eficiență, jalonat
de exigențele colectivului
Răspundere și performantă. Două
trăsături, două priorități ale modului
de a gîndi și acționa al comuniștilor
de la întreprinderea Minieră Itovinari. Argumente ? Multe, foarte
multe. Să reținem, pentru început,
pe cele ale tovarășului Gheorghe
Dudău, secretarul comitetului de
partid din unitate : „îiăspunderea în
cadrul întreprinderii noastre are dimerisiuni precise. Aș spune chiar
matematice. Iată, avem în dotare
utilaje în valoare de multe miliarde
lei. Dacă împărțim această sumă la
numărul total al personalului mun
citor înseamnă că fiecare răspundem
de modul cum sînt folosite zilnic
fonduri deosebit de importante.
Ceea ce înseamnă că munca in
vestită de fiecare pentru folosirea
cit mai eficientă a utilajelor repre
zintă unitatea de măsură a răspun
derii noastre. Iar dacă în lupta pen
tru a extrage cît mai mult cărbune
energetic
obținem
performanțe
înalte de productivitate, înnobilăm
răspunderea cu rezultanta ei esen
țială — eficiența".
Dialogul cu secretarul comitetului
de partid, îndreptat spre adîncirea
lucrurilor, a relevat o relație directă
între răspundere și performanță.
„înainte de toate — afirmă el —
e bine să stabilim locul și rolul co
muniștilor în acest binom. Iar acest
loc este unul situat în prima linie a
luptei pentru cît mai mult cărbune.
19 din cele 20 de echipaje de exca
vatoare, cîte numără întreprinderea
noastră, sînt conduse de comuniști.
Iar în componența fiecărui echipaj,
âlți 30—35 la sută din oameni sînt
tot comuniști. Unele dintre echipaje
au obținut pe 6 luni din acest an
rezultate care au spulberat — ca să
împrumut termeni din sport — toate
recordurile de pină acum. Altele au
rezultate mai slabe. Lupta pentru
promovarea performanței individuale
și colective reprezintă strategia noas
tră în bătălia pentru cit mai mult
cărbune".
Secretarul comitetului de partid se
întrerupe pentru cîteva minute, ca
și cum ar fi uitat ceva. Cercetează
atent o situație — aflăm că e vorba
despre evidenta schimburilor in ca
drul programului de lucru — după
care ne propune : „Vreți să asistați
Ia un dialog-tur de orizont cu bri
gadierii participanti la întrecerea
pentru înaltă productivitate și efici
ență ? Obișnuim să realizăm un ase
menea dialog. în cadrul biroului co
mitetului de partid, de două ori pe
an. O dată la începutul anului și
a doua oară la jumătatea lui. Nu e
un dialog festiv, ci unul direct, de
lucru. Cerem fiecărui brigadiercomunist să răspundă la anumite în
trebări de control — «cum stai cu
planul la zi. cum întrevezi că vei
evolua în continuare, de ce ajutor
ai nevoie?- — și stabilim măsuri
operative."
Așa am devenit martorii dialogului
despre construirea performanței și
despre cauzele care pot determina
eșecul ei. Pentru că munca in mi
nerit, cu multiplele ei probleme, este
generatoarea ambelor ipostaze Si
numai o astfel de abordare tranșantă
deschide mai repede cale liberă per
formanței.
Cel dinții chemat la acest dialog
este performerul întrecerii pentru
mai mult cărbune din ultimii ani

— comunistul Constantin Căldărușe,
brigadier pe un excavator cu rotor
de mare capacitate.
— Cum apreciați rezultatele obți
nute pe cele 6 luni din acest an ?
— Ca masă minieră, am stabilit,
deși nu-mi place să mă laud, un
record absolut pe țară : 5,3 milioane
mc. Ca producție efectivă de căr
bune. mă aflu abia la jumătatea an
gajamentului pe care mi l-am luat
în adunarea generală a oamenilor
muncii, de a realiza, în acest an, o
producție-record de cărbune.
— Nici nu ne gindim să n-o rea
lizezi. Contăm pe ea ca pe ceva si
gur. Comunistul Căldărușe ne-a obiș
nuit să realizeze în fiecare an cîte
un record la categoria de excava
toare de mare capacitate.
— Eu sper să realizez și anul
acesta. Dar vin și alții tare din urmă.
Nu mai departe. Alexandru Miroiu.
Pe 6 luni e pe locul intîi. Dar ‘asta
nu mă supără. Pentru că recordul
meu de anul trecut — dacă va fi
bătut — va aparține tot unui bri
gadier din întreprinderea noastră.

Din preocupările organiza*
fiilor de partid de la între
prinderea Miniera Rovinari
— Cine apreciați că ar putea fi
autorul unui posibil record ?
O întrebare atît de tranșantă
— cum i-a fost adresată performe
rului — ar fi putut descumpăni pe
oricine. Constantin Căldărușe n-are
nici o ezitare : „Nu e deloc ușor de
apreciat cine ar putea cîștiga anul
acesta întrecerea. Pentru că recor
dul meu de anul trecut s-ar putea
să mai reziste. Deși aș fi foarte
bucuros să-l bată oricine. Poate fl
Vasile Vlădoianu. Poate fi Alexan
dru Miroiu. Pot fi Constantin Vlă
doianu sau Gheorghe Bobei. Pot fi
Dumitru Avrămoiu sau Gheorghe
Lăcătuș. Toți au rezultate bune. Toți
sau au fost sau sînt performeri. Toți
s-au angajat în fața organizațiilor
de partid din care fac parte să ob
țină locul I pe țară în cadrul între
cerii pentru cea mai înaltă produc
tivitate și eficientă.
Dialogul cu Ion Ispășoiu, brigadier
pe un excavator de 2 000, are un
subiect și mai incitant.
— E mai ușor în „umbră" sau în
prima linie ? — este întrebat direct,
fără pregătire.
— Ușor nu-i nicăieri, dacă vrei
să-ți faci datoria. Numai eu știu cît
a trebuit să muncesc ca să dovedesc
că și un echipaj codaș poate intra
în rindurile echipajelor de elită ale
mineritului.
Tovarășul Dudău Iși dă seama că,
fără a ne „pune in temă", e greu
să înțelegem
acest dialog și ni-1
„traduce". Ion Ispășoiu a lucrat ani
de zile în cadrul unui echipaj — cel
condus de Ion Cucu — care obținea
mereu rezultate bune. Acolo era însă
omul nr. 2. Omul aflat in „umbra"
brigadierului. Pînă într-o zi cind a
fost chemat la comitetul de partid
și i s-a spus scurt : „Noi ne-am să
turat să tot auzim vorbindu-se des
pre rezultatele slabe ale excavato
rului 2 000. Am vrea ca dumneata

să preiei conducerea Iui și să de
monstrezi că și acest excavator
își poate face planul". Altul ar
fi argumentat in fel și chip că
nu poate primi această sarcină.
Că e greu să se despartă de colectiv,
de excavatorul pe care-1 cunoaște
ca pe propriul buzunar. Că e posibil
să aibă un eșec și apoi să te ții la
critici. Comunistul Ion Ispășoiu nu
s-a arătat nici un moment preocupat
să caute scuze ori motivații. „Dacă
se apreciază că e necesar să merg
acolo, atunci merg". Si a mers. Iar
acum, după doi ani de la respectiva
„mutare" — în care comunistul Is
pășoiu n-a știut ce-i liniștea nici
ziua, nici noaptea — excavatorul de
2000, modern și complex, a ur
cat de pe locul 20 în întrecere
pe locul 9. Abia acum înțele
gem adevărata semnificație a cu
vintelor acestui comunist : „Ușor
nu-i nicăieri în minerit, dacă vrei
să-ți faci datoria". Și el — așa cum
rezultă din cele relatate — știe să
și-o facă. Chiar și atunci cind se
confruntă cu greul... cel mai greu.
Că aici se cunosc bine oamenii,
că organizația de partid știe cum
să-i conecteze mereu la temperatura
marilor răspunderi și îndatoriri ne
convingem și dintr-un alt episod al
dialogului amintit.
— Dumneata, Viorel Cicoare, ești
cuprins în perspectiva de a fi primit
în partid. Rezultatele pe 6 luni din
acest an obținute cu excavatorul pe
care-1 conduci — 1315 — sînt de
parte de a ne mulțumi. Ce se întimplă cu echipajul ? Dumneata ești
cel mai tînăr brigadier ?
Tînărul, care n-a împlinit încă 28
de ani, abia mai izbutește să-și
șteargă sudoarea de pe față. Semn
că întrebarea a mers la țintă. Nu-i
plăcut să auzi asemenea cuvinte
despre munca ta. Spune doar atît :
„N-am reușit să învingem greutățile
cu care ne confruntăm. Mai avem
probleme și de disciplină. Dar vă
rugăm să insistați pentru grăbirea
modernizării excavatorului. A atins
norma de casare și, moral și tehnic,
el nu mai poate produce la nivelul
cerințelor actuale"
Se reține problema pentru a fi
adusă în discuția consiliului oame
nilor muncii. Pentru că in această
situație se află nu un singur exca
vator, ci mai multe.
...Un dialog obișnuit despre răs
pundere și performanță lntr-o între
prindere minieră chemată să extragă
în acest an peste 15 milioane tone
de cărbune. Cifra vorbește de la sine
despre rolul răspunderii și impera
tivele performanței. Un dialog care
rămine mereu deschis căutării de
soluții, perfecționării muncii fiecă
rui comunist și a organizării și con
ducerii în ansamblu. Pentru că, într-un sector atît de important cum
este mineritul, comuniștii sînt și tre
buie să fie mereu conectați la tem
peratura marii răspunderi pe care
o au — de a fi mereu în primele
rînduri ale luptei pentru producti
vitate. calitate și eficiență. Iar dia
logul la care ne-am referit a arătat
că performerii cred că și alții pot
deveni... performeri. Pentru ca și
unitatea. In ansamblul ei. să devină
una cu rezultate de performanță.

Constantin PRIESCU

tru care retribuțiile nu au și nu tre
buie să aibă un caracter nivelator,
ele trebuind să reflecte, în spiritul
echității, rezultatele muncii fiecă
ruia, să asigure concordanța dintre
contribuția individuală și recompen
sele cuvenite.
• Prin ce pirghii concrete se rea
lizează in activitatea practică aceas
tă concordanță ?
Valeriu Matache: în întreprinde
rile din centrala noastră, ca de alt
fel în întreaga economie, s-a gene
ralizat de mai mulți ani acordul glo
bal și direct, conceput și aplicat
pentru a asigura individualizarea re
tribuțiilor, o dată cu creșterea răs
punderii colective in îndeplinirea
sarcinilor de plan, în folosirea depli
nă a capacităților de producție și a
timpului de lucru, creșterea spiritu
lui de inițiativă și colaborare în
realizarea obligațiilor contractuale,
receptivitate sporită față de nou, cu
alte cuvinte orientarea activității
fiecărui om al muncii, indiferent de
poziția sa în diviziunea socială a
muncii, în direcția accentuării latu
rilor calitative, intensive ale creș
terii economice. Iar rezultatele n-au
întîrziat să apară : numai în primii
3 ani din actualul cincinal producția
fizică a centralei noastre a crescut
cu circa 30 la sută, exportul — cu
21,3 la sută, productivitatea muncii
— cu 11,8 la sută, s-au redus chel
tuielile materiale cu 47 lei la 1000
lei producție-marfă. în privința ve
niturilor individuale, aplicarea acor
dului global și direct a stimulat pe
cei harnici, pricepuți, care au înca
sat cu 10—15 la sută și chiar mai
mult decit retribuția tarifară lunară.
• în spiritul echității socialis
te, oamenii muncii au beneficiat
in actualul cincinal de creșterea ve
niturilor nu numai prin majorarea
retribuțiilor tarifare, ci ?i prin spo
rirea părții variabile a retribuțiilor.
Cum. anume ?
Nicolae Niță : Partea variabilă a
retribuției se compune din acele ve
nituri care se acordă suplimentar re
tribuției tarifare și anume : sporul
de vechime pentru activitate neîn
treruptă în aceeași unitate, adaosul
de acord, cota de participare a oa
menilor muncii la realizarea produc
ției, a beneficiilor și la împărțirea
beneficiilor, premii pentru realizări
deosebite, pentru stimularea produc
ției de export etc. Din majorarea. în
medie, cu peste 10 la sută a retribu
țiilor în actualul cincinal, circa 8 la
sută s-a asigurat prin creșterea re
tribuțiilor tarifare, iar diferența de
2 la sută prin mărirea părții varia
bile a retribuției. Această mărire a
părții variabile s-a realizat atît prin
creșterea componentelor sale, ca ur
mare a majorării retribuțiilor tari
fare, deci a bazei de calcul a sume
lor cuvenite, cit și prin acordarea de
stimulente suplimentare pentru pro
ducția de export, prin mărirea fon
durilor de premiere și a cotelor de
constituire a fondurilor de partici
pare a oamenilor muncii la realiza
rea producției, a beneficiilor și la
împărțirea beneficiilor. Aceste cote
s-au mărit, așa cum se știe, începind
cu 1 ianuarie 1989, de la 2,5—3,0 la
sută la 3,0—3,5 la sută din fondul de
retribuire planificat, iar pentru uni
tățile miniere, de extracție a țițeiu
lui și gazelor, ca și pentru unitățile
de foraj majorarea a fost de la 4,0
la sută la 4,5 la sută din fondurile
de retribuire planificate.
• Legea pe baza căreia s-au
acordat majorările de retribuții
in actualul cincinal cuprinde si alte
prevederi izvorite din principiul echi
tății socialiste, care au influențat
veniturile oamenilor muncii ?
Nicolae Mitrofan : Sînt mai multe
înlesniri de larg interes social. Ast
fel, toți cei cărora li s-au majorat
retribuția tarifară beneficiază,
in
continuare, de alocațiile de stat pen
tru copii, stabilite în condițiile legii
pînă la data majorării retribuției
fiecăruia. De asemenea, chiriile pen
tru locuințe au rămas nemodificate.
Pentru a veni în sprijinul familiilor
cu copii s-au majorat cu 1 000 lei
plafoanele de venituri lunare ale pă
rinților, în funcție de care se atri
buie bursele pentru elevi și studenți. Sînt toate acestea dovezi con
cludente ale politicii profund uma
niste, de echitate socială a partidu
lui nostru, politică al cărei inițiator
este secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
mentele pregătitoare ale Congresului
al XIV-lea al partidului conturînd
noi și luminoase perspective în pri
vința creșterii în continuare a nive
lului de trai, a bunăstării întregului
popor, pe temelia trainică a dezvol
tării economice de ansamblu, a ra
tei înalte a acumulării, a întăririi
proprietății socialiste.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Comitetul de partid al între
prinderii Miniere Vulcan, județul
Hunedoara, se ocupă cu stăruință
de înfăptuirea programului de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției, acțiune de lar
gă anvergură, menită să genereze
mutații radicale profunde, de ordin
organizatoric, tehnic și tehnologic
în toate unitățile productive —
menționează într-o scrisoare tri
misă redacției corespondentul nos
tru voluntar Pompiliu Comșa, lă
cătuș subteran. în scopul creș
terii preocupărilor tuturor fac
torilor pentru realizarea indica
torilor tehnico-economici pe anul
1989, s-au
constituit colective
de lucru pe principalele activități
din program. De altfel, programul
vizează in special
modernizarea
tehnologiilor de extracție, extinde
rea tăierii mecanizate la lucrările
de deschideri și pregătiri în scopul
asigurării liniei de front active,
crearea condițiilor necesare desfă
șurării optime a transportului și
aprovizionării cu materiale a fron
turilor de lucru prin montarea in
stalațiilor de transport mecanizat
tip ITM. Acolo unde condițiile
geotectonice de zăcămînt nu per
mit introducerea mecanizării, se
înlocuiește metoda de exploatare
în abataje-cameră prin aceea în
abataje cu front scurt și susținere
individuală.
în stratul 5 s-a renunțat la ve
chea metodă, aceasta fiind Înlocui
tă cu cea modernă, care s-â extins
din blocul VII în blocurile IV,
VIII și II, urmînd ca pînă la sfie
șitul anului Ultimele trei abatajecameră existente în blocurile O
și IX să fie înlocuite cu abataje
frontale. De asemenea, în Stratul
3 numărul abatajelor cu teren de
rezistență a crescut, urmînd ca această metodă să se extindă, înlo
cuind alte două abataje-cameră.
Pentru urgentarea lucrărilor de
conturare a panourilor, In acest an
au mai fost introduse în subteran
și puse în funcțiune încă patru
combine de înaintare. Sînt doar
cîteva direcții care vor duce cu
siguranță la creșterea producției de
cărbune, sarcină prioritară pentru
noi, minerii din Valea Jiului.
• în organizarea Comitetului
de Cultură și Educație Socialistă
al județului Arad, în colaborare
cu Consiliul Culturii și Educației
Socialiste al comunei Gurahonț,
s-a desfășurat, de curând, cea de-a
IlI-a ediție a nedeii „Pădurenilor" din satul Zimbru, manifestare
cultural-artistică înscrisă în calen
darul Festivalului muncii și crea
ției „Cîntarea României — ne in
formează corespondentul nostru
voluntar Alexandru Herlău.
Desfășurată într-un cadru pito
resc deosebit, nedeia simbolizează
ieșitul locuitorilor din zonă la se
cerișul griului, iar pădurenii sînt
chiar cetățenii din partea locului,
așa cum îi numea loan Slavici în
operele sale literare cînd a scris
nuvela „Pădureanca". La această
frumoasă sărbătoare a muncii șl

creației și-au dat întîlnire, în
frumoase straie de sărbătoare, lo
cuitorii din satele limitrofe Zim
brului, care au ținut să fie prezenți și de această dată în număr
mare pentru a vedea bogatele pro
grame artistice pregătite de artiștii
amatori ce activează în cadrul că
minelor culturale și pasionantele
întreceri sportive.
• Media de vîrstă a sondorilor
ce alcătuiesc formațiile de inter
venție și reparații capitale sonde
din cadrul brigăzii I a Schelei de
Producție Petrolieră Țicleni este
de 26 ani. Corespondentul nostru
voluntar Gh. Lupu susține, tot
odată, că cea mai mare parte din
tre ei sînt
absolvenți ai școlii
profesionale și liceului industrial
de petrol din localitate, ceea ce
le-a permis ca într-un timp rela
tiv scurt să-și însușească tainele
frumoasei meserii de petrolist.
Demn de remarcat este că unii
dintre ei, cum sînt uteciștii Ale
xandru Ursaru, Sabin Pîrvu și Da
niel Rădulescu, au fost promovați
în funcția de sondor-șef. Zilele
trecute, ținînd seama de meritele
lor deosebite în muncă, adunarea
generală a comuniștilor din orga
nizația de bază din brigada I a aprobat cererile acestora de a fi
primiți în rindurile membrilor
partidului.
Formațiile de lucru din care fac
parte acești tineri destoinici își
realizează lună de lună sarcinile
de plan în proporție de 102—104 la
sută, iar formația de mecanici re
condiționează lunar piese de
schimb pentru unitățile de pompa
re și pompele de țiței din parcu
rile de separatoare in valoare de
100 000 lei.
în cinstea celor două importante
evenimente din acest an — marea
sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al
P.C.R. —, tinerii din această bri
gadă și-au propus să scurteze și
mai mult timpii de intervenții la
sonde.
• Același corespondent volun
tar, Gh. Lupu, ne-a mai trimis zi
lele trecute o scrisoare din care
rezultă că acoperișul fabricii de
pîine din orașul Țicleni s-a degra
dat, deși ea nu este dată de prea
mulți ani în funcțiune. Din această
cauză, produsele de panificație
sînt acoperite cu prelate și cartoa
ne pentru ca apa provenită din
ploi să nu le deterioreze. Este ne
cesar, conchide autorul, ca între
prinderea de Morărit și Panificație
să ia măsuri urgente pentru înlă
turarea deficiențelor semnalate.
De fapt, nici nu era nevoie ca
cineva să atragă atenția asupra
soluționării unei probleme pur
gospodărești dacă la conducerea
unității s-ar afla, într-adevăr, oa
meni gospodari...
• Fidel activității sale de eco
log pasionat, corespondentul nos
tru voluntar loan Dobrescu ne
scrie că noua schiță de sitematizare a comunei Aninoasa, județul
Argeș — localitate unde s-a și con
struit primul ansamblu de blocuri

