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W SPIRITUL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI - REVOLUȚIONARE

I® Pînă la 23 August pe opt luni• Pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!
înscrise viguros !n sistemul 

democrației noastre muncitorești- 
revolutionare. adunările generale 
ale oamenilor muncii — organis
me instituționalizate în anii de 
duDă Congresul al IX-lea al parti
dului. din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu — constituie a- 
devărate momente de referință in 
viața fiecărui colectiv muncitoresc, 
a fiecărei unități economice. Prin 
dezbaterile care au loc cu acest 
prilej, prin hotăririle care se iau 
se asigură participarea tuturor 
muncitorilor și specialiștilor, prac
tic a întregului personal muncitor 
la conducerea sectoarelor în care 
iși desfășoară activitatea, la în
făptuirea neabătută a programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Actualele adunări generale ale 
oamenilor muncii se desfășoară in 
atmosfera de puternică angajare 
patriotică generată de hotăririle 
plenarei C.C. al P.C.R. de la 
sfîrșitul lunii iunie a acestui an. 
care a adoptat Tezele si proiectul 
Programului-Directivă pentru Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român. de ideile 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu desprinse din

ampla si profunda analiză știin
țifică a stadiului actual si a per
spectivei dezvoltării societății so
cialiste in patria noastră. Orientă
rile cuprinse in magistralele cu- 
vintări rostite la plenara Comitetu
lui Central al partidului și la re
centa plenară a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, docu
mente de o inestimabilă însemnă
tate teoretică și practică, au gene
rat un suflu nou. mobilizator, au 
determinat creșterea răspunderii 
tuturor colectivelor de muncă in 
vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan pe acest an si 
pe întregul cincinal. Totodată, a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii se desfășoară în momente
le de intensă trăire patriotică in 
care întregul nostru popor susține 
din adincul inimii Hotărîrea plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la 
propunerea de realegere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul al XIV-lea. in suprema 
funcție de secretar general al 
partidului, văzind în această isto
rică opțiune garanția înaintării 
noastre ferme pe drumul socia
lismului și comunismului.

Problemele care se dezbat in 
acțuala rundă a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii au în 
vedere, fără îndoială, largul ecou 
pe care l-a trezit pe intreg cu
prinsul patriei chemarea organiza
ției județene de partid Constanta 
pentru realizarea planului de pro
ducție industrială pe opt luni in 
cinstea zilei de 23 August si a pla
nului pe întregul an pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului. 
De bună seamă. in aceste 
împrejurări. în centrul dezbateri
lor forumurilor democrației noas
tre muncitorești-revoluționare tre
buie să se situeză îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan, rea
lizarea ritmică a producției fi
zice planificate. Ca atare, pretu
tindeni trebuie să se acorde cea 
mai mare atenție găsirii acelor 
căi și modalități practice, a solu
țiilor necesare pentru asigurarea 
bazei materiale a producției, pen
tru organizarea superioară a în
tregii activități și accelerarea rit
mului de lucru, astfel incit în 
cinstea marilor evenimente poli

tice ale anului să se obțină un 
important avânș in realizarea o- 
biectivelor actualului cincinal. Din 
această perspectivă, in unitățile 
miniere și petroliere, in toate ce
lelalte întreprinderi furnizoare de 
materii prime și materiale, de e- 
nergie trebuie analizată temeinic 
întreaga activitate desfășurată pe 
7 luni, stabilindu-se măsuri ferme 
care să ducă la eliminarea orică
ror neajunsuri, pentru realizarea 
în avans a prevederilor de plan și 
asigurarea unei cit mai bune a- 
provizionări tehnico-materiale a 
economiei.

In strinsă legătură cu îndeplini
rea planului la producția fizică, un 
loc important în centrul dezbateri
lor adunărilor generale ale oame
nilor muncii trebuie să-1 ocupe so
luționarea eficientă, operativă a 
tuturor problemelor de care de
pind indealinirea în cele mai 
bune condiții a prevederilor de 
plan Ia export, onorarea tuturor 
obligațiilor contractuale, a comen
zilor suplimentare — sarcini de 
cea mai mare însemnătate in ac
tuala etapă de dezvoltare a eco
nomiei noastre. Asa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în toate adunările generale dezba
terile pe această temă trebuie să 
pornească de la ideea înțelegerii 
clare-de către fiecare om al mun
cii a faptului că exportul nu este 
ceva facultativ, ci constituie o ne
cesitate obiectivă pentru buna 
desfășurare a activității economice, 
pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, pentru participarea ță
rii noastre la diviziunea interna
țională a muncii. Deosebit de im
portant este ca în actuala etapă 
să fie înfăptuite exemplar și sar
cinile prevăzute în domeniul in
vestițiilor. In această privință este 
necesar ca adunările generale ale 
oamenilor muncii care lucrează 
in domeniul investițiilor, dar și 
din unitățile beneficiare, din cele 
de proiectare să stabilească măsuri 
ferme pentru impulsionarea acti
vității pe șantiere, întărirea ordi
nii și disciplinei, astfel incit să 
se asigure punerea în funcțiu-
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De la bine spre foarte bine
Desfășurarea adunării generale 

a reprezentanților oamenilor mun
cii de la -întreprinderea „Electro- 
aparataj" din Capitală a fost pre
fațată de solemnitatea decernării 
steagului de unitate fruntașă pe 
ramură și a ..Ordinului Muncii" 
clasa a Il-a conferite acestui pres
tigios colectiv muncitoresc pentru 
bunele rezultate obținute in între
cerea socialistă desfășurată anul 
trecut.

Un moment al bucuriei, un mo
ment in care a fost cinstită, cum 
se cuvine, munca înnobilată cu dă
ruire și pasiune de mii si mii de 
oameni harnici, ce au dovedit timp 
de un an de zile că alcătuiesc 
un mecanism bine pus la punct, 
capabil să realizeze adevărate per
formante ale creației materiale, să 
depășească inerente greutăți si ob
stacole.

Deși evenimentul era prielnic 
generării unei stări de spirit eufo
ric. etalării satisfacției, nu a ră
mas neobservat regretul celor cîte- 
va sute de oameni reuniți in sala 
mare a întreprinderii că. după ce 
au condus autoritar cursa, timp 
de 11 luni, au pierdut ..la potou". 
cum se exprima unul dintre vor
bitori. distincția cea mai înaltă a 
întrecerii socialiste care le-ar fi 
adăugat in bogata salbă a trofee
lor cu care se mindresc un nou 
titlu de ..Erou al Muncii Socialis
te". De aici ..inverșunarea" lor. 
răspicat afirmată in luările de cu- 
vint. de a munci si mai bine in 
acest an. de a nu trece nimic cu 
vederea pentru a se situa la cota 
cea mai inaltă a bunelor rezultate. 
„Dacă eram absolut cu toții atenți 
la orice amănunt, dacă manifes
tam exigență maximă in toate îm
prejurările. spunea maistrul An- 
ghel Tudor, rezultatele noastre e- 
rau și mai bune, iar întreprinderea 
era acolo sus. pe locul care îl me
rită".

nivelurile atinse în perioada cores
punzătoare a anului trecut. La ju
mătatea acestui an. planul Ia pro- 
ducția-marfă a fost realizat cu o 
depășire de 2 Ia sută, producția 
netă cu 1,5 la sută, iăr producti
vitatea muncii cu 2,4 Ia sută, pe 
seama acesteia obținindu-se intre-

tui colectiv de a-și onora calitatea 
de autentic proprietar al unei im
portante părți din avuția națiunii 
este,și faptul că pînă la jumă
tatea acestui an aproape 80 la sută 
din valoarea producției-marfă o 
reprezentau produsele noi si mo
dernizate, că in același interval de

învățăminte desprinse
din adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprinderea 

„Eiectroaparataj" din Capitală

gul spor de producție, in vreme ce 
exportul, direct și indirect, înre
gistra o depășire de 20 la sută. 
Comparativ cu semestrul I al anu
lui trecut, cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție-marfă erau mai 
mici cu 42,4 lei, iar cele mate
riale cu 29,8 lei ; față de plan, re
ducerile erau de 4,5 lei la chel
tuielile totale și 2,7 lei la cheltuie
lile materiale. Astfel, angajamen
tul asumat in întrecerea socialis
tă apărea realizat în proporție de 
63 la sută la producția-marfâ, 77 
la sută la productivitatea muncii 
și 100 la sută la export și benefi
cii. Definitoriu pentru efortul aces-

timp au fost aplicate cu foarte 
bune rezultate 12 invenții și 7 ino
vații.

Expediind succint. Intr-un sin
gur „pachet", succesele și împlini
rile colectivului, raportul și-a re
zervat cea mai mare parte a spa
țiului său analizei metodice, pe 
puncte, a problemelor care iși aș
teaptă rezolvarea în cea de-a doua 
parte a acestui an. relevării lipsu
rilor care s-au manifestat în pri
mul semestru. în spiritul unei nete 
evaluări critice a faptelor, rapor
tul a reușit să realizeze, sub sem
nul unei profunde exigențe revo
luționare, o radiografie clară a

punctelor slabe care mai apar, pe 
ici. pe colo, insotită de nominali
zarea acelora ce s-au făcut răs
punzători de neindeplinirea in cele 
mai bune condiții a unui obiectiv 
sau altul al planului : o radiogra
fie realizată cu scopul net decla
rat de a stimula afirmarea tot mai 
puternică a conștiinței de proprie
tari, producători și beneficiari a 
tuturor oamenilor muncii din a- 
ceastă prestigioasă unitate indus
trială a Capitalei, și nu numai a 
Capitalei, asupra părții însemnate 
din avuția națională încredințată 
de societate spre administrare și 
dezvoltare ; o analiză de reală 
profunzime care să îndemne pe cei 
prezenți la adunare să-și afirme 
punctul de vedere asupra modului 
in care ei și cei in mijlocul cărora 
muncesc și-au făcut datoria, șă 
impună membrilor consiliului oa
menilor muncii o atitudine de au
toevaluare a propriei lor activități, 
ca reprezentanți autorizați ai co
lectivului.

Așadar, raportul a oferit sufi
ciente elemente pentru realizarea 
unei dezbateri aprofundate, la o- 
biect, cu finalitate certă în ce pri
vește atit înlăturarea unor neajun
suri — manifestate, bunăoară, in 
sfera utilizării timpului de lucru, 
a mașinilor și utilajelor sau a ca
lității unor repere — cit și în di-
(Conținuare în pag. a IlI-a)

Raportul consiliului oamenilor 
muncii și al comitetului sindical 
privind realizarea indicatorilor de 
plan si a bugetului de venituri șl 
cheltuieli pe semestrul I a.c.. pre
zentat de tovarășul Ion Filip, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii, a conținut suficiente argu
mente relevante in acest sens. E- 
lementul semnificativ, definitoriu 
al acestei perioade il constituie
faptul că s-au înregistrat
importante la indicatorii 
tivi și calitativi atit fată
vederile planului, cit si

creșteri 
cantita- 
de pre
față de

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului irakian „Al-lrak"

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Social.ste 
România, a primit, la 25 iulie a.c., pe' Salah Aldin Saeed, redactor-șef 
al ziarului irakian „Al-lrak", căruia i-a acordat următorul inteiviu :

SALAH ALDIN SAEED : 
Stimate domnule președinte, 
poporul irakian vede in dum
neavoastră pe eminentul lider 
politic al epocii contemporane, 
fată de care nutrește sentimen
te de deosebită considerație 
pentru poziția stabilă și fermă 
in sprijinul drepturilor oameni
lor, ale popoarelor la pace in 
întreaga lume și îndeosebi in 
zona noastră. Este a doua bi- 
zită pe care o efectuez ca zia
rist in România și am putut, la 
un interval de timp relativ 
scurt, să constat la fața locului 
și cu toată claritatea marile rea
lizări pe care poporul român 
le-a obținut in toate domeniile. 
Am putut să constat, din discu
țiile pe care personal le-am 
avut cu cetățenii români, sen
timentele de deosebit respect, de 
profundă admirație și conside
rație pe care vi le poartă, ade
ziunea fără margini pe care o 
nutresc față de personalitatea 
dumneavoastră, ghidul și părin
tele spiritual al poporului ro
mân, conducătorul lui către 
pace și bunăstare. Noi, irakie
nii, vedem in dumneavoastră 
un prieten nedespărțit al po
poarelor și cu precădere pe 
marele prieten al țării noastre. 
Animați de aceste sentimente, 
v-am fi deosebit de recunoscă
tori, mult stimate domnule 
președinte, dacă ne-ați prezenta 
problemele dezvoltării actuale 
și de perspectivă ale țării dum
neavoastră — indicatorii cei mai 
edificatori, precum și modifică
rile esențiale ce vor avea loc 
in viitor in structura economi
co-socială a României.

RĂSPUNS : In acest an, România 
aniversează 45 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, care a deschis calea unor mari 
transformări sociale și economice, 
îndeosebi prin trecerea, cu 40 de ani 
in urmă, la realizarea societății so
cialiste.

Datorită dominației de sute de 
ani a imperiilor străine și apoi a 
monopolurilor capitaliste, România 
era o țară agrar-industrială slab 
dezvoltată. In cei 45 de ani de la 
victoria revoluției, România a obți
nut realizări de importanță istorică, 
parcurgind mai multe etape de dez
voltare, devenind astăzi o țară in- 
dustrial-agrară cu o industrie mo
dernă, puternică, cu o agricultură 
socialistă în plin progres.

Industria românească realizează 
astăzi o producție de 135 de ori mai 
mare decit în 1945 și o producție 
agricolă de 10 ori mai mare. De a- 
semenea, venitul național este de 
peste 40 de ori mai mare.

Un rol deosebit in dezvoltarea 
economico-socială l-a avut Congre
sul al IX-lea al partidului, din 1965, 
care a pus capăt șablonismului, dog
matismului, așa-zisului „model 

, unic" in construcția socialistă și a 
redat întregii națiuni demnitatea, în
crederea în forțele proprii — hotă- 
rîtoare pentru întreaga dezvoltare și 
construcție a noii orinduiri. Am por
nit de la faptul că socialismul tre
buie realizat in concordanță cu rea
litățile și condițiile istorice și socia
le din țara noastră, aplicind legile 
obiective și principiile socialismului 
științific la aceste realități.

In ultimul timp, in Întreaga tară, 
în partid a avut loc o largă dezba
tere asupra stadiului actual de dez
voltare a României. Pe baza reali
tăților, am ajuns la concluzia gene
rală că tara noastră a obținut reali
zări remarcabile in construcția so
cialistă, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al Întregii na
țiuni.

Am acordat. în toată această pe
rioadă, o atenție deosebită științei, 
invâțămintului. culturii — factori 
determinant pentru asigurarea dez
voltării economico-sociale pe calea 
socialismului, pentru ridicarea ni
velului de civilizație, si de viață al 
poporului.

Oricine vizitează astăzi România 
poate vedea construcțiile’ industria
le. agricole, poate constata dezvol
tarea invățămintului. iși poate face 
o imagine clară despre numeroasele 
edificii noi destinate ocrotirii sănă
tății. culturii și. totodată, despre 
construcțiile de locuințe care, prac
tic. au dat o înfățișare nouă tutu
ror orașelor. întregii țări.

Iată de ce poporul nostru a ajuns 
la concluzia că a putut obține ase
menea realizări numai in condițiile 
lichidării dominației imperialiste, 
ale înlăturării societății bazate pe

exploatare și inegalitate, în condi
țiile realizării societății socialiste.

Am dezvoltat puternic proprieta
tea socialistă, sub forma proprie
tății întregului popor si a proprie
tății cooperatiste, care au avut și au 
un rol determinant în întreaga dez
voltare a țării. Am ob.inut aceste 
mari realizări datorită faptului că 
partidul nostru comunist și-a asu
mat răspunderea de a conduce în
treaga națiune spre o societate 
nouă, si-a îndeplinit și iși îndepli
nește cu cinste misiunea sa istorică, 
și de aceea este urmat cu incredere 
de intreaga națiune. Doresc însă 
să subliniez că tot ceea ce am rea
lizat este rezultatul muncii clasei 
muncitoare, al țărănimii, intelec
tualității. al întregii națiuni. Noi 
considerăm că am putut să realizăm 
toate aceste importante obiective 
numai datorită faptului că întregul 
popor s-a angajat cu toate forțele 
sale. în mod conștient, in transfor
marea socialistă a patriei.

Pornind de la nivelul actual de 
dezvoltare, recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului a ela
borat Programul-Directivă privind 
dezvoltarea României pînă în anul 
2000 și, in unele domenii, pînă in 
anul 2010 — care urmează să fie a- 
doptat de Congresul al XIV-lea al 
partidului. Ne propunem să conti
nuăm politica de dezvoltare echili
brată a industriei, agriculturii și a 
celorlalte sectoare de activitate, să 
punem pe primul plan dezvoltarea 
intensivă — pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii — in 
toate domeniile.

In acest sens, am elaborat și per
fecționăm un program de organiza
re și modernizare a tuturor sectoa
relor de activitate. Considerăm că 
avem o industrie bună, o agricultu
ră bună — realizate in general în 
ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, 
avind in vedere uriașele cuceriri ale 
științei și tehnicii, trebuie ca. per
manent. să perfecționăm și să mo
dernizăm activitatea tuturor sectoa
relor de activitate. în al doilea rind, 
avem in vedere să înfăptuim în con
diții mai bune principiile autocon- 
ducerii, autogestiunii. autofinanțării, 
pornind de la creșterea eficienței și 
rentabilității economice a tuturor 
sectoarelor de activitate. Ca urmare, 
in următorii 5 ani și pînă în anul 
2000, industria românească și cele
lalte sectoare economice vor crește 
intr-un ritm de 6—7 la sută anual. 
Considerăm că nivelul actual de 
dezvoltare a economiei românești 
este de asemenea natură incit 
un asemenea ritm de dezvoltare răs
punde necesităților României, dar și 
condițiilor generale ale economiei 
mondiale.

Prin realizarea acestor programe 
avem in vedere trecerea României, 
începînd din 1991. intr-un stadiu nou 
de dezvoltare — de făurire a fazei 
superioare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de creare 
a condițiilor pentru trecerea în vii
tor — la începutul primului de
ceniu al mileniului al treilea — la 
aplicarea în viață a principiilor de 
muncă și viată comuniste,

Tinind seama de perspectivele 
dezvoltării puternice a științei și 
tehnicii, avem in vedere să intensi
ficăm activitatea de cercetare știin
țifică în toate domeniile, să perfec
ționăm activitatea invățămintului. 
De altfel. începînd de anul viitor 
întregul tineret va urma obligatoriu 
invățămîntul de 12 ani.

Potrivit programelor pe care le-am 
formulat, pînă în anul 2000 trebuie 
să realizăm un înalt nivel științific 
și cultural al întregii națiuni, să 
realizăm o clasă muncitoare cu un 
înalt nivel de cultură și pregătire 
tehnică, o clasă muncitoare inte
lectuală. Vrem să devenim un po
por cu o înaltă știință și cultură, 
ceea ce va asigura progresul con
tinuu al societății noastre !

Fără nici o îndoială, avem totoda
tă în vedere să dezvoltăm larg co
laborarea internațională — econo
mică și tehnico-științifică — cu alte 
state, considerind că numai printr-o 
largă colaborare, printr-o participa
re activă la diviziunea internațio
nală a muncii vom putea asigura 
atit realizarea obiectivelor dezvol
tării patriei noastre, cit si partici
parea României la dezvoltarea gene
rală a economiei mondiale, la reali
zarea unor relații noi intre toate 
națiunile lumii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in momentul in care 
multe țări' discutau și discută 
despre reeșalonarea datoriei lor 
externe. România a anunțat li
chidarea totală a datoriei sale.

A fost vorba de o soluție-mi- 
racol 1

RĂSPUNS : Este adevărat, la 
sfîrșitul lunii martie România a 
lichidat datoria sa externă. La în
ceputul acestui deceniu aveam o 
datorie de peste 11 miliarde dolari. 
Dobinzile excesiv de mari au făcut 
ca în fiecare an să plătim sume 
uriașe, care constituiau, de fapt, o 
piedică in realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
tării.

Am hotărit să trecem la plata, in
tr-un timp cit mai scurt, a acestei 
datorii. Ca și alte țări, ne-am adre
sat și Fondului Monetar Internațio
nal. care ne-a propus „rețetele" sale, 
ce trebuiau să ducă la devaloriza
rea monedei naționale, la inflație. 
Adică, practic, la destabilizarea eco
nomiei naționale ! Inițial, am accep
tat un acord cu F.M.I.. însă după 
ci te va luni am anulat acest acord, 
considerind că el nu răspunde rea
lităților economice din România, și 
am elaborat programe proprii, care 
ne-au asigurat posibilitățile de a 
plăti în acest an intreaga datorie 
externă și — in același timp — și 
stabilitatea, și dezvoltarea econo
mico-socială.

Nu este deci vorba de vreun mi
racol ! Este vorba de o politică 
realistă, bazată pe forța economiei 
socialiste, pe munca poporului român. 
Doresc să menționez că, in aceas
tă perioadă, nu am renunțat la 
dezvoltarea forțelor de producție. 
Am alocat, în continuare, 30—33 la 
sută dinK venitul național în scopul 
dezvoltării, realizind investiții de 
circa 2 000 miliarde lei. echivalente 
cu peste 200 miliarde dolari. Numai 
așa am putut să asigurăm realizarea 
programelor de dezvoltare generală 
a tării și, în același timp, de ridi
care a nivelului de trai al. poporu
lui ! Trebuie să menționez că in a- 
ceastă perioadă, in două rînduri, am 
majorat retribuțiile tuturor oameni
lor muncii și pensiile. Am asigurat, 
de asemenea, stabilitatea prețurilor 
— în ultimii 5 ani nu a avut loc 
nici un fel de creștere a preturilor, 
nici a celor generale, nici a celor 
de consum.

Am hotărit să nu mai apelăm la 
credite, și aceasta pentru că am ajuns 
la convingerea că politica cercurilor 
financiare mondiale de credite nu 
urmărește o ajutorare reală pentru 
țările care doresc să se dezvolte, ci, 
dimpotrivă, le impovărează. le trans
formă în surse de venituri pentru ță
rile bogate, creditele constituind o 
piedică in' calea dezvoltării econo
mico-sociale.

Desigur, dorim — așa cura am 
menționat deja — să dezvoltăm 
relațiile economice cu alte state. Sin- 
tem gata să participăm la realizarea 
diferitelor obiective în cooperare cu 
alte state.

în ce privește dezvoltarea Româ
niei. dorim să realizăm aceasta nu
mai pe baza efortului propriu al po
porului nostru și considerăm că dis
punem de toate posibilitățile în direc
ția aceasta. Numai așa vom asigura 
independența — și economică, și po
litică, in orice condiții 1

SALAH ALDIN SAEED : 
Permiteți-mi, domnule pre
ședinte. să vă adresez din inimă 
calde și sincere felicitări pen
tru aceste mărețe înfăptuiri 
realizate de poporul român 
sub curajoasa și înțeleaptă 
dumneavoastră conducere. Me
rită admirație și deosebit de 
calde felicitări această mare în
făptuire a României, faptul că a 
reușit _ să-și plătească datoria 
externă, ceea ce arată hotărîrea 
și potențialul de care dispune 
țara dumneavoastră. Sint sigur 
că poporul român trăiește din 
plin satisfacția deplină a faptu
lui că, iată, după un efort 
numai al său, reușește să cu
leagă roadele bunăstării !