pentru mineri, cadre didactice, me
dici etc. — a necesitat, pentru agrement și ambianță, și un curs de
apă prin centrul așezării. Nu a
fost greu să se reamenajeze fostul
iaz, cu malurile acoperițe cu dale
din beton, apa devenind astfel un
element de estetică. Numai că unii
locuitori au înțeles aceasta cu to
tul altfel. Pentru cei peste 130 de
gospodari ce-și au casele de o
parte și de alta a iazului, acesta
este cărăușul gunoaielor de tot
felul, pe care „le duce Ia vale", și
încă repede. Ei ar trebui să știe
însă că gunoaiele se regăsesc pe
cursul rîului Brata, în comunele
din aval î Vlădești, Bălilești și mai
departe, cu efecte negative. In ul
timul timp am trecut de două ori
prin Aninoasa și, de fiecare dată,
atît in aval, cît și în amonte chiar
de clădirea primăriei comunei, am
văzut cum localnicii cărau cu ca
zane, cu coșuri, cu ce aveau, gu
noiul la iaz — practică dăună
toare, poluantă. Iată de ce consi
der că organele locale, factorii educaționali trebuie să ia măsurile
ce se impun pentru ca toți cetă
țenii să păstreze nealterată apa
iazului, aceasta fiind de altfel și o
obligație prevăzută de recenta lege
adoptată de Marea Adunare Na
țională.
• Programul stației de amplifi
care din cadrul întreprinderii
„Timpuri Noi" din București, pe
care l-am audiat recent, se în
scrie pe linia unor stringente
sarcini actuale — ne scrie cores
pondentul voluntar Ionel Protopopescu. După o perioadă de reor
ganizare tehnică și concepțională,
stația de amplificare a reintrat în
activitate cu un program îmbună
tățit. Și-a permanentizat diferite
rubrici, și-a reorientat anumite emisiuni, cristalizînd mai bine con
ținutul lor.
în ultima perioadă, de pildă, un
accent deosebit s-a pus pe popu
larizarea documentelor de partid și
de stat. Au fost prezentate docu
mentele programatice pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului,
s-au difuzat pasaje din legile apro
bate de Marea Adunare Națională,
s-a răspuns unor întrebări puse de
muncitori, s-au inițiat mese-rotunde
pe probleme ca : productivitatea
muncii, calitatea produselor, veni
tul național, rata acumulării, fon
dul de consum.
în dorința de a stimula iniția
tiva oamenilor, de a-i determina
să-și afirme personalitatea profe
sională, se difuzează de trei ori pe
săptămînă emisiunea „Portrete de
fruntași", în cadrul căreia sînt
larg popularizați lucrătorii cei mai
buni ai întreprinderii. La fel de in
teresantă este și emisiunea „Unda
tineretului". Un loc de seamă il
ocupă și emisiunile satirice, în care
întîrziații, cei ce nu folosesc
bine timpul de muncă sînt cei mai
frecvenți „clienți"'. Noile emisiuni
ale stației de amplificare, alterna
te cu cele muzical-distractive, vin
să definească conținutul unui pro
gram bine ancorat în cerințele ac
tuale ale realizării planului in această întreprindere.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Comitetul Județean Cluj al P.C.R. t Răspunzînd
scrisorii adresate ziarului „Scînteia" de Victor Enăchescu din București, vă facem cunoscut că atît or
ganele locale, cît și unitățile de gospodărire a apelor
au propus lucrări de investiții pentru amenajarea
integrală a rîului Someșul Mic în municipiul ClujNapoca. Pînă la aprobarea acestei investiții, se rea
lizează in mod curent acțiuni de întreținere a lucră
rilor existente, de amenajare și igienizare a albiei rîu
lui, atît din fondul de la buget, cît și prin contribuția
populației și a unităților social-economice din munici
piul Cluj-Napoca. Pentru anul 1990 s-au propus lu
crări de reparație capitală la un tronson de zid de
sprijin în aval de podul de pe strada Horea. în ce
privește folosirea energiei apelor rîului, în zona mu
nicipiului a fost construită o microhidrocentrală care
a fost pusă in funcțiune anul trecut.
• Consiliul popular al sectorului 6 din Capi
tală : în legătură cu scrisoarea adresată ziarului
„Scînteia", prin care cititorul Petre Toporeanu, domi
ciliat în strada Politehnicii nr. 2, sectorul 6. solicită
sprijin pentru ca deplasarea combinelor și a autove
hiculelor de mare tonaj să nu mai circule pe strada
Baia de Arieș, vă precizăm că cererea este îndrep
tățită. La verificările efectuate pe teren s-a consta
tat că pe artera în cauză (lățime carosabil 5 m), des
tinată traficului local, circulă autovehicule de mare
tonaj. în consecință, ne-am adresat Direcției dome
niului public cu rugămintea de a analiza posibilita
tea de instalare a unor indicatoare care să interzică
accesul autovehiculelor mai mari de 2,7 tone pe stra
da amintită. Totodată, s-a intervenit la întreprinderea
„Semănătoarea" pentru a discuta cu delegații care

ridică combinele să folosească pentru deplasarea lor
numai strada Fabricii.
• Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații
Bihor : „Ca urmare a sesizării cititorului „Scînteii"
Vasile Șulea din Oradea, strada Aluminei nr. 47,
posesor al telefonului 40714, cu privire la convorbirile
adiționale in valoare de 631 lei pe luna aprilie,
335,50 lei pe luna mai și 152,50 lei pe luna iunie, vă
facem cunoscut următoarele : în urma verificărilor
tehnice efectuate în echipament și rețea, nu s-au
găsit nereguli care să acționeze contorul abonatului
și nici calcule eronate. Prin excepție s-a aprobat
scăderea sumei de , 1011 lei pentru cele 3 luni ur
mînd să achite diferența de 108 lei, cît este media
convorbirilor".
Așa cum este prezentată, situația nu este în regulă.
Nu s-au găsit deficiențe „in echipament și rețea",
prin urmare s-au efectuat convorbiri adiționale și
deci abonatul este bun de plată. Și totuși, „prin
excepție s-a aprobat scăderea sumei de 1011 lei".
Nu este însă clar dacă această scădere s-a aprobat
numai pentru faptul că abonatul în cauză s-a adresat
redacției ziarului „Scînteia".
Trăim într-o societate guvernată de principiile
echității, în care se respectă numai adevărul, și nu
excepțiile. în cazul relatat se cerea verificarea apro
fundată a sesizării și aplicarea principiului dreptății,
nu al clemenței din partea conducerii Direcției Jude
țene de Poștă și Telecomunicații Bihor, dacă este
vorba de așa ceva, și nu cumva de escamotarea
adevărului.
Rubrică realizată de

Neculal ROȘCA

Mihai IONESCU

Noul destin al Argeșului
(Urmare din pag. I)
compresoare ; plus un număr de
tancuri transformate în utilaje ale
muncii pașnice.
Pe cele din urmă le-am văzut în
lungul celor 25 kilometri de canal,
încredințați spre execuție armatei.
(25 încredințați armatei, 40 județe
lor patriei, 18 Șantierului Național
al Tineretului. Tot atîtea probe de în
cercare a abnegației și spiritului re
voluționar). Un tanc-buldozer are o
productivitate de trei ori mai mare
decit un buldozer clasic. Iată un
posibil teren de... confruntare pe
care România îl propune tuturor de
ținătorilor de teribile arsenale de
distrugere... Iată o posibilă formulă
de conversie a industriei războiului
în beneficiul păcii, al oamenilor, al
Întregului pămint...
— Minuirea atîtor utilaje cere for
ță de muncă calificată, nu glumă.
— Pe care ne-o pregătim aici. O
sută cincizeci de basculante, de
exemplu, sînt destinate instruirii
viitorilor șoferi. în ultimul an au
obținut astfel permisul de conducere
peste 1 400 de ostași.
Așadar, arta volanului se învață,
aici, din mers. Ridicînd digurile ori
modelind albia canalului. Vine tînă
rul să-și facă datoria sub drapel ;
vine, cum spuneam, din Moldova ori
Banat, din Muntenia ori Transilva
nia sau Dobrogea, construiește și în
vață o profesie și, de la drumul de
apă, la nașterea căruia pune și el
umărul, pleacă pe un nou drum de
viață, cu o meserie la activ. Este
primul pas înspre dimineața mun
cii a sute și mii de destine.
La ecluza Oltenița — loc unde
proaspetele betoane vor primi o par
te din cele 23 000 tone echipamente
hidromecanice cîte se montează în
lungul canalului — concentrarea de

forțe pare să fi atins apogeul. (Eclu
zele de la Oltenița, Budești, Gostinari și Varlaam vor urca navele —
ori le vor coborî ! — pe cei circa 70
metri diferență de nivel, între por
turile aflate la extremitățile Canalu
lui București-Dunăre).
Mare concentrare de forțe la eclu
za Oltenița, Betoanele au crescut
mult din albie. „Mustățile" lor de
oțel ne avertizează insă că vor mai
urca. Normal — diferența de nivel,
la ecluzare, va fi aici de 13 metri.
Cît un val oceanic iscat de o furtu
nă cu putere medie. Terenul ? Nisip
fin și apă. Greu de învins, greu de
supus. Pină s-a împrejmuit incinta
cu ecrane de palplanșe, în adînc ;
pină au fost aduse in ajutor pompele
de epuizare a apei ; pină s-a pus la
bătaie întreaga experiență cîștigată
la hidrocentrale. în bătălia pentru
Dîmbovița. Pentru canalele DunăreMarea Neagră ori Poarta Albă — Midia-Năvodari... Iată cum „bibliogra
fia" altor ctitorii din acești ani, în
cercările ce au călit brațele ori min
tea, au oțelit voința devin o zestre
profesională și morală, o adevărată
forță de producție. Iată noi prilejuri
de afirmare deplină a științei și teh
nicii românești, a gindirii proprii si
geniului constructiv, cărora. în docu
mentele pentru forumul comuniștilor
din noiembrie, li se acordă un loc
distinct de prețuire, de angajare și
mai decisă în convertirea la seara
realității a obiectivelor viitorului.
Lăcașurile de beton, unde vor aș
tepta urcușul ori coborișul barjele
ce vor naviga prin Cîmpia Română,
sînt de pe acum conturate. Curind,
curînd, in acompaniament de meca
nisme puse in mișcare și țipăt de
pescăruși, toate acestea se vor săvîrși aevea. Trebuie numai să iei
aminte la așezarea muncii de fie
care zi in durata betoanelor ; să știi
să asculți semnalul de start care

este adus cu grabă dinspre viitor
spre prezent ; să știi să auzi aevea
cadența viitorului și s-o grăbești.

Aici, unde Argeșul începe
fascinanta-i aventura
— Veniți, deversăm !...
Probă de rutină, aici, la kilometrul
83 ? Poate. In amiaza dogoritoare
șuvoiul sclipitor ridică o adiere ră
coritoare pînă sus, pe platforma no
dului hidrotehnic numărul 5 de la
Mihăilești-Cornetu. Punct unde lacul
de acumulare a fost umplut, în
toamna trecută golit, să se vadă cit
de bine au răspuns betoanele, pen
tru ca acum pescărușii și pescarii
să îl afle iar cu luciul întins de apă.
Are sau n-are 100 de milioane de
metri cubi de apă cît se zice în pro
iecte ? Nu-i ușor de spus, vara e
fierbinte, cert e că chiar și pe arșița
aceasta el „încarcă" cu trei metri pe
secundă. Apă bună. Apă absolut ne
cesară. „Amenajarea complexă a rîu
lui Argeș" va oferi, în final, posi
bilitatea irigării a peste o sută de
mii de hectare, asigurarea apei po
tabile pentru circa 4,5 milioane lo
cuitori etc.
Șuvoiul puternic trecut prin deversor azvîrle în lumina dogoritoa
re stropi argintii de răcoare. Lacul
presează aici cu toată puterea sa.
Așa va presa și în centrala hidro
electrică, aflată în stadiu avansat de
construcție, la cițiva pași. Una din
cele 5 centrale de pe traseul cana
lului, care va avea partea ei de ener
gie in furnizarea, anual, a celor 58
milioane kilowați-oră. Lacul pre
sează cu putere centura celor 26 ki
lometri de dig care-1 înconjoară.
Cerc de pămint, de tăria oțelului.
Și se mai cuvine spus că Argeșul
iși începe de aici aventura sa. De

la acest uriaș rezervor, de circa 1100
hectare, va fi alimentat, prin con
ducte, și noul ochi de apă ce se desăvirșește acum în marginea Bucureștiului — Lacul Văcărești. Acum,
pe viitorul teritoriu acvatic de la
Văcărești se dă bătălia pentru etanșare. închipuiți-vă un ecran de be
ton care se înfige la baza digului, la
peste zece metri adîncime. (In total,
magistrala albastră București-Dună
re, pe lingă absolut necesarele 5,2
milioane metri cubi betoane de care
are nevoie pentru nașterea sa, nu se
poate lipsi nici de cele 1,6 milioane
metri pâtrați de ecrane care-i înso
țesc curgerea pină Ia întîlnirea cu
Marele Fluviu).
— Veniți, deversăm !...
Sigur, probe de rutină. Curînd, cu
rînd, se va rosti și la centralele hi
droelectrice : „Atenție, conectăm !“
Și la ecluze : „Permitem intrarea în
ecluze". Și la danele de încărcare ori
descărcare din porturile, noile por
turi București — „30 Decembrie" și
Oltenița : „Permitem acostarea". Și
la cele șapte poduri rutiere. „înce
peți probele"... în ecuația tiesăvîrșirii acestui mare obiectiv economic
din Cîmpia Română intră și un șir
interminabil de încercări și probe.
Și tuturor acestora trebuie să le facă
față virtuțile umane, calitățile uma
ne ale constructorului noii Românii.
Devotat gliei sale. Cu încredere
nestrămutată în socialism, în desti
nul comunist al patriei. Om al epo
cii de mari ctitorii care îmbogățesc
și conferă aură de frumusețe nepe
reche hărții fizice a patriei dragi.
Forța, mîndria și demnitatea acestui
popor care, în anii ce vin, așa cum
se va hotărî la marele forum al co
muniștilor din noiembrie, vor așeza
apăsat semnătura fantei pe toate zi
dirile cuprinse în cîmpul magnetic
al dezvoltării socialiste.

Ilie TANASACHE
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ȚĂRII-CÎT MAI MULT ȚIȚEI!
Anul 1988 n-a fost un an bun pen
tru colectivul de muncă de la Sche
la de Producție Petrolieră din Pecica, județul Arad, întrucit la planul
de extracție s-au înregistrat mari nerealizări. Dată fiind situația creată,
nici anul in curs n-a început sub cele
mai bune auspicii. Deci suficiente
motive de nemulțumire, de analiză
și măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității, pentru creșterea eficienței
muncii. Un asemenea moment l-a
constituit și adunarea generală a pe
troliștilor de la această schelă, din
luna februarie. Cu răspundere mun
citorească, în mod critic și autocri
tic, s-a spus atunci lucrurilor pe
nume, s-au arătat deschis neajun
surile : menținerea unor tehnologii
învechite, durata prea mare a, lu
crărilor de reparații, intîrzieri la pu
nerea în funcțiune a unor sonde, in
disciplină și slabă organizare a mun
cii în multe din punctele „cheie" ale
producției. De toate neajunsurile
semnalate, de propunerile făcute de
oamenii muncii cu acel prilej s-a ți
nut seama atunci cînd s-a întocmit
programul de măsuri pentru crește
rea producției de țiței în perioada
următoare. A fost, se poate spune,
un moment important, de răscruce
chiar, în activitatea petroliștilor din
județul Arad. Ce a urmat ?
„în primul rind am revăzut teh
nologiile utilizate in producție și,
față de imperativele apărute in pro
cesul de extracție, am recurs la per
fecționarea lor sau la introducerea
altora noi, mai productive — ne
spune tovarășul ing. Toma Dragomir, directorul schelei. Așa am ajuns
la introducerea pompelor de „tip P“
cu manșon elastic — pompe de adincime — care au dus la mărirea nu
mărului de ore de funcționare a son
delor cu 20 la sută față de pom
pele clasice, la reducerea timpilor
de intervenție, creșterea debitului și
numărului de zile productive pe fie
care sondă. Importante sporuri de
producție am obținut în urma ex
tinderii operațiilor de stimulare a
fluxului de lichid din stratul produc
tiv prin tratamente, acidizări și fi
surări hidraulice. Fără a trece la
enumerarea tuturor măsurilor între
prinse în direcția modernizării teh
nologiilor de extracție, menționăm că
întregul ansamblu de acțiuni cu ca
racter geologo-tehnologic a determi
nat sporirea substanțială a produc
ției.
Creșterile înregistrate nu

numai că au confirmat justețea căi
lor pe care le-am ales, ci au consti
tuit un puternic imbold pentru alte
acțiuni de mare eficiență produc
tivă".
Despre ce acțiuni este vorba ? Bu
năoară, s-au intensificat lucrările de
finalizare a unor importante obiec
tive din domeniul investițiilor. Drept
urmare, s-a realizat punerea în func
țiune a unei noi stații de compresoare, au intrat în producție zeci de
sonde noi, au fost mărite capacități
le de depozitare și transport la două
parcuri de separatoare, s-au dat în

partizați pentru îndrumare și spri
jin la toate subunitățile. Și fiindcă
oamenii sint cei care, în ultimă in
stanță, hotărăsc soarta producției,
grija față de ei s-a manifestat pe
toate planurile : atît in ce privește
antrenarea lor la diferite cursuri și
activități de ridicare a nivelului pre
gătirii profesionale și politico-ideologice, cit și în direcția îmbunătățirii
condițiilor de muncă și viață : s-au
construit și dat în folosință o can
tină, un club, noi apartamente și
garsoniere. în felul acesta, prin ac
țiuni de mare eficiență, desfășurate

Ritmuri sporite
de extracție
La Schela de Producție Petroliera Pecica
folosință un atelier de reparat insta
lații de intervenție, un altul de recondiționare a materialului tubular,
o centrală termică, un atelier de re
parații pentru pompele de adîncime.
De mare importanță pentru creșterea
producției a fost și descoperirea și
darea în exploatare, cu bună pro
ductivitate, a unui nou zăcămînt de
țiței. Și munca a fost mai bine or
ganizată : formațiile de lucru la in
tervenții și-au extins activitatea în
trei schimburi — în loc de unul sin
gur, cit se lucra înainte —. fapt ce
a determinat reducerea de circa zece
ori a numărului de sonde ce așteap
tă intervențiile ; pentru îmbunătăți
rea activității formațiilor de lucru
s-a trecut la construirea de drumuri
din dale — atît la parcuri cit și la
sondele în pompaj de adîncime, care
solicită cele mai frecvente interven
ții — ceea ce a avut ca efect re
ducerea duratei de mutare a insta
lațiilor de la o sondă la alta, și deci
reducerea timpului neproductiv.
O mai mare atenție s-a acordat
asigurării asistenței tehnice califi
cate la toate schimburile și brigă
zile de producție, specialiștii din
compartimentele funcționale fiind re

sub semnul responsabilității sporite,
al întăririi controlului de partid și
al consiliului oamenilor muncii,
beneficiind de sprijinul permanent
al biroului și secretariatului comi
tetului județean de partid — care
au analizat, în perioada amintită, ac
tivitatea din cadrul schelei și au
stabilit măsuri eficiente de spriji
nire și îmbunătățire a activității de
aici — producția a crescut de la o
lună la alta, reușindu-se ca începînd
cu luna iunie schela să realizeze
planul -de extracție a țițeiului și să
înregistreze importante depășiri la
producția de gaze și gazolină.
Așadar, un prim pas a fost făcut
— realizarea planului zilnic este fapt
împlinit. Care sint perspectivele
pentru semestrul al doilea ? „în urma
analizelor întreprinse în organiza
țiile de partid și în consiliul oame
nilor muncii s-a desprins concluzia
— care constituie de fapt și anga
jamentul nostru — că avem resurse
le materiale și umane pentru a re
cupera, pînă la sfîrșitul anului, toa
te restanțele înregistrate în prime
le cinci luni — ne spune tovarășa
ing. Gabriela Popa, șeful biroului
producție. In acest scop am luat

măsuri pentru săparea și efec
tuarea probelor de producție la noi
sonde, pentru punerea în stare de
producție a sondelor deja forate. Pe
de altă parte, am prevăzut realiza
rea a 20 reparații capitale care vor
asigura un aport suplimentar de pro
ducție de 25 tone pe zi, vom efec
tua o serie de schimbări în sistemul
de exploatare, trecînd de la extrac
ția prin erupție la cea de pompaj de
adîncime, vom da în folosință trei
noi parcuri de separatoare și se vor
finaliza lucrările la un mare grup
industrial".
Ce alte măsuri se întreprind ? Ac
țiuni susținute se desfășoară în pre
zent pentru menținerea in stare de
producție a sondelor vechi și com
pensarea declinului natural de pro
ducție prin efectuarea a pește 700
operațiuni geologo-tehnologice, evaluindu-se un spor de extracție de
peste 6 500 tone țiței. în urma re
zultatelor bune obținute în primul
semestru, în cadrul schelei continuă
activitatea de mărire a numărului de
formații de lucru pentru schimburi
le doi și trei — atît la probele de
producție, cît și la reparații capita
le și intervenții. Pentru reducerea în
continuare a timpului neproductiv se
asigură o aprovizionare ritmică cu
material tubular și piese de schimb,
cu alte materiale și combustibil,
se depun eforturi în vederea îmbu
nătățirii activității mecanice și re
medierea în cel mai scurt timp a de
fecțiunilor de la instalațiile de inter
venție și de la unitățile de pom
pare. Sint măsuri concrete, pe deplin
realizabile, iar acest lucru determi
nă efectuarea unor analize săptămînale în cadrul rapoartelor de pro
ducție cu toate cadrele de conduce
re de Ia nivelul formațiilor, atelie
relor, brigăzilor și compartimentelor,
cind se evaluează rezultatele obți
nute și se stabilesc noi căi de ac
țiune pentru perioada următoare.
Prin urmare, colectivul de mun-..
că din Schela de Producție Petrolie
ră Pecica a făcut dovada capacității
sale de a realiza sarcinile de plan.
Rămine ca, de acum, eforturile să se
îndrepte spre recuperarea restanțe
lor, îndeplinirea prevederilor de plan
pe acest an și, pe această bază, pre
gătirea corespunzătoare a producției
din anul 1990.

Tristan MIHUTA

corespondentul „Scînteii"

Noile capacități de producție
- în funcțiune la termen
Examinînd stadiul realizării planului de investiții,
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 2 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat necesitatea de a se aplica cu hotărire toate
măsurile necesare pentru finalizarea rapidă și punerea
în funcțiune a noilor obiective și capacități produc
tive. Din această perspectivă, tuturor factorilor care
acționează în acest domeniu de importanță majoră le
revin sarcini și răspunderi deosebite. Practic, se im
pune să se acționeze cu mai multă fermitate pentru
soluționarea corespunzătoare și operativă a tuturor
problemelor de care depinde creșterea ritmurilor de

Actuala întreprindere de Scule, .
Subansamble și Accesorii din Rădăuți
este supusă unui radical proces de
modernizare. Efortul
investițional este consi
derabil, iar în
treprinderea va
căpăta, în final,
profil de meca
nică fină, prin
fabricarea de scu
le rotopercutante
pentru
minerit,
dispozitive,, unel
te și scule de
mină, urmind să
își dubleze capa
citatea de pro
ducție. ,
în acest scop
se construiesc o
secție de prelu
crări
mecanice
cu ateliere de
tratamente termice și acoperiri me
talice, anexa tehnică cu labora
toare de specialitate, o hală de forjădebitare și un atelier de sculărie
pentru necesități proprii. O altă sec
ție, amplasată în orașul Șiret, va fi
modernizată complet, iar producția
ei se va tripla.
Lucrările au început în luna octom
brie anul trecut, iar la sfîrșitul pri
mului trimestru din anul viitor ur
mează ca toate secțiile, atelierele și
halele de producție să fie puse în
funcțiune.
— în vederea realizării investiției,

lucru pe șantiere și in primul rînd pentru asigurarea
bazei materiale.
Intr-adevăr, pe numeroase șantiere sint așteptate să
sosească cantități importante de utilaje și echipamen
te tehnologice, ceea ce presupune, din partea facto
rilor în cauză, a furnizorilor, constructorilor și montorilor. o mai bună conlucrare, o atitudine mai activă
în soluționarea tuturor problemelor.
Care este stadiul și ritmul lucrărilor ? Ce proble
me și cine trebuie să le soluționeze de urgență ? Iată
subiectul raidului întreprins pe un măre șantier de
investiții.

ne spune tovarășul Gheorghe Plăma
dă, inginer-șef al întreprinderii, am
dezafectat importante spații de pro

Revirimentul este
pe deplin posibil
Pe șantierul întreprinderii de Scule,
Subansamble și Accesorii Rădăuți
ducție, ceea ce ne-a obligat să ne re
organizăm activitatea ;în așa fel incit
să realizăm, pe spații mai restrinse,
întreaga producție planificată.
Ritmul de lucru este destul de In
tens pe șantierul din Rădăuți. Totuși,
dacă la capitolul investiții planul a
fost îndeplinit integral, în schimb la
cel din construcții-montaj se înregis
trează o însemnată restanță. Neînscrierea în graficele la zi se da
torează atît beneficiarului, cît și con
structorului. Aceasta deoarece bene
ficiarul, cu toate eforturile depuse,
nu a reușit să elibereze la timp am
plasamentul pentru secția de prelu
crări mecanice și, în consecință, pină

La întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș

Răspundere și inițiativă pentru
ridicarea calității produselor
De mai mulți ani la întreprinde
rea „Metalotehnica" din Tîrgu Mu
reș activitatea de cercetare-proiectare-producție funcționează cu bune
rezultate. Acest lucru a făcut posibil
ca unitate^ — considerată „mecanicul-șef" al industriei constructoare
de mașini textile — să cunoască o
dezvoltare accentuată, să joace un
rol de prim rang în procesul de in
troducere a progresului tehnic in
multe unități economice din țară,
pentru care a realizat produse de
înaltă calitate și tehnicitate. Să pre
cizăm că, pe lingă mașinile și utila
jele pentru industria ușoară, care
dețin ponderea in totalul producțieimarfă, unitatea realizează instalații
de nitrurare in plasmă, diverse mașini-unelte, aparataj electric pentru
mașini de cusut și altele. Cît despre
ritmul de înnoire a producției, să
reținem că, în primul semestru din
acest an, produsele noi și reproiectate au reprezentat 72,3 la sută in
producția-marfă realizată. Practic,
toate utilajele din producția curentă
au fost reproiectate în acest cin
cinal.
Am făcut aceste precizări pentru
a evidenția o dată mai mult impor
tanța ce se acordă aici realizării unor produse de calitate, in concor
danță cu cele mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice. De aceea, se poate spune, adoptarea Le
gii privind asigurarea și controlul
calității produselor și serviciilor nu
a găsit nepregătit colectivul între
prinderii. Cu toate acestea, dacă ți
nem seama de înaltele exigențe for
mulate de acest act normativ, de orientările de maximă importanță cu
prinse in proiectul ProgramuluiDirectivă și in Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, este
cît se poate de clar că și in viitor
este necesară o preocupare stărui
toare pentru sporirea calității și
competitivității produselor întreprin
derii.
în acest sens, inginerul Laurențiu
Hărșan, directorul tehnic al unității,
ne spunea : „în primul rînd este ne
cesară o schimbare a concepției
despre calitate. Concret : calitatea
nu se realizează, cum mai cred unii,
verificînd «cauzele defecțiunilor», ci
asigurind-o «din start", pe întregul
flux tehnologic. Asigurarea ei este_,
potrivit legii, obligația fundamentală
a muncitorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor, inginerilor și proiectanților. A
tuturor deci, de la proiectant și
executant la beneficiar. Este ideea
pe care, cu deosebire in ultima pe
rioadă, am încercat — și cred că in
bună parte am reușit — să o con
știentizăm in mentalitatea oameni
lor. Pentru a o materializa în reali
zarea unor produse de calitate su
perioară în condiții de maximă efi
ciență trei au fost (și sint), in prin
cipal, direcțiile de acțiune : realiza
rea unor proiecte temeinic puse la
punct, care să înglobeze și tehnolo
gia de control, organizarea superioa
ră a producției și, nu în cele din
urmă, pregătirea profesională cores
punzătoare a lucrătorilor, fără de
care calitatea este de neconceput".
Să concretizăm. întîi de toate, re
ținem că la proiectarea produselor
— iar apoi în toate fazele de execu
ție — contribuie, alături de ingineri
și proiectanți din întreprindere, spe
cialiști din cadrul filialei Centrului

de cercetare științifică și inginerie
tehnologică de mașini și utilaje pen
tru industria ușoară. De curind, s-a
constituit în întreprindere o nouă
echipă de specialiști, care are sarci
na expresă de a ridica „ștacheta"
proiectelor și documentațiilor, prin
verificarea soluțiilor propuse și gă
sirea de noi variante, mai avantajoa
se. „Chiar dacă in felul acesta se
consumă ceva mai mult timp cu eta
pa de proiectare, ne-am dat seama
că această «investiție» pentru calita
te superioară este de fapt cea mai
rentabilă" — sublinia inginerul
Schnedarok Ladislau, șeful contro
lului tehnic de calitate.
Ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției pornește.... tot de la proiec
tare. Iată ce ne spune, în acest sens,
inginerul loan Laszlo, șef atelier
proiectare tehnologică : „Una din
preocupările noastre de 'bază a fost
realizarea unor tehnologii adecvate
de lucru pentru mașinile cu comandă-program și centrele de prelucrare,
în paralel cu construirea de standuri
de probă și control. Avantajele ?
încă în faze ce preced montajul,
controlăm fiecare subansamblu in
parte, identificăm orice viciu ascuns
de execuție. în perioada imediat ur
mătoare, pentru a reduce probabili
tatea producerii unor defecte de exe
cuție, preconizăm realizarea unor
tehnologii de grup care să simpli
fice și să unifice procedeele de
execuție a pieselor asemănătoare
constructiv. De asemenea, ne propu
nem să realizăm noi seturi de scule,
dispozitive și verificatoare pentru
producția de serie, astfel incit să se
asigure o precizie mai bună de exe
cuție".
Cit de importantă este dotarea cu
aparatură de control adecvată se
poate lesne remarca in atelierul de
graifere — subansamblu de mare fi
nețe tehnică, adevărat „creier" al
mașinii de cusut industrial, realizat
de puține firme din lume. în acest
atelier verificatoarele sint utilizate
nu numai de C.T.C.-iști, dar și de
toți executanții produselor — oa
meni care, ne-am putut convinge, utilizează curent cele mai complexe
A.M.C.-un și verificatoare. Legat de
acest aspect, am reținut sublinierea
făcută de Medves Dionisie, maistru
la secția mecanică II : „Pentru ca
muncitorul să fie, la scara întregii
unități, controlorul propriei lui ac
tivități, este necesar ca, in conformi
tate cu prevederile Legii privind asi
gurarea și controlul calității produ
selor și serviciilor, fiecare muncitor
— și nu numai controlorii de calita
te — să dispună de instrumente și
aparate de control perfecționate, cum
sint : proiectorul de profil, micro
scopul universal, capetele divizoare
optice, permițînd eliminarea erorilor
chiar în timpul execuției".
Cît despre perfecționarea pregăti
rii lucrătorilor — factor determinant
în asigurarea calității —, întreprin
derea „Metalotehnica" a dobindit o
bună experiență. Iată o singură do
vadă în acetst sens : unul din cursu
rile de specializare — organizat, re
cent, pe ansamblul întreprinderii —
este cel de proiectare constructivă,
proiectare tehnologică si fabricație
asistate de calculator. O altă iniția
tivă meritorie — ce are deja 15 ani
de cînd se aplică — este aceea de
a organiza cursuri de perfecționare

pentru beneficiarii produselor. De
ce ? „Noi nu vindem doar produse,
ci și inteligență, majoritatea mașini
lor realizate în ultima perioadă
fiind cu comandă electronică — ne
spunea inginerul Laurențiu Hărșan.
Or, a lucra pe o astfel de mașină,
a-i exploata corect și integral posi
bilitățile presupune cunoștințe adec
vate".
Sint doar cîteva din acțiunile în
treprinse de consiliul oamenilor
muncii, cu participarea întregului
colectiv, sub conducerea organiza
ției de partid, pentru creșterea con
tinuă a calității produselor și înde
plinirea exemplară, pe această bază,
a indicatorilor de plan.

Gheorghe GIURGIU
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De 20 de ani, adică de la termi
narea facultății, inginerul agronom
Traian Țifu lucrează în cooperativa
agricolă de producție din Bistrița.
Timp de doi ani a fost șef de fermă,
apoi 14 ani — inginer-șef al unității,
iar de patru ani îndeplinește funcția
de președinte. Recent, cooperativa agricolă din Bistrița s-a unificat cu
cea din Viișoara, mult rămasă în
urmă, aducînd în noua unitate uni
ficată nu numai valori materiale
însemnate, ci, mai ales, o vastă ex
periență in buna organizare a tu
turor activităților.
„în zona noastră, ne spune pre
ședintele Traian Țifu, nu avem su
prafețe întinse de teren arabil și
de aceea sintem obligați să facem o
agricultură diversă, să lucrăm cu
mare atenție pămîntul. întrucit
avem teren cu diferite forme de re
lief și există diferențe mari în gra
dul de fertilitate nu putem practica
un asolament corespunzător. Cu toate
acestea, printr-o agrotehnică adecva
tă, realizăm producții mari și stabile,
în prezent avem o structură de pro
ducție care
corespunde cel mai
bine formelor noastre de relief. în
afara celor 300 hectare cu grîu și tot
atitea cu porumb, avem o plantație
pomicolă de 600 hectare, 50 hectare
cu viță de vie, două ferme de le
gume. Pentru nevoile zootehniei,
care reprezintă în cadrul produc
ției globale 51 la sută, avem
o suprafață de 300 hectare de
finețe și 250 hectare de pășune natu
rală și cultivată. în acest perimetru
ne desfășurăm activitatea. Acum,
după unificare, am păstrat tot ceea
ce a fost mai bun în cele două uni
tăți, pentru a încheia activitatea cu
beneficii, așa cum ne-am obișnuit",
Nevoile autoaprovizionării i-a în
demnat pe cooperatorii din această
unitate să-și încerce priceperea și în
grădina de legume. Tînăra ingineră
Constanta Drăgan. încurajată de pri
mele reușite, a devenit în numai
cîțiva ani o specialistă apreciată.
Anul trecut, pe o suprafață de 2,5
hectare de solarii a realizat 183 tone
de tomate. La cultura castraveților a
obținut o producție de 60 de tone la
hectar, cultivîndu-se un soi rezistent
la bolile specifice acestei plante. Șefa
fermei legumicole se ocupă în mod

Întreprinderea de Mecanică Navală din Galați. Aspect din secția de electronică industrială navală
Foto : E. Dichiseanu

deosebit de producerea semințelor
într-un lot semincer de 5 hectare. Și
pentru că nu a trecut mult timp de
cînd a părăsit amfiteatrele facultății
nu s-a dezobișnuit de studiul pe
care-1 continuă cu multă pasiune.
Prin organizarea de loturi compara
tive cultivate cu diferite soiuri de
legume, insămînțate la diferite in
tervale de timp, aplicarea diferen
țiată a îngrășămintelor, caută solu
țiile cele mai bune pentru ca din

totuși pe cooperatori. Se apreciază
că, în acest an, producția de lapte
va fi de peste 4 000 litri la fie
care vacă. în acest scop, con
ducerea
cooperativei,
specialiștii
fermelor și-au concentrat întreaga
atenție asupra bunei furajări a ani
malelor, încă de la începutul lunii
mai. toate animalele au fost scoase
la pășunat. Vacilor cu lapte și vițelelor de reproducție li se oferă hrană
suplimentară, acolo pe pășune. Se

nînd continuu să selecționăm vitele
de la aceste vaci. Șefii de fermă au
obligația să se ocupe de prăsila pro
priei Anual înlocuim cam 25 la sută
din animalele de reproducție cu
exemplare crescute sub ochii noștri,
cu performante ridicate. De aseme
nea, ne preocupă în mod deosebit
stringerea furajelor. în afara pro
ducțiilor bune care le obținem pe cele
300 hectare de finețe, am cultivat 150
hectare cu lucernă de unde am strîns

RECOLTE MARI
DIN SĂMÎNȚA HĂRNICIEI
Intr-o cooperativă agricolă din județul Bistrița-Năsâud
grădina cooperativei să se obțină de
la an la an cantități superioare de
legume.
„Foarte mulți colegi m-au întrebat
cum am reușit să obținem o produc
ție atît de mare de tomate. O între
bare la care. în loc de răspuns, i-am
invitat la fermă să vadă cum pregă
tim răsadurile, cum îngrijim cultura'
— ne spune inginera. Totul pornește
de la răsad. Sămînța. produsă după
o metodă proprie ne ajută să obți
nem răsaduri viguroase. Credem că
și în acest an producția de legume
din grădina noastră va depăși cu
mult prevederile de plan".
Zootehnia are în această parte de
țară o îndelungată tradiție. în cele
două ferme zootehnice există 2 300 de
bovine, din care 500 de vaci cu lapte,
1 200 de ovine și 1 000 de porcine.
Anul trecut producția de lapte a fost
de 3 800 litri de la fiecare vacă. O
producție care a asigurat rentabilita
tea fermelor, dar nu i-a mulțumit

la data documentării noastre, o se
rie de lucrări nu au putut fi exe
cutate. La rîndul său. construc
torul nu ș-a a-,
ptovizionat
co
respunzător
cu
semifabricate și,
ca urmare, lucră
rile la hala forjădebitare, care tre
buia să fie de acum
acoperită,
sint rămase in
urmă. în plus,
s-au intîmpipat
greutăți in apro
vizionarea cu car
buranți.
Oare
cum pozitiv este
faptul că nici
constructorul, nici
beneficiarul nu
arată „cu dege
tul" unul spre
celălalt, ci s-au
apucat serios de treabă. Beneficia
rul a reușit, la sfîrșitul primei de
cade a lunii iunie, să elibereze
toate
amplasamentele. Totodată,
deși nu era în sarcina lui, s-a an
gajat să execute partea metalică a
tuturor chesoanelor pentru cioca
nele de forjă și de la cuva pentru
tratamente termice secundare.
Ce trebuie făcut pentru executarea
în ritmuri mai rapide a lucrărilor și
recuperarea restanțelor înregistrate ?
Acum, după ce toate amplasamentele
au fost eliberate, se impune ținerea
unei strînse legături cu furnizorii de
materiale — întreprinderile de mate
riale de construcții din Roman și
Deva — pentru a-i determina să li
vreze elementele prefabricate corelat
și eșalonat, așa cum se prevede
în contractele economice încheiate.
Aceasta cu atit mai mult cu cit s-au
primit prefabricate pentru ultima
travee de la secția de prelucrări me
canice, dar nu și pentru acoperirea
secției forjă, care trebuia să fie ter
minată Ia sfîrșitul lunii mai. Con
structorul trebuie să urmărească aprovizionarea ritmică cu fier-beton
și ciment pentru a reuși să realizeze,
în baza proprie de producție, prefa
bricatele prevăzute și să-și coreleze
mai bine acțiunile cu subantreprizele
de specialitate, creindu-le front de
lucru. De asemenea, organele de re
sort trebuie să asigure aproviziona
rea ritmică a șantierului cu carburan
ții necesari. Pentru că nu-1 normal
ca, in condițiile in care cel mai mare
volum de lucrări se execută mecani
zat. utilajele de construcții să nu
poată fi folosite la capacitate, din
cauza lipsei carburanților.
Prin urmare, printr-un efort comun
al constructorului și beneficiarului se
pot asigura accelerarea ritmului de
lucru pe acest important șantier de
investiții al județului Suceava și În
scrierea tuturor lucrărilor în grafice
le de execuție. Totul depinde de felul
cum vor fi respectate programele de
măsuri stabilite.

urmărește ca, prin selecție, să se îm
bunătățească continuu efectivele de
vaci. în acest scop, președintele
cooperativei a format un lot de vi
tele care sint îngrijite rin mod deo
sebit. Pină în prezent, 112 vițele au
trecut prin acest lot, ajungînd ca
încă din prima lactație să dea zil
nic peste 15 litri lapte.
„Mă ocup îndeaproape de organi
zarea activității în zootehnie — ne
spune ing. Traian Țifu. Și aceasta
deoarece președintele trebuie să știe
in fiecare zi ce se întîmplă în acest
sector, ce nevoi au oamenii, ce tre
buie făcut în plus pentru starea de
sănătate a animalelor, pentru conti
nua mărire a producțiilor zootehnice.
Noi avem o singură rasă de animale,
Bălțata românească. Am obținut anul
trecut 3 800 litri de lapte de Ia fie
care vacă, dar sintem încă departe
de performanțele pe care le dorim.
Avem 18 vaci care dau, în medie, 40
de litri de lapte zilnic. Acesta este
un barem către care tindem, acțio-

peste 60 tone masă-verde Ia hec
tar. Ne producem singuri sămînța
de plante furajere, pentru a îmbu
nătăți în fiecare an cele 250 hectare
de pășiine din preajma sectoarelor
zootehnice sau din zona montană.
Avem o foarte bună bază furajeră
fiindcă de toate aceste probleme se
ocupă un inginer zootehnist. Suprafa
ța mare de pajiști naturale și de fîneață trebuie să ne asigure maximum
de producție, cu deosebire fînul de
cea mai bună calitate. Gel mai mare
secret al rezultatelor noastre îl con
stituie respectarea cu strictețe a pro
gramului zilnic. Putem spune că în
zootehnia noastră se lucrează ca în
bunele unități industriale, unde nu se
admite nici o dereglare pe fluxul de
producție. Rezultatele bune din
zootehnia noastră se datorează con
tribuției îngrijitorilor, oameni har
nici și pricepuți. Cîștigurile lor se
situează lunar între 3 000 și 5 000 lei.
Cînd vreunul din ei a realizat un

Sava BEJINARIU
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cîștig sub 3 000 lei, este un semnal
că ceva s-a întimplat. Un semn de
slăbiciune pentru care se cere inter
venția consiliului de conducere, a
șefului fermei.
Experiența deosebită a cooperato
rilor de aici în organizarea secto
rului micii industrii a servit ca
exemplu multor unități agricole din
județul Bistrița-Năsăud. Anul trecut,
valoarea producției industriale s-a
ridicat la peste 11 milioane lei. Folo
sind toate resursele locale, un mare
număr de cooperatori fac împletituri
din răchită, mături, lăzi pentru fruc
te, conteinere. Toate aceste acti
vități asigură unității venituri supli
mentare, iar cooperatorilor cîștiguri
pe măsură. în acest an se vor int.ensifica producerea sucurilor de fruc
te, a conservelor obținute din pro
dusele rămase nevalorificate de la
grădina de legume. Mica industrie
esțe. așadar, deosebit de rentabilă și,
ca atare, consiliul de conducere ai
unității a hotărît să fie dezvoltată
în condițiile folosirii la maximum a
tuturor resurselor locale.
Există toate condițiile ca în acest
an cooperativa agricolă cu noua de
numire de Viișoara să-și încheie
activitatea cu beneficii. Producțiile
de cereale sint bune. în legumicul
tura se anunță, de asemenea, un foar
te bun an. în zootehnie, rezultatele
la jumătatea anului promit o
substanțială depășire a sarcinilor de
plan, iar în sectorul industrial
veniturile de milioane au o bază
certă.
— Măsurile pe care le-am între
prins vizează reducerea cheltuielilor
de producție în toate sectoarele — ne
spune contabilul-șef al unității. Ar
pad Fogorași. în acest an. la o serie
de culturi cheltuielile sint sub ha
remurile stabilite. Nu se face nici o
lucrare fără o discuție prealabilă in
consiliul de conducere al unității, ast
fel că avem in orice moment o ima
gine clară a modului de folosire a
mijloacelor financiare.
Iată, așadar, exemplul unei unități
în care ideea activității rentabile a
devenit o stare de spirit a tuturor
cooperatorilor.