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
Fără muncă nu se poate face nimic ! 
Munca este factorul hotărîtor. Pînă 
la urmă, oamenii sînt cei care hotă
răsc totul ! întreaga dezvoltare a so
cietății de pină astăzi este realizată 
de oameni, și în oameni stau și 
perspectivele de viitor ale lumii, ale 
fiecărei țări..Dar oamenii trebuie să 
devină mai înțelegători, mai umani, 
să nu vorbească doar de „drepturile 
omului", ci să respecte drepturile 
omului, ale popoarelor.

ÎNTREBARE: Vă rugăm să ne 
vorbiți despre rolul pe care-l au 
in dezvoltarea actuală a Româ
niei activitatea parlamentară. 
Partidul Comunist Român și 
președintele Republicii.

RĂSPUNS : Trecînd la realizarea 
socialismului in concordanță cu 
realitățile șl condițiile din România, 
am pornit de la faptul că trebuie
(Continuare în pag. a Vl-a)

Transformări dinamice, calitative
în structura societății noastre

O trăsătură esențială a marilor 
transformări revoluționare care au 
avut loc in țara noastră in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului o constituie maturi
zarea componentelor sistemului so
cial global, intărirea unității socia
liste a întregului popor in jurul 
partidului, apropierea crescîndă din
tre clasele si categoriile sociale, a- 
dincirea procesului legic de omoge
nizare a societății românești — idee 
subliniată cu pregnantă in Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului.

Pornind de la rolul determinant al 
forțelor de producție in asigurarea 
progresului economic si social si ri
dicarea nivelului de trai al între
gului popor, in perfecționarea rela
țiilor de producție si sociale. în de
terminarea fizionomiei si structurii 
interne a claselor si categoriilor so
ciale, Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au elaborat con
cepția originală, novatoare cu pri
vire la conținutul procesului de 
omogenizare a societății noastre so
cialiste. făurirea, in perspectivă, a 
poporului unic muncitor.

în fundamentarea acestei con
cepții științifice, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a pornit de Ia 
analiza multilaterală a marilor

transformări revoluționare ce au 
Ioc in țara noastră in procesul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoitate și înaintării României 
spre comunism și. pe această bază, 
de la descifrarea direcției și sensu
lui evoluției structurii sociale si de 
clasă -a societății noastre. „Se 
poate afirma — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la marele 
forum democratic din noiembrie 
1988 — că astăzi structura socială a 
României constituie expresia mari
lor schimbări în dezvoltarea gene
rală a societății și demonstrează jus
tețea tezei potrivit căreia, pe măsu
ra înfăptuirii Programului partidu
lui și a creării condițiilor de trecere 
spre comunism, va avea Ioc o con
tinuă apropiere intre toate clasele 
și categoriile sociale pe calea dispa
riției deosebirilor dintre oraș si sat, 
a apropierii nivelului de pregătire 
profesională si tehnică, a mecaniză
rii. automa'izării si robotizării pro
ceselor de producție, a ridicării ni
velului general de pregătire, a ni
velului de cultură. Se va ajunge 
astfel la realizarea ponorului unic 
muncitor, animat de aceleași năzuin
țe si interese comune de a-si făuri 
în mod conștient viitorul liber «i 
independent, de bunăsiare si feri
cire. de a asigura denlina egalitate 
in drepturi și afirmarea principiilor

de echitate și etică socialistă si co
munistă, de ridicare necontenită a 
patriei noastre socialiste pe cele mai 
inalte culmi de progres si civili
zație".

Formarea poporului unic munci
tor reprezintă un proces revoluțio
nar legic de integrare si finalizare 
a marilor transformări economico- 
sociale din etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintării României spre comunism. 
Acest concept original a fost for
mulat de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in Programul partidului si, ulterior, 
dezvoltat și îmbogățit in documen
tele Congreselor XII și XIII ale 
partidului, ale Conferinței Naționale 
din decembrie 1987 și în expunerile 
secretarului general al partidului din 
aprilie și noiembrie 1988. precum și 
in cuvintarea la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. Reprezentind forma 
superioară de existentă a comunită
ții umane în condițiile făuririi so
cietății comuniste, poporul unic, 
muncitor este rezultatul a două pro
cese complexe interdependente : 
omogenizarea și diversificarea so
cială, care produc transformări ca
litative în toate componentele siste
mului social global, si intărirea uni
tății socialiste a in’regului popor.
(Continuare in pag. a IV-a)
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întreprinderea de Vagoane din 
Drobeta-Turnu Severin a devenit o 
unitate modernă, reprezentativă în 
industria Mehedințiului și a țării. A- 
firmația se susține. între altele, prin 
faptul că aici se realizează, acum, 
peste 22 la sută din producția de 
vagoane-marfă a României. încă din 
prima lună a acestui an s-a atins 
un Înalt ritm de fabricație : în 
medie 12 vagoane zilnic. Aproa
pe 64 la sută din producție este des
tinată exportului. MEVA 
hedinți — vagoane) este, 
marcă bine cunoscută, cu 
tigiu pe deplin consolidat.

Cu prilejul vizitei de 
Județul Mehedinți, din luna mai, în 
cadrul dialogului fructuos purtat cu 
acest puternic detașament muncito
resc, apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. a 
pus în fața comuniștilor de aici o 
sarcină deosebit de importantă : 
accentuarea procesului de tipizare in 
construcția vagoanelor — inclusiv 
pentru tipizarea unor subansamble. 
unor benzi de tablă cu lățimi mari
— ceea ce va duce la creșterea mai 
puternică a productivității muncii, 
reducerea substanțială a consumului 
de metal, realizarea unor produse cu 
caracteristici tehnico-funcționale su
perioare și cu un sporit grad de 
competitivitate. Prin ce inițiative și 
fapte de muncă se afirmă gindlrea 
și acțiunea comunistă 7 întrebarea
— după cîte ni se spune și ne con
vingem — poate primi un singur 
răspuns : angajarea puternică și cu 
un plus tot mai evident de răspun
dere a Întregului colectiv in reali
zarea sarcinilor care-i stau in față.

S-a procedat, mai intii, la o a- 
profundată și exigentă analiză, atit 
la nivelul comitetului de partid, al 
consiliului oamenilor muncii, cit și 
al organizațiilor de bază.

S-au evidențiat, în acest cadru, 
nenumărate rezerve. Au fost reți
nute valoroase propuneri. Toate a-, 
cestea s-au constituit intr-un mo
bilizator și eficient program de mă
suri, cuprinzind sarcini concrete 
pentru organizațiile de partid, pen
tru fiecare comunist. Forțele au fost 
mai judicios repartizate, in funcție 
de priorități și complexitatea pro
blemelor ce urmează a fi rezolva
te. Pentru că aici, la toate locurile 
de muncă, se află peste 1 600 mem
bri de partid. în acest puternic co
lectiv își desfășoară activitatea 962 
ingineri, subingineri, tehnicieni, 
maiștri și muncitori cu înaltă califi
care. Deci o forță capabilă să 
conceapă și să soluționeze practic, 
prin valorificarea deplină a capaci
tății creatoare a oamenilor — așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului — cele mai complexe pro
bleme tehnice.

„Din sarcinile pe care cu clarita
te le-a formulat pentru activitatea 
noastră viitoare secretarul general 
al partidului, am reținut, in primul 
rind, că trebuie să fim permanent 
Ia curent și să ne însușim tot ceea 
ce este — cum se zice — de ulti
mă oră. pe plan mondial. în con
strucția de vagoane-marfă, pentru a 
răspunde mai bine cerințelor bene
ficiarilor externi — ne spune ingi
nerul Marcel Diculescu, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. Aceasta înseamnă pentru noi, 
comuniștii — de fapt, pentru între
gul colectiv — că. oricită experien
ță am fi dobindit. trebuie să învă-

(Me- 
așadar. o 
un pres-

lucru în

țăm necontenit, să ne lărgim ori
zontul de cunoștințe in domeniul in 
care ne desfășurăm activitatea. A- 
vem. de altfel, in acest domeniu un 
program de pregătire profesională, a 
cărui finalizare o urmărim cu prio
ritate. Numai in actualul cincinal, de 
exemplu. 1 937 de oameni ai muncii 
și-au ridicat gradul de calificare, iar 
alți 432 s-au policalificat. Pină la 
sfîrșitul anului, incă 326 de oameni 
vor încheia aceste forme de pregă
tire. Principalul este să gindim, să 
căutăm, să ne însușim noul, să-l 
materializăm repede și eficient".

Programul de modernizare a pro
ducției a fost revăzut și completat 
— pe baza unor astfel de cerințe — 
in funcție nu numai de ceea ce tre
buie făcut intr-o perioadă de timp 
anume stabilită, dar. cu deosebire, 
ținîndu-se cont de tipurile de vagoa
ne care se vor produce in anii ur
mători. Un loc distinct il ocupă, în 
acest program, acele măsuri care vi
zează fabricarea unor vagoane cu

t ' 1

*

Cuit cu un cuplu de leviere. Robi- 
neții de abur de la cazan s-au înlo
cuit cu un tip de robineți standardi
zați. La nivelul unui an. la acest tip 
de vagon se economisesc 76,8 tone 
metal, 14,9 tone oțel turnat. 8,4 tone 
alamă.

Sau, alte exemple : Maistrul Ion 
Boștină, șeful secției I. a avut 
ideea realizării unei mașini de gău
rit in cordoane cu două coloane, 
împreună cu alți doi comuniști — 
lăcătușul Gheorghe Ciocîlteu, secre
tarul organizației de bază nr. 2, și 
tehnicianul Gheorghe Ghighilicea 
— au pus la punct, pină in amă
nunt, detaliile tehnice. Prin folo
sirea acestei mașini — realizată nu
mai cu eforturi proprii — a crescut 
gradul de precizie și fiabilitate al 
stanțelor și matrițelor. Secretarul 
comitetului de partid din secția a 
Il-a. Vasile Drăgotoiu. a avut o în
semnată contribuție, prin ideile și 
soluțiile pe care le-a sugerat, Ia 
îmbunătățirea albumelor de croire

la întreprinderea de Vagoane 
din Drobeta-Turnu Severin

caracteristici tehnice și funcționale 
superioare și cu un consum de me
tal tot mai redus. Cum se realizea
ză acest obiectiv 7 Respectivele mă
suri — cu termene precise de ma
terializare — au fost repartizate pe 
cele 24 organizații de partid. S-au a- 
vut in vedere—atunci cind s-au no
minalizat pe oameni și colective for
mate din 4—8 comuniști — citeva 
criterii : numărul membrilor 
partid din fiecare organizație 
bază ; importanta locului de mun
că și a operațiilor ce se executa ; 
nivelul de pregătire politică și 
profesională al celor angajați în
tr-o anume acțiune, fie politico-or- 
ganizatorică, fie tehnică ; experien
ța ce o au ; capacitatea organizato
rică, autoritatea dobândită in colec
tivul sau formația in care muncesc.

într-un asemenea cadru de pu
ternică emulație apar, firește, multe 
idei, numeroase propuneri de soluții 
tehnice. Și totuși o atentă selecție 
se impune. Unui colectiv format din 
11 comuniști i s-a încredințat răs
punderea să rețină și să studieze in 
profunzime toate aceste propuneri 
pentru a le alege pe cele cu o certă 
eficiență economică și care pot fi 

eforturi proprii, 
la vagonul-cis-

de 
de

materializate cu
Iată un exemplu: __ . ..„T_____
ternă de 68 mc pentru produse 
petroliere s-au adus — pe parcursul 
fabricației — mai multe îmbunătă
țiri constructive. Se părea, la un 
moment dat, că n-ar. mat fi nimic 
de făcut. Căutările insă au conti
nuat. Și s-a mai găsit ceva. Mais
trul Ion Floroiu, secretarul comi
tetului de partid din secția I, 
Helmuth BendI. inginer-șef cu pre
gătirea fabricației, și tehnicianul 
Alexandru Ciurel — trei comuniști 
cu multe și ingenioase idei tehnice
la

multe și ingenioase idei tehnice 
s-au gindit și au găsit soluții ca 
vtrole, in loc de tablă de 8 mm 
ca pinâ atunci — să fie folosită, 
aceleași bune rezultate, tablă decu

7 mm. La frîna de mină de la ace
lași vagon, roțile dințate s-au înlo-

la diferite profile de tablă, prin 
elaborarea pe calculator. Numai de 
aici rezultă, anual, la trei tipuri de 
vagoane, o economie de 104 tone 
metal. Pentru a se reduce consumul 
de laminate și țevi s-au adus îmbu
nătățiri 
tralizate a profilelor ușoare și țevi
lor la 
aflate in ... , _________ __
nuîndu-se, in acest fel, cu 82,6 tone.

...La nivelul comitetului de partid, 
al celor două comitete subordonate 
și al organizațiilor de bază, la in
tervale de timp dinainte stabilite, 
un punct distinct il ocupă analiza 
rezultatelor obținute in acțiunea de 
reducere a consumului de metal. 
Comuniștii care au avut sarcini în
credințate raportează asupra modu
lui cum și le-au dus la îndeplinire, 
împărtășesc metodele folosite, expe
riența acumulată, pentru ca acestea 
șă fie cit mat repede generalizate 
în acele sectoare și locuri de muncă 
unde iși pot găsi o rapidă și depli
nă aplicabilitate. Nu sint scutiți de 
critică cei care dovedesc, într-un 
fel sau altul, prin rezultatele necon
cludente ale muncii, tendință de 
tergiversare și delăsare și caută să 
„justifice" depășirea, nejustificată, a 
termenului prevăzut. Explicația — li 
se arată deschis — este una singură: 
insuficienta angajare în efortul 
colectiv.
. Experiențele care au fost impăr- 
țași’te ' in '. cadrul adunărilOf ' gene
rale de partid sint imediat și convin
gător popularizate la gazetele de 
perete, se' organizează largi dezba
teri cu cei care urmează să le preia, 
in felul acesta fiind puse în evi
dență alte noi căi și soluții.

La comitetul de partid din Între
prindere se ține o evidență la zi 
a măsurilor tehnico-organizatorice 
concepute și aplicate, a efectului e- 
conomic rezultat, se cunosc exact 
comunistul, grupa de comuniști, or
ganizația de bază care au finalizat

esențiale și debitării cen-

două tipuri de vagoane 
fabricație, consumul dimi-

acțiunea. în felul acesta se poate 
ști oricind in care secție, compar
timent sau loc de muncă, in care 
organizație de partid contribuția la 
reducerea consumului- de metal este 
mai mare sau mai mică. Și atenția, 
ajutorul sint orientate 
și firesc — 
muncă unde 
dificultăți sau 
treaga măsură 
creație.

„Programul, 
indicațiilor date de 
Nicolae Ceaușescu și la a cărui în
făptuire ne-am angajat cu toate for
țele, cuprinde 22 de măsuri — pre
cizează secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Atit cele 
care sint in curs de aplicare, cit și 
cele care urmează a fi materializate 
vor asigura, 
o economie 
metal".

Prioritară 
tru întregul 
acțiune de prim ordin : finalizarea 
soluțiilor în vederea tipizării con
strucției vagoanelor-marfă și cis
ternă pe două și patru osii, cu de
osebire a următoarelor subansam
ble : șasiu, frină, platforme, sistem 
de umplere și golire, cisternă și ac
cesorii. Pentru a pune cit mai re
pede la punct ultimele detalii teh
nice. comuniștii din întreprindere 
colaborează nemijlocit cu Centrul de 
Cercetare și Inginerie Tehnologică 
din Arad. Pină la sfîrșitul celui de 
al treilea trimestru din acest an. ti
pizarea — in construcția celor două 
tipuri de vagoane, cu mare pondere 
in producția întreprinderii — trebuie 
încheiată. Ceea ce s-a realizat pină 
acum dă certitudinea că. in cinstea 
și in intimpinarea marii aniversări 
de la 23 August, termenul prevăzut 
— cum. de fapt, si-au propus co
muniștii — va fi devansat, că și în 
acest colectiv există posibilități ca 
planul pe opt luni să fie îndeplinit 
înainte de ziua de' 23 August, iar 
planul pe întreg anul să fie reali
zat integral pină la data începerii 
lucrărilor celui de-al XIV-lea Con
gres.

Există in această modernă între
prindere rezultate, căutări care re
levă un tot mai susținut efort de 
gindire și creație, inițiativă, dăruire 
și pasiune în muncă. Comuniștii cu
nosc prea bine — din activitatea de 
zi cu zi, din confruntarea directă cu 
diversitatea problemelor pe care le 
impune o producție aflată în neîn
trerupt progres — că rezerve de re
ducere a consumului de metal mai 
pot fi găsite. Ei au o singură hotă- 
rire. la fel ca toți membrii colecti
vului : ca vagoanele pe care le vor 
produce să fie — din punct de ve
dere al parametrilor tehnici și func
ționali, al competitivității — cu mult 
superioare celor de pină acum. Exis
tă deci convingerea — din care iz
vorăsc inițiativele, faptele demne 

' de muncă ale comuniștilor — că nu
mai prin . valorificarea, cu ridicată 
eficiență, ia.- inteligenței tehnice >șb‘ 
afirmarea spiritului revoluționar, 
angajant in muncă, prin perfecțio
narea întregii activități se pot ob
ține rezultate pe măsura cerințelor și 
exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe . măsura exi
gențelor Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Virqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii

cum este 
spre acele locuri de 

comuniștii intîmpină 
nu au dat incă in- 
a capacității lor de

fundamentat pe baza 
tovarășul

pină la finele anului, 
de cel puțin 1000 tone

pentru comuniști, pen- 
colectiv este, acum, o

• La expoziția județeană de 
creație tehnico-științifică din Plo
iești, comisia inginerilor și tehni
cienilor de la Combinatul Petro
chimic Teleajen s-a prezentat cu 
14 exponate — produse și materiale 
noi — ne informează coresponden
tul nostru 
Dumitrescu. Dintre acestea, unele 
au menirea 
cerea importului. Menționăm 
doar citeva : 
materii prime românești P 530 și 
P 651, cu un spor de producție de 
1,5 milioane lei și cu un milion 
lei reducere la import ; aliaje ma- 
cromoleculare cu utilizări in indus
tria constructoare de mașini, elec
trotehnică și farmaceutică, cu un 
spor de producție de 15 milioane 
lei ; compoziție lubrifiantă pentru 
protecția anticorozivă a metalelor 
feroase, cu un spor de producție 
de 1,250 milioane lei ; poliproplle- 
nă granule pentru fibre sortul S 
702 și sortul B 200 pentru țevi, bu
telii, canistre, prezentate în vase 
speciale de sticlă, avînd specific de 
produs nou, precum și un sorti
ment de polistiren de uz general 
cu un punct de înmuiere ridicat și 
greutate moleculară mare GT, pre
zentat sub formă de granule în 
vas de sticlă etc. La toate aceste 
realizări caracterizate ca invenții, 
inovații, raționalizări și-au adus 
contribuția inginerul Doru Mihăiță, 
președintele C.I.T., inginerul Con
stantin Constantinescu, șef servi
ciu C.T.C., inginerul Vasile Ho- 
bincă, șeful secției a IX-a petro
chimie, . și inginera Luminița Moi
se, tehnolog la instalația unsori 
consistente.

voluntar loan Vergu
să contribuie la redu- 

aici 
aditivi pe bază de

tar, inginerul Mihai V. Stoleru. de 
la întreprinderea de Mașini Elec-« 
trice București (I.M.E.B.), ne-a 
scris că, an de an, colectivul de 
specialiști de la atelierul de pro
iectare și prototipuri s-a ocupat 
stăruitor de realizarea unor mo
toare cu parametri funcționali și 
de calitate la nivelul tehnicii mon
diale, capabile să răspundă tutu
ror exigențelor economiei naționa
le și pieței externe. Din acest co
lectiv fac parte specialiști cu ex
periență, cum sînt dr. ing. Eugen 
Niculescu. inginerii Ion Hirt și Pe
tre Tanță, subinginerii Lucian 
Enache și luliu Hossu, tehnicianul 
Gheorghe Paraschiv, maiștrii Ion 
Cruceru și Alexandru Radu ș.a., 
oameni preocupați permanent de 
promovarea noului, în stare să rea
lizeze in timp util proiecte de mo
toare electrice în varianta, tipo- 
dimensiunea și puterea solicitate 
de parteneri. Prin strădania lor, a 
întregului colectiv de la I.M.E.B., 
s-a ajuns ca de la 60 de tipuri de 
motoare cu gabarite mari si puteri 
reduse, cite se realizau prin anii 
’60, să se fabrice astăzi peste 800 
de variante și tlpodimensiuni, cu 
parametri funcționali net superiori 
de la an la an și cu un consum re
dus de metal și de energie elec
trică. Datorită calităților deosebite 
ale motoarelor fabricate, între
prinderea a reușit în ultimii ani 
să cucerească un loc fruntaș în 
exportul de astfel de produse pe 
piața externă, aflîndu-se chiar 
înaintea unor țări cu tradiție în 
acest domeniu.

Menționind că, inițial, respecti
vul atelier se găsea la marginea 
orașului, că — după informațiile 
pe care le dețin — „întreprinderea 
de gospodărie comunală nu are 
autorizație pentru, amplasarea aces
tui atelier in zona blocurilor de 
locuințe", semnatarii sesizării roa- 

. gă redacția să intervină la forurile 
în drept in vederea rezolvării aces
tei probleme. „Noi am inaintat 
atit consiliului popular al munici
piului, cit și celui al județului 
Constanța memorii în acest sens, 
dar nu a fost luată nici o măsură".

Așa stînd lucrurile, solicităm or
ganelor locale de stat respective 
să-și spună părerea în această 
privință.

• Cultura căpșunilor era pină 
nu de mult o ramură horticolă de 
bază în multe localități din preaj
ma orașului' Curtea de Argeș, între 
care .Valea lașului, Valea Danului 
și mai ales Albești. Corespondentul 
nostru voluntar dr. Ion Micuț, 
care trăiește și muncește de zeci 
de ani pe aceste meleaguri, pre
cizează într-o scrisoare trimisă re
dacției că in fiecare an se achizi
ționau din aceste comune mii de 
tone <de căpșuni, in bună parte 
destinate exportului, care aduceau 
țării valută de milioane de dolari, 
intrucît produsul era foarte căutat. 
De cîțiva ani însă, cultura căpșu
nilor s-a diminuat vertiginos. Anul 
acesta, pe piața orașului Curtea 
de Argeș s-au 
șuni, producția 
fiind de numai 
ce înseamnă o 
țială pentru economie. în încheie
re, autorul scrisorii iși exprimă pă
rerea ca organele de resort să cer
ceteze cauzele acestei situații și să 

-■ ia măsurile corespunzătoare pentru 
aducerea culturii căpșunilor cel 
puțin' la nivelul ei inițial, acestea 
fiind rentabile și căutate de consu
matori.

adus puține căp- 
din zona amintită 

citeva tone, ceea 
pierdere substan-

• Corespondentul nostru volun-

• O scrisoare sosită din muni
cipiul Constanța abordează din 
nou problema poluării fonice. în 
numele celor ce domiciliază în 
blocurile TL 1, TL 2, TM 2 și TM 
lb din str. Tulcei nr. 6—12, Viorel 
Tătaru și încă patru semnatari se
sizează că într-o clădire dărăpăna
tă ce urma să fie demolată, afla
tă în zona dintre aceste blocuri, 
în luna noiembrie 1987, întreprin
derea de gospodărie comunală și-a 
amenajat un atelier de lăcătușerie 
— „la distanțe de 15—30 m de lo
cuințele noastre...". Ceea ce i-a de
terminat pe oameni să se adreseze 
ziarului este faptul că, de la a- 
menajarea atelierului amintit și 
pină în prezent, locatarii celor 245 
apartamente sînt continuu afectați 
de zgomotele care provin de acolo. 
„Nu exagerăm cu nimic cind vă 
spunem că la întoarcerea de la 
muncă, pentru odihnă, ne vine să 
ne luăm lumea în cap de bubui
turile și ciocăniturile provocate de 
operațiile de îndoire a tablelor, de 
reparare a mașinilor pentru ridicat 
gunoiul și, în general, de zgomo
tul produs de acest atelier in' toată 
zona de locuințe". ' între altele și 
drept urmare a faptului că lucră
rile se execută atit în clădire, ..cit 
„mai ales în aer liber, în curtea 
atelierului".