Petre CRISTEA
Gheorghe CRIȘAN
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu prilejul învestirii mele
ca suveran al Malayeziei.
Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de
sănătate și fericire pentru dumneavoastră, precum și de prosperitate pentru
poporul Republicii Socialiste România.

SULTAN AZLAN SHAH
Suveranul Malayeziei

CALITATEA MUNCII
(Urmare din pag. I)
cepție a fost combătută cu fermita
te si cu argumente științifice de to
varășul
Nicolae
Ceaușescu.
In
numeroase expuneri și cuvintări,
secretarul general al partidului a
arătat că atît cerința dezvoltării con
tinue a proprietății socialiste, cit și
creșterea optimă a venitului națio
nal impun asigurarea rentabilității
pe fiecare produs.
Mai era și tendința spre produse
de mari dimensiuni, despre care se
vorbea cu fală. Promovarea concepției
moderne despre consumuri și chel
tuieli a secretarului general al
partidului a impus renunțarea la
fascinația volumului maxim. A
început să cîștjge teren, în unitățile
economice, realizarea de produse cu
un volum tot mai mic și mai ușoa
re. dar cu performanțe calitative tot
mai mari.
Toate aceste preocupări s-au în
scris sub genericul acțiunilor menite
să asigure continua întărire și dez
voltare a proprietății socialiste. în
toți anii de după Marele Congres din
1965, pe baza orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. au sporit efortu
rile pentru ca proprietatea socialistă
să-și sporească fără incetare va
loarea.
La nivelul economiei naționale
s-a intensificat lupta pentru folo
sirea la întreaga capacitate a fondu
rilor fixe, a tuturor mașinilor și in
stalațiilor. A crescut pretutindeni
preocuparea pentru evitarea chel
tuielilor inutile sau ineficiente, pen
tru valorificarea superioară a resur

selor. materiale și umane. A crescut
răspunderea pentru eficientă. S-a
trecut la refolosirea resurselor ma
teriale și energetice.
Nu însă întotdeauna și în toate îm
prejurările au fost înțelese, in esen
ța lor, noile concepții, noile cerințe.
Și nu întotdeauna, în toate colecti
vele de muncă, s-a acționat cu ma
ximă răspundere impotriva risipei.
Așa cum s-a subliniat la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. din 2 iunie a.c.. numai
buna funcționare, la întreaga capa
citate. a tuturor unităților producti
ve ar asigura, pe întreaga economie,
o rezervă de cel puțin 30 la sută la
producția fizică, fapt care ar determi
na satisfacerea pe deplin a necesi
tăților aprovizionării tehnico-materiale în toate domeniile. De altfel,
încă nu s-a pus capăt tendinței de
a acoperi, prin producții valorice,
nerealizările la
producția
fizică.
„Pentru a asigura buna apro
vizionare — a spus tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — nu de
producție valorică avem nevoie 1“
Și a adăugat : „înfăptuirea politicii
generale a partidului nostru este
legată de înfăptuirea in bune condi
ții a planului la producția fizică, de
reducere a cheltuielilor materiale,
de reducere a costurilor generale ale
produselor 1“
Acesta este un obiectiv al prezen
tului, dar și al viitorului. Așa cum
se relevă in Teze, in deceniul viitor
România — care pe planul relațiilor
de producție și al soluționării pro
blemelor sociale este deja înaintea
țărilor capitaliste dezvoltate — se va

înscrie și din punct de vedere eco
nomic in rindul statelor dezvoltate
ale lumii. In acest sens, în momen
tul de fată, ca și în viitorul cinci
nal, în perioada pină în anul 2000
și in primul deceniu al mileniului
trei, o dată eu eforturile pentru con
tinuarea dezvoltării armonioase
a
forțelor de producție, perfectionarea
relațiilor de producție, a tuturor ra
porturilor sociale, realizarea unei noi
calități a muncii și vieții, un obiectiv
de prim ordin rămîne creșterea ren
tabilității. a eficientei economice.
Problema rentabilității rămîne așa
dar în actualitate. Dar, in actuala
etapă, soluționarea acestei probleme
este strins legată de procesul de
modernizare a producției. înainte de
orice, modernizarea producției, a
utilajelor, a tehnologiilor presupune
valorificarea superioară a ipateriilor
prime, a energiei și a muncii. Fie
cărui colectiv de oameni ai muncii i
se cere să gospodărească mai bine
partea din avuția națională ce i-a
fost încredințată. Este imperios ne
cesar ca proprietatea socialistă să fie
întărită și apărată, și tocmai în acest
scop ea trebuie în primul rînd con
tinuu dezvoltată. Ceea ce impune să
se producă mai mult, mai bine, mai
ieftin. Este nevoie, deci, de muncă
rentabilă, de spirit creator, de acțiu
ne concretă. așa cum a cerut
secretarul general al partidului, pen
tru mai buna folosire a tuturor ca
pacităților de producție, a fonduri
lor fixe, a tuturor resurselor tării.

Adrian VASILESCU

VALORILE CULTURII SI ARTEI
(Urmare din pag. I>
ind meritele de pionierat reale, con
tribuțiile memorabile ale înaintași
lor, se cere arătat că momentul ac
tual este superior cantitativ și cali
tativ, prin efortul programatic nemaiîntîlnit în trecut, prin cuprinde
rea aproape în totalitate a moșteni
rii literare în întreită direcție : a
creării instrumentelor de lucru, pu
blicării de opere monografice istorico-literare despre autori, curente,
școli, publicații literare și, acțiune
definitorie, reeditarea în ediții foar
te diverse a celei mai mari părți a
creației trecutului.
Tot acest vast proces de menți
nere in actualitate a valorilor pe
rene ale trecutului cu uriașul lui
potențial educativ, autentic indreptar al formării patriotice și civice al
generațiilor prezentului, a dat naște
re unor dezbateri efervescente, con
fruntărilor de idei din domeniul cri
ticii și al istoripi literare cil, arrtple.
deschideri de orizonturi, eu perspec
tive originale asupra definirii valo
rilor. Pentru că. de cele măi multe
ori. reeditarea unor opere ale trecu
tului. devenită act recuperator, s-a
asociat cu actul valorizator, de
reașezare critică și estetică din
perspectiva materialismului dialec
tic și istoric, a celor mai noi cuceriri
în domeniu. Faptul că după un mo
ment dificil, dominat de dogmatism,
critica, istoria literară și estetica au
recuperat timpul irosit, și-au afir
mat competenta și maturitatea a
făcut din întreaga acțiune de valori
zare un fundamental act de creație
contemporană cu largi răsfrîngeri în
însăși creșterea cuprinderii axiolo
gice a moștenirii literare. Re-situarea critică nu este un simplu act de
copiere mecanică a unor cărți vechi,
ci, prin ansamblul aparatului critic
și istorico-Iiterar. prin reconsidera
rea peisajului social și biografic,
sporește virtuțile operei, îi amplifică
ecourile, descoperă și impune di
mensiuni noi. Asociată frecvent ac
tului de rercreare critică, valorifi
carea operelor trecutului a impus o
dată cu lucrări cunoscute unor gru
puri restrinse de specialiști, chiar
necunoscute, în cazul ineditelor, lăr
gind considerabil cuprinderea opere
lor unor autori și propunind cu ar
gumente științifice o nouă ierarhie
a valorilor în interiorul literaturii,
pe care a modificat-o uneori consi
derabil, alăturînd creației contem
porane noi pagini (chiar noi autori)
rămase în uitare, ignorate sau ne
Filmul în .general, filmele româ
nești cu deosebire, au găsit în în
treprinderile cinematografice jude
țene prieteni de nădejde. Concepute
la origine în soopul de a contribui
la difuzarea artei a 7-a pe tot în
tinsul țării și de a face ca mesajul
ei să pulseze viu în fiecare centru
urban, ajungind totodată în cele mai
îndepărtate localități rurale, aceste
întreprinderi (cărora le revin și deloc
neglijabile sarcini economice, fapt ce
ar merita dezvoltat dincolo de ca
drele unei paranteze), joacă la ora
actuală un rol însemnat, de cu totul
altă natură.
Nu este vorba numai de progra
mare și popularizare. Deși — chiar
și aceasta, chiar și asigurarea diver
sității repertoriale — pentru toate
vîrstele și toate gusturile, cum se
spune, informarea promptă și exac
tă, formularea unei invitații la un
film, concentrarea în cîteva rînduri,
și chiar în concizia cîtorva cuvinte
a temei, a subiectului, a mesajului
realizatorilor, inclusiv conceperea
unor anunțuri și afișe cît mai atră
gătoare și concludente în acest sens
— sint sarcini insemnate.
Întreprinderile cinematografice —
așa cum a reieșit și dintr-o amplă
suită de articole publicate în ziarul
nostru în toamna anului trecut —
au un rol substanțial in formarea
și dezvoltarea culturii cinematografi
ce a unor mase largi, din ce în ce
mai largi, de spectatori. Mai exact
și mai cuprinzător : folosindu-se de
prețiosul instrument (atît de popu
lar !) care este filmul, instituțiile la
care ne referim sînt chemate să con
tribuie sensibil la lărgirea orizontu
rilor cunoașterii și înțelegerii, la for
marea moral-politică a spectatorilor
și îndeosebi a tinerilor în spiritul
patriotismului socialist și umanismu
lui revoluționar.
în chip firesc, colectivele acestor
întreprinderi numără din ce în ce
mai mult printre cadrele lor nu sim
pli funcționari, tehnicieni, ci, în fond,
activiști culturali conștienți de răs
punderea spirituală ce le revine, ani
matori capabili de multă energie ' și
dăruire, de noi și noi inițiative in
teresante, cu vădit talent organiza
toric. Această activitate la care ne
referim este fără întrerupere — urmărindu-se pe lingă longevitatea

glijate. Valorizarea extensivă pro
duce aproape concomitent și o va
lorizare calitativă, un adaos de va
lori ivite prin recitirea creatoare.
O epocă străbătută de suflul fără
precedent al înnoirii, cum este epo
ca noastră, a reținut din marele te
zaur al trecutului acele opere repre
zentative al căror mesaj uman, so
cial și ideologic se dovedește a fi
actual, transmite încărcătură emoțio
nală și de idei cu mare potențial
formativ pentru cititorul de azi.
S-au făcut, totodată, mari eforturi
materiale, care alături de cercetară
a dus la efectele dorite. întregul sis
tem editorial participă la valorifi
carea moștenirii literare, dar s-au în
credințat și sarcini precise unor edi
turi ca Editura Academiei, „Mi
nerva", „Eminescu", „Dacia", „Juni
mea .etc., care s-au consacrat în în
tregime sau prin serii, colecții ori
alte forme reeditării patrimoniului
literar-național. Fericita întilnire in
tre „ cercetătorul literar și editor a
dus in aceste ultime două decenii și
jumătate la realizarea unor ediții
critice complete sau parțiale ale
unor autori de prim-plan ai culturii
noastre. Recent, cu prilejul centena
rului Eminescu, „Opera" genialului
nostru poet are o ediție completă,
începută in urmă cu cinci decenii de
Perpessiciuș și încheiată de un com
petent și pasionat colectiv, sub egi
da Academiei Republicii Socialiste
România și a Muzeului Litera
turii Române, cu concursul Edi
turii Academiei. Cele șaisprezece
volume ale ediției, ca și ediția, mai
restrînsă ca aparat critic, de la „Mi
nerva", fac ca opera poetului nepe
reche al literelor române să se ofere
în integralitatea ei publicului con
temporan. în tot acest răstimp s-au
inițiat serii de opere ale principali
lor autori români de la cronicari și
Dimitrie Cantemir prin Școala Ar
deleană, pină la autori ai secolului
nostru. Astfel, Dimitrie Cantemir,
Antim Ivireanul, T. Maiorescu. Sla
vici. Creangă, Caragiale, Coșbuc, D.
Zamfirescu, Delavrancea, Vlahuță,
Negruzzi, Hașdeu, Macedonski ș.a.
au fost publicați în ediții cvasicomplete prin grija unor editori pasio
nați ca Virgil Cândea, G. Ștrempel,
Șerban Cioculescu. Emilia Milicescu. Al. Săndulescu, I. Adam,
Adrian Marino etc. Scriitori in
terbelici de mare audiență ca
Arghezi, Rebreanu. Blaga, Sadoveanu, Camil Petrescu, G. Călinescu,
V. Voiculescu. I. Pillat, G. Bacovia.
N. Iorga, N. Cartojan, sau alții ca

Zaharia Stancu, Marin Preda sau
Nichita Stănescu cunosc, prin grija
unor pasionați cercetători (Al. Rosetti, Liviu Călin, Dorii Blaga,
George Gană, Nicolae Gheran etc.),
ediții noi și valoroase, puse la îndemîna publicului larg. împreună cu
reeditarea separată a unor lucrări
reprezentative, cum a fost, de pildă,
„Istoria literaturii române de la ori
gini pină în prezent" de G. Căli
nescu, toate aceste acte de cultură
ale epocii noastre fac dovada imen
sului efort pentru menținerea prin
tre contemporani a valorilor trecu
tului. Să mai amintim numeroasele
instrumente de cercetare ca istoriile
. literare,
dicționarele, antologiile,
memorialistica sau studiile dedicate
unor mari autori și avem o panora
mă a cuprinderii întregii noastre li
teraturi în acțiunea de reeditare.
Vastitatea procesului valorificării
moștenirii culturale, inițiat după
Congresul al IX-lea. al partidului, aparține ansamblului vieții spirituale
și culturale contemporane a cărei
complexitate pune intr-o puternică
lumină întreaga politică a partidului
nostru — fundamentată pe concepția
profund umanistă, patriotică a
[Secretarului general al partidului cu
privite la locul și misiunea litera
turii și artei în viața poporului, în
opera de edificare a noii conștiințe
— de abordare unitară a întregii
culturi naționale ; așa cum o atestă
în mod elocvent ideile și orientări
le cuprinse în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, pri
vind locul creației artistice in opera
de formare a omului nou, con
tribuția pe care aceasta este chemată
să o aducă la dezvoltarea nivelului
de cultură generală al întregului
popor, la opera de educație patriotică,
revoluționară. Prin menținerea în
actualitatea vie a operelor trecutu
lui cu întreaga lor substanță popu
lară, patriotică și cetățenească, ex
presia elocventă a expresivității și
bogăției limbii noastre, se consoli
dează și se amplifică factorii de sus
ținere a identității noastre naționale
în interiorul aceleiași spiritualități
păstrată de înaintași și legată de pre
zent prin firele neperisabile ale tra
diției. Recunoscîndu-ne tradițiile,
dăm prezentului temeiul vechimii și,
cu o perspectivă critică modernă, il
facem să lucreze benefic într-o de
plină osmoză cu prezentul și viito
rul culturii noastre socialiste.

unor tipuri de acțiuni continua lor
împrospătare — cu deosebire în
funcție de natura evenimentelor po
litice, sociale, istorice, culturale ce
se cer marcate și susținute, sau după
caz sărbătorite, atît prin film, cît și
prin manifestările educative comple
mentare. Există însă perioade de vîrf
în care concentrarea manifestărilor,
tipurile de impact cu spectatorii ating o intensitate particulară, am pu
tea spune chiar de ordinul „perfor
manței". O asemenea manifestare,
primită cu multă receptivitate de

mai pentru a se stimula implicarea
participanților), legate organic de
tema de substanță ideatică, de mesa
jul filmelor programate. Astfel ca
actul filmic, artistic să-și găsească
clarificări in sfera teoretică .iar aceasta să reverbereze emoțional prin
intermediul artei. Doar cîteva exem
ple din multele posibile : Simpozio
nul „Contribuția poporului român la
victoria finală asupra fascismului" a
fost însoțit de „Pădurea de fagi" și
„Ziua Z“. Masa-rotundă „Din marile
ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu"

Emil VASIEESCU

înaltă apreciere realizărilor României,
contribuției președintelui Nicolae Ceausescu
la soluționarea marilor probleme ale lumii
Declarații ale membrilor delegației parlamentare
braziliene la întîlnirea cu reprezentanți ai presei
Marți, membrii delegației parla
mentare braziliene, care, la invitația
Marii Adunări Naționale, au efec
tuat o vizită în țara noastră, s-au
intîlnit cu reprezentanți ai presei
române.
In declarația făcută cu acest pri
lej, șeful delegației, Luiz Henrique
Da Silveira, primul-secretar al Pre
zidiului Executiv al Camerei Deputaților și Congresului Național al
Republicii Federative a Braziliei, a
evidențiat apropierea și chiar iden
titatea punctelor de vedere ale
României și Braziliei in ceea ce pri
vește problemele dezarmării, păcii,
rezolvării conflictelor regionale, co
merțului, ale drepturilor popoarelor
la autodeterminare, ale necesității
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale.
„Dăm cea mai mare apreciere, a
spus vorbitorul, poziției președinte
lui Nicolae Ceaușescu, demersului
său la O.N.U. și în alte organisme
internaționale, demers autorizat ce
contribuie la soluționarea marilor
probleme ale lumii contemporane.
Președintele Nicolae Ceaușescu, a
adăugat el, a jucat un rol important
în rezolvarea conflictelor regionale.
Considerăm că domnia sa poate, în
continuare, prin prestigiul său, să
contribuie la rezolvarea problemelor
ce confruntă lumea contemporană".
„Eu, noi toți cunoaștem și am luat
Ia cunoștință și în mod direct, cu
cea mai mare satisfacție, . d.e nivelul
d6 dezvoltare a României in dome
niile industrial, științific și, în mod
special, in agricultură, unde se în
registrează înalți indicatori de pro
ductivitate" — a spus, la rindul său,
deputatul Oswaldo Cavalcanti Da
Costa Lima Filho.
„Doresc să subliniez că ne-a im
presionat în mod deosebit, a spus
deputatul Lysaneas Dias Maciel,
conținutul pe care România îl dă in
dependenței economice, o tară mică
ce a reușit să facă o adevărată re
voluție in acest domeniu. Indepen
dența României a fost cîștigată îm
potriva tuturor acțiunilor desfășura
te de monopolurile internaționale,
de Fondul Monetar Internațional,. de
alte organisme similare. România
ne-a demonstrat insă puterea pe
care poate s-o aibă o țară mică in
rezolvarea principalelor sale pro
bleme".