• Folosind in mod judicios tim
pul de lucru, acordînd întreaga 
atenție aprovizionării ritmice cu 
materiile prime și materialele ne
cesare, intensificind acțiunile de 
economisire a energiei electrice, 
harnicul colectiv al întreprinderii 
de Bere din Hațeg este hotărit să 
întîmpine cele două mari eveni
mente din acest an — cea de-a 
45-a aniversare a sărbătorii națio
nale de la 23 August și Congresul 
al XIV-lea al partidului — cu re
zultate tot mai bune în întrecerea 
socialistă — ne scrie din Hațeg 
corespondentul nostru voluntar 
Nicu Sbuchea. Semnatarul scrisorii 
precizează că, de la Începutul a- 
cestui an și pină în prezent, oa
menii muncii din această Întreprin
dere au reușit să realizeze o pro
ducție suplimentară de peste zece 
milioane lei. în aceeași perioadă 
de timp, așa după cum susțin be
neficiarii, calitatea berii s-a îmbu
nătățit în mod considerabil.
• Centrala termică nr. 3 de pe 

strada Hațeg din CIuj-Napoca, la 
care sînt racordate blocurile noas
tre — se afirmă intr-o scrisoare a- 
dresată redacției de mai multe 
asociații de locatari din zonă — 
are o vechime de peste 25 de ani 
și un randament mai scăzut. Ne- 
dispunind de un contor de energie 
termică, consumul de gaz pentru 
încălzire și prepararea apei calde 
se stabilește în mod empiric, fo- 
losindu-se un dispozitiv cu totul 
rudimentar, ceea ce face ca noi 
să plătim taxe cu mult mai mari 
față de celelalte blocuri racordate 
Ia centrale termice mai moderne, 
în aceste condiții, se arată in în- 
cheierea scrisorii, vă ’rugăm să ne 
ajutați, intervenind la forurile 
competente și la G.I.G.C.L. Cluj 
pentru a se monta in vara aces
tui an un contor de energie ter
mică, .lșr citirile lunare făcute 
să fie afișate vizibil pentru a se 
putea urmări justa facturare a con
sumului.

Este o cerință îndreptățită față 
de care organele competente ale 
municipiului vor, manifesta solici
tudinea necesară.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

V

Unități turistice
O cimpie darnică și roditoare o- 

cupă cea mai mare parte a jude
țului Timiș. Dealurile Buziașului și 
ale Lugojului se pierd in plaiurile 
largi din zona muntoasă a Poienii 
Ruscăi. Așezarea geografică și cli
ma blinda, rețeaua bogată de căi 
ferate și de șosele moderne, cărora 
li se adaugă valorile cultural-artis- 
tice și etnografice creează condiții 
deosebite pentru desfășurarea tu
rismului în această parte a țării.

Cel ce coboară treptele Ruscăi, 
de la Padeș, prin Luncani. Tomești 
și Margina spre Făget, sau merge 
prin Nădrag și Crivina spre Jdioa- 
ra are de străbătut codri seculari 
și un peisaj de un pitoresc aparte.

Timișoara — reședința județului 
— cunoaște un mare aflux de vi
zitatori. Amplasată pe malurile 
Begăi, supranumită pe drept cu- 
vînt „orașul grădină", Timișoara 
este unul din marile centre econo
mice și culturale ale țârii. Nume
roasele sale obiective turistice a- 
testă o istorie multimilenară, dar 
și o permanentă deschidere spre 
prefaceri și progres. De un mare 
interes se bucură astăzi Muzeul 
Banatului, posesor al unor valoroa
se colecții de artă, arheologie, is
torie și științe ale naturii. Bastio
nul Cetății, rezervația de arhitec
tură populară bănățeană. Opera 
Română și Teatrul Național. Stră- 
bătind Timișoara, turistul află că 
primul tramvai electric a circulat 
aici în 1899. după cum Timișoara 
se poate mîndri și cu faptul că 
este primul oraș iluminat electric 
din Europa.

Bogate in tradiții cultural-artis- 
tice sint și orașele Lugoj și Sînni
colau Mare. De un mare interes se 
bucură și orașul Buziaș — oraș- 
stațiune, cu ape minerale carboga- 
zoase de mare eficiență terapeu
tică.

Zonă turistică de o mare frumu
sețe. județul Timiș beneficiază de 
numeroase hoteluri și hanuri care 
răspund tuturor exigențelor de 
confort. Astfel, in localitatea Fă
get, pe șoseaua națională Lugoj — 
Făget — Deva (DN 68 A), la 38 
km de Lugoj, hotelul „Padeșul", 
cu încălzire centrală, iși primeș
te oaspeții cu 42 de locuri de 
cazare.' La 9 km de Lugoj, intr-o 
întinsă livadă de meri, este am
plasat hanul ,Ana Lugojana" care 
dispune de 24 de locuri de cazare 
și de un restauiant renumit prin 
preparatele sale culinare. Pe șo
seaua Timișoara — Deta — Stamo- 
ra Moravița, turiștii se pot opri la 
hanul „Tlmlș-Șag", cu 77 de locuri 
de cazare, cu încălzire centrală și 
cu un restaurant cu o capacitate 
de peste 200 locuri la mese

în orașul Deta. pe aceeași șosea 
națională, la 43 km de Timișoara 
se află modernul hotel „Turist" 
care funcționează în tot timpul a- 
nulul, cu 13 camere (26 de locuri 
de cazare) și cu un spațios restau
rant. Buziașul dispune $1 el de un

Matei, din comuna Corvin, autoarea scrisorii 
redacției, are bani depuși, ca parte socială, 
Legii 29/1978. In timpul cercetării s-a stabilit 
respectivă să i se restituie integral si ime-

Rubricâ realizata de Ncculal ROȘCA

în județul Timiș
frumos hotel — „Silagiu" 
care turiștii pot poposi atit vara, 
cit și iarna. Pe șoseaua Timișoara 
— Buziaș se află popasul rustic 
„Albina", unde se poate face plajă 
intr-un cadru pitoresc. Renumitele 
specialități culinare bănățene 
servesc la braseria popasului, 
cei care vor să înnopteze aici 
la dispoziție locuri . de cazare 
căsuțe special amenajate.

în estul județului, la 7 km 
Lugoj, pe șoseaua internațională 
Timișoara — Lugoj — București, 
intr-un cadru pitoresc, se află po
pasul turistic „Coștei" și braseria 
„Parc", Riul Timiș care curge în 
imediata apropiere este amenajat 
pentru plajă și pentru camping.

în fotografie : Hanul „Ana Lu- 
gojana".

Județul Suceava dispune de foarte 
multe animale. Ceea ce înseamnă, pe 
lingă aportul însemnat Ia constituirea 
fondului centralizat de lapte și carne 
al statului, importante resurse pentru 
producerea biogazului. Dacă mai a- 
dăugăm și faptul că in majoritatea 
localităților urbane din județ există 
stații de epurare a apelor uzate, a- 
vem o imagine de ansamblu a mari
lor posibilități in acest domeniu. De 
altfel se poate afirma că există chiar 
o anumită experiență în producerea 
și folosirea biogazului. La întrenrin- 
derea de Stat pentru Creșterea și în- 
grășarea Porcilor (I.S.C.I.P.) Verești, 
spre exemplu, stația de producere a 
biogazului, cu o capacitate anuală de 
600 tone combustibil convențional, 
pusă in funcțiune la sfîrșitul anului 
trecut, are o importanță deosebită 
pentru unitate. Pină atunci secția de 
preparare a fainei proteice pentru 
hrana animalelor mai mult stătea 
decit funcționa. A fost repusă în 
funcțiune, folosind drept combustibil 
biogazul. Unitatea își prepară acum 
singură făina proteică, la costuri mult 
mai scăzute. Ceva mai mult, in pe
rioada de timp friguros, stația de 
biogaz va asigura și o bună parte 
din combustibilul necesar centralei 
termice. Astfel se vor încălzi mater
nitățile pentru animale, sediul admi
nistrativ. blocul cu 20 apartamente 
și căminul de nefamiliști din incin
ta unității.

La Complexul pentru Creșterea și 
îngrășarea Tineretului Taurin din 
Spătărești există, din anul 1987. un 
rezervor metalic de 10 metri cubi, iar 
în 1988 a mai fost montat unul de 
50 metri cubi. Biogazul produs asi
gură necesitățile cantinei, precum și 
încălzirea apei pentru prepararea fu
rajelor și a lactosilului. Dar instala
ția funcționează numai in perioada 
de timp călduros. în această vară re
zervorul va fi izolat termic și i se 
va asigura pornirea prin încălzire. 
Și Ia Complexul de îngrășare a Tau
rinelor din Rădăuți — la fel. Cele 
două bazine metalice de cîte 60 me-

tri cubi, care funcționează numai 
vara, urmează să fie izolate termic 
pentru a le asigura funcționalitatea 
pe o perioadă mai îndelungată a a- 
nului.

Deci s-ar putea spune că avanta
jele folosirii biogazului sînt evidente 
și că nu ar mai necesita pledoarii 
pentru utilizarea lui efectivă. în ciu
da acestor evidențe, a marilor resur
se pentru producerea lui, numărul 
unităților zootehnice care au instala
ții pentru valorificarea biogazului

cei aproape trei ani ce au trecut de 
la primul termen de punere în func
țiune a stației s-a pierdut o cantitate 
de biogaz echivalentă cu peste 400 
tone combustibil convențional ! Iar 
cei 1,5 milioane lei pe care antrepriza 
de construcții-montaj i-a plătit ca 
penalizări nu încălzesc pe nimeni.

Ce face direcția agricolă județea
nă pentru impulsionarea activității 
de extindere a instalațiilor de biogaz 
în unitățile zootehnice 7 „După defi
nitivarea, în acest an, de către Con-

Energia neconvențională

CENTROCOOF : Din verificarea documentelor de 
evidență contabilă, precum și din discuțiile purtate 
eu mai multe persoane — în prezența unor delegați 
ai Comitetului Județean Buzău al P.C.R. și Consiliu
lui Popular Județean — a rezultat că, intr-adevăr, la 
Cooperativa de Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor din comuna Rușețu, județul Buzău, s-au 
comis mai multe nereguli. Astfel, in perioada ianua- 
rie-octpmbrie 1988, mortalitatea la păsări a ajuns 
pină la 31 la sută, cu mult peste coeficientul admis, 
în consecință, s-a imputat gestionarei Constanta Ie- 
puran, soția președintelui cooperativei, suma de 83 537 
lei.' Aceasta a făcut contestație la Judecătoria Buzău 
și acțiunea este in curs de judecată. S-a mai con
statat că au fost plătiți nelegal, in plus, la transpor
tarea păsărilor. 30 713 lei, sumă ce a fost imputată 
președintelui cooperativei. în răspuns se mai preci
zează că organul de conducere colectivă al UJECOOP 
Buzău a hotărit sancționarea disciplinară a președin
telui C.P.A.D.M., Ion Iepuran, și a contabilului-șef. 
precum și inlocuirea gestionarei de la păsări.

Centrala Antrepriză Generală de Construcții-Mon- 
taj București : Referitor la sesizarea grupului de lo
catari ai blocului M-35, Aleea Barajul Dunării nr. 3, 
sectorul 3, prin care se reclamă degajarea în atmos
feră a prafului de ciment, precum și producerea de 
zgomote peste nivelul admis, datorită activității sta-

putea foU>si dejecțiile în instalații 
mici. Dar pentru aceasta nu există 
încă documentație omologată. De re
marcat că asemenea instalații mici 
sînt foarte eficiente deoarece durata 
de recuperare a investiției este de 
numai 2.7 ani".

Referindu-ne la activitatea consi
liului popular județean menționăm că 
unităților subordonate acestuia le re
vine sarcina realizării în 1989 a unei 
producții de biogaz echivalente cu 
1 900 tone combustibil convențional.

țieî de betoane din apropiere, vă comunicăm urmă
toarele : Prin măsurile luate in anii anteriori, s-a 
diminuat considerabil emanarea în atmosferă a 
pulberilor de ciment ca urmare a instalării unor fil
tre, electrolitice la toate silozurile de ciment. S-a 
dispus Antreprizei Construcții-Montaj nr. 6 să ia 
măsuri pentru întreținerea și desfundarea periodică 
a acestor filtre, precum și pentru gresajul motocom- 
presoarelor in vederea diminuării nivelului zgomo
tului produs prin funcționarea acestora. în privința 
dezafectării stației, menționăm că această măsură 
este preconizată să fie realizată in momentul defi
nitivării ansamblurilor de locuințe și dotărilor social- 
culturale din zonă.

Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de 
Producție Timiș : Din cercetările efectuate rezultă că 
Sînziana 
adresate 
conform 
ca suma 
diat. Banca pentru Agricultură și Industrie Alimen
tară Sînnicolau Mare a și livrat banii în contul C.A.P., 
autoarea declarîndu-se mulțumită de modul în care 
a fost soluționată scrisoarea sa.

promovate note de comandă pentru 
alte 12 noi obiective, cu o capacitate 
de 137,5 tone combustibil, convențional 
pe an — ne spune inginerul Florin 
Cerlincă, responsabil pentru proble
mele energetice la consiliul popular 
județean. Dar Comisia Centrală de 
Avizare a Investițiilor nu a aprobat 
încă indicatorii tehnico-economici 
pentru aceste obiective. Oricum, de
punem în continuare eforturi pentru 
a construi noi obiective, în locuri în 
care există resurse, încît să ajungem

larg utilizată, deplin valorificată

Resurse există, dar nu se valorifică singure
este mult prea mic. E drept, la Com
plexul pentru îngrășarea Taurinelor 
Dărmănești, al întreprinderii de In
dustrializare a Cărnii, se află în con
strucție o stație asemănătoare ce
lei din Verești.
care avea primul termen de punere 
în funcțiune în noiembrie 1986, 
încă nu se știe dacă va funcționa 
în 1989. De ce 7 “ '
— ne-a spus Sabin 
nician în domeniul 
la întreprinderea de 
zare a Cărnii Suceava — lucrătorii 
brigăzii din Rădăuți a Trustului An
trepriză Generală de Construcții- 
Montaj Suceava, cu care am contrac
tat lucrarea, nu și-au făcut datoria, 
în ultima perioadă, ritmul de muncă 
s-a mai intensificat, dar punerea în 
funcțiune a stației în acest, an este; 
condiționată de terminarea fer- 
mentatorului și a anexelor a- 
cestuia, astfel ca In august să 
se poată face probele. Altfel va 
mai trece un an". încă un an 1 In

Numai că aceasta,

„Pentru că 
Cornea, teh- 

investițiilor 
Industriali-

siliul Național pentru Știință și Teh
nologie. a soluțiilor constructive și 
tehnologiilor pentru stațiile de biogaz 
utilizabile la ingrășătoriile de tauri
ne — ne spune inginerul Ion Păcurau, 
șeful compartimentului investiții la 
amintita direcție — am alcătuit un 
program pe 1989 care prevede con
struirea a 5 instalații de biogaz cu 
capacități de 50 metri cubi. la com
plexele de îngrășare a taurinelor Ră
dăuți, Spătărești, Călinești, Hînțești 
și Șasea. Am întocmit, totodată, docu
mentațiile tehnice care au fost înain
tate Ministerului Agriculturii pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-eco- 
nomici. Documentațiile sînt simple și 
ușor de executat în regie proDrie de 
către unitățile menționate. Trebuie 
doar ca Ministerul Agriculturii să-și 
dea mai repede avizul. în afară de 
acestea, în cooperativele agricole din 

• județ există 56 ferme de vaci, în
I.A.S.-uri 10 și una la Stațiunea de 
Cercetări Agricole Suceava, unde 
pentru producerea biogazului s-ar

Instalațiile existente la stațiile de 
epurare a apelor uzate de la Suceava 
și Cimpulung Moldovenesc realizează 
o producție anuală echivalentă cu 
1200 tone combustibil convențional. 
Instalații de producere a biogazului 
există și la stațiile de epurare a ape
lor uzate din Rădăuți, Vatra Dornel 
și Gura Humorului. Există, dar... nu 
produc. Dacă cele din Rădăuți și Va
tra Dornei trebuiau să fie puse în 
funcțiune în 1988, cea de la Gura Hu
morului trebuia să producă încă din 
august 1987. Constructorii amintitului 
trust au intîrziat lucrările, iar cele 
executate sînt necorespunzătoare ca
litativ. Lucrări pe care beneficiarii 
le-au luat în sarcina lor astfel încît 
se speră ca în acest an să producă 
biogaz. Dar și așa capacitățile de 
producere a biogazului la unitățile 
subordonate consiliului popular jude
țean nu ar atinge decît 1 500 tbne 
combustibil convențional. Or. sarcina 
pe acest an este de 1 900 tone. Ce se 
face pentru îndeplinirea ei 7 „Au fost

totală prevăzută pela capacitatea 
acest an“.

în domeniul 
ției, programul . 
tul pentru Problemele Consiliilor 
Populare prevede ca în 1989 să se 
producă o cantitate de biogaz echiva
lentă cu 43 tone combustibil conven
țional. Dar cele 88 instalații existente 
au o capacitate totală de numai 26 
tone. Instalațiile existente sînt loca
lizate în 32 comune și 2 orașe. în 
comuna Mușenița, de exemplu, 11 
gospodari au instalații de producere 
a biogazului. Ia Frătăuții Noi — 9, 
cîte 6 la Grănicești și Valea Moldovei, 
cite 5 la Șiret și Zvoriștea. Instalații 
asemănătoare s-au construit și în co
munele Dorna Arini. Iacobeni, Pa- 
naci. Crucea. Slatina și Șaru Dornei, 
situate în zona montană a ludețului. 
în schimb. în alte peste 40 de comu
ne, între care Baia, Drăgușeni-Oni- 
ceni. Cornu Luncii, Horodniceni, Fîn- 
tînele, Ipotești, Moara, Preutești, Sal-

gospodăriilor popula- 
primit de la Comite-

cea, Mitocu Dragomirnei, nu există 
nici o instalație. Se invocă lipsa ma
terialelor de construcții. Dar exem
plul comunelor în care există mai 
multe asemenea instalații infirmă a- 
cest motiv. De fapt este vorba de lip
sa de interes a unor consilii popu
lare de a valorifica aceste resurse de 
energie. Am încercat un dialog cu 
cîțiva primari din comune in legă
tură cu stadiul de îndeplinire a pro
gramelor de valorificare a resurselor 
energetice neconvenționale. De fle
care dată, răspunsul e același : „Deo
camdată nu s-a realizat nici un o- 
bieotiv în domeniul valorificării sur
selor neconvenționale de energie". De 
parcă acestea ar fi trebuit să se rea
lizeze singure sau de către cineva 
din afara comunei, fără implicarea 
organelor locale ale. puterii de stat ! 
Se invocă motive peste motive, dar 
nu se spune nimic de vreo acțiune 
pentru a explica cetățenilor avan
tajele instalațiilor de producere 
a biogazului. pentru sprijinirea aces
tora. Nici consiliul popular județean 
nu a întreprins vreo măsură eficien
tă pentru activizarea în acest sens 
a membrilor birourilor executive ale 
consiliilor populare comunale. După 
cum tot acest organ trebuie să-i de
termine pe constructori să-și facă 
datoria pe șantierele unde se con
struiesc instalații de producere a bio
gazului.

Desigur, aria problemelor privind 
valorificarea în județul Suceava a 
surselor de energie neconvențională 
— în speță a biogazului — este mult 
mai vastă. Unele depind de factori 
de sinteză centrali, dar cele .mai 
multe — de activitatea organelor de 
conducere locale, a cărei eficiență in 
acest domeniu trebuie să se măsoare 
în... tonele de combustibil convențio
nal economisite prin folosirea bio
gazului.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scînteii
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Producții suplimentare prin folosirea 
cu indici superiori a instalațiilor

DE LA BINE
SPRE FOARTE BINE

(Urmare din pag. I)

în noul peisaj industrial al mu-, 
nicipiului Roman, chimia și-a fău
rit un bun renume, la baza căruia 
se află efortul permanent de auto- 
depășire al colectivului de la între
prinderea de Fire și Fibre Poliami- 
dice, -răspunderea comunistă și an
gajarea revoluționară dovedite prin 
prestigioasele realizări obținute. Ar
gumentul cel mai convingător care 
atestă preocupările statornice ale 
celor peste 2 500 de oameni de aici 
de a-și înscrie activitatea pe coordo
natele calității și eficienței il con
stituie acordarea, pentru a treia 
oară consecutiv, a ..Ordinului Mun
cii" clasa I. Hotărirea de a-și ampli
fica de la o perioadă la alta bunele 
rezultate este demonstrată și de fap
tul că planul pe 3 ani și 8 luni din 
actualul cincinal a fost îndeplinit la 
toți indicatorii economico-finahciari 
cu o lună mai devreme, succes care 
relevă înalta responsabilitate cu care 
colectivul acționează pentru a in- 
tirapina marea sărbătoare națională 
de la 23 August și Congresul al 
XlV-lea al partidului cu substanția
le sporuri de producție.

„Suportul rezultatelor obținute — 
ne-a spus ing. Mihai Zachia. directo
rul întreprinderii, il reprezintă in 
primul rind potențialul tehnic, or
ganizatoric și de muncă al colecti
vului, experiența pe care am dobin- 
dit-o in ultimii ani. Stau mărturie 
in acest sens eforturile făcute, în
cununate de multe performanțe, 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați la toate instalațiile, înnoirea

Multe noutăți tehnice de mare randament
Combinatul de Lianți și Azboci

ment din Fieni s-a impus, prin rezul
tatele remarcabile pe care le-a obți
nut in mod sistematic, ca unitate- 
etalon în industria cimentului. Aici a 
fost construită și. ■ pusă in func
țiune, la indicația secretarului ge
neral ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prima linie teh
nologică pe sistem uscat de 3 000 
tone clincher pe zi. care a atins pa
rametrii proiectați intr-un timp re
cord, experiența dobindită fiind ex
tinsă apoi și la alte capacități simi
lare. De altfel, și alte realizări teh
nice deosebite ale muncitorilor și 
specialiștilor din combinat au fost 
preluate și generalizate. Se poate 
afirma, cu deplin temei, că aici s-a 
constituit o adevărată școală in do
meniul fabricației cimentului, o scoa
lă unde lecția competentei și a spiri
tului de răspundere se însușește te
meinic.

Căutările acestui colectiv pentru 
sporirea cantitativă și calitativă a 
producției nu încetează insă nici o 
clipă. După cum a ținut să preci
zeze inginerul Ion Simionescu. direc
tor tehnic al combinatului, răspun- 
zînd chemării adresate de organizația 
județeană de partid Constanța, colec
tivul unității este pe deplin mobilizat 
pentru creșterea producției prin utili
zarea intensivă a instalațiilor și re
ducerea consumurilor de energie 
electrică și gaze naturale. Toate aces
tea in condițiile în care, de mai mult 
timp, aici se obține o producție zil
nică superioară prevederilor din pro

și modernizarea continuă a produc
ției, sporirea eficienței întregii ac
tivități prin instituirea unui regim 
sever de economisire a materiilor 
prime, a energiei și combustibilului. 
Ținînd seama de exigențele benefi
ciarilor interni și externi, am acor
dat și acordăm o atenție deosebită 
adaptării la aceste cerințe; Printre 
altele, in ultima perioadă am înlo
cuit sortimentele clasice, care asigu
rau un grad scăzut de valorificare a

La întreprinderea de Fire și Fibre Poliamidice din Roman

materiei prime, cu altele noi, cum 
sint : fibrele poliamidice tip bumbac, 
firele textile rotosetate. firele teh
nice destinate sectoarelor prioritare 
ale economiei naționale. Am reușit, 
de asemenea, să dublăm producția 
livrată la export, care este acum de 
nivel tehnic “mondial și chiar peste 
acest nivel. înfăptuirea neabătută a 
programelor de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a proce
selor de producție ne-a permis să 
depășim productivitatea muncii pla
nificate cu aproape 8 la sută și să 
reducem cu 25 lei cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă".

Acționind în continuare pe aceeași 
linie, colectivul de chimiști de la 
Roman situează acum in centrul 
preocupărilor, aplicarea unor noi so

iect, iar consumul specific de ener
gie este comparabil cu cele mai scă
zute consumuri care se înregistrează 
pe plan mondial.

Cum se acționează concret ? O 
atenție specială se acordă planificării 
•reparațiilor. Doar atunci cind se con
stată, pe baza unor teste și măsu
rători exacte, că starea tehnică a 
componentelor intens solicitate ale 
utilajelor este încă bună, se acceptă 

La Combinatul de Lianți și Azbociment din Fieni

prelungirea duratei de funcționare, 
economisindu-se in acest fel materia
le și manoperă. Iar asemenea situații 
apar ca urmare a faptului că lucră
rile de reparații se situează la un 
nivel calitativ ridicat. Astfel se asi
gură menținerea la cote maxime a 
parametrilor tehnici ai utilajelor și 
instalațiilor, aceasta fiind una din 
premisele majore ale realizării unor 
producții constant, ridicate și folosi
rii raționale a energiei.

Pe de altă parte, in activitatea ci- 
mentiștilor din Fieni a fost instituită 
practica de a se folosi perioadele de 
reparații și pentru a se aplica noi 
măsuri de modernizare, cele mai 
multe dintre acestea constituind crea
ții tehnice ale muncitorilor și cadre
lor tehnice de aici. Este de remarcat 
că majoritatea specialiștilor, in frun
te cu cei din conducerea combinatu

luții. tot mai eficiente, in vederea 
creșterii gradului de valorificare a 
materiilor prime prin introducerea 
în fabricație a unor sortimente noi 
de fire textile cu lumen, care asigu
ră un grad de umplere a tricotaje
lor cu peste 20 la sută mai mare de- 
cit firele clasice și ale căror pro
prietăți sint identice cu cele ale fi
relor naturale. De asemenea, prin- 
tfecerea la fabricația de masă a 
granulelor poliamidice cu viscozita- 

te ridicată și cu grad înalt de plas- 
tifiere va fi pusă la dispoziția be
neficiarilor materia primă necesară 
obținerii unor produse cu perfor
manțe ridicate.

Ca pretutindeni in întreprindere, 
in secțiile cord și fir textil, după 
cum ne precizează inginerii Maria 
Țibulcă și Liviu Bujor, intregul co
lectiv este mobilizat pentru ca ma
rile evenimente ale acestui an să fie 
intimpinate cu rezultate cit mai 
bune in producție. Reținem faptul 
că printr-o mai bună organizare a 
activității. în luna august producția 
de fire textile răsucite, cu o valoa
re foarte ridicată, va crește cu cir
ca 40 la sută. Totodată, va spori 
producția de fire poliamidice de ca
litate ridicată, solicitate și aprecia

lui, sint autori ai unor soluții tehni
ce originale care asigură creșterea 
randamentului utilajelor. Așa se ex
plică de ce reușitele în acest dome
niu sint numeroase. Un colectiv con
stituit din inginerii Constantin Măn- 
doiu, Adriana Meaotă și Constantin 
Cuculea, de pildă, a conceput și 
realizat un nou separator, cu para
metri superiori, la moara de ciment 
nr. 10, care asigură un spor de pro

ducție de 10 la sută și reducerea con
sumului de energie electrică cu 
2 kWh pe tona de ciment. între rea
lizările de dată recentă se numără, 
de asemenea, introducerea procedeu
lui electrochimie de desprindere a 
plăcilor ondulate de azbociment de pe 
tamburul de formare, elaborat de in
ginerul Corneliu Oancea și maistrul 
Ion Pătrașcu. Acest mod de a con
duce și organiza activitatea produc
tivă, care include ca o componentă 
esențială implicarea specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii în rezol
varea problemelor pe care le ridică 
producția se dovedește a fi deosebit 
de eficient. Realizările pe 7 luni de
monstrează acest lucru : 84 000 tone 
ciment, 35 000 mp plăci, 20 km tuburi 
din azbociment și 7 200 tone var peste 
prevederi. 

te de partenerii externi. Cu forțe 
proprii a fost concepută și finali
zată de curînd o linie modernă de 
sortare și ambalare a firelor tehnice, 
care asigură reducerea cheltuielilor 
de ambalare a producției pentru ex
port cu peste 2 000 lei pe tonă și o 
creștere a gradului de protecție pe 
timpul transportului.

La Roman, un coletciv tînăr. din- 
tr-o modernă ctitorie a Epocii 
Nicolae Ceaușescu aduce, în această 
perioadă de puternică emulație, prin 
temeinicia lucrului bine făcut, prin 
fapte c]e muncă prestigioase, noi ar
gumente care ilustrează că sint asi
gurate toate condițiile necesare pen
tru indeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan. Mobilizați exemplar, 
chimiștii de aici s-au angajat ca in 
cinstea sărbătorii de la 23 August să 
producă și să livreze suplimentar 
peste 1 500 tone fire tehnice și 1 000 
tone fibre poliamidice. iar in intimpi- 
narea Congresului al XlV-lea al 
partidului să-și intensifice întreaga 
activitate consacrată îndeplinirii pla
nului pe intregul an. propunindu-și 
intre altele ca, pe baza măsurilor 
tehnice și organizatorice întreprinse, 
să reducă cu 7 zile perioada de re
vizie generală a instalațiilor și să 
recupereze circa 300 tone caprolac- 
tamă. Onorarea exemplară a angaja
mentelor este aici proba maturității 
depline, a răspunderii și abnegației 
cu care se acționează.

Ion TALPA 
corespondentul „Scinteii"

însuflețiți de chemarea adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii de 
a îndeplini planul pe opt luni in 
cinstea zilei de 23 August si sarci
nile pe intregul an in intimpinarea 
Congresului al XlV-lea al partidului, 
colectivul combinatului a stabilit noi 
măsuri pentru sporirea producției 
zilnice. în aceste zile, subinginerul 
Ion Radu.. inginerul Dan Tonta și 
maistrul Constantin Oprea pregătesc 
trecerea la utilizarea treptei a doua 
de separare a făinii, in vederea creș
terii indicelui intensiv de utilizare al 
morii de făină. Totodată, inginerii 
Mihai Satala, Constantin Diăconescu 
și subinginerul Cristian Apostol se 
ocupă de optimizarea funcționării us- 
cătorului de marnă, care, pe măsură 
ce randamentul cuptorului de 3 000 
tone clincher pe zi a fost îmbunătățit, 
a devenit „loc îngust". Alte asemenea 
acțiuni se află in actualitate. Luind 
în calcul eficienta lor. precum și spo
rul substanțial de producție înregis
trat de la începutul anului, comite
tul de partid al combinatului, consi
liul oamenilor muncii au estimat 
realizarea planului la producția fizică 
pe opt luni la data de 20 august, iar 
a celui anual — în cinstea celui de-al 
XlV-lea Congres al partidului. Este 
un..angajament pe care acest colectiv 
il va înfăptui, fără îndoială, in mod 
exemplar.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii" 

recția precizării măsurilor ce tre
buie întreprinse neîntirziat pentru 
ca absolut toate problemele planu
lui să fie soluționate la vreme.

Tocmai aceste premise favora
bile au fost pe deplin fructificate 
in dezbaterile care au urmat. O 
notă specifică a acestora a consti
tuit-o faptul că nu au vorbit prea 
multi oameni, deși înscrieri la cu- 
vint au fost destule. Cei 9 vorbi
tori s-au impus atenției prin cali
tatea de a fi conciși. ia obiect, rea- 
lizind o adîncă pătrundere în mie
zul lucrurilor, punînd degetul pe 
rană atunci cind a fost cazul.

întreg fondul discuției s-a pola
rizat in jurul a trei mari proble
me. Prima dintre ele privește re
ducerea drastică a consumurilor de 
materiale, mai ales de metale și 
îndeosebi de argint, produs cu 
mare greutate in balanța aprovi
zionării tehnico-materiale. Din 
acest punct de vedere lucrurile au 
fost întoarse pe toate fetele, con- 
turindu-se nu numai concluzia, ci 
și hotărirea de a căuta neîntirziat. 
cu participarea tuturor forțelor în
treprinderii, soluții pentru dimi
nuarea consumurilor. Semnificati
vă in acest sens a fost poziția di
rectorului general al centralei de 
resort, ing. Ion Geambașu. care, 
față de păsuirea pe care o cerea 
șeful unuia dintre colectivele de 
cercetare-proiectare din întreprin
dere în rezolvarea acestei proble
me. a replicat scurt : „Nu este 
timp pentru așa ceva. Trebuie să 
ne așezăm cot la cot să analizăm 
și să găsim grabnic măsurile adec
vate pentru înscrierea în noile 
consumuri normate. în nici un caz 
nu trebuie să așteptăm soluții de 
la alții. Soluțiile trebuie să le gă
sim noi. cei ce lucrăm in acest do
meniu".

Un spațiu larg a fost consacrat 
de vorbitori deopotrivă ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al tu
turor produselor pentru a le situa 
la pivelul celor mai bune exem
plare existente azi pe piața mon
dială. „Nu stăm deloc rău cu ca
litatea produselor — sublinia ing. 
Traian Cănescu, directorul tehnic 
al întreprinderii — dar trebuie să 
recunoaștem că este incă mult Ioc 
pentru mai bine în această privin
ță. Să nu pierdem din vedere că 
progresul tehnic operează rapid in 
domeniul nostru de activitate. De 
aceea, trebuie să facem apel la 
toate pirghiile In această privință, 
mergind de la ridicarea calității 
muncii de concepție si proiectare 
și pină la întărirea disciplinei Ia 
locul de muncă, ridicarea nivelului 
de conștiință al oamenilor, astfel 
incit problema calității să devină 
un subiect definitiv închis". în a- 
ceeași ordine de idei, șeful de a- 
telier. Ion Alexandru, releva ideea 
că. in actuala perioadă, calitatea 
producției trebuie să fie o cauză 
a tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere, și nu doar a contro
lului de calitate, angaiindu-se în 
acest sens să întărească autocon
trolul in compartimentul pe care-1 
conduce. Dezvoltind ideea. tova
rășul Nicolae Onuț. șeful atelie
rului prese mecanice, a pledat pen
tru reactivarea cercurilor calității 
care altădată s-au dovedit deose
bit de eficiente.

în acest cadru s-a impus în dis
cuție și problema ridicării in con
tinuare a nivelului pregătirii for
ței de muncă, subliniindu-se ideea

Soare Lisman. Tudor Anghel,
muncitor turnător maistru

Ion Dună. Ion Alexandru,
șef de secție șef atelier

Dinu Bucur, Bogdan Nisipeanu.
subinginer șeful sectorului de

cercetare-proiectare I

că dotarea tehnică și tehnologică 
bună pe care o are „Electroapara- 
taj" trebuie să impună în viitorul 
apropiat abordarea unor produse 
de export care astăzi nu intră incă 
in nomenclatorul întreprinderii. 
Pentru aceasta este nevoie și de o 
adecvare a calificării oamenilor. 
„Asimilarea de produse noi pune 
cu acuitate și problema sporirii e- 
fectivelor în domeniul cercetării și 
proiectării" — aprecia directorul 
tehnic al întreprinderii.

Desigur, și alte aspecte „de a- 
mănuht" ale desfășurării produc
ției au reținut atenția participan- 
ților la adunare. întreg peisajul 
dezbaterilor a lăsat să se degaje 
concluzia că si intr-o unitate răs
plătită de-a lungul anilor cu nu
meroase distincții ale hărniciei 
este loc pentru mai bine atunci 
cind colectivul in ansamblul său 
dovedește voință de autodenășire, 
conștiința faptului că drumul per
formanței este un drum continuu 
deschis.

în cazul de față s-a vădit cu 
pregnantă actualitatea cerinței for
mulate de secretarul general al 
partidului ca prin modul lor de 
desfășurare adunările generale ale 
oamenilor muncii să se afirme ca 
foruri supreme ale autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești, in 
măsură să determine creșterea răs
punderii tuturor oamenilor mun
cii, in tripla lor calitate de pro
prietari. producători și beneficiari 
față de dezvoltarea și întărirea 
proprietății socialiste, administra
rea și gospodărirea eficientă a a-

Horea Sanda, 
maistru

Onuj Nicolae, 
șef atelier

vuției naționale. Or. în adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
„Electroaparataj" s-a simțit din 
plin că cei ce participau la lucră
rile acestui for democratic aveau 
clară conștiința misiunii cu care 
fuseseră investiți.

Dincolo de multitudinea aspecte
lor puse în discuție, absolut toți 
participanții la discuție au expri
mat hotărirea intregului colectiv 
muncitoresc din această unitate-e- 
talon a industriei electrotehnice 
românești de a înfăptui exemplar 
angajamentul pus in fata sa de 
organul de conducere colectivă : 
realizarea planului pe 8 luni pină 
in ajunul marii sărbători de Ia 23 
August și a planului anual pină la 
sfirsiiul lunii octombrie.

Evidențiind inalta semnificație 
revoluționar-patriotică a acestei 
hotăriri. vorbitorii și-au exprimat, 
totodată, in cuvinte calde, satis
facția pentru Hotărirea adoptată de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie a.c. ca. la al XlV-lea Con
gres. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reinvestit in inalta funcție 
de secretar general al partidului — 
chezășia sigură a realizării măre
țului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism. Un omagiu adus de un 
destoinic detașament al clasei 
noastre muncitoare celui mai brav 
fiu al poporului român, ilustrului 
conducător de partid și de stat — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ioan ERHAN

SATUL CONTINUĂ BĂTĂLIA PENTRU MARILE RECOLTE
BUZĂU:

Irigații pe suprafețe cit mai întinse, 

din orice sursă de apă
în județul Buzău, media precipi

tațiilor înregistrată in luna iulie nu 
a depășit 2,5 'litri pe metru pătrat, 
situație care i-a indirjit și mai mult 
pe lucrătorii ogoarelor buzoiene in 
iupta lor de zi si noapte pentru a 
asigura apă. . cit mai multă apă 
plantelor. Practic. 24 de ore. din 
24. oamenii muncii de la întreprin
derea de Execuție și Exploatare a 
Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare 
Buzău, cooperatorii si alte forțe ale 
satelor intreprind acțiuni susținute 
pentru a dirija întreaga cantitate de 
apă disponibilă la ci mp și. in gră
dini. „Din cele 42 522 ha pe care le 
avem in sistem irigat — ne spune 
inginerul Radu Meșterelu. șeful 
compartimentului de exploatare din 
cadrul I.E.E.L.I.F. Buzău — acordăm 
prioritate irigării culturilor de legu
me, sfeclă de zahăr, porumb, floa- 
rea-soarelui. soia, celor 9 042 hecta
re-cu plante de nutreț, 3 380 hecta
re cu vii și pomi, precum si cultu
rilor duble. Cumulînd. la zi. udări
le realizate se ridică la peste 64 000 
hectare, suprafața zilnică stabilită 
de 1 038 ha fiind in permanentă de
pășită cu 150—200 hectare".

Traversind județul de ia Săhăteni 
la Balta Albă, am constatat că iri
gațiile se desfășoară sub semnul 
urgenței și al responsabilității depli
ne. prezenta oamenilor in cimp atit 
ziua, cit și noaptea pentru efectua
rea operativă a udărilor constituind 
o garanție in plus a faptului că rea
lizarea producțiilor planificate — 
chiar și in condiții de secetă — este 
pe deplin posibilă. La fermele în
treprinderilor agricole de stat Să
hăteni. Buzău. Cilibia și Rimnicu- 
Sărat, Ia cele ale Stațiunii de Cer
cetare și Producție Legumicolă Bu
zău și ale Asociației de Sere și So
larii, precum și in marele bazin 
legumicol din Consiliul Agroindus

trial Săgeata au fost organizate e- 
chipe. de udători. cazate in cimp. 
in vagoarre-dormitor, care zi și noap
te asigură apa necesară plantelor.

Ca și in verile trecute. I.E.E.L.I.F. 
Buzău asigură asistenta tehnică ne
cesară și inlăturarea operativă a 
defecțiunilor ce apar in sistem sau 
la stațiile de pompare. în noaptea 
de duminică spre luni, la stația Găl- 
binași căzuse un motor. După nu
mai trei ore, datorită intervenției 
prompte a echipei conduse de mais
trul Ion Iordâche. stația -și-a reluat 
funcționarea la parametrii normali. 
Apoi — fuga la stațiile de la Mă- 
răcineni și Găvănești, unde apăru
seră probleme ce nu sufereau nici un 
fel de aminare. la prizele de capta
re. în jurul orei 11, prin .stația ra
dio il auzim pe maistrul Iordâche 
informind dispeceratul că agregate
le de la cele două stații funcționea
ză. bine și asigură apa în debitele 
programate.

Orice sursă de apă trebuie folo
sită din plin pentru a asigura iriga
rea unor suprafețe cit mai' mari 1 
Acestui deziderat major îi răspund 
prin susținute fapte de muncă și 
cooperatorii din Consiliul Agroin
dustrial Boldu. „în zona noastră — 
ne precizează tovarășul Neculai Fe- 
raru, președintele, consiliului — mai 
mult decît în alte părți ale județu
lui Buzău se resimte acut lipsa 
apei. Deși sursele pe care Ie avem 
sint sărace, le exploatăm la maxi
mum. La cooperativele agricole de 
producție Puiești. Vilcele. Boldu, 
Balta Albă și Ghergheasa. prin rea
lizarea unor foraje și a unor mici 
acumulări locale, am reușit să asi
gurăm apa necesară pentru irigarea 
a peste 1 600 hectare cultivate cu 
porumb, legume și plante furajere".

Spiritul de răspundere pentru 

soarta viitoarelor recolte își. spune 
cuvîntul și la Glodeanu Siliștea. 
Locuitorii acestei comune, in frun
te cu primarul Gheorghe Popescu, 
au adincit cu 3 metri o groapă de 
o jumătate de hectar, in care se 
adună apa din pînza freatică. De 
aici se asigură apa necesară pentru 
irigarea zilnică a peste 100 de hec
tare cu legume si lucernă.

IALOMIȚA :

Diferența de spirit gospodăresc 

se vede în fînare
Programul elaborat de comanda

mentul județean Ialomița pentru a- 
gricultură prevede ca pentru perioa
da de iarnă 1989—1990 la fiecare 
unitate vită mare să se depoziteze 
o tonă de fin. Cum se realizează de 
către unități această importantă sar
cină ? De la început trebuie să spu
nem că, față de alți ani, cantitatea 
de fin existentă acum, la sfîrșitul 
lunii iulie, la nivel de județ — 58 000 
tone — este mai mare, dar sint mari 
decalaje între unități.

Din discuțiile purtate de specia
liștii din cadrul direcției generale a 
agriculturii și cu conducerile unită
ților s-au desprins cîteva concluzii 
care nu au darul să liniștească, ci, 
dimpotrivă, să alerteze factorii care 
răspund de activitatea din acest sec
tor. în aceleași condiții pedoclimati
ce. cu suprafețe de lucernă reparti
zate ,în funcție de efectivele de ani
male, diferențele dintre cantitățile de 
fîn depozitate sînt mari, iar compa
rația dă naștere unor situații greu 
de justificat. în Consiliul Agroindus
trial Andrășești, unitățile C.A.P. au 
depozitat 2 555 tone fin din 3 370 tone
— 76 la sută din cît se prevedea in 
plan. în consiliul vecin — Balaciu
— în bazele furajere sînt 4 000 tone, 
față de 3 025. ceea ce reprezintă 130 
la sută. în Consiliul Unic Andrășești, 
la Cooperativa Agricolă Gheorghe 
Doja sînt depozitate 950 tone fîn, față

Așa după cum aveam să constatăm 
cu prilejul acestui raid, toate cultu
rile se află intr-un stadiu bun de 
vegetație, care implică mai ales in 
această perioadă un consum maxim, 
de apă.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

de 750 tone prevăzute. Despre felul 
cum s-a acționat pentru obți
nerea unor importante cantități 
de fîn de foarte bună cali
tate peste prevederi, la Coope
rativa Agricolă Gheorghe Doja 
ne-a explicat președintele unității. 
Constantin Călin : „La . noi este tra
diție în producerea finului. Dar ca să 
faci fîn cit mai mult este nevoie de 
o organizare a muncii desăvîrșită. 
Zilele în care se cosește finul ce se 
stringe nu diferă, ca intensitate, de 
cele din campania de recoltare a 
griului. La noi, lucerna nu se balotea
ză. O luăm direct din brazdă cu fur
cile și o încărcăm în atelaje. O trans
portăm in finare special amenajate 
și noi avem asemenea spații pentru 
2 000 tone fîn <— unde este depozitată 
in straturi subțiri. După 3—4 zile, 
exact cit trebuie să se facă uscarea 
perfectă. ■ venim cu un alt strat. Dar 
ca să realizăm un asemenea flux este 
necesar ca toți cooperatorii din zoo
tehnie și de la baza furajeră să 
sprijine această- acțiune. Practic, la 
noi, în două zile de la coasă, supra
fața este eliberată. în acest fel; pînă 
la 20 iulie noi am luat trei coase 
de lucernă.