înfăptuirea exemplară a planului
(Urmare din pag. I)
ducere colectivă din întreprinderi și
centrale industriale trebuie să ia
toate măsurile necesare pentru o
bună aprovizionare, dar și pentru
folosirea rațională a întregii baze
tehnice din dotare. Numai in acest
fel — actionind pentru îmbunătăți
rea randamentelor, reducerea consu
murilor specifice de materii prime,
materiale, combustibil și energie,
pentru gospodărirea judicioasă a ba
zei proprii de resurse energetice și
de materii prime — se va putea asigura bunul mers al producției.
Trebuie avut permanent în vedere,
fncă din această perioadă, că, potri
vit proiectului Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al
partidului, in 1995 consumul energe
tic pe unitatea de venit național va
trebui să scadă cu 20 la sută față de
1990. Trebuie găsite totodată soluții
pentru asigurarea reducerii cu 20 la
sută a consumurilor de metale fe
roase. aluminiu și cupru, pentru utilizarea mai bună a materialului
lemnos, a materiilor prime din in
dustria ușoară, a hirtiei și a celor
lalte resurse. Avind in vedere că, in

doara au fost vernisate o.expoziție de
fotografii și una de afișe, „Filmul —
factor de cultură și educație". Au
putut fi urmărite în săli (dar și in
aer liber) suite de muzicaluri, filme
documentare, filme pentru copii, pre
cum și medalioane cinematografice
consacrate unor regizori și sdfenariști.
Au fost inițiate concursuri pe teme
de larg interes social, politic sau pe
teme mat^aplicate, de cinefilie. Orăștie, de pildă, a figurat pe afișul
„Lunii culturii" cu simpozionul de
dicat Zilei victoriei asupra fascismu-

Filmul în opera de formare
a conștiinței înaintate
public, așa cum arăta Viorel Jianu,
directorul întreprinderii cinemato
grafice — și cum am putut observa
și noi „la fața locului" — a fost ini
țiată și in județul Hunedoara. Timp de
o lună, in capitala de județ — Deva
—. la Hunedoara. Orăștie, Hațeg,
Călan, Simeria, Petrila, Vulcan. Uricani, la Geoagiu și Brad, la Sîntămărie Orlea, llia, Ohaba de sub Pialtâ,
Vața de Jos, Costești, Cetățile Dacice,
la Hășdău s-a desfășurat o amplă
suită de manifestări. In cinematogra
fe, în centre de cultură șl creație
orășenești și comunale, în cluburi
muncitorești au fost programate nu
meroase și ample cicluri de filme ar
tistice și documentare, istorice, de
actualitate. Atare proiecții nu au
fost pur șl simplu însoțite de expu
neri pe teme importante și „la zi".
Mai exact, asocierile nu au fost deloc
lntimplătoare. Intr-o viziune evolua
tă asupra căilor și mijloacelor educa
ției politico-ideologice și artistice, și
aici, ca și la Arad, ca și la Reșița,
cum sublinia Vasile Tudosie, direc
torul Oficiului Teritorial de Difuzare
a Filmului de la Timișoara, s-au or
ganizat dezbateri
(simpozioanele,
dialogurile deținînd o pondere mai
însemnată decît „conferințele", toc-

s-a Încheiat prin proiectarea unor
documentare închinate Canalului Du
năre — Marea Neagră și Transfăgărășanului (cinematograful „Cultural"
din Lupeni, ce a găzduit manifes
tarea. fiind, de altfel, el însuși, la
altă scară și în sens spiritual, o ase
menea ctitorie — sfertul de veac de
activitate desfășurată aici fiind mar
cat printr-o bogată săptămînă cultural-educativă). Participanții de la co
locviul de istorie găzduit de Vața de
Jos — „Tribuni zărăndeni ai luptei
pentru păstrarea ființei naționale"
— s-au intîlnit cu Horea prin inter
mediul ficțiunii cinematografice cu
același' titlu.
Au avut loc premiere de gală cu
„Vacanța cea mare", „Chirița la Iași"
și „Expediția" — regizorii Andrei
Blaier, Mircea Drăgan și Mircea Mol
dovan, în tovărășia unor actori în
drăgiți, întilnindu-se șl dialogînd cu
cei interesat! de realizările lor. $1
bineînțeles că întrebări au fost des
tule, oamenii fiind preocupați, din
colo de pătrunderea semnificației
unor viziuni artistice, de drumul de
la carte (sau eveniment istoric) la
scenariu, și de cel de la scenariu la
film.
Cu același prilej, în județul Hune-

Referindu-se la datoriile uriașe
care împovărează țările în curs de
dezvoltare, care condamnă țările să
race la stagnare economică, carș adincesc decalajul, și așa uriaș, din
tre țările sărace și țările bogate, în
special țările Americii Latine, depu
tatul Helio Moacyr De Souza Duque
a arătat că Brazilia are de învățat
de la România, țară care și-a plătit
în totalitate datoriile externe, obținind independența economică și po
litică totală.
„Plecăm în Brazilia, a spus depu
tatul Raul Carlos Andrade Ferras,
cu cele mai frumoase impresii. Im
presionează în primul rind ritmul
inalt al construcțiilor realizate de
România, felul în care se rezolvă
problema locuințelor. Ați înregistrat
rezultate bune și în domeniul mo
dernizării satelor. Considerăm aceas
ta ca o opțiune corectă. Este o so
luție interesantă, care merită și tre
buie studiată".
La rindul său, deputatul Jairo Al
fredo Oliveira Carneiro a spus: „Am
cele mai bune impresii despre
România, despre poporul român.
România a înfruntat perdeaua de
fum lansată de propaganda occiden
tală ostilă, perdea care deformea
ză realitatea. Dumneavoastră ați
realizat in România foarte multe lu
cruri. Nu mai aveți analfabetism, nu
mai sinteți datori nimănui, sînteți cu
adevărat independenți".
Arătind că relațiile dintre țările și
popoarele noastre, dintre parlamen
tele celor două țări sînt bune și au
mari perspective de dezvoltare, de
putății Jorge Vianna Dias Da Silva
și Adroaldo Marly Streck au subli
niat că și în viitor colaborarea din
tre România și Brazilia poate cu
noaște o dezvoltare puternică, mai
ales în domenii precum energetica,
agricultura, construcțiile de canale
și portuare, informatica, turismul —
domenii in care România a obținut
rezultate superioare, ciștigînd o ex
periență pozitivă, ce trebuie anali
zată și luată în considerare.
Parlamentarii brazilieni s-au re
ferit, de asemenea, la unele proble
me care confruntă viața economică,
socială și politică a țării lor, la
lupta forțelor democratice, progre
siste pentru transformări structurale
de care să beneficieze masele largi
populare, întreaga societate brazi
liană.

lui (mai sus amintit), cu premiera de
gală a „Chiriței la Iași", cu proiecții
în aer liber ale unor filme documentare.
La cinematograful „Paring", în
drăgit de petroșeneni pentru momen
tele de trăire sensibilă pe care le-a
celei
prilejuit prin intermediul
de-a 7-a arte și nu în ultimul
rînd a unor
creații românești
de referință (cum arăta profeSchenk),
dezbaterea
sor Doina
„Filmul — mijloc de informare, edu
care și modelare a personalității
umane", ca temă a unei dezbateri cu
participarea unor cunoscuți realiza
tori și istorici de film, a reținut în
deosebi prin deschiderile ei mai ge
nerale. Așa de pildă cel prezenți, că
rora le-au răspuns pe larg criticul
Florian Potra și regizorul Mircea
Drăgan (ambii profesori la I.A.T.C.
— „I.L. Caragiale"), au fost interesați
de evoluția artei românești din un
ghiul specificului filmului ca limbaj
și mijloc de comunicare, de relația
informație-modelare, de momentele
și evenimentele reper ale devenirii
cinematografiei noastre, ori de carac
teristicile generațiilor de creatori
care au contribuit la făurirea școlii
naționale românești de film.

multe sectoare, actuala producție fi
zică a României se situează la nive
lul țărilor celor mai dezvoltate, este
necesar ca, in perioada următoare,
să se realizeze o asemenea perfec
ționare și modernizare a activității
economice incit să se obțină o creș
tere însemnată a nivelului tehnic și
calitativ al produselor, valorificarea
tot mai înaltă a materiilor prime, a
forței productive a poporului nostru,
în spiritul acestor cerințe, pentru
atingerea obiectivelor inscrise in do
cumentele programatice aflate acum
in dezbaterea întregului popor, fie
care muncitor, fiecare specialist, toți
oamenii muncii sint chemați, sub
semnul celei mai inalte răspunderi
patriotice, să facă totul pentru a intimpina marile evenimente ale aces
tui an — cea de-a 45-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al
partidului — cu noi succese, cu mă
rețe impliniri in toate domeniile, asigurind astfel ridicarea patriei
noastre pe noi trepte de progres și
civilizație socialistă.

Nicolae MILITARII
Aprecieri nuanțate au făcut iubito
rii filmului din Petroșani și în legă
tură cu ecranizările. Și dacă profe
sorul Mircea Munteanu a insistat
asupra corespondențelor pe care le
presupune oferta scriitorului, dar și
căutările cineaștilor, minerul pensio
nar Nicolae Ripan a relevat titluri de
romane dragi lui, agreate de tineri,
ce ar merita atenție. Exprimîndu-și
interesul pentru „acțiunile cu filmul",
Dorina Rancea a apreciat că filmele
destinate copiilor sînt încă datoare
mult acestora, subliniind importanța
valorii artistice pentru transmisia și
dezvoltarea mesajului educativ. Tot
directoarea educativă a Școlii genera
le 5 din Petroșani, exprimind apre
cieri pozitive la adresa unor come
dii cinematografice, dar și rezerva
față de unele mai puțin reușite, a
arătat cît de eficient este acest gen
in a stabili punți de comunicare, a
suscita eforturi de remodelare a
comportamentelor, atitudinilor etc. Și
la Petroșani, ca și în alte locuri
unde se desfășoară asemenea dez
bateri, s-a putut constata că spec
tatorii (prof. Ciocaș Alina — Li
ceul industrial, Nicolae Vețean —
proiectant, Pîrnuță Laurențiu — stu
dent la Institutul de ingineri mineri)
dispun de mijloacele necesare unor
judecăți pertinente, exprimîndu-și,
totodată, dorința de a se întîlni cu
creații reprezentative pentru timpul
de astăzi, pentru împlinirile și aspi
rațiile constructorilor socialismului.
Filmul — arătau ei — interesează,
emoționează, captivează, pune pe
ginduri, formează, prin conținutul lui
de idei, prin morala pe care o pro
pagă înfățișată cu mijloace convin
gătoare emoționante, atractive. De
unde — pledoaria pentru necesitatea
multiplicării și diversificarea iniția
tivelor menite să ducă la cristalizarea
unor filme generoase de autentică
valoare artistică. Asemenea dezbateri
cu publicul, cu exponenții opiniei
publice, cu beneficiarii actului de
creație se dovedesc utile, binevenite.
Înlesnind un foarte necesar schimb
de idei în care realizatorii, regizorii
și scenariștii află la fața locului ce-i
interesează pe oameni, ce așteaptă ei
de la creația noastră cinematografică,

Natalia STANCU

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
Mult iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Dezbătînd cu inallă răspundere proiectul Programului-Directivă și Tezele
celui de-al XIV-lea Congres al partidului, participanții la lucrările Plenarei
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor au exprimat, in nu
mele celor peste 7 milioane de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor,
deplina și înflăcărată adeziune față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
privind reinvestirea dumneavoastră de către Congres in funcția supremă de
secretar general al partidului. Asemenea întregii noastre națiuni, membrii
de sindicat văd in această opțiune istorică chezășia sigură a mersului
neabătut înainte al României spre cele mai inalte culmi de progres și civi
lizație, a ridicării continue a bunăstării poporului, a întăririi independenței
și suveranității patriei.
Cu sentimente de profund respect și de puternică vibrație patriotică,
participan(ii la plenară aduc un fierbinte omagiu eroicei și prestigioasei
dumneavoastră activități, care a imprimat un suflu înnoitor întregii opere
de edificare a socialismului, a descătușat nesecate energii ale maselor și a
deschis calea punerii depline în valoare a strălucitelor virtuți ale poporu
lui nostru.
Exprimăm, totodată, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, emi
nent militant revoluționar, om politic și savant de îargă recunoaștere inter
națională. pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la fundamentarea
și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a
patriei, la înflorirea fără precedent a științei, invăfămintului si culturii ro
mânești.
Dezbaterile plenarei au pus in lumină adevărul că tot ceea ce s-a edi
ficat, cu strălucire, pe pămîntul străbun al patriei române, îndeosebi după
Congresul al IX-lea al partidului, este indisolubil legat de neobosita dum
neavoastră activitate, demonstiînd cu putere superioritatea orinduirii socia
liste, forța creatoare a unui popor liber și stăpîn pe destinele proprii, jus
tețea politicii partidului nostru de dezvoltare susținută și repartizare armo
nioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de întărire a
proprietății socialiste, de perfecționare neîntreruptă a conducerii unitare a
vieții economico-sociale.
Participanții la plenară, însuflețiți de strălucitul exemplu al muncii
și vieții dumneavoastră, vă asigură că organele și organizațiile sindicale nu
vor precupeți nici up efort în întreaga lor activitate, că vor acționa în spirit
revoluționar pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal, pentru mersul rapid,
ascendent al României pe făgașul socialismului și comunismului. Sindicatele
vor acționa pentru afirmarea puternică a statutului oamenilor muncii de
proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, pentru apărarea,
dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste, temelia pe care s-a asigurat
și se va asigura progresul continuu economic și social, prosperitatea generală,
independenta si suveranitatea patriei noastre socialiste.
Participanții la plenară au reafirmat însemnătatea excepțională pentru
întreaga activitate a sindicatelor a proiectului Programului-Directivă și a
Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente programatice
care deschid noi și cutezătoare orizonturi amplului proces de făurire a
socialismului în țara noastră, documente ce poartă pecetea inconfundabilă
a gindirii dumneavoastră creatoare, a viziunii profund științifice, novatoare
cu care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general,
jalonați cu claritate drumul dezvoltării și perfecționării societății românești.
Ne exprimăm deplinul acord și mindria patriotică față de poziția
dumneavoastră, a partidului nostru, poziție profund principială, revoluționară,
in deplină concordanță cu legitățile materialismului dialectic și istoric, pri
vind evoluția societății contemporane spre comunism, orinduirea cea mat
demnă, cea mai umană, singura care asigură popoarelor libertatea, indepen
dența, pacea, securitatea și bunăstarea. In numele intereselor vitale ale
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, sindicatele din țara noastră
vor respinge și vor combate cu fermitate orice încercări de destabilizare a
socialismului, orice manevre ale celor care îndeamnă popoarele din țările
socialiste să renunțe la cuceririle revoluționare, la calea socialistă de
dezvoltare.
Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii, membri ai sindica
telor, toate organele și organizațiile sindicale se angajează în fața dumnea
voastră să muncească cu deplină dăruire patriotică și răspundere revolu
ționară, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului, pentru a intimpina a 45-a aniversare a
mărețului act istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al parti
dului cu noi și exemplare fapte de muncă, cu realizări demne de epoca ce
cu strălucire vă poartă numele dumneavoastră glorios și nepieritor.
★

Marți, 25 iulie, a avut loc în Ca
pitală Plenara Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor
din România, care a analizat activi
tatea desfășurată de organele și or
ganizațiile sindicale pentru mobili
zarea oamenilor muncii la infăptuirea planului pe primul semestru
al anului 1989, măsurile ce se im
pun în vederea realizării integrale
a prevederilor pe acest an și pe în
tregul- cincinal, precum și sarcinile
ce revin sindicatelor din cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie
1989, din proiectul Programului-Di
rectivă și Tezele pentru cel de-al

★

XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român.
Plenara a stabilit măsuri privind
perfecționarea activității sindicate
lor. pentru creșterea rolului lor in
sistemul autoconducerii muncitorești-revoluționare, astfel îneît aces
tea să-și aducă o contribuție spo
rită la mobilizarea oamenilor mun
cii pentru înfăptuirea obiectivelor*
și programelor de dezvoltare în ritm
susținut a economiei naționale.
Participanții la plenară au adre
sat, intr-o atmosferă însufleți
tă. o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Plenara Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-și lucrările în atmosfera entuziastă, de puternică vibrație
patriotică, revoluționară cu care' comuniștii, toți oamenii muncii aniversează
prin noi și prestigioase fapte de muncă, prin ample acțiuni politico-educa
tive împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. Plenara
Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist s-a constituit intr-o
nouă și semnificativă manifestare a dragostei și încrederii nețărmurite cu
care tineretul țării urmează neabătut partidul, pe marele stegar al idealu
rilor și împlinirilor noastre revoluționare, a sentimentelor de respect și
profundă gratitudine ale tuturor tinerilor țării față de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți, cu exemplară dăruire și înalt spirit patriotic, pentru binele și feri
cirea României socialiste, pentru triumful cauzei nobile a socialismului și
păcii in lume.
In aceste momente de aleasă sărbătoare dăm glas adeziunii depline a
tinerilor de pe întreg cuprinsul patriei față de Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. privind propunerea ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales la Congresul al XIV-lea in funcția supremă
de secretar general al partidului, văzind în această istorică opțiune garanția
înaintării noastre neabătute pe drumul socialismului și comunismului.
Intr-o impresionantă unitate de cuget și simțire cu întreaga noastră na
țiune, vă adresăm un cald omagiu, împreună cu cele mai fierbinți mulțumiri
pentru minunatele condiții de muncă, viață și învățătură asigurate tine
relor generații prin grija statornică a dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprimăm, de asemenea, cele mai alese simțăminte de recunoștință și
adincă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția deo
sebită adusă Ia înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la progresul
neîntrerupt al invățămintului, științei și culturii românești, pentru grija șl
atenția permanente pe care Ie acordă educării și formării comuniste, revo
luționare a tinerei generații a patriei.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ple
nara noastră a dezbătut cu înaltă exigență și răspundere proiectul Progra
mului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român, sarcinile ce revin organelor și organizațiilor U.T.C. și A.S.C. din
indicațiile și orientările de o covirșitoare importanță formulate de dumnea
voastră in cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., stabilind
măsuri ferme, concrete, care vor determina mobilizarea hotărîtă, angajarea
mai responsabilă a tuturor tinerilor in vederea obținerii unor rezultate su
perioare în toate domeniile și sferele vieții economico-sociale, astfel incit să
ne sporim contribuția la întreaga operă de edificare a socialismului și co
munismului in România.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom
acționa cu toată hotărirea pentru formarea tineretului într-un spirit revo
luționar, combativ, pentru dezvoltarea conștiinței sale patriotice, a devota
mentului nemărginit față de socialism, ca singura orinduire capabilă de a
asigura afirmarea plenară a personalității umane, bunăstarea și progresul
multilateral al întregii națiuni.
însuflețiți de perspectivele luminoase prefigurate în documentele pro
gramatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, ne angajăm, în mod
solemn, să facem totul, să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea
neabătută a mărețelor noastre programe de dezvoltare economico-socială,
intimpinind cu rezultate deosebite in toate domeniile de activitate cea de-a
45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl
antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
★

Marți s-a desfășurat Plenara Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, care a dezbătut pro
iectul Programului-Directivă și Te
zele pentru Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, sarcinile
ce revin organelor și organizațiilor
U.T.C^și A.S.C. din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Plenara
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.,
precum și măsurile pentru transpu
nerea lor în viață de către tînăra
generație a patriei. Plenara a dez
bătut activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile U.T.C. pentru
înfăptuirea sarcinilor de producție,
educarea comunistă, revoluționară a
tineretului, traducerea neabătută în
practică a orientărilor și indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu privire la spo
rirea calității și eficienței întregii
munci politico-educative de formare
comunistă, prin muncă și pentru

★

muncă, a tineretului. Totodată, a
fost adoptat un program special de
măsuri pentru studierea, dezbaterea
și însușirea de către întregul tineret
a fondului de idei de excepțională
importanță teoretică și practică cu
prins in documentele programatice
pentru Congresul al XIV-lea al
P.C.R, și cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al partidului, la recenta Plenară a
C.C. al P.C.R., în vederea întîmpinării cu rezultate deosebite în toate
domeniile și sectoarele a celei de-a
45-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.
Participanții la plenară. într-o
atmosferă însufletitoare. de puternică
angajare patriotică, revoluționară, au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ziua insurecției naționale

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
griului și a altor culturi și realizarea unor producții mari la hectar

a poporului cubanez prieten

LA GRIU
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Neamț al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață, obținînd o producție medie de 8 075 kg la
hectar.
Cu sentimente de profundă dra
goste și aleasă recunoștință. CO
MUNIȘTII, TOȚI LUCRĂTORII
OGOARELOR
DIN
JUDEȚUL
NEAMȚ VĂ RAPORTEAZĂ ÎN
CHEIEREA RECOLTĂRII GRIU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚĂ, OBȚINÎND O PRODUCȚIE
MEDIE DE 8 075 KG LA HECTAR.
Puternic mobilizați de orientări
le, indicațiile și sarcinile stabilite
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general. în
prezent oamenii muncii din agricul
tura județului acționează cu forțe
sporite pentru eliberarea terenuri
lor. recoltarea și transportarea legu
melor și fructelor la unitățile de

desfacere și de Industrializare,
întreținerea culturilor prăsitoare,
strîngerea și depozitarea furajelor,
pentru desfășurarea în bune condi
ții a activității din zootehnie și din
celelalte sectoare ale agriculturii.
Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că
vom munci cu întreaga energie
pentru a obține rezultate cît mai
bune în acest an. în concordanță cu
cerințele noii revoluții agrare, pen
tru a întîmpina cu noi și remarca
bile succese în toate domeniile de
activitate marea sărbătoare a po
porului român de la 23 August și
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului.