în Consiliul Agroindustrial Cocora 
există mari decalaje între cantitățile 
de fîn strînse Ia această oră în 
unități. La Cooperativa Agricolă 
Grindu. în baza furajeră sînt depo

zitate 1 800 tone fin, cu mult 
peste cit prevede planul (220 la 
sută), iar la cea din Reviga 
— 170 tone, față de 455 tone, 
ceea ce reprezintă 40 la sută. La 
C.A.P. Grindu nu sint posibilități de 
irigare, pe cînd suprafața de lucer
na de la. C.A.P. Reviga este racor
dată la sistem. La Grindu. președin
tele unității, Anghel Mjrcea Dan, este 
permanent în ,mijlocul cooperatorilor 
și mecanizatorilor, de la coasă și 
pină la depozitare, urmărind ca 80 
la sută din lucerna realizată să a- 
jungă la finării. în schimb, la Coo
perativa Agricolă din Reviga, unde 
producerea furajelor este lăsată pe 
seama șefului de fermă de la baza 
furajeră, și tratată cu insuficientă 
răspundere de consiliul de conduce
re, avem deja răspunsul la acest de
calaj. ,

MUREȘ:

Cosași, la lucru 

pe finețe este multă iarbă!
Concomitent cu lucrările de între

ținere a culturilor și de recoltare a 
ovăzului, in unitățile agricole din 
județul Mureș se desfășoară o ac
tivitate susținută pentru strîngerea 
și depozitarea furajelor. Se acțio
nează cu precădere pentru asigu
rarea unei cantități cit mai mari de 
fin de cea mai bună calitate care, 
potrivit prevederilor planului pe 
acest an, trebuie să ajungă la 
211 200 tone. Pînă în seara zilei de 
29 iulie. în unitățile agricole din 
sectorul socialist au fost depozitate 
123 718 tone fin, ceea ce reprezintă 
59 la sută din programul pe acest 
an. La suculente au fost depozitate 
88 030 tone (față de 739 900 tone 
planificate), iar la grosiere 70 079 
tone (față de 269 200 tone), repre- 
zentînd 12 și. respectiv, 26 la sută 
din plan. întrucît vegetația este 
bună, iar ploile alternează cu vre
mea însorită, preocuparea specia

Comitetul Județean de Partid Ialo
mița, analizînd situația producțiilor 
obținute in zootehnie, modul in care 
unitățile produc și depozitează finul, 
a luat măsuri in consecință, stabilind 
specialiști din cadrul direcției agrico
le, pe consilii și unități, acolo unde 
se constată serioase rămineri in 
urmă. Dacă in consiliile unice agro
industriale Grivița. Slobozia. Sinești, 
Fierbinți sint cantități de furaje ce 
depășesc prevederile. în consiliile 
unice Gura Ialomiței doar 65 la sută. 
Urziceni — 50 la sută și Movila — 
85 la sută, această situație trebuie 
grabnic remediată, pentru ca din 
coasele ce se vor lua in continuare 
toată cantitatea de lucernă obținută 
să fie făcută fîn.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

liștilor și cooperatorilor este aceea 
de a acționa de așa manieră incit 
recoltarea, uscarea, transportul și 
depozitarea să se desfășoare fără 
nici o întirziere.

între unitățile în care se acțio
nează cu răspundere, in aceste zile, 
la stringerea și depozitarea unor 
cantități cît mai mari de fîn, se nu
mără și cele din Consiliul Agroin
dustrial Singeorgiu de Mureș. „Nici
odată nu am avut, la această dată, 
depozitat mai mult fin ca în acest 
an" — ne preciza Aurica Moldovan, 
președinta consiliului agroindus
trial. Pînă în seara zilei de 29 iulie, 
din programul de 7 487 tone fin. 
stabilit pentru stabulația din acest 
an, au fost depozitate 5 853 tone fîn 
și semifin, din care 1 434 tone il re
prezintă trifolienele. Aici, ca peste 
tot în județ, la transportul finului 
au fost mobilizate in ultima perioa

dă, zi de zi, aproape 200 de atelaje, 
iar la incărcat — sute de oameni.

Bineînțeles, dacă stadiul recol
tării și depozitării furajelor este, 
pe ansamblu, bun (și putea fi și 
mai bun), intr-o serie de unități 
din acest consiliu agroindustrial 
realizările sint superioare mediei 
pe consiliu. Avem in vedere, in pri
mul rind. Cooperativa Agricolă Cris- 
tești-Mureșeni. Iată numai un ar
gument. Deși unitatea nu dispune 
decit de 70 hectare cu trifoliene și 
suprafețe mici cu finețe, pînă la 
data menționată, din planul de 
590 tone fin, necesar in stabulația 
din acest an, cooperatorii au depo
zitat 670 tone, din care 400 tone il 
reprezintă trifolienele. Explicația ? 
Una singură : aici, cositul (inclusiv 
iarba de pe șanțuri) s-a desfășurat 
periodic după un grafic bine sta
bilit (dar și respectat), la recoltat, 
transportat și depozitat participind 
aproape 400 de cooperatori. „Apre
ciem că, in perioada următoare — 
ne preciza Ilie Cheșa, președintele 
unității — prin realizarea coasei a 
treia și a patra la trifoliene și a 
doua de pe finețe, vom obține încă 
130 tone fîn, cantitatea depozitată 
in acest an ajungînd la 800 tone, din 
care 480 tone trifoliene". O aseme
nea preocupare, cit și grija stator
nică pentru asigurarea unui pășu- 
nat rațional explică cum, la aceas
tă dată, producția medie a ajuns la 
peste 11 litri lapte marfă pe vacă 
furajată.

Din păcate, în unele unități din 
alte consilii agroindustriale nu s-a 
înțeles necesitatea trecerii cu toate 
forțele la cdsitul pajiștilor și tine
telor. Bunăoară, cooperatorii din 
Nadeș n-au depozitat decît 520 tone 
fin din 1213 tone stabilite, cei dir 
Băla — doar 340 tone, din 1 14f 
tone, iar cei din Cucerdea — abil 
490 tone, din necesarul de 1 664 tone 
stabilit. O atare situație dovedești 
necesitatea luării unor măsuri fer
me din partea organelor agricoli 
județene, astfel ca si în aceste uni
tăți (ca și în altele) să fie urgen 
ta te recoltarea și depozitarea fînu 
Iui.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii
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Transformări dinamice, calitative, 
în structura societății noastre

(Urmare din pag. I) 
In concepția partidului nostru, a 

secretarului său general, omogeni
zarea socială reprezintă un proces 
complex, multilateral de apropiere 
a claselor și categoriilor sociale pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței. tehnicii și culturii, a conlu
crării lor tot mai strinse in procesul 
de producție și in viata socială, po
litică și spirituală a societății, o 
componentă esențială a procesului 
de făurire a, societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism, o direc
ție fundamentală a evoluției struc
turii sociale și de clasă. Apropierea 
crescindă dintre clasele si catego
riile sociale reprezintă un proces 
complex îndelungat, conștient, care 
are loc sub conducerea partidului 
comunist în condițiile creșterii rolu
lui clasei muncitoare de forță so
cială conducătoare a societății noas
tre socialiste.

Premisele realizării acestui pro
ces complex sint indisolubil legate 
de dezvoltarea ascendentă, multila
terală a tuturor claselor si catego
riilor sociale, de participarea lor 
nemijlocită la conducerea societății, 
de amplificarea trăsăturilor lor co
mune si atenuarea treptată a dife- 
ren'elor sociale dintre ele. Princi
palii factori care determină apropie
rea dintre clase
le și categoriile 
sociale sint dez
voltarea puterni
că a forțelor de 
producție pe baza 
celor mai noi cu
ceriri ale științei 
și tehnicii con
temporane și am
plasarea lor ra
țională in toate 
județele ; perfec
ționarea relațiilor de producție so
cialiste și. în cadrul acestora, a re
lațiilor de proprietate ; dezvoltarea 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare ; ridicarea nivelului de pregă
tire tehnică, științifică și cultura
lă a tuturor oamenilor muncii ; ex
tinderea muncii intelectuale in pro
cesul reproducției sociale ; ridicarea 
satelor la nivelul orașelor. îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
trai a'e întregului popor. în cadrul 
procesului de apropiere între clasele 
și Categoriile sociale, de omogeniza
re treptată a tuturor componente
lor sistemului social global, de for
mare a societății unitare fără clase 
sociale, in perspectivă, sub inciden
ța noii revoluții tehnico-științifice, 
a noii revoluții agrare, a înfăptuirii 
revoluției in domeniul învățămintu- 
lui și culturii, are loc lichidarea di
ferențierilor sociale dintre oameni, 
produse in dezvoltarea istorică a 
societății, pregătirea premiselor ma
teriale și spirituale necesare trecerii 
la societatea fără clase sociale, co
munistă.

Omogenizarea societății românești 
se caracterizează. pe de o parte, 
prin apropierea treptată dintre cla
sele și categoriile sociale, înlătura
rea diferentelor sociale dintre oa
meni. iar pe de altă parte, prin di
versificarea trăsăturilor microgrupu- 
rilor sociale, sporirea preocupărilor 
și aspirațiilor indivizilor, a diferen
țierilor genurilor de activități ale 
oamenilor muncii. Diversificarea so
cială vizează amplificarea diferen
țierilor dintre oameni pe care socie
tatea le stimulează și care au o de
terminare obiectivă prin continua 
perfecționare a vieții economice, so-, 
riale și spirituale. între cele două 
procese complexe de înlăturare a 
diferențelor sociale dintre clasele și 
categoriile sociale și de amplificare 
a diferențierilor dintre microgrupuri 
și Indivizi există o relație de inter
dependență dialectică, ele nu se 
contrapun. ci se intercondiționează. 
Făurirea societății omogene nu va 
duce la uniformizarea oamenilor. 
Esența societății comuniste constă 
in faptul că ea pune accentul pe 
dezvoltarea deplină și liberă a fie- • 
cărui individ. Saltul din imperiul 
necesității in imperiul libertății, ce 
se va realiza in comunism, va în
semna afirmarea multilaterală a 
personalității umane prin valorifi
carea deplină a capacităților crea
toare și aptitudinilor fiecăruia. Asi- 
gurind libertatea deplină a dezvol
tării multilaterale a personalității 
imane. comunismul asigură creșterea 
nelimitată a creativității in viața 
ocială. Omogenizarea societății ofe

ră șanse egale afirmării multilate
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Educația estetică prin teatru este 

> realitate dinamică și diversă, cu 
>ogate semnificații social-politice, 
ndeosebi morale și modelatoare, po- 
ifonia mijloacelor de comunicare 
pecifice genului, prin asimilarea 
alorilor spectacolului, lucrind inlă- 
mtrul conștiinței, in folosul umani- 
ării și sensibilizării ființei.
In concepția partidului nostru, a 

ecretarului său general, teatrul, ca 
i celelalte componente ale artei și 
ulturii, prin conținutul, ca și prin 
jrma sa este menit să joace un rol 
ctiv și esențial in însăși modelarea 
mului nou, să participe, cu mijloa
ce ce-j sint proprii, la configurarea 
nul nou umanism, la edificarea 
nei noi conștiințe umane. „In anii 
mialismului — sublinia tovarășul 
ICOLAE CEAUȘESCU — teatrul 
a angajat profund in viața socia- 
a națiunii noastre, partieipind ac- 

v, alături de întregul front al cul- 
irii și artei românești, la înfăptuirea 
jliticii partidului, al cărei (el fun- 
imcntal este făurirea unui om nou, 
lucat în spiritul patriotismului re- 
iluționar, animat de idealurile so- 
alismului si comunismului".
Problematica dramaturgiei origi- 
ile și a artei interpretării, cu re- 
nanțe profunde in problematica 
nană și socială, au determinat vâ
ri spirituale configurate in spec- 
cole de referință prin intermediul 
rora s-au evaluat disponibilitățile 
eatoare din domeniul literaturii și 
tei scenice. Dramaturgii, regizorii, 
torii, scenografii, factorii decisivi 

realizarea reprezentației teatrale 
conlucra* ’ Vuorios pentru promo- 

rea piesei originale, pentru per- 
iționarea mă,eSxriei artistice și va- 
izarea talentelor autentice. Medi- 
d asupra rosturilor teatrului, Emi- 
scu era conștient de faptul că „re- 
rtoriul e, sufletul acestuia", că „ac- 
ii sint corpul lui", că „drama are 
obiect și țintă reprezentarea ca

merelor omenești", că „menirea 
itrului este in parte menirea șl 
mindirea unei limbi corecte", că 
esele de nu vor avea valoare 
etică mare, cea etică însă să fie 
;olută“, că ..Shakespeare nu tre- 
e cetit, ci studiat, și încă astfel. 

rale a indivizilor in concordanță cu 
talentul, aptitudinile și capacitățile 
lor creatoare. înfăptuirea acestui 
proces complex nu va duce la ega
lizarea sau uniformizarea oamenilor, 
ci la acumularea treptată a unor 
elemente calitative care vor duce la 
dezvoltarea multilaterală a membri
lor societății. Ia apropierea condi
țiilor lor de muncă și viață. „Tre
buie să existe deplină claritate — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— nu ne propunem și nu ne putem 
propune uniformizarea omului. A- 
ceasta ar fi o absurditate, un non
sens. Noi acționăm pentru formarea 
unui om de omenie, cu o pregătire 
multilaterală, a unui comunist de 
omenie".

Omogenizarea și unitatea socialistă 
a poporului reprezintă sinteza ma
rilor transformări revoluționare care 
au avut loc în anii revoluției și con
strucției socialiste. în cei 45 de ani 
de cînd România a înfăptuit revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
trecut pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente, iar apoi 
ne calea edificării societății socia
liste. tara noastră s-a transformat 
dintr-o tară slab dezvoltată intr-o 
tară industrial-agrară in plin pro
gres. Puternica dezvoltare a forțelor 
de producție, instaurarea și consoli

darea relațiilor de producție socia
liste au determinat mari transfor
mări revoluționare în structura de 
clasă a populației. Au dispărut pen
tru totdeauna clasele exploatatoare
— burghezia și moșierimea —, s-au 
lichidat cu desăvîrșire și pentru tot
deauna exploatarea și asuprirea 
omului de către om.

Dezvoltarea intensivă a industriei 
în condițiile afirmării noii revoluții 
tehnico-științifice. creșterea mai ac
centuată a bazei energetice și de 
materii prime, repartizarea rațională 
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării determină sporirea con
tinuă a rolului și ponderii clasei 
muncitoare în totalul populației ocu
pate. concomitent cu diversificarea 
trăsăturilor grupurilor componente. 
Clasa muncitoare reprezintă cea mai 
numeroasă si înaintată forță a so
cietății și. in perspectiva anilor 2000
— cum se prefigurează în documen
tele Congresului al XIV-lea — ea va 
continua să se dezvolte atît numeri- 
cește, dar mai cu seamă din punctul 
de vedere al pregătirii, generate, ca 
urmare a generalizării invățămintului' 
de 12 ani. a ridicării nivelului său 
de cunoștințe generale, profesionale, 
tehnice și științifice, apropiindu-se 
tot mai mult de cerințele pentru o 
clasă muncitoare intelectuală. In 
aceste condiții se va realiza o ac
centuată omogenizare internă a cla
sei muncitoare, iar în același timp 
va avea loc o diversificare a trăsă
turilor grupurilor ei componente 
prin sporirea ponderii categoriilor 
de muncitori legate de tehnica nouă, 
de ramurile de vîrf purtătoare de 
progres tehnic — electronică, robo
tică. chimia de sinteză, informatica, 
mecanica fină, operatori pe linii 
tehnologice complexe de mare teh
nicitate.

Sub influența noii revoluții teh- 
nico-stiințifice contemporane are loc 
un proces intens de mobilitate a 
meseriilor și profesiilor, de schim
bare a raportului dintre meseriile și 
profesiile clasice și cele noi in fa
voarea celor din urmă, apar noi me
serii si profesii legate de munca au
tomatizată și electronizată. Impor
tante mutații au loc în structura ocu- 
pațională și în profilul spiritual al 
clasei muncitoare. Noua revoluție 
tehnico-științifică deplasează centrul 
de greutate al activității spre cer
cetarea științifică, tehnică si tehno
logică, spre invenții și inovații, spre 
atribute ale conducerii științifice 
cum sînt previziunea, prognoza, pro
iectarea, programarea etc. în aceste 
condiții, ale exigențelor și'preroga
tivelor democrației muncitorești- 
revoluționare, se adîncește tendința 
de intelectualizare a activității mun
citorului productiv colectiv.

Viata, realitatea, dezvoltarea orin- 

ca să poți cunoaște ceea ce-țî permit 
puterile ca să imiți după el". Ca 
și Eminescu, Caragiale definește 
teatrul ca fiind „o artă constructivă 
al cărei material sint conflictele ivi
te intre oameni din cauza caractere
lor și patimilor lor. Elementele cu 
care lucrează sînt chiar arătările vii 
și imediate ale acestor conflicte". O 
valoroasă pleiadă de actori contem
porani lui Caragiale, învățînd lecția 
marelui nostru clasic, a înțeles „că 
numai talentul nu e suficient și că 
acesta se veștejește fără cultură".

Creația patriotică revoluționară, 
in slujba formării omului nou

Reflecțiile despre teatru ale înainta
șilor sint pledoarii pentru specifici
tatea scriiturii și valorile morale ale 
textului, pentru cultivarea limbii na
ționale, reprezentarea caracterelor și 
a conflictelor din perspectivă con
temporană ; pentru potențarea talen
telor autentice prin cultură și re
flecție filozofică privind condiția 
țimană in conexiunile social-politice 
date. In perioada interbelică, strălu
cita pleiadă de dramaturgi și teore
ticieni, consonantă cu mișcarea de 
idei estetice europene, a militat pen
tru cultura spectacolului prin viziu
nea regizorului și a artei actorului, 
secolul nostru definind cu pregnan
tă tipul de reprezentație teatrală po
lifonică, operă de artă colectivă cu 
semnificații politice și morale ce se 
cer deslușite ideatic și interpretate 
de către un public evoluat, apt să 
disocieze contextul universului sce
nic propus spre receptare.

Anii postbelici, și cu deosebire cei 
ce au urmat Congresului al IX-lea 
al partidului, au adus în atenția pu
blicului o dramaturgie preocupată să 
se diversifice, să-și înnoiască proble-

duirii socialiste infirmă cu tărie con
cepțiile politologilor burghezi cu 
privire la așa-zisa diminuare a ro
lului clasei muncitoare în lumea 
contemporană, a caracterului ei re
voluționar. Dezvoltarea proprietății 
socialiste, a noilor relații sociale, ri
dicarea nivelului de pregătire pro
fesională. tehnică, științifică, ideolo
gică si culturală nu duc la diminua
rea polului clasei muncitoare, ci dim
potrivă. la amplificarea acestui rol 
revoluționar atît pe plan național, 
cit și în viața internațională, clasa 
muncitoare afirmîndu-se ca princi
pală forță de progres a lumii con
temporane. î

Țărănimea — aliata principală a 
clasei muncitoare — deși s-a redus 
numericește, o parte însemnată a ei 
trecînd în activități industriale și în 
alte sectoare neagricole, s-a trans
format. ca urmare a cooperativizării 
agriculturii, într-o clasă socială nouă, 
cu un tot mai ridicat nivel de pre
gătire generală, profesională si cul
turală si continuă să aibă un rol 
important în întreaga dezvoltare a 
societății socialiste românești. In con
dițiile înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare, ale apropierii sa
tului de oraș, țărănimea va continua 
să-și ridice nivelul de pregătire de
venind o clasă socială tot mai omo
genă. care, în strinsă alianță cu clasa 

muncitoare, va constitui temelia de 
granit a societății noastre socialiste.

In anii revoluției și construcției 
socialiste, transformări esențiale au 
avut loc si în rindul intelectualității. 
Ca urmare a dezvoltării puternice a 
industriei, agriculturii, a progresului 
științei, invățămintului și culturii, 
numărul intelectualilor a sporit con
siderabil. în rîndurile acestei cate
gorii sociale au intrat muncitori, 
țărani și alte categorii de oameni ai 
muncii. Esențial este că intelectuali
tatea a devenit o categorie socială 
nouă, strins legată de clasa munci
toare și țărănime, de popor, o pu
ternică forță socială cu un rol tot 
mai important in dezvoltarea gene
rală a forțelor de producție, a știin
ței. invățămintului și culturii. în ri
dicarea nivelului general de cunoș
tințe și pregătire al întregii națiuni.

în noua etapă a desfășurării pro
cesului revoluționar. în perspectiva 
pe care o deschid istoricele docu
mente ce vor fi adoptate la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, ali
anța dintre clasa muncitoare, țără
nime și intelectualitate se transformă 
intr-o nouă unitate a claselor și ca
tegoriilor sociale, in unitatea socia
listă a întregului popor, trecînd la 
o nouă calitate. Ia făurirea poporului 
unic muncitor. Acest proces com
plex este conceput în documentele 
partidului nostru. în opera teoretică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. ca 
o reflectare a marilor transformări 
revoluționare din societatea noastră, 
ca o expresie a continuității proce
sului revoluționar, a acumulărilor 
cantitative care se vor transforma 
într-o nouă calitate a organizării și 
conducerii vieții sociale în comu
nism. Unitatea a reprezentat trăsă
tura definitorie a dezvoltării istorice 
a poporului român. Ea își trage seva 
din lupta multiseculară a poporului 
nostru pentru apărarea gliei stră
bune. pentru neatîrnarea politică și 
economică, libertate socială și națio
nală. Idealurile de unitate, libertate,

Manifestare cultural-artistică
In organizarea Comitetului Jude

țean de Cultură și Educație Socia
listă Olt și in colaborare cu orga
nele culturale din județul înveci
nat, recent, la Teatrul de vară din 
zona de agrement a orașului Dră- 
gănești-Olt a debutat o inedită și 
atractivă manifestare cultural-artis- 
'tică. Este vorba de prima ediție a 
întîlnirii folclorice din cele două 
județe limitrofe, desfășurată în ca
drul Festivalului național „Cin- 
tarea României", sub genericul

matica și modalitățile de expresie, 
să se implice, în mai mare măsură, 
in realitățile timpului, in condiția 
umană grevată de impactul cu noile 
structuri social-politice. Personalități 
regizorale deosebite au imprimat ar
tei spectacolului viziuni integratoa
re în universul cărora s-au sedimen
tat idei și semnificații sugerate de 
scriitura dramaturgului, transfigura
tă scenic prin potențarea ideologiei 
și a personajului ca semne determi
nante ale reprezentației. Cultura re
gizorului și a interpreților s-a 

translat în întregul spectacolului, fu- 
zionînd firesc în replică și gest, con
struind parabola și subtextul ca ele
mente de sugestie și definire esteti
că. Elevarea actului scenic a avut 
ca efect perfecționarea măiestriei ar
tistice în mișcarea noastră teatrală, 
dar și creșterea evidentă a nivelului 
de receptare a publicului. Mai mult 
decit atît, cine a urmărit cele șapte 
ediții ale Festivalului național 
„Cintarea României" a constatat că 
in mișcarea teatrală de amatori s-a 
produs o mutație calitativă impre
sionantă. Regizori de primă mărime 
ai scenei românești au dobîndit, prin 
colaborarea cu artiștii amatori din 
diverse zone ale țării, performante 
spectaculoase. Explicația, cum e și 
firesc, o putem afla în conlucrarea 
cu personalitățile regizorale respec
tive, dar valorizarea acestor colecti
ve de interpreți-amatori a fost po
sibilă și datorită faptului că noua 
generație de artiști amatori, devotați 
teatrului, provine din rindurile pu
blicului spectator, cultivat prin re
prezentații de referință. Ca o con
secință, putem spune că nivelul ca-

independentă și suveranitate au ca
racterizat în toate timpurile con
știința poporului nostru, călăuzind 
lupta sa de eliberare socială și na
țională. Aceste bogate tradiții ale 
unității, continuității și permanenței 
poporului român in spațiul carpato- 
danubiano-pontic au fost preluate și 
dezvoltate pe un plan superior în 
condițiile edificării noii orinduiri so
ciale de către clasa muncitoare și de 
partidul ei revoluționar — Partidul 
Comunist Român.

Unitatea socialistă a tuturor clase
lor și categoriilor sociale este expre
sia transformărilor revoluționare care 
au loc in viata economică, socială, 
politică și culturală a țării. Din 
punct de vedere economic, premisele 
unității tuturor claselor și categorii
lor sociale constau în existenta pro
prietății socialiste asupra mijloacelor 
de producție — temelia societății 
noastre socialiste. în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului au fost adoptate măsuri 
importante pentru întărirea si dez
voltarea proprietății socialiste și, 
totodată, a răspunderii oamenilor 
muncii in tripla lor calitate de pro
prietari. producători și beneficiari ai 
rezultatelor muncii lor, pentru buna 
gospodărire și dezvoltare a proprie
tății întregului popor si a proprie
tății cooperatiste. In acest sens, oa

menii muncii din 
fiecare întreprin
dere au. primit in 
folosință mijloa
ce fixe și circu
lante, ca o parte 
a proprietății ge
nerale, pe care să 
o administreze și 
să o dezvolte. De 
asemenea, s-au 
introdus princi
piul participării

Ia beneficii și sistemul participă
rii cu părți sociale, ceea ce asigu
ră fiecărui om al muncii venituri 
suplimentare față de retribuție, 
rezultat al bunei activități si al 
creșterii rentabilității întreprinde
rilor. întărirea si dezvoltarea pro
prietății socialiste reprezintă con
diția esențială a promovării pro
gresului economic si social, a edifi
cării cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism.

în consolidarea unității claselor și 
categoriilor sociale un rol deosebit 
de important îl are rezolvarea de
plină și definitivă a problemei na
ționale. crearea condițiilor materiale, 
sociale și culturale pentru afirmarea 
multilaterală a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. Prin amplasarea rațională^ echi
librată a forțelor de producție in 
toate Județele tării, prin sistemul 
democrației socialiste se asigură de
plina egalitate între toți oamenii 
muncii in toațe domeniile vieții so
ciale. participarea lor activă la con
ducerea societății.

Potrivit strategiei științifice, revo
luționare a partidului — cum se con
chide in Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului — ..in 
procesul trecerii la. faza superioară 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate va avea Ioc o apropiere 
intre toate clasele și categoriile so
ciale. accentuarea procesului de omo
genizare a societății, de făurire a 
poporului unic muncitor. Aceasta 
necesită preocuparea constantă a 
partidului și statului pentru asigu
rarea concordanței continue dintre 
forțele de producție și relațiile dc 
producție și sociale, perfecționarea 
organizării și conducerii, pe baze 
științifice, a întregii societăți".

Conf. univ. dr. 
Eiisabeta TRĂISTARU

„Cintec și joc din Olt și Teleor
man". în fața unui numeros public 
spectator, pe scena amenajată in 
pitorescul parc de pe malul Oltu
lui au purtat un veritabil și rodnic 
dialog artistic formații de renume 
și interpreți apreciați din cele două 
zone folclorice. Cu acest prilej a 
avut loc o paradă a portului popu
lar și vizionarea expozițiilor de 
artă populară, artă plastică și foto
grafică, organizate cu acest prilej 
cu lucrări ale creatorilor din cele 
două județe. (Mihai Grigoroșcuță).

litativ al mișcării noastre teatrale a 
influențat și a lărgit orizontul de 
receptare al publicului, dornic să 
asimileze noi valori culturale prin 
intermediul artei spectacolului, de
terminând, în același timp, revigo
rarea mișcării de amatori ca’ efect 
al conlucrării creatoare cu profesio
niștii scenei. Publicul, dobindind ter
mene de comparație, își manifestă, 
în mod firesc, opțiunea, ocolind 
spectacolul mediocru și inexpresiv, 
lipsit de gînd și măiestrie profesio
nală în favoarea acelor reprezentații 

incitante care experimentează tona
lități noi și îndrăznețe, care triumfă 
asupra ideilor preconcepute. Prin 
sondajele de presă ori vizibila soli
citare a cărții de specialitate se con
stată că publicul nostru are șl pre
ocupări teoretice in domeniul teatru
lui pentru a se informa asupra vieții 
artistice, pentru a-și controla pro
priile opinii, simțind nevoia unei 
inițieri în domeniu.

Tinind seama de această realitate 
evidentă, putem deduce că mișcarea 
noastră teatrală, profesionistă sau 
de amatori, se află față-n față cu un 
public pasionat și receptiv, preocu
pat să se informeze spre a dobîndi 
lecțiile teatrului ca valori etice și 
intelectuale, de umanizare și înălțare 
morală. în perspectiva acestor dezi
derate politice și cultural-educative 
de formare a omului nou, calitatea 
repertoriului și a artei spectacolului 
sint decisive pentru impactul cu pu
blicul interesat de regăsirea sa in 
problematica reprezentației, dar si 
de pregătirea culturală, deoarece 
existența sa în societatea socialistă
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Permanența dialogului cultural
Orice popor a creat un impresio

nant tezaur de valori culturale, de 
opere literare care îi exprimă con
cepția despre lume.și viață, particu
laritățile psihice dobîndite în cursul 
existenței sale multiple și ii reflectă, 
în profunzimi, necontenitele frămin- 
tări și lupte impuse de împrejurări 
adeseori dramatice. Cunoașterea pa
trimoniului spiritual al fiecărui po
por se înscrie într-un flux continuu 
de a da și a primi. Nici o cultură 
nu-și este suficientă sieși și. ca în 
oricare alt domeniu de altfel, spiri
tul de colaborare, de cunoaștere re
ciprocă întreține vitalitatea culturii, 
forța ei de impact. Desigur, în acest 
proces dialectic de cunoaștere re
ciprocă, fiecare cultură vine cu bunu
rile ei proprii, cu valorile reprezen
tative in care se configurează por
tretul unei spiritualități, personali
tatea originală a istoriei și culturii, 
aceea ■ prin care un popor se defi
nește. Așa cum se poate afirma și 
reafirma, totdeauna marii oameni de 
cultură au exprimat in operele lor 
realitatea vremurilor ai căror martori 
credincioși au fost și, înțelegînd pro
fund funcția intelectuală, au fost 
alături de masele populare, pe care 
le-au însuflețit în clipele de răscruce 
ale vastelor lupte pentru libertate, 
sub semnul păcii și al dorinței de 
prietenie. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea la 
Plenara C.C. al P.C.R., noi intrăm 
în dialog cu alte culturi nu imitînd 
sau copiind forme și idei străine spi
ritualității și umanismului românesc, 
cî țu realizările proprii, cu acele 
opere reprezentative inspirate din 
istoria de veacuri a poporului, din 
tradițiile lui, din marile împliniri ale 
epocii noastre socialiste. Acesta este 
drumul fertil al creației românești de 
azi, creație ferm înscrisă în spiritul 
exigențelor pe care Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea le situează in 
fața tuturor creatorilor de azi. Sin- 
t.em datori cu noi și noi opere in 
care să se oglindească viața con
structorilor noii noastre societăți, as
pirațiile și tumultul lor sufletesc, 
opere prin care iși mărturisesc de
votamentul lor pentru „tot ce mișcă-n 
țara asta", pentru marile noastre de
veniri. înscris ca un crez suprem 
în conștiința marilor creatori — în 
primul rind in aceea a celui dinții 
dintre ei, Eminescu — patriotismul 
este opțiunea de suflet și minte a 
creatorilor, substanța din care se plă
mădesc noile opere ce îmbogățesc pa
trimoniul culturii socialiste, larg des
chisă către valorile umaniste de pre
tutindeni. Căci intr-o aspirație im
plicită spre universalitate, cultura 
contemporană românească este carac
terizată de asimilarea, în mod crea
tor, a tot ce se înscrie mai de preț 
în spiritualitatea întregii lumi. In 
același timp, reprezentanții ei, crea
torii literaturii și artei sînt ferm 
convinși de valoarea culturii autoh
tone. de.interesul pe care îl pot gene
ra cunoașterea ei aprofundată, con
cluziile etice, estetice și filozofice 
incorporate substanței artistice, tonul 
specific al spiritualității poporului de 
la Carpați și Dunăre, vibrația și pa
tosul grav al confruntării ideilor, tot
deauna caracteristice unei mari cul
turi deschise intr-un dinamic flux. 
Creatorii artei și literaturii române 

multilateral dezvoltată are noi repe
re și aspirații ce se cer disociate și 
înțelese.

Conceperea instituției teatrale ca 
un spațiu complex, sincretic, de cul
tură și inițiere în domeniu (genul 
fiind o artă de sinteză) solicită o 
viziune activă în relația cu publicul, 
cu tineretul școlar și universitar, cu 
tineretul în general, dar și cu alte 
categorii de spectatori. „Să educăm 
intregul popor, și în primul rind ti
neretul, în spiritul patriotismului re
voluționar. al înaltelor idealuri de 
dreptate socială și națională, al prin
cipiilor socialiste și comuniste" — 
acest îndemn rostit de secretarul ge
neral al partidului la recenta plena
ră se adresează direct și slujitorilor 
scenei. Se cer forme prin care să se 
pună în valoare dramaturgia origi
nală și universală, creatorii și teo
reticienii genului, toți cei care pot 
contribui la pregătirea culturală a 
publicului fiind chemați să potențeze 
mesajul ideatic al creației scenice, 
forța ei modelatoare.

Arta timpului nostru cuprinde, în 
formele ei multiple, tot ce este viu : 
natura umană și societatea într-o 
țesătură de relații dialectice și com
plexe. Eforturile omului sint închi
nate zilei de azi, dar și celei de mîi- 
ne, incluzînd și fapte și țeluri in de
venire. Aspirațiile omului scrutează 
cu atenție mai mare ceea ce este pe 
cale să se nască, decit acele elemen
te care aparțin unui trecut etern, 
care a impus convenții și reguli. Ne 
tragem substanța din împlinirile tre
cutului, dar aceasta trebuie revltali- 
zată cu idei și posibilități raportate 
la cerințele zilei de azi.

Teatrul este chemat de aceea să se 
pună în slujba acestor aspirații, a 
faptelor și țelurilor în devenire, 
construcția socialismului în țara 
noastră fiind o realitate dinamică și 
complexă, căreia trebuie să-i deslu
șim valorile umane, noile structuri 
sociale și patosul revoluționar, valori 
perene ce se cer transfigurate artis
tic. cu talent și măiestrie, in spec
tacole de referință.

George GENOIU 

oglindesc în operele lor mișcarea îna
inte, care schimbă liniile istoriei și 
vieții individuale. Ei nu cunosc im
pactul unui „complex de literatură 
tinără" ; ei captează, lucid și inspi
rat, cele mai moderne experimente, 
inscriindu-se intr-o dinamică a artei 
care este purtată spre consecințele ei 
interioare cele mai profunde, acolo 
unde se zămislește necontenit etica 
depășirii. Există, dominant, sensul so
lidarității umane pe care arta româ
nească socialistă il opune ca o re
plică dată disperării, solitudinii, în
carcerării omului, imposibilității de 
a comunica, precum și unor tendin
țe de „dezideologizare" a artei, de 
sărăcire a ei de însuși singele ce 
nutrește arta dintotdeauna : viața și 
munca oamenilor, visul lor de mai 
bine, zbaterile, speranțele și lupta 
lor plină de patos. Pe de altă parte, 
trebuie să spunem că universalitatea 
nu este monopolul „marilor litera
turi" — mărime ce ar trebui să se 
definească exclusiv prin structura ca
lității și a substanței umane conți
nute — iar literatura românească este 
orientată în direcția cuprinderii sale 
generale, în direcția unei viziuni vast 
realiste, considerată ca o modalitate 
estetică care include pozitiva expe
riență artistică a secolului XX, con
cizia mijloacelor expresive, cultiva
rea simbolului și alegoriei. Poporul 
român a creat, în contact strins cu 
spațiile mioritice care îl cuprind, cu 
condițiile istorice și sociale in care 
s-a format și dezvoltat, un număr 
impresionant de valori literare care 
î-au exprimat plenar însușirile dobin- 
dite în cursul dramaticei sale expe
riențe existențiale, be la basmele și 
poeziile populare în care sentimentul 
libertății și demnității umane este 
reflectat prin tonalități de o neobiș
nuită vigoare și robust optimism, 
trecînd prin paginile cronicarilor, 
pătrunse de înțelepciune și lucidita
te, dar nu lipsite de un fierbinte li
rism atunci cind dau glas dragostei 
de țară. literatura română s-a dez
voltat cucerind noi spații estetice de 
valoare universală prin meditațiile 
incandescente ale lui Eminescu, lu
ciditatea atotcuprinzătoare a lui Ca
ragiale, nestematele scăpărînd în mii 
de focuri argheziene, proza pătrunsă 
de cea mai adinei omenie a lui Sa- 
doveanu sau cea de riguroasă obiec
tivare socială a lui Rebreanu. A- 
ceste oreații sint oglinzile fidele ale 
personalității noastre ca popor, la 
care cei de azi adaugă noi și noi ima
gini, noi și noi opere demne de ci
vilizația socialistă pe care o făurim.

Literatura este intr-adevăr o parte 
fundamentală a civilizației umane, 
cupnnzind totalitatea operelor artei 
verbului create de om pentru om. 
Astăzi, cînd nu este vorba de înclina
ția spre experimentul gratuit, golit de 
sens uman, creația este asimilată cu 
cunoașterea, literatura fiind o opera
ție mentală care se construiește în
tr-o zonă lingvistică anumită, transfi- 
gurînd, cu mijloace expresive, în lim
baj stilistic, limba de cqmunicare șl 
realitatea înconjurătoare, transmi- 
țind un adevăr esențial aparținînd 
structurilor spirituale ale unui autor, 
determinat, la rindu-i, de o anume 
colectivitate umană. Operele mari, a- 
devărate nu se nasc din neant, ci, 
așa cum spunea Eminescu, pe baza 
largă a geniului popular, a cunoaște
rii nației tale.

Operele literaturii create de aceste 
„fibre ale sensibilității" și „ecouri 
sonore" ale contemporaneității sînt 
totdeauna deschise interpretării pe 
care o dă un cititor înscris și el pe 
un arc existențial care nu transcede 
timpuriile și spațiile în centrul cărora 
au fost create. Literatura nu este un 
joc gratuit, un diletantism verbal 
care exclude faptul, datul uman. 
Transfigurarea artei verbului nu este 
o antiteză a adevărului. In Weltan- 
schauung-ul creatorului se exprimă 
plenar vocea contemporanilor săi. 
Sentimentul individual — cristalizat 
in artă sub impulsul travaliului și al 
voinței estetice de a se comunica, 
de a se împărtăși — devine un sen
timent universal. Orice text literar 
autentic echivalează, astfel, pentru 
un cititor autentic cu o călătorie în 
zonele îndepărtate ale unei spiritua
lități necunoscute. Literatura relevă 
tradiții și caracteristici spirituale ale 
unui popor evoluind pe anumite 
curbe economice, sociale, politice, 
fiind deci expresia unei civilizații na
ționale, inconfundabile. Ideologia ma
terialismului dialectic și istoric, ple- 
cînd de la teoria mimesisului, consi
deră realitatea integrală înscrisă în 
aria complexă a activității umane o 
expresie a istoriei din care nu șe 
poate evada. Oglindirea exprimă rea
litatea și societatea încercind să son
deze și dincolo de crustele aparen
țelor pentru a atinge miezul iradiant

t V
19,00 Telejurnal. In lnttmpinarea marii 

noastre sărbători naționale
19,25 Tezele pentru Congresul al XIV- 

lea al partidului — magistrală sin
teză a dezvoltării istorice a Româ
niei, a prezentului șl viitorului 
socialist șt comunist al patriei, 
stadiul actual ai dezvoltării so
cietății socialiste românești, trans
formarea României dlntr-o țară 
slab dezvoltată, predominant agra
ră, intr-o țară industrial-agrară cu 
un înalt nivel de civilizație 

al ritmurilor existențiale. Literatura 
exprimă constante sau axe cardinale 
ale activității umane, interpretind-o 
în structurile și esențele ei de cristal. 
O asemenea concepție echivalează li
teraturile in sfera valorii lor și nu a 
cantităților. Cit adevăr uman, cită 
experiență istorică, social-politică cu
prinde o creație — iată o preocupare 
ce-1 definește pe creatorul umanist, 
pe cel care — „suflet în sufletul nea
mului său" — își slujește poporul, 
este alături de el și la bine și la greu, 
luptă, prin scrisul său, pentru binele 
celor mulți.. Acestea sînt, în esență, 
valorile pentru care militează crea
torii români și. in spiritul lor cultura 
noastră contemporană este deschisă 
înnoirilor, cunoașterii profunde a 
creațiilor reprezentative ale celorlalte 
popoare. In schimbul reciproc de va
lori ne călăuzim după concepția 
noastră cu privire la rolul și misiu
nea umanist-educativă ale culturii, 
creației artistice. In activitatea lor in
tensă pentru cucerirea celei mai înal
te măiestrii artistice, scriitorii trebuie 
să cunoască arta celor mai valoroase 
opere literare create de geniul altor 
popoare, contribuind la îmbogățirea 
reciprocă a literaturilor, la dezvol
tarea artei în intreaga lume. De ori
unde ar fi el, în orice epocă va fi 
trăit, în orice țară sau cultură va fi 
fost creat, eroul literar, încărcat de 
frumusețe șt «de adevăr umanist, ne 
aparține, este al nostru, al tuturor 
și ni-1 transmitem reciproc. Elemen
tul motor al marilor mișcări care au 
purtat înainte omenirea a fost cul
tura, după cum a fost și arca în care 
s-au păstrat valorile esențiale ale 
umanității, iar istoria este in realita
te și suma operelor de cultură ne 
care popoarele și generațiile și le-au 
transmis reciproc și succesiv, ca tor
țele nemuritoare ale lampadaforilor.

De ani de zile înscrisă în reper
toriul internațional al traducerilor 
editat de UNESCO. INDEX transla- 
tionum, ca „mare traducătoare", țara 
noastră consideră că nici o cultură nu 
se poate realiza printr-o închistare 
în sine, printr-o închidere în limitele 
propriilor valori. Iată de ce se tipă
resc anual sute de titluri de tradu
ceri in tiraje considerabile, iată de 
ce sintem preocupați să transmitem 
mesajele culturii românești pe toate 
meridianele, convinși că în felul a- 
cesta este servită grandioasa cauză a 
omenirii contemporane, echivalentă 
cu cunoașterea și cu pacea universală.

In acest neîntrerupt flux al spiri
tualității, România iși transmite me
sajele sale profund umaniste, în
scriind in ultimii ani peste trei mii 
de titluri de cărți reprezentative tra
duse in peste o sută de limbi străine. 
Literatura română, reprezentativă 
pentru intreaga existență a unui po
por, conturînd luminos sensurile spi
ritualității sale, pătrunde in comuni
tatea culturală a lumii, caracterizată 
de originalitate și de receptivitate la 
ideile adevărului și frumuseții. Au 
fost atinse de cartea românească și 
zone neexplorate pină acum, și in
tr-adevăr se poate afirma că nu lip
sesc din această lungă serie de sem
nale ale culturii românești transmise 
pe toate meridianele numele celor 
mai reprezentativi scriitori, de la 
clasicii literaturii la prestigioșii crea
tori contemporani, la poeții care jus
tifică valoarea mondială a poeziei ac
tuale românești.

Demnă de a fi subliniată este o 
altă activitate importantă în aria cu
noașterii spiritualității românești. 
Este vorba de învățămîntul limbii ro
mâne, de aprofundarea de către 
străini a cunoașterii acestui miracol 
de unitate lingvistică, cu o evoluție 
atit de interesantă din punctul de ve
dere al filologiei romanice. Există 
zeci și zeci de instituții universitare 
în lumea întreagă, în care se studia
ză limba română, există șaptespreze
ce mii de străini aflațl la desăvîr- 
șirea studiilor în țara noastră și care 
învață implicit în limba română. 
Există Institute de cultură româ
nească la Roma, la Paris și la New 
York, cu finalitatea de a prezenta în 
mari metropole efervescența crea
toare a culturii românești. Uniunile 
de creație, la rindul lor, sînt preocu
pate să-și intensifice activitatea de 
difuzare a valorilor reale ale litera
turii și artei. Participarea activă la 
marile expoziții, la tîrgurile interna
ționale’ de carte, viul contact între 
creatorii valorilor spirituale, între 
editorii și traducătorii interesați de 
valorile literaturii și artei românești 
constituie forme eficiente pentru con
solidarea prestigiului culturii noastre 
în ochii lumii de azi. căci ea este 
demnă intr-adevăr — așa cum se 
desprinde și din documentele recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. — de a 
se înscrie, luminos, în cercul univer
sal al celor mai înalte valori ale spi
ritualității umane.

Alexandru BĂLĂCI

19.50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de împliniri măre

țe. Emisiune de versuri și cîntece 
patriotice, revoluționare

20,40 înaltă răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României. Munca pentru țară 
— criteriu definitoriu al spiritului 
revoluționar, cea mal elocventă 
dovadă a patriotismului

21,00 Din marea carte a patriei. Ano
timpurile unei ctitorii. Documen
tar

21,15 Mindria de a fl cetățean al 
României socialiste. Oamenii re
coltelor bogate. Reportaj

21,30 „Te cîntăm, iubită țară 1“ Muzică 
ușoară românească

21.50 Telejurnal
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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe anuare raportează 
încheierea recoltării inului de fuior, inului pentru ulei, 
ovăzului, orzoaicei de toamnă, orzoaicei de primăvară 

si realizarea unor producții mari la hectar

Tovarășului DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Stimate tovarășe Denis Sassou Nguesso,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră la cel de-al IV-lea Congres al 

Partidului Congolez al Muncii ca președinte al 'Comitetului Central al parti
dului vă transmit in numele Partidului Comunist Român și șl meu personal 
calde felicitări și urări de succese în această funcție de înaltă răspundere, 
iar poporului congolez noi realizări în procesul de transformări înnoitoare 
spre progres și prosperitate.

îmi exprim increderea că relațiile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre se vor lărgi și întări pe multiple planuri și vor cunoaște O continuă 
dezvoltare spre binele poporului român și al poporului congolez, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului portughez și al meu personal, vă mulțumesc pen
tru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia sărbă
torii naționale a Portugaliei.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite urările mele sincere de 
fericire personală, de prosperitate și progres.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu. a trimis o 
telegramă președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene. 
Giulio Andreotti, prin care ii adre
sează sincere felicitări și cele mai 
bune urări de succes cu prilejul re-

Investirli în această funcție. în te
legramă se exprimă, totodată, spe
ranța că tradiționalele relații de 
prietenie dintre România și Italia 
se vor intensifica în toate domenii
le. in folosul celor două țări și po
poare. al păcii si colaborării inter
naționale.

LA OVĂZ
• Județul Prahova - 4 518 kg la hectar

LA ORZOAICĂ DE TOAMNĂ
9 Județul Satu Mare — 5 016 kg la hectar

LA ORZOAICĂ 
DE PRIMĂVARĂ

• Județul Giurgiu - 5 160 kg la hectar
• Județul Neamț — 5 065 kg la hectar

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul Ju
dețean Prahova al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării ovăzului 
de pe întreaga suprafață cultivată, 
obținind o producție medie de 
4 518 kg la hectar. De asemenea, 
Comitetul Județean de Partid 
Satu Mare raportează încheierea 
recoltării orzoaicei de toamnă, ob- 
tinînd o producție medie de 5 018 
kg la hectar, iar comitetele jude
țene de partid Giurgiu și Neamț 
— a orzoaicei de primăvară de pe 
întreaga suprafață, obținind o pro
ducție medie de 5 160 kg la hectar 
și. respectiv, 5 065 kg la hectar.

Aceste rezultate — se arată In 
telegrame —, care se adaugă pro
ducțiilor bune obținute la griu și 
orz. ne mobilizează și mai mult 
pentru a realiza in anul Congre
sului al XIV-lea al partidului și 
al celei de-a 45-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă cele mai mari producții agri
cole de pe aceste meleaguri.