IA HECTAR
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Caraș-Severin al P.C.R.
raportează încheierea recoltării griului de pe întreaga
suprafață, obținînd o producție medie de 8 056 kg la
hectar.
Valorificînd din plin baza tehnico-materială și fiecare oră bună
de lucru, OAMENII MUNCII DIN
AGRICULTURA JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN VA RAPORTEA
ZĂ CA AU ÎNCHEIAT RECOL
TATUL GRIULUI DE PE ÎN
TREAGA
SUPRAFAȚĂ, OBȚI
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE
8 056 KG LA HECTAR.
Rezultatele obținute pe ansam
blul județului atestă cu argumen
tul faptelor justețea și realismul
politicii agrare a partidului și sta
tului nostru, al cărei neobosit
promotor sînteți dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, sprijinul permanent pe care
îl primim în dezvoltarea bazei
tehnico-materiale, în aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii agricole.

Tn prezent, toți lucrătorii ogoa
relor sînt antrenați la întreținerea
culturilor prăsitoare, strîngerea și
valorificarea legumelor și fructe
lor, recoltarea și depozitarea tutu
ror resurselor furajere, cu hotărirea nestrămutată de a spori con
tinuu efectivele de animale si pro
ducțiile din zootehnie.
Vă încredințăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că noi. cei ce trăim și muncim în
județul Caraș-Severin, vom face
totul pentru înfăptuirea mărețelor
programe de dezvoltare și moder
nizare a economiei naționale, în. tîmpinînd cu rezultate deosebite, în
toate sectoarele de activitate, ziua
de 23 August și Congresul al XIVlea al partidului.

Unități cu producții mari la hectar
IN JUDEȚUL BRĂILA:
• întreprinderea Agricolă de
Stat Însurăței — 10 135 kg la
hectar

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mărașu — 9 931 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro-

IN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Județul Vrancea raportează realizarea planului
pe primele șapte luni ale anului
într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi
tetul Județean Vrancea al P.C.R.,
se raportează că oamenii muncii
din industria județului au îndepli
nit, la 25 iulie, sarcinile de plan
la producția-marfă industrială, pro
ductivitatea muncii și livrările la
fondul pieței pe primele șapte luni
ale acestui an.
Pînă la sfirșitul lunii, se arată
în telegramă, industria județului va
livra suplimentar economiei națio
nale și la export produse în va
loare de peste 250 milioane lei,
concretizate in importante canti
tăți de oțel-beton. aparataj electric
de joasă tensiune, prefabricate,
cherestea, plăci fibrolemnoase. mo
bilier din lemn, confecții și trico
taje. sporuri realizate în condițiile
reducerii consumurilor de materii

prime și materiale, combustibil și
energie electrică, unde economiile
înregistrate în perioada parcursă
din acest an se ridică la 250 tone
metal, 4000 tone combustibil con
vențional și 8 milioane kWh ener
gie electrică.
Profund recunoscători pentru ac
tivitatea consacrată bunăstării și
fericirii poporului, se spune în
încheierea telegramei, puternic în
suflețiți de înflăcăratele chemări și
îndemnuri pe care le-ați adresat
întregului popor, vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa
fără preget. în spirit revoluționar,
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile ce ne revin în acest an și pe
întregul cincinal, pentru a întîmpina cu noi fapte de muncă marea
sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al
partidului.

întreprinderea Minieră „Sălajul” Sărmășag
raportează îndeplinirea planului pe trei ani
și zece luni din actualul cincinal
într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de co
mitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii de la întreprin
derea Minieră „Sălajul“ Sărmășag,
județul Sălaj, se raportează înde
plinirea prevederilor de plan pe
trei ani și zece luni din actualul
cincinal, obținîndu-se o producțiemarfă suplimentară în valoare de
116,6 milioane lei. Au fost puse la
dispoziția economiei naționale, pes
te plan, mai mult de 100 000 tone
cărbune.
Minerii sălăjeni — se spune în
telegramă — folosesc și acest pri
lej pentru a-și exprima acordul

VREMEA
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 26 iulie, ora 20 — 29 iulie, ora 20:
Vreme caldă, cu cer variabil. Vor cădea
ploi de scurtă durată, îndeosebi cu ca
racter de aversă, însoțite de descărcări

deplin Ia Hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie a.c. privind
propunerea de realegere a dum
neavoastră. mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului — chezășia cea
mai de preț a noi și remarcabile
victorii pe calea socialismului și
comunismului in România.
Vă asigurăm că toți cei ce mun
cesc în bazinul minier al Sălajului,
urmînd strălucitul dumneavoastră
exemplu de muncă și viață, vor
acționa cu toată răspunderea pen
tru a realiza și depăși sarcinile
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal, întîmpinînd cu noi fapte
de muncă marile evenimente poli
tice ale acestui an.
(Agerpres)
electrice și, izolat, de grindină, tn pri
ma parte a intervalului, pe alocuri, in
regiunile nord-estice șl estice. In restul
teritoriului, averse cu caracter Izolat.
Vintul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 20 de grade, izolat mal scă
zute în depresiunile intramontane, iar
cele maxime între 24 și 34 de grade.

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urleasca — 9 252 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Găiseanca — 9 200 kg
Ia hectar
Cooperativa Agricolă de Pro9 157 kg la
ducție Victoria
hectar
întreprinderea Agricolă de
Stat Insula Mare a Brăilei
9 135 kg la hectar
întreprinderea Agricolă de
Stat Siliștea — 9 050 kg la
hectar
întreprinderea Agricolă de
Stat Tichilești — 9 037 kg la
hectar

ducție Chiscani — 9 642 kg Ia
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ianca — 9 632 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gropeni — 9 620 kg la
heetar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Suțești — 9 620 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Batogu — 9 610 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Surdila Greci — 9 610
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Scinteia" însurăței —
9 500 kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Viziru — 9 488 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea — 9 478 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lanurile — 9 367 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vădeni — 9 322 kg la
hectar
întreprinderea Agricolă de
Stat Dudești — 9 302 kg la
hectar

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Zilei insurec
ției naționale cubaneze, vă adresăm. în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii
Socialiste
România, al poporului român și al nostru personal, un
salut prietenesc și cele mai sincere felicitări dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din
Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale
Republicii Cuba, precum și poporului cubanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

IN JUDEȚUL HARGHITA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristur — 8 720 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Secuieni — 8 650 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ :
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Reghin — 8 350 kg ia
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ceaușu — 8 058 kg la
hectar

*
în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român,
președintele Republicii
Socialiste România, cooperatorii,
mecanizatorii, specialiștii, ceilalți
lucrători ai ogoarelor din unitățile
agricole de stat și cooperatiste
respective raportează încheierea
recoltării griului și realizarea unor
recolte ridicate, peste prevederile
de plan.
• în aceste zile — se arată în tele
grame — se acționează cu forțe
sporite la eliberarea suprafețelor
de resturile vegetale, pregătirea
patului germinativ și insămințarea
culturilor duble. De asemenea, se
depun eforturi susținute pentru

*
recoltarea fructelor si legumelor.
____________
întreținerea culturilor prăsitoare,
strîngerea șl depozitarea furajelor,
executarea arăturilor de vară, pen
tru efectuarea celorlalte lucrări
agricole de sezon.
în telegrame se exprimă angaja
mentul oamenilor muncii din
aceste unități de a acționa cu
hotărire
și
răspundere
în
vederea realizării. în acest an. a
unor producții vegetale și anima- •
liere ridicate, răspunzînd prin fante
deosebite, grijii permanente pe care
secretarul general al partidului o
acordă dezvoltării și modernizării
agriculturii noastre socialiste, creș
terii necontenite a nivelului de trai
material și spiritual al întregului
nostru popor.

LA RAPIJĂ
• JUDEȚUL VlLCEA

3 226 KG LA HECTAR

• JUDEȚUL BIHOR- 3 210 KG LA HECTAR
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, comitetele jude
țene de partid Vîlcea și Bihor ra
portează că au încheiat recoltarea
rapiței și obținerea unei producții
medii de 3 226 kg la hectar și, res
pectiv, 3 210 kg la hectar.
Realizarea acestor recolte superi
oare prevederilor de plan — se arată în telegrame — este rodul
preocupărilor sporite ale lucrători
lor ogoarelor pentru creșterea dotențialului productiv al pămîntului,
întăririi răspunderii cooperatorilor,
mecanizatorilor și specialiștilor în
respectarea cu strictețe a tehnolo
giilor stabilite.

în prezent se acționează cu toate
forțele pentru executarea la timp șt
de calitate a lucrărilor din campa
nia de vară, atenție deosebită acordîndu-se eliberării terenului, exe
cutării arăturilor de vară, recoltă
rii legumelor și fructelor, irigării
culturilor prăsitoare, strîngerii șt
depozitării furajelor.
Oamenii muncii din agricultura
acestor județe se angajează să nu
precupețească nici un efort pentru
a obține în acest an cele mai mari
producții vegetale și animaliere. întîmpinînd astfel cu semnificative
fapte de muncă ziua de 23 August
și Congresul al XIV-lea al parti
dului.

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean“
în ciclul de manifestări dedicate
Biong Rok, ambasadorul R.P.D. Co
„Lunii de solidaritate cu lupta po
reene la București, au evocat lupta
porului coreean", la Centrul de cul
eroică a poporului coreean pentru li
tură și creație „Cintarea României"
bertatea patriei, eforturile depuse
al Combinatului de Industrializare a
pentru construcția noii societăți so
cialiste, inițiativele și propunerile
Lemnului Pipera din Capitală, marți,
a avut loc o adunare festivă, organi
R.P.D. Coreene în vederea reunificăzată de Comitatul Municipal Bucu
rii pașnice, prin dialog și tratative, a
rești al P.C.R. $ Asociația de Priete
țării'. Vorbitorii au relevat, totodată,
nie Româno-Coreeană, la care au
relațiile tradiționale de prietenie si
participat reprezentanți ai organelor
colaborare dintre România și R.P.D
locale de partid și de stat, numeroși
Coreeană, evidențiind rolul hotărîtor
oameni ai muncii.
5 al înțelegerilor convenite cu prilejul
Au fost, de asemenea, prezenți
întîlnirilor și convorbirilor dintre
membri ai Ambasadei R.P.D. Coreene
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim
la București.
Ir Sen în ridicarea pe noi trepte a
Luînd cuvintul. directorul general
al Combinatului de Industrializare a
raporturilor bilaterale.
'
Lemnului Pipera, Isar Longin, și Mun
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii in
tara noastră, ambasadorul Statului
Israel, Yosef Govrtn, a oferit marți
o recepție.
Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai altor ministere și instituții

Succese ale elevilor
români la Olimpiada
internațională de fizică
Ediția din acest an a Olimpiadei
internaționale de fizică, desfășurată
la Varșovia, cu participarea unor
elevi din 29 de țări, a adus noi suc
cese școlii românești de specialitate.
Elevii români prezenți la această
prestigioasă competiție au continuat
seria frumoaselor rezultate înregis
trate la edițiile precedente. Astfel,
premiul I a fost obținut de Costin
Radu Popescu de la Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu"
din București ; premiul II ți două
premii speciale acordate pentru cele
mai bune lucrări teoretice i-au re
venit elevului Gabriel Balan, de la
Liceul de matematică-fizică „Ștefan
cel Mare" din Suceava, iar două
premii III au fost ciștigate de Lu
cian Ciobică, de la Liceul industrial
„E. Hurmuzaki" din Rădăuți, și Vio
rel Negoiță, de la Liceul „George
Bacovia" din Bacău. O mențiune și
un premiu special pentru participare
feminină au fost acordate elevei
Mona Berciu, de la Liceul de ma
tematică-fizică „Gheorghe Sincai"
din Baia Mare.
(Agerpres)

centrale, reprezentanți ai vieții cultural-artistice, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

tv
19,00 Telejurnal • In lntlmpinarea marii
noastre sărbători naționale
19,25 Tezele pentru Congresul al XIVlea al partidului — magistrală sin
teză a dezvoltării Istorice a Româ
niei, a prezentului șl viitorului so
cialist și comunist al patriei. Spirit
creator, științific, analiză com
plexă, multilaterală a întregii ac
tivități economico-sociale

cine

HAVANA
Actul de la 26 iulie 1953 a deschis poporului cubanez
calea eliberării sale sociale și naționale, asigurării inde
pendenței și suveranității Cubei, edificării noii orinduiri
în tara dumneavoastră.
Exprimînd satisfacția pentru bunele relații existente
între partidele, țările și popoarele noastre, reafirmăm și
cu această ocazie convingerea că acestea vor cunoaște un
curs mereu ascendent spre binele celor două popoare, al
cauzei socialismului, păcii și cooperării internaționale.

a

• Flori de gheață: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
MELODIA
(15 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30;
16,45- 19
6) Noiembrie, ultimul bal : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30: 19.30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Franțois Villon : DACIA (50 35 94)
9: 13; 17
Maria șl marea: VIITORUL (10 67 40)
15; 17; 19
Alo, aterizează străbunica : — 9;

Poporul cubanez aniversează azi
un moment de răscruce al istoriei
sale : la 26 iulie 1953, un grup de
tineri revoluționari, tn frunte cu
Fidel Castro, a atacat cazarma Mon
cada din Santiago de Cuba, simbol
al regimului dictatorial al genera
lului Batista. Momentul a marcat
începutul revoluției cubaneze, vic
torioasă șase ani mai tîrziu. cînd
detașamentele armatei revoluționa
re au intrat învingătoare in Havana,
înlăturînd regimul antipopular.
Victoria revoluției, profundele
prefaceri înnoitoare intervenite în
viata politică, economică și socială
a țării au descătușat energiile crea
toare ale poporului cubanez, care,
sub conducerea partidului său co
munist. a obținut realizări de seamă
in opera de făurire a noii orinduiri.
Este o perioadă în care Cuba s-a
transformat, dintr-o țară dominată
de monopolurile străine, unde ma
sele muncitoare erau lipsite de
drepturi esențiale, in republica de
astăzi, constructoare a socialismu-

lui, cu o economie viabilă si o cul
tură puse în slujba maselor popu
lare.
Aniversarea insurecției este întîmpinată de poporul cubanez în
tr-o atmosferă de angajare in înfăp
tuirea planului cincinal de dezvol
tare soctal-economică, elaborat la
cel de-al treilea Congres al Partidu
lui Comunist din Cuba. In între
prinderi, pe șantierele de construc
ții, pe plantațiile cu trestie de zahăr
sau in institutele de cercetări, oa
menii muncii obțin importante suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de
plan, dînd astfel viață orientărilor
partidului de construire a noii
orinduiri prin aplicarea creatoare a
principiilor socialismului științific și
a legilor obiective generale cores
punzător condițiilor concrete ale
Cubei.
Poporul român urmărește cu sen
timente de caldă simpatie eforturi
le creatoare ale oamenilor muncii
din Cuba, se bucură de izbînzile re
purtate de primul stat socialist din

emisfera occidentală în edificarea
noii orinduiri sociale. Intre Româ
nia ți Cuba, între popoarele noas
tre s-au statornicit ți se dezvoltă
raporturi de colaborare prieteneas
că in diferite domenii de activitate
— politic, economic, cultural-stiințific. Cursul ascendent al relațiilor
de prietenie si colaborare romănocubaneze iși are temelia trainică în
comunitatea de orînduire, de ideo
logie si de țeluri. în preocupările
privind progresul multilateral. Fac
torul hotărîtor al evoluției favora
bile a legăturilor romăno-cubaneze
îl constituie raporturile între for
țele politice care conduc cele două
țări. Partidul Comunist Român si
Partidul Comunist din Cuba, întilnirile de la București si Havana
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu
si Fidel Castro, sub al căror impuls
colaborarea româno-cubaneză s-a
extins ți diversificat, în interesul
reciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

„Apa vie“ de la Pinar del Rio
în virtutea situării geografice,
Pinar del Rio este cea mai occi
dentală dintre provinciile țării.
Cîndva, determinismul geografic era
însoțit de altul : in ansamblul eco
nomiei naționale, acestei provincii
îi era rezervată condiția de „Cenu
șăreasă", cu toate urmările ce de
curgeau de aici pe plan social. Prin
tradiție se menținea un considera
bil excedent de forță de muncă agricolă, care fie șoma o mare parte
a anului, fie migra spre alte zone,
de regulă confruntate și ele, într-o
măsură sau alta, cu lipsa posibili tăților de plasament.
Anii de după revoluție au schimbat într-o asemenea măsură un ast
fel de profil de neinvidiat încît as
tăzi revirimentul intervenit în rea
litățile economico-sociale din Pinar
del Rio este socotit un fel de eta
lon al prefacerilor de anvergură în
registrate în ansamblul țării, așa
cum țin să sublinieze interlocutorii
cubanezi întîlniți în această provin
cie, Începînd cu cei de la combina
de componente electronice
tul
„Ernesto Che Guevarra", din apro
pierea capitalei provinciale. Deocam
dată, combinatul are 1 200 de lucră
tori, aproape jumătate femei, însă
peste șase ani, cind se va încheia
întreaga construcție, numărul perso
nalului ar urma să se tripleze. Acum
funcționează o fabrică de semiconductori. alta de siliciu monocristalin
și una de solvenți organici. In prin
cipal combinatul este rodul colabo
rării cu unele țări socialiste, pro
dusele sale, depășind necesarul
economiei naționale, se exportă in
aceste țări ; o cantitate mică se
îndreaptă și spre piața occidentală.
Construcția noilor fabrici avansează
paralel cu cea a locuințelor pentru
viitorii angajați, a obiectivelor soci ale necesare.
în explicațiile gazdelor răzbate
constant mindria de a se fi înălțat
o asemenea citadelă a electronicii
intr-un loc unde cîndva se puteau
întîlni doar ceea ce orice provincie
cubaneză a avut și are : plantații cu
trestie de zahăr. Acestea din urmă
rămin, totuși, elementul definitoriu
al peisajului și aici. în provincia
Pinar del Rio, al cărei nume a fost
legat la origine de prezența păduri
lor de pini, astăzi practic dispărute,
în locul lor se întind nesfîrșite la
nuri de trestie, prin verdele cărora
combinele croiesc dire gălbui, iar
camioanele adaptate pentru încăr
cătură de mare volum circulă la
orice oră Intre parcelele recoltate
și fabricile de zahăr. Oriunde te-al
afla, aerul însuși pare impregnat
de mirosul specific al trestiei proas
păt tăiate. Și peste tot se simte fe
bra „zafrei", care vreme de aproxi
mativ cinci luni pe an devine preo
cupare prioritară, dat fiind locul cu
totul special pe care îl are zahărul
in crearea venitului național.
De altfel, cu toate realizările in
dustriale de aici, mari resurse fi
nanciare continuă să fie îndreptate
spre valorificarea potențialului agri
col, iar in aoeastă privință una din

19.50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de Împliniri mă
rețe. Emisiune de versuri și cîntece patriotice, revoluționare
20,40 Mindria de a fi cetățean a) Româ
niei socialiste. Sub semnul anului
jubiliar. Reportaj
21,00 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României. Promoții muncito
rești ale „Epocii Nicolae Ceaușescu*’
— promoții cu o înaltă conștiință
revoluționară
21,15 Cuba de azi. Imagini, muzică,
dansuri
21.50 Telejurnal

11; 13; 15, Viața ca o poveste (filmul
românesc, ieri și azi) : — 17; 19,
*
UNION (13 49 04)
• Program special pentru copii și tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Tatăl : TIMPURI NOI (15 61 10)
9 ■ 11 ' 13' 15: 17: 19
• Actrița : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19
• Călătorie peste mări s DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 18
S Jandarmul șl jandarmerițele : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Colonelul Redl : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15: 18
O Experimentul : MIORIȚA (14 27 14)
■ țjj. jȚ •
_ g- țțO Zece negri mititei : POPULAR
(35 15 17) — 15: 18
• Sora 13 : MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19

formele pe care le îmbracă această
Orientare sînt
i
lucrările de hidroameliorații.
Directorul serviciului de bidroeconomie al provinciei. Cesăr Morales,
explică astfel nevoia unor aseme
nea lucrări : „Ca nivel pluviometric,
aparent noi nu stăm rău, căci avem
aproape 1 500 mm pe an. Numai că
din luna noiembrie și pînă in apri
lie cad doar 15 la sută din totalul
ploilor anuale, ceea ce înseamnă că
în jumătatea de an secetoasă o serie
de culturi sînt de neconceput fără
irigații. Apoi nu trebuie uitat că. în
condițiile climei tropicale, evaporația fiind mai intensă, se cere un vo
lum de apă mai mare, indiferent
din ce surse. în plus, din pricina
caracteristicilor de relief, riurile la
noi sînt scurte și cu debit relativ
modest. Toate acestea fac din eco
nomisirea apei o problemă esenția
lă. cu atît mai mult cu cît s-a mul
tiplicat vertiginos consumul acesteia