Puternic mobilizați de indicațiile 
și orientările date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul re

Unități cu producții mari la hectar
LA INUL

DE FUIOR
IN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cîndești — 7 650 kg
tulpini la hectar șl 1900 kg 
sămință la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vorona — 7 420 kg tul
pini la hectar și 1 650 kg să
mință Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-
* ducție Cristeștl — 7 260 kg tul

pini la hectar și 1 780 kg să
mință la hectar

LA INUL 
PENTRU ULEI

IN JUDEȚUL 
HUNEDOARA :

• Cooperativa agricolă de Pro
ducție Vaidei — 3 080 kg să
mință la hectar și 3 410 kg tul
pini Ia hectar

COLECTIVE DE OAMENI Al MONCII DIN NUMEROASE ÎNTREPRINDERI RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A SARCINILOR DE PLAN

Răspunzînd chemării adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu oa
menilor muncii de a îndeplini pla
nul pe 8 luni pină la 23 August, 
și pe întregul an pină la Congresul 
al XIV-lea al partidului. în toate 
sferele activității economico-so- 
ciale se desfășoară o amplă în
trecere socialistă, tot mai multe 
colective de muncă raportează 
secretarului general a! partidului 
obținerea unor importante succese 
în activitatea productivă, hotărîrea 
fermă de a acționa cu dăruire si 
abnegație pentru a transpune e- 
xemplar în practică Îndemnurile 
conducătorului partidului si Sta
tului.

Intr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul 
orășenesc Costești al P.C.R., 
județul Argeș, raportează că oa
menii muncii din unitățile indus
triale ale acestei localități, mun
cind cu răspundere comunistă, au

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la rotonda Ateneului): Sta
giunea camerală estivală. Laureat) ai 
Festivalului național „Cintarea 
României". Ioana Ostali-Danco — 
violoncel, Suzana Szonny — pian, 
Manuela Stănculescu-Nedelea — spi
nets — 19
• Teatrul Mic (14 70 81. la Rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu): „Cintăm 
România de azi" (spectacol da sunet 
șl lumină) — 21
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, la grădina Boema) : 
„Buna seara, Boema !" — 19 

centelor vizite de lucru efectuate 
in unități agricole de stat și co
operatiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din agricultura acestor ju
dețe acționează in prezent, cu 
toate forțele, pentru eliberarea ul
timelor suprafețe de paie, insă- 
mințarea culturilor duble, stringe- 
rea și depozitarea furajelor, recol
tarea legumelor și fructelor, a inu
lui pentru fibră, precum Și între
ținerea celorlalte culturi, folosind 
la maximum fiecare palmă de pă- 
mint. fiecare oră bună de lucru.

Exprimindu-și totala adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, coopera
torii. mecanizatorii, specialiștii, toți 
lucrătorii ogoarelor acestor județe 
se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru a realiza in
tegral sarcinile de plan și anga
jamentele asumate pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru a da 
viată obiectivelor noii revoluții a- 
grare, pentru apărarea și consoli
darea proprietății socialiste de stat 
și cooperatiste, avînd convingerea 
că numai în acest fel vor asigura 
continua întărire și dezvoltare a 
patriei, buna aprovizionare cu pro
duse agroalimentare a populației și 
creșterea necontenită a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

IN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• Cooperativa agricolă de Pro

ducție Nicseni — 2 865 kg să
mință la hectar și 3 360 kg 
tulpini la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dărăbani — 2 750 kg să
mință la hectar și 3 320 kg tul
pini Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zoițani — 2 730 kg să
mință la hectar și 3 340 kg tul
pini la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Valea Ciorii — 2 820 kg 
sămință la hectar și 3 510 kg 
tulpini la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stelnica — 2 714 kg
sămință Ia hectar și 3 390 kg 
tulpini la hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Felnac — 2 814 kg să
mință la hectar și 3 540 kg

tulpini la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Șagu — 2 740 kg să

reușit Ca la 30 iulie să îndepli
nească planul la producția-marfă 
industrială pe trei ani și 10 luni 
din actualul cincinal, acest succes 
materializindu-se intr-un spor de 
aproape 300 milioane lei față de 
sarcinile de plan prevăzute.

★
Comitetul orășenesc Bicaz al 

P.C.R., județul Neamț, raportea
ză la rîndul său că oamenii mun
cii din acest oraș au îndeplinit in 
ziua de 31 iulie sarcinile la 
producția-marfă industrială pe trei 
ani și opt luni din acest cincinal, 
iar exportul in procent de peste 
200 la sută, asigurind toate con
dițiile pentru obținerea, pină la 
sfirșitul lunii august, a unei pro
ducții suplimentare in valoare de 
peste 120 milioane Iei, concretizată 
in însemnate cantități de ciment, 
tuburi, lemn de rășinoase și foioa
se, o gamă largă de bunuri de 
consum.

De asemenea, noi unități indus
triale raportează îndeplinirea, Îna

• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria): „Hai copil Ia joci* * — li

• In întimpinarea 
marilor evenimente ale 
anului — a 45-a ani
versare a revoluției de 
eliberare socială și 
națională, antifascistă 
și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 și 
Congresul al XIV-lea 
al P.C.R. — colectivul 
de oameni ai muncii 
de Ia întreprinderea de 
Utilaj Greu „Pro
gresul" Brăila, mobi- 
lizindu-se exemplar, 
a realizat și livrat 85 
la sută din comanda 
anului 1989 de piese 
de schimb necesare 
excavatoarelor hidrau
lice pentru unitățile 
miniere din Valea Jiu
lui. De asemenea, con
structorii brăileni au 
realizat, In avans, pen
tru export. 109 exca
vatoare hidraulice, 687 
tone Subansamble nie- 
se și 580 tone utilaj 
metalurgic.

• In anul 1965. în
treprinderea „Lamino
rul" Brăila producea 
doar 25 mărci de oțe
luri din grupa carbon 
obișnuit. Diversificîn- 
du-și continuu gama 
sortimentală. între
prinderea are in fa
bricație. la ora actua
lă, 600 produse intr-o 
varietate de peste 120 
mărci de oțeluri; ma
joritatea aliate și înalt 
aliate.

• Colectind, peste 
plan. 7 471 tone oțel, 
821 tone fontă, 66 tone 
aluminiu,. întreprinde
rea județeană de profil 
și-a de.pășit substan
țial planul. „Acțiunea 
3 R“ — recuperare, re- 
condiționare, refolosi- 
re — este larg spriji
nită de Consiliul Popu
lar) al municipiului 
Brăila prin organi
zarea săptămânală a 
„Zilei recuperării" ma
terialelor refolosibile 
din gospodăriile popu
lației. ca și prin inten
sificarea activității de 
depistare a stocurilor 
de asemenea materiale 
din unitățile sociail- 
economice ale județu
lui.
• In viața spirituală 

a Brăilei s-a impus 
„Săptămina cultural-

în municipiul Bacău, ca si în cen
trele muncitorești de pe văile Bis
triței și Trotușului, in localitățile 
rurale din consiliile unice agroin
dustriale Sascut. Podu Turcului. 
Traian. Parincea. Răcăciuni etc., au 
fost construite și amenajate in anii 
actualului cincinal peste 480 noi 
unități, secții, ateliere și puncte de 
lucru de mică industrie și presta
toare de servicii pentru populație. 
ValOrificind intr-o măsură mai 
mare materiile prime locale și ma
terialele recuperabile, ca argila, ni
sipul. răchita, materialul lemnos din 
doborituri. deșeuri metalice si din

FOTBAL • în turneul internațio
nal de fotbal de la Sofia „Memoria
lul Asparuhov", in meciul pentru 
locul trei, echipa S.C. Bacău a în
trecut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația portugheză Chaves. Turneul a 
fost ciștigat de echipa Vitoșa Sofia, 
care a întrecut cu scorul de 4—0 
(2—0) formația Larissa (Grecia) • 
în finala turneului internațional de 
fotbal pentru juniori de la Ruse, 
echipă bulgară Dunav a întrecut cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația Di
namo București • La Port-of-Spain, 
in meci contind pentru preliminari
ile Campionatului mondial de fot
bal, selecționata Trinidad-Tobago a 
invins cu scorul de 2—0 (0—0) echipa 
Salvadorului.

POLO PE APA. • Rezultate înre
gistrate in cadrul Campionatului 
mondial de polo pe apă pentru ju
niori, ce se desfășoară în diferite 
orașe din Franța : Olanda — Franța 
13—7 ; R.F. Germania — Cuba 11—5; 
Iugoslavia — Italia 8—8 ; Australia 
— Japonia 17—4; U.R.S.S. — Porto 
Rico 19—8 • Turneul internațional 
de polo pe apă de la Zagreb a fost 
ciștigat de reprezentativa Iugoslaviei 
(10 puncte), urmată în clasamentul 
final de echipele Ungariei (7), R.F. 
Germania (6 p), Greciei (5 p), Fran
ței și Canadei (1 p). în ultimul 
meci al competiției : Grecia — 
Franța 8—6 (0—1, 3—2, 4—1, 1—2)

cinema
• „Luna Ulmului pentru pace- : 
Văduvele: STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
12; 14,30; 17: 19,30• Flori de gheață: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15: 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19• Noiembrie, ultimul bal: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19
• Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc de ieri șl azi) — 17; 19, Alarmă 
in deltă — 9; 11; 13; 15: DOINA
(16 35 38).

mință la hectar șl 3 418 kg 
tulpini la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN:
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Troianu — 2 692 kg să- 
mintă Ia hectar și 3 863 kg 
tulpini la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Slobozia — 2 650 kg să
mință la hectar și 3 450 kg 
tulpini la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ungheni — 2 610 kg
sămință la hectar și 3 420 kg 
tulpini la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Movila Miresei — 2 650 
kg sămință Ia hectar și 3 250 
kg tulpini Ia hectar

LA OVĂZ
IN JUDEȚUL BRĂILA :

• întreprinderea Agricolă de 
Stat însurăței — 6 000 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Izvoru — 5 160 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rătești — 5120 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oarja — 5 098 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Drăgășani — 4 761 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Făurești — 4 623 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gorunești — 4 573 kg la 
hectar

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din unitățile respective raportează 
terminarea recoltării inului de 
fuior, inului pentru ulei șl ovăzu
lui și obținerea unor producții 
mari la hectar, superioare celor 
planificate.

în prezent — se arată in tele
grame — se acționează cu toate 
forțele manuale și mecanice pen
tru eliberarea cit mai grabnică a 
terenurilor, efectuarea arăturilor, 
întreținerea culturilor prăsitoare, a 
căror stare de vegetație anticipea
ză producții superioare anilor pre- 
cedenți, precum și pentru pregă
tirea in cele mai .bune condiții a 
campaniei agricole de toamnă.

în telegrame se exprimă angaja
mentul lucrătorilor din aceste uni
tăți de a acționa in continuare cu 
hotărire și răspundere in vederea 
obținerii unor producții vegetale 
și animaliere tot mai mari, răspun- 
zind prin noi fapte de muncă 
grijii permanente pe care secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, o acordă dezvoltării 
și modernizării agriculturii noastre 
socialiste, creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor.

inte de termen, a prevederilor de 
plan. Astfel, au îndeplinit planul la 
producția-marfă pe trei ani si Opt 
luni din acest cincinal unitățile 
subordonate Consiliului popular ju
dețean Prahova, iar întreprinderea 
de Motoare Electrice din Pitești a 
îndeplinit planul la producția de 
motoare electrice pe opt luni ale 
anului 1989 și la export pe nouă 
luni din acest an.

★
Rezultatele bune, se arată In te

legrame, au fost obținute, in prin
cipal, pe baza introducerii in pro
cesele tehnologice a rezultatelor 
cercetării științifice și creșterii pro
ductivității muncii, a eficientei eco
nomice.

în telegrame se exprimă, tot
odată. angajamentul acestor colec
tive de muncă de a face totul pen
tru ridicarea continuă a calității în
tregii activități economice, con
tribuind, astfel, la dezvoltarea și 
Înflorirea patriei noastre socia
liste.

• Secretul... armei secrete: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 1»
• Răzbunarea haiducilor: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; J7; 19
• Maria șl marea: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19• Vacanța cea mare: CoTROCENI 
(31 68 88) — 15; 17; 19
• Martori dispăruți: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Jandarmul și jandarmerițele :
LUMINA (14 74 14) 9; 11; 13; 13;17: 19
• la trei pași de dragoste: TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Tatăl: ARTA (213186) — 15; 17; 19.

REPORTAJE» NOTE» INFORMA TU
BRAD : Minereuri complexe peste prevederi Cronica zilei

Harnicul colectiv muncitoresc de 
la întreprinderea Minieră Barza- 
Brad. puternic mobilizat de pre
vederile cuprinse in documentele 
celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului — Tezele și Proiectul 
Programului-Directivă — obține 
succese de seamă in realizarea 
sarcinilor de plan. Organizind o 
vie Întrecere socialistă, cu săptă- 
mini și decade record in produc
ție. perfectionînd neîncetat orga
nizarea muncii in abataje și in ca
rieră. folosind la întreaga capaci
ty timpul de lucru si utilajele din 
dotare, minerii raportează încheie
rea a 7 luni de activitate din a- 
cest an cu Însemnate depășiri de 
plan. Valoarea producției-marfă 
suplimentară realizată depășește 15 
milioane lei, livrindu-se peste

BRĂILA 

Panoramic județean
științif ică“. Organiza
tă,, recent, de centrul 
municipal de creație 
și cultură socialistă 
„Cintarea României", 
manifestarea a cuprins, 
printre altele : întîlniri 
cu brigada științifică 
pe teme economice și 
juridice, evocări isto
rice. momente omagia
le Eminescu, un con
cert coral-simfonic.

• Ființînd de patru
zeci de ani ca institu
ție de stat, in acest 
interval de timp Tea
trul Dramatic „Maria 
Filotti" Brăila „a pus" 
în scenă 279 premie
re, promovînd cu con
secventă piese din dra
maturgia românească. 
Cele 14 430 spectacole 
prezentate au fost vi
zionate, la sediu, și in 
turnee, de peste 4,6 
milioane spectatori.

• lnsumind în colec
țiile sale peste 340 000 
de cărți, periodice, se
riale, discuri, niierd- 
filme și alte categorii 
de documente, Biblio
teca județeană „Panait 
Istrati" oferă publicu
lui larg un autentic 
tezaur informațional și 
instructiv-educativ, la 
nivelul cerințelor. Ac
țiunile cultural-educa
tive cu cartea, organi
zate la sediu, la filia
lele din cartiere, in în
treprinderi și institu
ții se bucură de un 
real interes.

O tn noul oraș al 
cimpiei brăilene. Ianca, 
zestrea edilitară este 
in continuă creștere. 
Celor peste 1 000 de a- 
partamente construite 
in ultimii ani li se vor 
adăuga alte 340.

• Primarul orașu
lui Făurei, tovarășul 
Gheorghe Boboc, ne 
informează că in cin
stea celei de-a 45-a 
aniversări a zilei de 
23 August și a întim- 
pinării Congresului al 
XIV-lea al partidului, 
oamenii muncii din u- 
nitățile economice ale 
localității înscriu, nrin 
fapte, noi realizări în 
graficele întrecerii so
cialiste. Astfel, oame
nii muncii de la Com

BACĂU : Noi unități de mică industrie și prestatoare 
de servicii

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

prevederi economiei naționale 35 
tone cupru in concentrate. 1772 
tone sulf. însemnate cantități de 
plumb, zinc, cal cită și utilaje teh
nologice, De subliniat că întreaga 
depășire a planului s-a realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii, care in această perioadă 
este mai mare față de plan cu 1 693 
lei pe fiecare om al muncii. După 
cum ne spunea ing. Gheorghe Roș
ea. directorul unității, planul pe 3 
ani și 8 luni a fost îndeplinit încă 
din data de 27 iulie a.c„ ceea ce 
creează toate premisele ca. în 
cinstea zilei de 23 August și a 
Congresului al XIV-lea al parti
dului. minerii de la Barza să ra
porteze depășiri de plan si mal 
mari. (Sabin Cerbu).

plexul C.F.R. — care 
veghează, zi și noapte, 
ca pe magistrala fero
viară din această parte 
a țării traficul de măr
furi și călători să se 
desfășoare în cele mai 
bune condiții — și-au 
realizat și depășit toți 
indicatorii de plan 
pentru această perioa
dă a anului.

O In perimetrul tî- 
nărului oraș agroindus
trial însurăței. C.A.P. 
„Scînteia" deține un 
loc de frunte in dez
voltarea activităților 
de industrie mică și 
prestări de servicii 
care folosesc forță de 
muncă și materii pri
me locale. La ora ac
tuală. unitatea vine in 
intimpinarea benefi
ciarilor cu o gamă di
versă de servicii, dis- 
punind de ateliere de 
fierărie și mecanică, o 
secție de confecționat 
căruțe, de reparat și 
sudat echipamente de 
irigații, o brutărie, tri
cotaje. croitorie, darac 
de lină, ateliere de 
produs băuturi răcori
toare, cărămidărie etc. 
în acest, sector lucrea
ză mulți tineri absol
venți ai liceului agro
industrial din locali
tate.

O Cel peste 45 000 
purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor din 
județul Brăila au obți
nut in etana repu
blicană a Festivalu
lui național „Cintarea 
României" 10 bremii I. 
17 premii II. 16 premii 
III și 16 mențiuni.

» Cercul de turism 
montan ..ALPEX 007“ 
al centrului . județean 
de proiectări se află 
printre cele mai acti
ve de acest gen din 
țară. Participînd la 
prima ediție a Trofeu
lui ..Arctic", organizat 
în Munții Bucegi. a 
obtinut locul I in cla
samentul general, ca si 
in Droba de turism 
montan, precum șl 3 
premii speciale la di
verse probe.

Candlano 
PRICEPUTU

piele, materiale plastice etc., oa
menii din aceste unități au reali
zat și oferit comerțului peste 7 000 
de produse și modele noi de bunuri 
de larg consum, confecții. încălță
minte, obiecte de artizanat etc. O 
bună parte dintre acestea au fost 
livrate la export. Se prevede ca 
pină Ia finele cincinalului să fie în
ființate încă 360 noi unități de mică 
industrie si prestatoare de servicii, 
din care 226 la sate, și vor fi crea
te. reproiectate si modernizate alte 
aproape 6 000 de produse noi de 
mare interes pentru populație. 
(Gheorghe Baltă).

CICLISM • Cursa ciclistă de U 
Newcastle (Anglia), disputată în ca
drul „Cupei mondiale", a revenit 
olandezului Frans Maassen, înre
gistrat pe 236,500 km în 5h 59’21”, 
urmat, la 2 secunde, de italianul 
Maurizio Fondriest și irlandezul 
Sean Kelly. După 10 probe, in cla
samentul „Cupei mondiale" conduce 
Sean Kelly (28 puncte) urmat de 
Maassen (23 puncte) etc.

SCHI • Sezonul internațional de 
schi se deschide la 6 august în Ar
gentina (unde acum este iarnă), cu 
un concurs pentru „Cupa mondială" 
ce va avea loc pe pîrtiile din sta
țiunea andină „Los Lenas", in apro
piere de Mendoza. Vor participa 
sportivi din Franța, Canada, Iugosla
via, U.R.S.S., S.U.Â., Italia, Elveția, 
Austria, Spania etc. De la startul 
probelor nu vor lipsi Vreni Schnei
der. Marla Walliser. Micaela Flgtni, 
Matia Svet, S. Wolff și alți ași ai 
schiului mondial.

TENIS • Turneul international 
feminin de tenis de la Baastad 
(Suedia) a fost ciștigat de jucătoa- 
rea bulgară Katerina Maleeva, care 
a dispus in finală cu 6—1, 6—3 de 
vest-germana Sabine Hack. în fi
nala probei de dublu, cuplul Tine 
Larsen (Danemarca) — Mercedes Paz 
(Argentina) a învins cu 6—2, 7—5 
perechea Katerina Maleeva (Bulga
ria) — Sabrina Goles (Iugoslavia).

Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Ernst 
Thurhheer. a oferit, marți, o recep
ție.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, Ministerului Comerțului Exte

Oamenii muncii dezbat, decid măsuri 
pentru buna gospodărire a întreprinderilor

(Urmare din pag. I)
ne a tuturor capacităților de pro
ducție, o atenție deosebită acor- 
dindu-se obiectivelor prioritare cu 
termen de predare în acest an. în 
spiritul acestor sarcini, participan- 
tii la dezbateri au înalta răspun
dere de a formula propuneri, de 
a-și asuma sarcini concrete in ce 
privește soluționarea tuturor pro
blemelor privind scurtarea duratei 
de execuție. îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, extinderea mecani
zării și industrializării lucrărilor 
de constructii-montaj. a celor mai 
moderne tehnologii, folosirea mai 
bună a forței de muncă.

Avînd în vedere sarcinile can
titative și calitative ce revin tu
turor unităților economice, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
vor nune un accent deosebit pe 
înfăptuirea in cele mai bune con
diții a programelor de moderniza
re și organizare a producției pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. în calitatea lor 
de proprietari si producători, oa
menii muncii trebuie să facă totul 
pentru buna folosire și gospodări
re a mijloacelor de producție, 
pentru innoirea și ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic al pro
ducției. Iar adunările generale re
prezintă un deosebit prilej pentru 
stabilirea direcțiilor de acțiune, a 
soluțiilor necesare pentru sporirea 
eficientei economice, pentru pune
rea in valoare a potențialului teh
nic, material și uman de care dis
pun toate unitățile, pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții 
a planului pe întregul an și pe 
întregul cincinal.

Categoric, problematica actuale
lor adunări generale este deosebit 
de amplă și cuprinde, practic, toa
te sferele organizării și desfășu
rării producției. De aceea, ele tre
buie să fie temeinic pregătite, să 
aibă un pronunțat caracter de 
lucru, fiecare adunare urmînd 
să se desfășoare intr-un pu
ternic spirit critic și autocritic, 
de înaltă exigentă muncitorească, 
prin care să se afirme ca forumuri 
supreme ale autoconducerii mun
citorești. Practic, chiar și acolo 
unde s-au obținut "rezultate bune 
și foarte bune trebuie pornit de la 
ideea că este Încă mult loc pen
tru mai bine, că rezervele nu au 
fost nici ne departe epuizate. Așa 
cum sublinia recent secretarul 
general al partidului, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu. avem rezul

vremea
Prognoza meteorologică pentru In

tervalul 2 august (ora 28) — 5 august 
(Ora 20). Tn (ară: Vremea va fi răco
roasă șl instabilă tn majoritatea regiu
nilor. Cerul va fi variabil, mal mult, 
noros In regiunile nordice. Vor cădea 
ploi ce vor avea șl caracter de aver
să, Însoțite de descărcări electrice și 
Izolat de grindină tn nordul, centrul și 
estul tării, Iar tn prima parte a inter
valului și tn regiunile vestice si sudi
ce. Vlntul va mal prezenta Intensificări 

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism

Ieșite eiștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1989

Nr. 
crt.