NOTE DE CĂLĂTORIE
pentru nevoile industriale. înainte
de revoluție, cu ajutorul barajelor
construite pe cursul riurilor, în în
treaga țară erau acumulate 46 mili
oane de metri cubi de apă. pe cînd
astăzi numai cele 15 baraje con
struite în provincia noastră permit
un nivel de acumulare de 646 mili
oane metri cubi, cu perspectiva de
a se ajunge la 1 953 milioane metri
cubi".
Complexul „Los Palacios" oferă o
imagine clară a anvergurii și re
zultatelor obținute in domeniul hidroameliorațiilor. în zona respectivă
se invecinează trei sectoare agrico
le : livezi de fructe citrice, plantații
de trestie de zahăr și cimpurile cu
orez. Dintre toate, orezăriile se
bucură, pare-se, de atenție specială,
nu atît prin suprafața afectată, cît
prin indicatorii de productivitate la
o cultură de cea mai mare impor
tanță pentru alimentația populației,
într-o tară unde, datorită particula
rităților climatice, griul se importă
in întregime, pîinea înseamnă în
primul rînd orezul, prezent aproape'
în toate meniurile.
Orezăriei din cadrul acestui com
plex I se conferă o mare valoare
ca loc de experimentare a patru
sisteme de irigații în scopul ridică
rii randamentului la hectar cu un
consum de apă mai redus cu pînă
la 40 la sută, cum ne spune ingine
rul Juan Caceres, șef de brigadă la
sectorul de construcții agrotehnice.
Economisirea se realizează prin fo
losirea de trei ori („în cascadă") a
aceleiași ape la irigarea parcelelor.
Prin irigații și alte ameliorări se ur
mărește dublarea producției.
Suprafețele dreptunghiulare ale
parcelelor proaspăt pregătite pentru
cultivare introduc un element de ri-

goare geometrică in peisajul dim
prejur. punctat de profilul drept si
suplu al „palmierului regal" și de
zborul la mică înălțime al unui fel
de știre alb și atît de fragil incit
orice întețire a vîntului il obligă la
aterizări fortate.
Dacă lucrările de ameliorări fun
ciare definesc una din orientările
domeniului agricol, spitalul provin
cial „Abel Santamaria" se înfăți
șează ca o ilustrare a avansurilor în
sfera socială. Atit prin aspectul ex
terior, cît și prin dotarea sa cu apa
ratură, spitalul, cu 22 de speciali
tăți medicale și 600 de paturi, este
o instituție reprezentativă nu nu
mai pentru această provincie, ci
pentru întreaga orientare a Cubei
în domeniul sanitar. Alături se află
o facultate de medicină, cu 900 de
studențl, care fac permanent prac
tică în spital.
Imaginea realităților din Pinar
del Rio ne este întregită de
primul-secretar al Comitetului pro
vincial de partid. Fidel Ramos,
care spune că ceea ce caracterizea
ză preocupările actuale ale organi
zației provinciale de partid este
promovarea dialogului pe toate pla
nurile, ca principală trăsătură a sti
lului muncii de partid. Noul stil de
muncă — spune el — diferă intrucîtva de la zonă la zonă. E ca un
„medicament" individualizat după
„pacient". De pildă, noi vedem plu
ralismul, despre oare se vorbește in
ultimul timp, ca o modalitate de în
deplinire a sarcinilor, de alegere a
stilului de muncă pentru atingerea
obiectivelor. Nu putem uita condi
țiile concrete in care se desfășoară
la noi construirea socialismului.
Chiar dacă din punct de vedere mi
litar stăm bine, dacă lipsește efi
ciența putem fi „invadați" tehnolo
gic. Iată tot atîtea motive pentru
care e nevoie de voință și claritate
în ce privește rolul conducător al
partidului. Partidul nostru, ca forță
conducătoare a societății, are nevoie
de cadre cu orizont larg, dar cadrele
le pregătim noi, mai cu seamă „din
mers", în cursul muncii concrete
pentru îndeplinirea sarcinilor. Pu
tem spune că am reușit să ne for
măm cadre de nădejde, in special
din rîndul tinerilor, fără de care nu .
am fi putut avea rezultatele de as
tăzi nici în economia provinciei, nici
în celelalte sfere. Ceea ce facem
noi, spune F. Ramos, reprezintă în
ultima instanță o parte din efortul
de perfecționare a muncii cadrelor
de partid din întreaga țară, de crea
re a unui climat de răspundere și
exigență la toate nivelurile, aceasta
fiind de fapt una din cerințele esen
țiale ale înaintării cu succes pe ca
lea socialismului.
Creșterea provinciei Pinar del Rio
s-a hrănit din industrie, se hrănește
din apele adunate picătură cu pică
tură pentru fertilitatea pămîntului,
dar mai ales din „apa vie" a muncii
pline de abnegație a oamenilor de
aici.

V. OROS

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Prima convocare a lotului reprezentativ
din noul sezon competi(ional
Ieri a Început prima fază a pre
gătirilor echipei noastre reprezen
tative pentru cele două întîlniri
oficiale cu echipa Danemarcei, din
preliminariile campionatului mon
dial.
Antrenorii E. Jenei și C. Drăgușin
au convocat pentru acest stadiu de

• Fotografiile
Sidoniei t
ARTA
(21 31 86) — 15; 17: 1£
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30

tatr
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Cîntâm
România de azi (spectacol de sunet
și lumină) — 21
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română* (13 13 00) : Meridiane tolclorice — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Varietăți — 18

antrenamente și meciuri de verifi
care pe următorii 18 jucători : Lung.
Speriatu — Petrescu. Iovan, Rednic,
Andone, Kleih, Rotariu, Cristea,
Săndoi — Sabău, Popescu, Mateuț,
Hagi, Dumitrescu — Lăcătuș, Cigan,
VaiȘcovici. (Valeria Mironescu).

TENIS. La Auckland, in meci pen
tru preliminariile competiției
.
internaționale de tenis Cupa Davis, echi
pa Noii Zeelande a învins
' '
cu ______
scoruli
de 4—1 formația Ungariei. în ulti
mele două partide de simplu Evernden l-a întrecut cu 6—0, 7—5, 6—4,
pe Lanyi, iar Stevens a cîștigat cu
7—6, 6—4, 6—4, la Noszaly.

ATLETISM. In cadrul campiona
telor unionale de atletism desfășu
rate in orașul Gorki, atletul sovietic
Vladimir Inozențev a cîștigat proba
de triplusalt, cu rezultatul de 17,62
m, cea mai bună performantă mon
dială a sezonului. • Proba feminină
de 800 m din cadrul campionatelor
de atletism ale R. D. Germane, de
la Neubrandenburg, a revenit lui Sigrun Wodars — l’57”43/100. în timp
ce la 3 000 m pe primul loc s-a cla
sat Kathrin Ullrich — 8’45”43/100.

I

Pentru instituirea unei noi ordini economice în Consiliul de Securitate
internaționale
Consultări pe marginea

Conferința pentru dezarmare de la Geneva

Lichidarea armelor nucleare
■ imperativ primordial al păcii
și securității popoarelor
GENEVA (Corespondență de la
Gh. Cercelescu). Conferința pen
tru dezarmare de la Gene
va a intrat în cea de-a doua
parte a sesiunii de vară, în
care sint dezbătute, între altele,
probleme legate de încetarea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmarea nucleară, interzicerea
experiențelor nucleare, a armelor
chimice,
radiologice și a altor
arme de distrugere in masă, pre
venirea militarizării spațiului extraatmosferic, elaborarea unui pro
gram global de dezarmare.
Luînd cuvîntul în ședința ple
nară a conferinței, reprezentantul
român, referindu-se la rezultatele
de pînă acum ale lucrărilor, a ară
tat că în ciuda eforturilor depuse,
progresele sînt modeste. Tocmai
de aceea, conferința trebuie să-și
intensifice lucrările și să treacă la
examinarea de fond și la ne
gocieri asupra tuturor probleme
lor prioritare de pe ordinea de zi.
Deși se vorbește tot mai mult des
pre necesitatea unei noi abordări
a problemelor securității interna
ționale și dezarmării, conceptul
„descurajării nucleare'* continuă să
stea la baza doctrinelor mili
tare ale unor state. Măsuri
substanțiale vizînd reducerea și,
în cele din urmă, eliminarea
armelor nucleare, a spus vorbito
rul. trebuie să se succeadă într-un
ritm mult mai rapid pentru ca
umanitatea să poată spera că va
trece pragul următorului mileniu
fără această amenințare care-i
pune în pericol existența. Evolu
țiile din lumea de azi scot în evi
dență faptul că trebuie să se ac

ționeze simultan în mai multe di
recții, atît pentru denuclearizarea
continentului european, reducerea
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ale U.R.S.S. și S.U.A.. cit
și pentru încetarea tuturor expe
riențelor nucleare.
România, a spus Vorbitorul,
participă — alături de sta
tele membre ale Tratatului de
la Varșovia, de țările N.A.T.O., de
alte state europene — la negocie
rile de la Viena asupra reducerii
radicale a armamentelor conven
ționale sub strict control interna
țional și este hotărîtă să-și aducă
contribuția la încheierea unui
acord într-un termen cit mai
scurt. Țara noastră, a arătat vor
bitorul. se pronunță ferm pentru o
reducere cu cel puțin 50 la sută
a acestor armamente si pentru
stabilirea unui echilibru între cele
două blocuri, care să excludă po
sibilitatea oricărei agresiuni mi
litare. Totodată. România se pro
nunță ferm pentru reducerea chel
tuielilor militare, cu cel puțin 50
la sută într-o primă etapă, mijloa
cele financiare astfel eliberate urmind să fie folosite la soluționarea
diferitelor* probleme economice și
sociale ale țărilor respective, ca și
pentru sprijinirea statelor în curs
de dezvoltare.
In încheiere, reprezentantul țării
noastre a arătat că România so
cialistă. asa cum a subliniat recent
pres"dintele Nicolae Ceaușescu.
rămîne ferm decisă să participe
activ la realizarea dezarmării, la
edificarea unor relații internațio
nale noi. care să excludă forța și
amenințarea cu forța.

Un interviu al tovarășului Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene
BELGRAD 25 (Agerpres). — Una
dintre prioritățile viitoarei reuniuni
la nivel înalt a țărilor nealiniate,
de la Belgrad, o va constitui, exami
narea măsurilor vizînd instituirea
unei noi ordini economice interna
ționale și adoptarea modalităților
de aplicare a • hotărîrilor cu privire
la cooperarea Sud-Sud — a declarat
președintele R.P.D. Coreene, Kim
Ir Sen, într-un interviu acordat
ziarului
iugoslav „Oslobodjenie**.
Referiindu-se la dificultățile econo
mice ale țărilor în curs de dezvol
tare, majoritatea dintre ele membre

Probleme cardinale ale Africii în dezbaterea
Conferinței O.U.A. la nivel înalt
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). —
La Addis Abeba au continuat marți
lucrările celei de-a 25-a Conferin
țe la nivel inalt a Organizației Uni
tății Africane. în intervențiile lor,
participanții s-au referit la proble
mele politice și economice cele mai
importante cu care se confruntă
continentul african.
Șeful statului etiopian, Mengistu
Haile Mariam, a declarat, între al
tele, că. o dată cu începerea pro
cesului menit să ducă la indepen
dența Namibiei, a apărut o rază de
speranță în ce privește rezolvarea
problemelor din sudul Africii. El a
avertizat, totodată, că în poziția Re
publicii Sud-Africane nu se observă
schimbări constructive.
în intervenția sa, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma,
a arătat că regimul rasist nu-și în
deplinește obligațiile ce decurg din
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., căutind să împie
dice acordarea independentei Nami
biei.
Președintele Ugandei, Yoweri Mu
seveni, a abordat în special pro
blemele economice ale continentului
african. Apreciind că țările africane
trebuie, in etapa actuală, să-și re
ducă substanțial importurile și să-și

In sprijinul înfăptuirii dezarmării
și al destinderii
• Crește numărul orașelor care se pronunță pentru elimi
narea armelor atomice • O chemare la întărirea încrederii
și normalizarea deplină a relațiilor dintre cele două state
germane
tă anumite cercuri care se crampo
BERLINUL OCCIDENTAL 25 (Anează de ideea unui Reich german
gerpres). — Berlinul occidental s-a
imaginar, ignorînd realitățile istorice
alăturat Alianței internaționale a ora
postbelice și nesocotind asigurarea
șelor împotriva armelor nucleare —
stabilității în Europa. Ziarul se re
se arată intr-o scrisoare adresată de
feră la declarațiile unor oameni poli
primarul orașului, Walter Momper,
tici vest-germani care pun sub sem
lui Takeshi Araki, primarul orașului
nul întrebării frontiera dintre R.D.G.
Hiroshima, citată de agenția A.D.N.
și R.F.G., recunoscută pe plan inter
O moțiune prezentată de grupurile
național, care refuză să admită iden
parlamentare ale Partidului Socialtitatea proprie a cetățenilor R. D.
Democrat și Partidului ecologiștilor
Germane, considerînd că R. F. Ger
afirmă că cel de-al doilea război
mania trebuie să acționeze ca apă
mondial a dus la aruncarea bombelor
rătoare a tuturor germanilor. Afir
atomice americane asupra orașelor
mațiile potrivit cărora „problema
Hiroshima și Nagasaki,. la 6 și 9 au
germană trebuie să rămînă deschisă**
gust 1945, ceea ce implică obligația
și apelurile la „reunificare" consti
deosebită pentru locuitorii Berlinului
tuie terenul pe care se dezvoltă neooccidental de a acționa în direcția
nazismul.
păcii și dezarmării.
Alianța internațională a orașelor,
Relevînd că „frontiera dintre
al cărei scop este eliminarea com
R.D.G. și R.F.G. constituie, fără în
pletă a armelor atomice, cuprinde
doială. zona cea mai sensibilă din
Europa, se impune, în consecință,
78 de orașe din 31 de țări.
promovarea politicii dialogului, a de
★
zarmării și destinderii, pentru întă
BERLIN 25 (Agerpres). — într-un
rirea încrederii și normalizarea de
comentariu publicat de ziarul „Ber
plină a relațiilor dintre cele două
liner Zeitung**, din R. D. Germană,
state germane.
se arată că în R. F. Germania exis

EVENIMENTELE DIN NAMIBIA
WINDHOEK 25 (Agerpres). — La
Windhoek au fost date publicității
două proiecte de documente privind
alegerile ce premerg independența
Namibiei, informează agenția China
Nouă. Primul dintre acestea se re
feră la alegerile pentru Adunarea
Constituantă, propunind normele
privind înregistrarea persoanelor cu
drept de vot, desfășurarea scrutinu
lui, analizarea și anunțarea rezulta
telor acestora, precizează agenția.
Documentul stipulează că organiza
țiile politice ce doresc să participe
la alegeri trebuie să o facă prin in
termediul listelor de candidați, ce
vor fi prezentate Curții supreme din
acest teritoriu.
Cel de-al doilea document se re
feră la atribuțiile membrilor viitoa
rei Adunări Constituante, organism

care va avea dreptul să propună și
să adopte o constituție pentru acest
teritoriu, în vederea transformării
Namibiei într-Un stat independent,
unitar, suveran și democratic, adau
gă sursa citată.
LUSAKA 25 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la televiziunea
zambiană, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a expri
mat speranța că gruparea politică
pe care o conduce va obține victoria
in alegerile din noiembrie din Na
mibia, transmite agenția China Nouă.
El a arătat că singurul obstacol in
calea desfășurării unor alegeri libe
re și echitabile îl reprezintă suita
de manifestări de intimidară la care
recurge regimul rasist de la Pretoria.

ale mișcării de nealiniere. Kim Ir
Sen a subliniat importanta extinde
rii cooperării reciproce pentru com
baterea acestor dificultăți. Dacă re
lațiile de cooperare Sud-Sud se
dezvoltă în concordantă cu princi
piile egalității depline și avantaju
lui reciproc, țările in curs de dez
voltare vor reuși să corecteze ac
tuala ordine economică internațio
nală nedreaptă — a spus președin
tele R.P.D. Coreene, evidențiind ne
cesitatea aplicării hotăririlor adopta
te la reuniunea la nivel înalt de la
Harare si la reuniunea ministerială
extraordinară de la Phenian.

asigure prin eforturi proprii produ
sele necesare, el s-a pronunțat pen
tru diversificarea exporturilor, în
vederea obținerii resurselor valuta
re de care are nevoie dezvoltarea
Africii.
Lucrările conferinței continuă.

★

Adresîndu-se participanților la reu
niunea la nivel înalt a Organizației
Unității Africane, care are loc la
Addis Abeba, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a
referit la situația din Namibia și ro
lul Națiunilor Unite în soluționarea
problemelor legate de acest teritoriu,
în lumina recentelor sale contacte
politice avute la Windhoek și Preto
ria. Perez de Cuellar a exprimat spe
ranța că, în pofida obstacolelor crea
te de autoritățile sud-africane, pro
cesul de obținere a independenței
Namibiei va continua și se va ma
terializa prin intermediul alegerilor
libere și echitabile pentru Adunarea
Constituantă.
Secretarul general al O.N.U. a arătat, de asemenea, că guvernul de
la Pretoria a încălcat prevederile
planului O.N.U. pentru Namibia, integrînd în poliția locală unități spe
ciale ale poliției sud-africane, care
recurg la măsuri de intimidare a
populației.
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CONVORBIRI SOVIETO-UNGARE. Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
a avut o convorbire cu Reszo
Nyers. președintele P.M.S.U., și
Kăroly Grosz, secretarul general al
P.M.S.U.. aflați în vizită de lucru
în capitala sovietică. în ca
drul convorbirilor, relatează agen
ția T.A.S.S., au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale și ale
situației internaționale actuale.
CONGRES. La Amman s-au des
chis lucrările celui de-al VI-lea
Congres internațional privind folo
sirea spațiului aerian și cosmic in
scopuri pașnice, in interesul pro
gresului popoarelor.
DEMOBILIZARE. Hondurasul a

elaborat proiectul unui plan de
demobilizare a forțelor contrare
voluționare anțisandiniste stațio
nate pe teritoriul său, care va fi
prezentat intilnirii centroamericane la nivel înalt, programată să
aibă loc in perioada 5—7 august
in localitatea Tela — a anunțat
președintele hondurian, Jose Azcona. în declarații făcute presei
la Tegucigalpa, el a reafirmat interesul țării sale pentru repatrie
rea forțelor „contras".
CREȘTEREA NUMĂRULUI ȘO
MERILOR ÎN FRANȚA. Potrivit
recentei statistici lunare privind
utilizarea forței de muncă in Franța, dată publicității de ministerul
de resort, șomajul a înregistrat o
nouă creștere in iunie, față de
luna precedentă — cu 0,4 la sută.

La sfîrșitul lunii trecute, îin Franța
2 526 100 persoane se aflau în cău
tarea unui loc de muncă, cu 9 300
mai multe decit in mai. Rata șo
majului a fost, luna trecută, de
10 la sută din populația activă a
Franței, față de 9,9 la sută în mai
— relevă Ministerul Muncii, ale
cărui date au fost reluate de agen
ția Efe.
DATORIE EXTERNĂ. Intr.e Ior
dania și Clubul de la Paris al băn
cilor creditoare a intervenit un acord privind reeșalonarea unei
sume de 1,725 miliarde dolari din
datoria externă a țării și a sumei
de 767 milioane dolari reprezentind dobinzile aferente acesteia, a
anunțat ministrul iordanian de fi
nanțe, Basel Ardaneh. în prezent,
datoria externă a Iordaniei este de
8,3 miliarde dolari, ceea ce repre
zintă 2 800 dolari pe locuitor.
REUNIUNE A ESCHIMOȘILOR,
în orașul Sisimiut din Groenlanda
au început lucrările Adunării Ge
nerale a Conferinței Circumpolare
Inuite — organizație internaționa
lă care reunește reprezentanți ai
eschimoșilor din
S.U.A.. Ca
nada și Groenlanda. Participanții vor analizia politica statelor din
zonele circumpolare, strategia men
ținerii regiunilor de așezare a inuiților și problemele păstrării echi

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite s-au
desfășurat consultări în Consiliul de
Securitate al O.N.U. in legătură cu
incidentele produse, recent, in Cipru,
în urma cărora a fost încălcat sta
tutul zonei-tampon care desparte re
giunile unde trăiesc ciprioții turci și
cei greci — informează agenția
T.A.S.S. în urma consultărilor, pre
ședintele Consiliului de Securitate al
O.N.U. a exprimat îngrijorarea în
legătură cu evenimentele din Cipru.
Javier Perez de Cuellar a fost în
sărcinat de Consiliul de Securitate
să se întîlnească cu reprezentanții
celor două părți, cu care să exami
neze situația încordată creată în
insulă.

Remanierea guvernului
britanic
LONDRA 25 (Agerpres). — Primul-rriinistru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a procedat la o în
semnată remaniere a guvernului pe
care îl conduce, principala schim
bare fiind la externe, unde noul ti
tular este John Major. Fostul mi
nistru de externe. Geoffrey Howe,
a preluat funcția de vicepremier.
fiind, totodată, și lider al Camerei
Comunelor.
Alte modificări notabile în cabi
net sînt desemnarea lui Tom King,
fost ministru pentru Irlanda de
Nord, ca ministru al apărării, porto
foliul său fiind preluat de Peter
Brooke.
Observatorii politici notează că
alte două departamente-cheie in
cabinet, finanțe și interne au rămas
cu aceiași titulari — Nigel Lawson
și, respectiv. Douglas Hurd. Ana
liștii estimează, de asemenea, că.
prin efectuarea acestor schimbări,
premierul încearcă să confere „un
nou dinamism" cabinetului și con
ducerii partidului conservator, al
cărui lider este. în perspectiva vi
itoarelor alegeri legislative.

librului ecologic în aceste regiuni.
O atenție deosebită va fi acordată
examinării problemelor consolidă
rii păcii și securității.

PLOI TORENȚIALE. Inundațiile
care au afectat mai multe zone din
provincia Jilin, situată în nordestul Chinei, s-au soldat cu moar
tea a 63 de persoane și dispariția
altor 15 — relatează agenția China
Nouă. Apele au distrus peste 10 000
de locuințe. 690 de poduri. 33 de
diguri. Peste 270 000 ha de terenuri
cultivate au fost inundate. Centrul
de control al provinciei a luat mă
suri pentru salvarea celor 1,23 milioane de locuitori din zonele sinis
trate. unde ploile torențiale conținuă fără încetare, de la 18 iulie.
UN PERICULOS INCIDENT în
care a fost implicat un bombardier
strategic de tipul B-52 — capabil
să poarte arme nucleare — a avut
loc. luni, la o bază a forțelor ae
riene americane din statul Texas,
în timpul operațiunilor de golire
a rezervoarelor avionului de combustibil, din cauze necunoscute, a
izbucnit un puternic incendiu. Un
tehnician și-a pierdut viața, alți
patru au fost transportați la spi
tal cu grave arsuri. Avionul — s-a
anunțat — nu purta bombe nu
cleare.
•
UN AVION DE PASAGERI care
efectua un zbor pe o rută internă in Angela a fost doborit de o
rachetă lansată de un grup inarmat aparținînd mișcării rebele
UNITA — s-a anunțat oficial la
Luanda, potrivit agenției ANGOP,
citată de Prensa Latina. 42 de
persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

SĂPTĂMINAL, IN ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE

MOR 250 000

Mondiale a Sănătății. Printre principalele cauze ale mortalității înalte se
numără și starea neadecvată a serviciilor de asistență medicală, datorată
unei lipse accentuate de fonduri si mijloace.
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ora redefinirii priorităților

Cu șase luni înainte de termenul
normal, in Argentina a avut loc
transferul puterii, după ce deveni
se evident eșecul încercării de co
abitare la conducerea statului intre
președintele Râul Alfonsin, expo
nent al Partidului Uniunea Radica
lă (al cărui mandat expira la 10
decembrie) și președintele ales
Carlos Menem. reprezentant al
Partidului Justițialist — sau peronist, cum i se mai spune — ceea
ce l-a determinat pe primul să de
misioneze.
Instalarea președintelui Menem a
reinnoiț speranțele de mai bine ale
argentinienilor, atmosfera manifes
tărilor evocind intr-un fel timpuri
le de glorie ale justițialismului. în
tre altele, „marșul peronist". care a
contribuit mult la popularitatea
partidului creat de generalul Juan
Domingo Peron în anii ’40. a ră
sunat din nou în incinta parlamen
tului.
Transferul puterii a avut loc in îm
prejurări excepționale. Este sufi
cient să amintim că, cu puțin timp
înaintea demisiei, Alfonsin anunța
se intenția de a crea un „cabinet de
criză", însărcinat să aplice o „eco
nomie de război", elaborîndu-se tot
odată un program economic de ur
gență, pentru a se face față gravei
situații cu care țara este confrun
tată. Dar, așa cum remarcau atunci
o seamă de ziare argentiniene, guver
nul nu avea nici forța, nici credi
bilitatea necesare pentru a aplica
noi planuri economice. Acum pla
nurile respective au fost plasate in
tr-un raft al istoriei politice, cedind locul noilor proiecte de redre
sare a situației economico-sociale.
în primul discurs rostit in fața
parlamentului, noul președinte s-a
referit foarte critic la situația moș
tenită de la fosta administrație și
a anunțat că va cere un răgaz cre
ditorilor externi, cărora le solicită

„formule flexibile" pentru rambur
sarea datoriei externe, ale cărei rate
vor fi achitate. Președintele a ți
nut să amintească tuturor că Argen
tina trăiește intr-o „stare de ur
gență economico-socială", că amelio
rările nu vor fi așa de rapide cum
se așteaptă și că el personal nu do
rește să fie președintele „unei noi
frustrări", ci „al unei Argentine uni
te, care să avanseze, în pofida greu
tăților". In fine, a anunțat că pe
viitor delictul de corupție va fi
considerat la fel de grav ca cel de
trădare de patrie, probabil ca ur
mare a numeroaselor cazuri de co
rupție inregistrate în sferele admi
nistrației trecute, din care unele
mai deosebite continuă să fie an
chetate. Parafrazînd oarecum o ce
lebră expresie, Menem a afirmat că
nu poate oferi argentinienilor decit
„sacrificii, muncă și speranță", că
guvernul său „va conjuga numai
două verbe : „a munci și a pro
duce".
La aceste orientări de bază se adaugă intenția declarată de a al
cătui un „guvern de unitate națio
nală", pe linia deschiderii spre alte
forțe politice istoricește antagonice
față de peronism. Deocamdată, o asemenea orientare s-a tradus in nu
mirea unor titulari de ministere fără
afiliere politică.
La fel de categoric s-a arătat noul
președinte în privința necesității de
a „soluționa definitiv problema re
concilierii între civili și militari", dar
deocamdată nu s-a precizat nimic în
privința măsurilor preconizate pen
tru a răspunde cererilor unor ex
ponent ai forțelor armate de înce
tare a proceselor intentate milita
rilor implicați în represiuni comise
in anii regimurilor de dictatură mi
litară, Precauția este explicabilă,
fiind vorba de o problemă contro
versată, de a cărei soluționare cores
punzătoare va depinde, pesemne
precumpănitor, starea relațiilor din

produsele agricole — principalele
articole de export ale țării ; înăspri
rea măsurilor protecționiste aplica
te de țările industrializate față de
exporturile argentiniene, alături de
dezordinea de pe piețele monetare.
Toate acestea aduc imense pierderi
economiei naționale, care, evident, se
răsfrîng negativ asupra climatului
social și politic intern. între punc
tele de vedere exprimate în ziare
nu lipsesc nici cele ale nostalgici
lor Argentinei patriarhale, care evocă faptul că acum vreo jumăta
te de veac țara lor avea un venit
pe locuitor doar cu 25 la sută mai
mic decit S.U.A. (astăzi există un
decalaj de circa 1 la 5).
Dar nu evocările nostalgice dau
tonul în atmosfera de schimbări pe
care o trăiește astăzi Argentina, ci
declarațiile și acțiunile inspirate de
credința că problemele țării pot să-și
găsească soluționarea. Pe scara prio
rităților stabilită de noile autorități,
problematica
economico-financiară
pare să aibă întîietate. Dovadă că
la foarte scurt timp după discursul
prezidențial rostit în fața parlamen
tului a fost prezentat un dras
tic program de ajustare econo
mică. incluzi nd o considerabilă de
valorizare monetară, înghețarea pre
țurilor la bunurile de larg consum
și măsuri severe de reducere a
cheltuielilor publice. Planul de „sta
bilizare și creștere economică" in
clude o sporire a costului servicii
lor publice prestate de către între
prinderile de stat. în fine, a fost
modificată legea investițiilor, stabilindu-se tratament egal între capi
talul național și cel străin. în r:ndurile observatorilor predomină pă
rerea că ar fi vorba doar de un
prim pachet de măsuri, care ar pu
tea fi înlocuite sau corijate pe mă
sura rezultatelor practice.

Vasile OROS

Președintele Republicii Liberia
MONROVIA

Cea de-a 142-a aniversare a proclamării independenței de stat a Repu
blicii Liberia îmi oferă plăcutul prilej pentru a vă adresa cordiale felicitări
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres
și prosperitate poporului liberian prieten.
Sînt convins că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta continuu, pe baza acordurilor și înțelegerilor convenite
împreună la București și Monrovia, spre binele și în interesul reciproc al
popoarelor român și liberian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor
MALE
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Maldivelor, îmi1 este
deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu
personal, calde felicitări si cele mai bune urări.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului maldivian
pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

MAPUTO

Lucrările

Congresului Partidului Frontul

de Eliberare din Mozambic — FRELIMO
MAPUTO 25 (Agerpres). — în ra
portul prezentat la cel de-al V-lea
Congres al Partidului Frontul de Eli
berare din Mozambic — FRELIMO,
ale cărui lucrări se desfășoară la
Maputo, președintele partidului. Joa
quim Chissano, președintele Republi
cii Populare Mozambic. a subliniat
că. in prezent, cea mai importantă
sarcină este refacerea economică a
țârii, obiectiv pentru care partidul și
guvernul au elaborat un amplu pro
gram ce se pune in aplicare din 1987.
Arătind că poporul mozambican a avut de făcut față unor mari dificul
tăți, în principal ca urmare a activi
tăților destabilizatoare ale grupării
antiguvernamentale — ale căror ac
țiuni distructive au provocat țării

daune estimate la 15 miliarde de do
lari — vorbitorul a evidențiat că în
1988 producția industrială a fost cu
12 la sută superioară nivelului din
1986.
Pe plan extern — s-a arătat în ra
port —. Mozambicul este ferm hotărit
să promoveze și în viitor o politică
de pace și bună vecinătate. Bazîndu-.-'e ne acest principiu, am initiat
un dialog cu Republica Sud-Africană
și deși așteptările noastre legitime
legate de semnarea acordului de nea
gresiune și bună vecinătate cu aceas
tă tară, precum și de întîlnirea de
anul trecut a șefilor celor două state
nu s-au materializat, vom continua
procesul început — a arătat vorbi
torul.

•

DE COPII, din cauza diferitelor maladii, apreciază experții Organizației

ARGENTINA: JjQ,

tre civili și militari, pînă acum element determinant al stabilității
politice.
Cu o hiperinflație pe cale de cronicizare (rata inflației la jumătatea
lunii trecute era de aproape 2 000 la
sută), cu o piață financiară și ban
cară aflată „în totală anarhie", după
cum se recunoaște oficial, cu un
șomaj în continuă creștere și pu
terea de cumpărare a salariilor re
dusă cu b treime de la începutul anului, Argentina intrase pe un făgaș
de deteriorare a climatului social,
ilustrată de izbucnirea unor grave
tulburări la Rosario și în alte orașe,
în asemenea împrejurări, au reve
nit în prim-plan eternele versiuni
privind posibilitatea unui „pronunciamiento" (lovitură de stat milita
ră), luate mult mai în serios astăzi,
după cele trei tentative inregistra
te în timpul guvernării radicalilor.
în presa argentiniană au apărut
numeroase analize ale fenomenelor
care au concurat la crearea unei
astfel de situații. în timp ce unii
susțin că actuala situație a Argen
tinei ar fi rezultatul unor factori ce
țin preponderent de opțiunile de po
litică economică ale guvernelor, in
clusiv sporirea datoriei externe sub
guvernele militare, alții amintesc că
din cele aproape 60 miliarde de do
lari, cit reprezintă astăzi datoria ex
ternă (Argentina este al treilea de
bitor din America Latină, după
Brazilia și Mexic), circa o treime
s-au adăugat după plecarea milita
rilor și că în genere o apreciere obiectivă a deteriorării situației nu
poate să nu țină seama de puterni
ca influență a unor factori externi,
deosebit de destabilizatori, cum sînt:
dobinzile excesive la creditele con
tractate și mai ales puterea discre
ționară a capitalului financiar in
ternațional de a modifica uni
lateral nivelul dobinzii conveni
te inițial ; scăderea prețurilor la

situației din Cipru

Domnului SAMUEL KANYON DOE

DUPĂ DEMISIA
PREMIERULUI JAPONEZ
TOKIO 25 (Agerpres). — Partidul
Liberal-Democrat din Japonia a
anunțat că în următoarea lună va
alege pe succesorul primului-ministru Sousuke Uno, care și-a prezen
tat demisia după înftîngerea acestei
formațiuni la recentul scrutin. (în
alegerile de duminică au fost reîn
noite jumătate din mandatele pen
tru camera superioară a Dietei (par
lamentul) — Camera Consilierilor).
Pe de altă parte, Takako Doi, li
derul Partidului Socialist, a afirmat
că formațiunea sa este gata să intre
într-un guvern de coaliție, cu alte
formațiuni ale opoziției, obiectivul
imediat fiind de a determina dizol
varea Camerei Reprezentanților și
organizarea de alegeri anticipate.

Obiective prioritare
ale noului guvern italian
ROMA 25
(Agerpres). — Intr-o
declarație făcută presei la Roma,
noul prim-ministru al Italiei, Giulio
Andreotti, a relevat că printre sar
cinile prioritare ce stau în fața gu
vernului său se află lupta împotriva
crimei organizate și evaziunii fisca
le. După cum s-a anunțat, noul gu
vern al Italiei iși va prelua oficial
funcțiile numai după obținerea votu
lui de încredere din partea celor
două camere ale parlamentului.
Smd'eatele confederale italiene
— C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — vor
face cunoscut noului guvern, condus
de Giulio Andreotti, propunerile pe
care le-au prezentat recent și cabi
netului demisionar in legătură cu
situația social-economică a țării —
s-a relevat la Roma, la încheierea
unei reuniuni comune a liderilor ce
lor trei mari centrale. Propunerile
sindicatelor privesc îmbunătățirea
situației în unele domenii, cum sînt
datoria pyblică, reforma fiscală,
restructurarea sistemului de acordare
a asistenței sanitare.

Dezvoltarea economiei R. P. Bulgaria
în primul semestru al anului
SOFIA 25 (Agerpres). — în comu
nicatul Direcției Centrale de Statis
tică din R. P. Bulgaria in legătură
cu rezultatele economice înregistrate
în primul semestru al anului 1989 se
arată că față de perioada similară
a anului trecut s-a înregistrat o
creștete atît calitativă, cit și canti

tativă în ceea ce privește principalii
indicatori. Planul anual al produc
ției nete industriale a fost realizat
în proporție de 51,4 la sută, iar in
agricultură, pînă la 30 iunie, au fost
strînse cu 10 300 de tone mai multe
legume decit în perioada similară a
anului 1988.

între două
scrutinuri parlamentare
grecia :

Viața politică in Grecia prezintă
primele semne de calmare după pe
rioada furtunoasă ce s-a Încheiat
prin alegerile parlamentare de la
18 iunie. Rezultatele acestor alegeri
au schimbat, după cum se știe, ra
portul de forțe pe scena politică a
țării. Grecia este condusă în prezent
de un guvern de tranziție, format din
reprezentanți ai partidului Noua De
mocrație (dreaptă liberală) și ai
Alianței forțelor democratice și pro
gresiste (din care fac parte P.C. din
Grecia, Noul Partid al Stîngii Elene
și Stînga Democratică Unificată —
E.D.A.), acestora din urmă revenindu-le importantele portofolii ale jus
tiției și afacerilor interne. Tara se
îndreaptă acum spre noi alegeri, fi
xate pentru luna octombrie, dar, așa
cum arăta primul-ministru Tzanis
Tzanetakis, guvernul și-a propus ca
în această perioadă să elucideze
cazurile de corupție care au împovă
rat vreme îndelungată viața politi
că, ceea ce a constituit, de altfel,
factorul hotărîtor în schimbarea op
țiunilor electoratului la scrutinul
precedent.
Crearea unui cabinet de coaliție
între forțe cu platforme ideologice
și politice atît de diferite, urmărind,
de fapt, scopuri de cele mai multe
ori opuse, a stirnit numeroase co
mentarii atît in Grecia, cit și în străi
nătate. S-a vorbit chiar de un „com
promis istoric", avîndu-se in vedere
că, de la încheierea războiului civil
(în 1949) și pină în 1974, P.C. din
Grecia s-a aflat in adîncă ilegalitate.
Pe de altă parte, s-au adus învi
nuiri forțelor de stingă, in sensul că
ar renunța la programul lor de în
noiri în viața social-economică. Față
de aceste interpretări, exponenții
forțelor de stînga au făcut preciză
rile de rigoare, arătind că formula
guvernamentală temporară la care
s-a ajuns nu reprezintă un compro
mis politic, ci o dovadă de înțele
gere a răspunderii dictate de inte
resele țării.
Cum s-a ajuns la această formulă?
Pierzind circa șapte la sută din elec
torat. Mișcarea Socialistă Panelenă
(PASOK), după opt ani de guver
nare, a pierdut puterea, plasîndu-se
pe locul al doilea cu 125 de deputați, din totalul de 300, cît numără
parlamentul elen. La rîndul său,
partidul Noua Democrație, deși a ob
ținut cele mai multe voturi și 145
de locuri în parlament, avea nevoie
de încă șase deputați pentru a deține
majoritatea absolută și a putea să
formeze guvernul. Unul din rezulta
tele viu comentate ale alegerilor l-a
constituit creșterea ponderii forțelor
de stînga, care, bucurîndu-se de un
sprijin electoral masiv în marile orașe Atena, Pireu și Salonic, și-a asigurat 28 de locuri în parlament.
In aceste condiții, președintele re
publicii, Christos Sartzetakis, a re
curs la procedura constituțională,
care prevede învestirea pe rind a
șefilor de partide, in ordinea numă
rului voturilor obținute, cu manda
tul de a-și asigura sprijinul majori
tății noilor deputați în vederea for
mării guvernului. Acest sprijin nu a
reușit să-l obțină nici Noua Demo
crație, nici PASOK. Cea de-a treia
rundă a consultărilor i-a revenit lui

Harilaos Florakis. președintele Alian
ței forțelor de stînga și progresiste,
conducătorul P.C. din Grecia, fapt
deosebit de semnificativ pentru mu
tațiile ce s-au produs în viața țării.
De altfel, cu acest prilej, observato
rii au ținut să releve că este prima
oară cind un partid comunist
vest-european este însărcinat cu for
marea guvernului. Nici această ten
tativă nu a fost, însă, încununată
de succes. Punînd în aplicare, în
continuare, procedura constituțio
nală, președintele republicii i-a
reunit pe conducătorii tuturor par
tidelor reprezentate în parlament în
scopul de a încerca să formeze un
guvern care să se bucure de încre
derea acestora. La capătul unor
aprinse dezbateri, s-a adoptat formu
la guvernului de tranziție. Rolul de
arbitru în acest sens l-au avut for
țele de stînga. care au adoptat o po
ziție constructivă în abordarea pro
blemelor la nivel de stat, aducînd o
contribuție hotărîtoare la ieșirea din
criza ce se crease. „Pentru prima
oară in istoria țării — a spus H. Flo
rakis — stingă obține un rol hotăritor la formarea guvernului" în
Grecia. La rîndul său,
premierul
arăta, de asemenea, că „este pentru
prima oară cind in Grecia un guvern
este susținut de partide ■ care aveau
puncte de vedere opuse in trecut, dar
care se unesc acum pentru un scop
comun : epurarea și refacerea insti
tuțiilor".
Obținînd învestitura parlamentară
și prezentîndu-și programul, pri
mul-ministru a declarat că „însănă
toșirea" vieții politice este o „dato
rie de onoare" a guvernului său. Fo
rumul legislativ a și trecut la de
clanșarea mecanismului privind ur
mărirea penală a unor foști demnitari
învinuiți de complicitate în „afacerea
Koskotas", care s-a soldat cu pier
derea de către statul elen a 230 mi
lioane de dolari, în procurarea pe
căi ilicite a unor echipamente mili
tare etc.
Așa cum s-a arătat, guvernul de
tranziție nu va aborda marile pro
bleme politice în suspensie. Problema
bazelor militare americane de pe te
ritoriul elen, de pildă, va rămîne
„înghețată" pînă la viitoarele ale
geri. Totuși, va fi continuat dialogul
cu Turcia și va fi sprijinit în con
tinuare efortul O.N.U. vizînd găsirea
unei soluții în problema cipriotă,
partidele membre ale cabinetului
avînd o poziție comună față de aces
te două principale „dosare" ale po
liticii externe a țării.
De pe acum, observatorii încearcă
să întrezărească evoluțiile electora
tului în perspectiva noului scrutin.
Un sondaj de opinie întreprins
recent a arătat că. deocamdată, ale
gătorii rămîn constanți în preferin
țele lor, ceea ce lasă să se întrevadă
că este puțin probabil ca vreunul
dintre partide să obțină majoritatea
absolută a voturilor. Opinia publică
este în așteptarea rezultatelor inves
tigațiilor judiciare începute. Iar ob
servatorii apreciază că rezultatele
acestor cercetări vor influența in
mod decisiv opțiunea corpului elec
toral și componența viitorului par
lament.
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