Numărul de 
participare 

ieșit 
ciștigător

Numărul 
libretului 

de economii
Ciștigurile 
obținute 

in excursii 
organizate

Valoarea 
ciștigului

1 960 406-164-61 U.R.S.S. 6 000
2 1 960 408-1-947 6 000
3 2 960 416-282-80 6 000
4 3 960 414-902-10 6 000
5 4 960 456-1-258 6 0006 5 960 436-208-235 6 000
7 6 960 452-1-1251 6 000
8 7 960 431-103-1038 6 0009 8 960 462-1-1350 6 000

10 9 960 463-154-68 6 000
11 10 960 459-1-6719 6 000
12 5 980 404-523-122 6 000
13 747 403-254-294 6 000
14 1 747 424-104-451 6 00015 2 747 411-301-15 6 000
16 3 747 413-194-227 6 000
17 4 747 427-388-11 6 000
18 5 747 436-212-487 6 00019 6 747 437-221-1 6 000
20 7 747 439-205-220 6 000
21 8 747 465-1-128 6 000
22 9 747 434-103-2579 6 000
23 10 747 459-1-6355 6 000
24 11 747 460-209-750 6 000
25 790 403-201-92 6 000
26 1 790 424-104-853 6 000
27 2 790 416-1-1220 6 000
28 3 790 424-1-506 6 000
29 4 790 404-712-82 6 000
30 5 790 436-279-297 6 000
31 6 790 426-226-8 6 000
32 7 790 420-514-2 6 000
33 8 790 465-1-884 6 000
34 9 790 463-1-962 6 000
35 10 790 459-1-6454 6 000
36 11 790 460-209-795 6 000

TOTAL 36 excursii in valoare totală de lei ' 216 000

Cîștigătorii au obligația să se prezinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera ade
verința necesară îndeplinirii formalităților în legătură cu efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării in termen sau al neefectuării excursiei, ciștigurile 
se plătesc în numerar.

rior și Cooperării Economice Inter
naționale, ai altor ministere și in
stituții centrale, reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice. ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră.

(Agerpres)

tate bune, dar mai avem mult de 
făcut și niciodată nu vom putea 
fi mulțumiți cu ceea ce am rea
lizat. în spiritul acestor exigente 
trebuie să se acționeze pentru o 
calitate mai bună, pentru ridica
rea nivelului tehnic al produselor, 
al eficientei la nivelul celor mai 
bune realizări ne plan mondial.

Analizind temeinic realizările 
obținute pe 7 luni, obiectivele sta
bilite pentru perioada următoare, 
toate colectivele de oameni ai 
muncii au datoria patriotică. în 
spiritul chemării adresate de or
ganizația județeană de partid Con
stanta. să facă totul pentru a ob
ține rezultate cit mai bune, pen
tru realizarea producției plani
ficate pe opt luni pină la 23 Au
gust si a planului pe întregul an 
in cinstea Congresului al XIV-lea 
al partidului. De aceea, este esen
țial ca dezbaterile din cadrul ac
tualelor adunări generale să lă
murească în amănunt toate aspec
tele activității productive, să sta
bilească cele mai eficiente măsuri 
tehnice și organizatorice necesare 
îndeplinirii în cele mai bune con
diții a prevederilor de plan.

Mari răspunderi in această pri
vință revin organelor și organiza
țiilor de partid, comitetelor sindi
catelor și consiliilor oamenilor 
muncii, precum si factorilor de 
resort din centrale și ministere, 
care au datoria să sprijine efectiv 
și eficient unitățile în solutionarea 
operativă a problemelor produc
ției. Ministerele economice, orga
nele centrale de sinteză si centra
lele industriale trebuie să clarifi
ce la fata locului, in unități, toate 
problemele care se ridică in le
gătură cu realizarea planului pe 
anul 1989. astfel incit in adună
rile generale să se poată dezbate 
și aproba măsuri suplimentare 
care să asigure realizarea înainte 
de termen a planului pe între
gul an.

în interesul fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii, al dezvoltării tot 
mai puternice a economiei tării, 
adunările generale trebuie să sta
bilească programe exacte de mă
suri. direcții clare de acțiune, ast
fel Incit. în spiritul chemării to
varășului Nicolae Ceaușescu. toa
te județele, toate Întreprinderile să 
se prezinte la Congresul al XIV- 
lea al partidului cu rezultate din
tre cele mai bune, cu olanul anual 
îndeplinit la toti indicatorii.

Nicolae MILITARU

la începutul intervalului în estul tării 
din sector predominant nord. Tem
peratura aerului va marca treptat o 
creștere in a doua parte a intervalului, 
lncepind din sud-vest. Minimele vor fl 
cuprinse, in general. Intre 7 și 17 gra
de. Iar maximele între 18 șl 28 grade, 
izolat mal coborite în regiunile nordl. 
ce, dar șl mai ridicate în ultima zl in 
sud-vest și sud. In București: Vremea 
va fl răcoroasă și instabilă la începu
tul Intervalului, apoi se va ameliora. 
Cerul va fl temporar noros. Trecător 
va ploua în primele zile. Vtrrt slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 și 16 grade, tar 
cele maxime Intre 25 șt 28 grade, mat ridicate In ultima zl.



INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului irakian „Al-Irak“

(Urmare din pag. I) 
să realizăm socialismul cu poporul 
și pentru popor. In acest scop, ne-am 
propus să dezvoltăm puternic forme
le democrației muncitorești-revolu- 
tionare. care să asigure participarea 
activă a tuturor categoriilor sociale, 
a întregii națiuni la elaborarea po
liticii interne și externe a țării, la 
înfăptuirea ei.

Am dezvoltat și acordăm o mare 
Însemnătate activității parlamentare. 
Marii Adunări Naționale, care are 
însă o compoziție nouă, deputății 
fiind muncitori, țărani, intelectuali, 
activiști de partid sau ai diferitelor 
organizații obștești. Această compo
ziție reflectă — de fapt — noua 
realitate socială a României, din care 
au dispărut pentru totdeauna clasele 
exploatatoare. Am trecut la depu
nerea de mai multe candidaturi pen
tru un loc de deputat. în același 
sens am dezvoltat și activitatea 
consiliilor populare județene, orășe
nești, comunale — ca organe ale pu
terii de stat locale de aptoconducere.

Am considerat însă că aceasta 
nu este suficient, că oricit am per
fecționa activitatea parlamentului, el 
nu va putea să asigure o participa
re nemijlocită a claselor sociale ac
tuale ale României, a întregului po
por la conducerea societății. De a- 
ceea, am trecut la realizarea unui 
nou sistem de organisme democra
tice, am constituit consiliile oame
nilor muncii, care funcționează in 
toate sectoarele de activitate. In in
dustrie. cel puțin 30 la sută din 
membrii acestor consilii sint mun
citori care lucrează direct în pro
ducție. dar chiar in unele instituții, 
in invățămint și în alte sectoare am 
asigurat și prezența muncitorilor in 
organismele de conducere.

Am instituționalizat adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, ca or
gane supreme ale conducerii activi
tății din toate unitățile economico- 
sociale. pornind de la faptul că fie
care colectiv are în proprietate 
directă o parte a avuției naționa
le. de care răspunde privind dez
voltarea și realizarea unui progres 
continuu.

Am creat organisme locale ale a- 
cestor consilii și organisme pe plan 
național. La fiecare 5 ani are loc 
Congresul oamenilor muncii din in
dustrie și alte sectoare, la care parti
cipă circa 11 000 de delegați. Tot la 
5 ani are loc Congresul agriculturii, 
Ia care participă, de asemenea, 11 000 
de reprezentanți ai satelor. Aceste 
congrese au ales consilii de condu
cere cu 1 500 și, respectiv, cu 1 300 
de membri, care funcționează ca or
ganisme de conducere între congre
se. Tot la 5 ani au loc un Con
gres al științei și un Congres al e- 
ducației și culturii. Aceste organis
me asigură ca, practic, toate cate
goriile societății românești să parti
cipe organizat la adoptarea tuturor 
hotăririlor privind dezvoltarea țârii. 
Avem, la fiecare 5 ani, șl un Con
gres al consiliilor populare, la care 
participă 7 000 de oameni și care a- 
lege o Cameră legislativă — un 
parlament al organelor de autocon- 
ducere care. împreună cu Marea 
Adunare Națională, dezbate toate le
gile și le adoptă, în concordanță cu 
necesitățile țării.

Noi considerăm că am creat un 
sistem nou. democratic, care este 
mult superior oricăror forme de de
mocrație parlamentară și, repet, a- 
sigură participarea directă a poporu
lui la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate. In acest cadru, de
sigur, Partidul Comunist Român are 
rolul de a uni eforturile întregului 
popor, de a juca rolul determinant 
in elaborarea liniei generale, a stra
tegiei construcției socialiste — parti
dul aflindu-se nu deasupra, ci in 
strinsă unitate și împreună cu po
porul.

Avem, de asemenea, un număr 
mare de organizații de masă și ob
ștești. Cu 10 ani in urmă, am creat 
o organizație nouă, care-i cuprinde 
pe cetățenii care nu sint membri ai 
Partidului Comunist Român și a- 
sigură participarea lor organizată la 
viața politică — Organizația Demo
crației și Unității Socialiste. Actual
mente. ea are peste 4 milioane de 
membri, mai mult decit partidul co
munist. însă lucrează in strinsă co
laborare și unitate cu partidul.

Toate acestea sint cuprinse în 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste. organism politic care uneș
te, practic. întreaga națiune și la 
care participă inclusiv toate cultele 
religioase.

în acest fel, putem spune că am 
asigurat atit perfecționarea și am 
dat un nou conținut activității parla
mentare. in raport cu noile trans
formări din România, dar am creat 
și un sistem nou. care — împreună 
cu organele de stat — asigură ade
vărata democrație, in care poporul 
constituie factorul determinant al 
întregii activități. Ne propunem să 
perfecționăm și să dezvoltăm aceas- ( 
tă democrație, pornind de la faptul 
că numai împreună cu poporul, nu
mai asigurind participarea întregii 
națiuni la întreaga viață vom putea 
făuri cu succes obiectivele noastre 
de viitor !

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, situația actuală a eco
nomiei mondiale se află in aten
ția întregii lumi. După opinia 
dumneavoastră — pornind și de 
la recentele reuniuni ale celor 
mai bogate și, in paralel, ale ce
lor mai sărace dintre state — 
ce rol acordați intilnirilor la 
nivel inalt ale țărilor industria
lizate, precum și ale altor fo
ruri internaționale asupra în
viorării economiei mondiale și 
intensificării cooperării dintre 
Est și Vest ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, situația 
economiei mondiale este gravă ! In 
actualul deceniu a avut loc o în
răutățire continuă a situației țărilor 
jn curs de dezvoltare care, după cum 
se știe, reprezintă peste 4 miliarde 
de oameni. Anual, aceste țări — ca 
să mă exprim așa — au plătit un 
tribut de zeci de miliarde de dolari 
țărilor bogate. După calculele unui 
grup de economiști, publicate recent 
la Paris, din 1982 pină in prezent 
din țările sărace au fost transferate 
în țările bogate — desigur, către fi
nanțele internaționale și monopo
luri — peste 280 miliarde dolari 1 De 
altfel, este cunoscut că datoria ță

rilor în curs de dezvoltare repre
zintă astăzi peste 1 300 miliarde do
lari.

în acest cadru trebuie privită reu
niunea celor 7 țări bogate care și-au 
arogat, cu de la sine putere, drep
tul de a hotărî cum trebuie soluțio
nate diferite probleme și cum tre
buie să se dezvolte economia mon
dială în viitor. Este adevărat că, din 
1975 și pînă în prezent, reuniunile 
acestor țări nu au dus la nimic, de
cit la accentuarea sărăciei în înseși 
țările dezvoltate, la accentuarea sub
dezvoltării, inclusiv la creșterea șo
majului, a numărului celor săraci, a 
celor fără locuințe, la dezvoltarea 
analfabetismului și a criminalității, 
a cqnsumului de droguri. Dacă am 

judeca numai după acestea, putem 
să spunem, fără teama de a greși, că, 
de fapt, reuniunea celor 7 țări bogate 
— sau a conducătorilor celor 7 țări 
bogate ! — nu a contribuit cu nimic 
la depășirea unor probleme foarte 
grave. Dimpotrivă, ele s-au accen
tuat !

In acest cadru deci trebuie să 
privim și recenta reuniune a celor 
7 țări cele mai bogate. Este adevă
rat, s-au făcut multe declarații, dar 
nu s-au adoptat — și, ca să fim 
drepți, nici nu se puteau adopta — 
măsuri care să ducă la soluționarea 
gravelor probleme ale economiei 
mondiale. Aceasta, pentru că ele nu 
pot fi soluționate de 7 țări, oricît 
de bogate ar fi ! Gravele probleme 
economice cu care se confruntă o- 
menirea trebuie soluționate numai 
împreună de către toate țările, in 
cadrul unei conferințe internaționa
le — atit a țărilor in curs de dez
voltare. cit și a țărilor bogate — 
pornindu-se de la principii noi de 
relații internaționale, de la realiza
rea unei noi ordini economice mon
diale. în acest cadru, trebuie abor
dată problema soluționării datoriei 
externe intr-un mod radical, prin 
anularea unor datorii, reducerea al
tora, eșalonarea de lungă durată, cu 
dobinzi mici sau fără dobînzi, a al
tor credite oare, eventual, mai ră- 
min. Aceasta presupune, desigur, 
stabilirea unui cadru nou de relații 
economice și financiare, care să ex
cludă posibilitatea de a se mai re
peta in viitor asemenea stări de 
lucruri !

Conducătorii celor 7 țări nu pu
teau și nu pot face acest lucru. A- 
ceasta, in primul rînd, pentru că ei 
doresc — și au și disautat ! — cum 
să-și asigure noi mijloace de îmbo
gățire. Iată de ce, în ce ne privește, 
considerăm că această reuniune nu 
a adus nimic bun pentru țările in 
curs de dezvoltare și, în general, 
pentru economia mondială. A re
afirmat însă unele teze ale războ
iului rece privind continuarea poli
ticii de „descurajare nucleară", par- 
ticipanții propunîndu-și să continue, 
practic, amestecul în treburile altor 
țări, precum și sprijinirea de acti
vități antiprogresiste, anticomuniste.

în paralel, s-a desfășurat reuniu
nea celor 7 țări sărace. Și acestea, 
ca și alte țări sărace, s-au adresat 
celor 7 țări dezvoltate cu apelul de 
a se ajunge la o înțelegere, sau — 
cel puțin — de a se cădea de acord 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale. Propunerile și apelu
rile lor nu au fost însă ascultate ! 
Aceasta înseamnă că țările sărace, 
țările in curs de dezvoltare trebuie 
să tragă concluziile corespunzătoare 
pentru a întări solidaritatea și cola
borarea dintre ele și a acționa in
tr-o deplină unitate, pentru a de
termina țările bogate să adopte o 
poziție realistă !

Noi sintem pentru o conferință in
ternațională. Considerăm că numai 
cu participarea tuturor statelor este 
posibil să se găsească soluții realis
te, care să răspundă intereselor tu
turor statelor. Soluții care să des
chidă, intr-adevăr, posibilitățile pro
gresului economico-social al țărilor 
rămase in urmă, dar și al celorlalte 
state, să asigure dezvoltarea echili
brată a activității economiei mon
diale, intensificarea cooperării intre 
toate statele și, în acest cadru, și 
între Est și Vest. Dar, după cum 
este cunoscut, cooperarea intre Est 
și Vest este numai o parte a coope
rării intre Nord și Sud, adică intre 
cei săraci și cei bogați, intre țările 
in curs de dezvoltare și țările capi
taliste bogate. Aceasta este astăzi 
problema fundamentală ce trebuie 
rezolvată pentru a da, într-adevăr, 
o perspectivă nouă economiei mon
diale I

ÎNTREBARE : Se pare, dom
nule președinte, că diverse alte 
reuniuni ale țărilor in curs de 
dezvoltare sau sărace au adresat 
apeluri similare pentru convo
carea unei conferințe interna
ționale. Cam ce ar trebui — 
după opinia dumneavoastră — 
să-și propună această conferință 
internațională 7

RĂSPUNS : O asemenea conferin
ță internațională ar trebui, in actua
lele împrejurări — așa cum am mai 
spus — să aducă, în primul rînd, o 
soluție globală in problema datoriei 
țărilor in curs de dezvoltare. In al 
doilea rînd. să stabilească noi nor
me și principii privind relațiile eco
nomice, privind comerțul, prețurile, 
dobinzile, sistemul financiar interna
țional și altele. Adică, ceea ce se 
numește acum generic să contribuie 
la stabilirea unei noi politici eco
nomice mondiale, care trebuie să fie 
cu totul alta decît cea de astăzi — 
desigur, ținind seama de diversita
tea orînduirilor sociale —, dar care 
să asigure, in primul rînd, progresul 
țărilor in curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE: Stimate domnu
le președinte, este bine cunos
cut pentru noi că dumneavoas
tră sinteți unul dintre cei mai 
mari teoreticienii și promotori 
activi ai democratizării relațiilor 
internaționale. Vă rugăm să ne 
prezentați concluziile analizei 
dumneavoastră asupra situației 
actuale a procesului democrati
zării relațiilor internaționale și 
caracteristicile lui principale, 
pornind de la schimbările care 
au loc in prezent și noile con
diții survenite in lume. Care 
este efectul acestor schimbări 
asupra conceptului democrati
zării relațiilor internaționale și 
cum credeți că va evolua pro
cesul democratizării in viitor 7

RĂSPUNS : In activitatea sa in
ternațională, România a pornit și 

pornește de la necesitatea dezvoltă
rii relațiilor dintre toate statele lu
mii, fără deosebire de orinduire 
socială. Considerăm că aceste rela
ții trebuie să se bazeze pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. în același timp, 
este necesar să se asigure parti
ciparea tuturor statelor la solu
ționarea marilor probleme internațio
nale — am in vedere problemele 
dezarmării și, în primul rînd, ale 
dezarmării nucleare, problemele 
subdezvoltării și realizării unor rela
ții noi, care să respecte dreptul fie
cărui popor de a-și alege orînduirea 
socială și calea dezvoltării sale, în 
mod liber, fără nici un amestec din 
afară.

Un rod important au în această- 
direcție Organizația Națiunilor Uni
te și alte organisme internaționale. 
Trebuie să menționăm că mai ales 
O.N.U. a reușit să se implice mai 
activ și să aibă un rol mai impor
tant în soluționarea unor probleme 
complexe ale vieții mondiale, îndeo
sebi în soluționarea unor conflicte. 
Dar sîntem încă departe de a spune că 
O.N.U. reușește să se angajeze cu 
toată forța sa în problemele grave, 
cum sint problemele dezarmării, ale 
subdezvoltării și noii ordini econo
mice mondiale.

Este, intr-adevăr, necesar să se 
asigure participarea tuturor popoa
relor. a tuturor statelor la soluțio
narea problemelor internaționale, 
indiferent de mărime sau orinduire 
socială ! Problemele grave nu pot fi 
astăzi soluționate de citeva state — 
oricît de mari ar fi ele ! In acest 
sens, noi considerăm că trebuie ca 
țările mici și mijlocii, țările in curs 
de dezvoltare, țările nealiniate să 
aibă un rol mult mai activ și să 
participe — pe principiile deplinei 
egalități — la soluționarea tuturor 
problemelor. Desigur, aceasta pre
supune renunțarea de către măriile 
puteri la politica de forță, de ame
nințare cu forța, la dorința de a-si 
păstra și consolida rolul. dominant 
în viata internațională, asupra dife
ritelor state sau grupări de state.

Se discută mult acum despre o 
..nouă gindîre". dar cit timp nu se 
va renunța la această politică — de 
dominație — este greu de vorbit de 
o gindîre nouă și. mai cu seamă, de 
o nouă orientare și o politică nouă, 
care să asigure relații de deplină e- 
galitate între toate statele ! Dar nu 
există o altă cale ! Pericolul războ
iului nuclear este așa de mare — 
deoarece folosirea armelor nucleare 
poate distruge însăși viața pe pla
neta noastră — incit este necesar să 
se realizeze o democratizare reală 
a vieții mondiale, care, repet, pre
supune asigurarea condițiilor, parti- 

  ' ’ ’____ ’■ so
si 

___  ___ ......... , a 
dreptului de a-și' organiza viața așa 
cum o doresc ele. Viitorul nu îl poa
te reprezenta decit'o asemenea pdli- 
tică !

la 
dar 
lor.

cipării tuturor statelor 
luționarea problemelor, 
respectarea independenței

ÎNTREBARE : Domniile pre
ședinte, ca urmare a. politicii 
unor cercuri imperialiste — de 
amestec in treburile interne ale 
altor state, de încălcare a inde
pendenței și suveranității na
ționale, a egalității in drepturi 
— există incă, in lume, zone 
fierbinți, conflicte armate. Am 
dori să prezentăm cititorilor zia
rului nostru concepția și contri
buția României la întărirea 
securității și păcii internaționale, 
la promovarea înțelegerii intre 
state. Care este poziția țării 
dumneavoastră față de propune
rile ca Oceanul Indian și alte 
regiuni ale lumii să devină zone 
ale securității și păcii, iar ba
zele militare străine de pe teri
toriul altor state să fie lichi
date 7 In mod deosebit, am dori 
să cunoaștem opinia dumnea
voastră față de situația actuală 
din Orientul Mijlociu, precum 
și față de ultimele evoluții ale 
conflictului Iran — Irak.

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat și la întrebarea anterioară, si
tuația internațională continuă să fie 
deosebit de complexă și gravă. Prin
cipala problemă a lumii de astăzi o 
reprezintă, după părerea mea, dezar
marea. eliminarea cu desăvirșire a 
armelor nucleare, a altor arme de 
distrugere in masă, inclusiv a arme
lor chimice, și realizarea unei redu
ceri substanțiale a armelor conven
ționale, sub un control internațional 
corespunzător.

Multe din conflictele actuale șl 
stările de Încordare sint, într-adevăr, 
rezultatul politicii cercurilor impe
rialiste de forță și dictat, de amestec 
în treburile altor state, de încălcare 
a independenței și suveranității. De 
altfel, practic, aproape toate conflic
tele in care sint angajate multe țări 
in curs de dezvoltare sint, intr-o for
mă sau alta, rezultatul nemijlocit al 
politicii imperialiste de dezbinare a 
statelor — pentru a putea, în acest 
fel, să le domine mai ușor. De fapt, 
se continuă vechea politică, care a 
constituit dintotdeauna, de la naș
terea imperialismului, baza politicii 
acestuia.

Acum sint, într-adevă — ca să spun 
așa — unele semne bune. S-a trecut 
la soluționarea unor conflicte prin 
tratative.

România s-a pronunțat totdeauna 
pentru renunțarea la calea militară 
in rezolvarea oricăror probleme și so
luționarea diferitelor litigii numai și 
numai prin tratative. Ne-am pronun
țat împotriva bazelor militare stră
ine de pe teritoriul altor state, pen
tru realizarea de zone fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine. Susținem crearea unei ase
menea zone în Balcani — așa cum 
susținem si realizarea in Oceanul In
dian a unei regiuni fără asemenea 
arme și fără baze militare străine — 
dar și în alte zone ale lumii. Este 
timpul ca, intr-adevăr, marile puteri 
să renunțe a mai realiza asemenea 
baze militare pe teritoriul altor state, 
în diferite zone ale lumii ! Aceasta 
reprezintă o necesitate vitală pentru 
o politică reală de colaborare și de 
pace ! •

Ne-am pronunțat întotdeauna pen
tru soluționarea problemelor dintre 
Iran și Irak numai prin tratative. Am 
salutat și salutăm încetarea conflic
tului și ne exprimăm speranța că în 
cel mai scurt timp se va ajunge la 
realizarea unui acord deplin, care să 

asigure pacea și buna vecinătate în
tre cele două țări. In ce privește si
tuația din Orientul Mijlociu, ne-am 
pronunțat totdeauna pentru soluțio
narea pe calea tratativelor, pe cale 
politică, a problemelor din această 
zonă, care să ducă la o pace dreaptă 
și justă. Am pornit întotdeauna de. 
la necesitatea asigurării dreptului la 
autodeterminare al poporului palesti
nian, inclusiv la realizarea unui stat 
propriu independent. Am acționat șl 
am adus o anumită contribuție în 
direcția aceasta. Am susținut și sus
ținem necesitatea unei conferințe in - 
ternaționale, cu participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a O.E.P. si 
a noului stat palestinian și, desigur 
a Israelului, care să ducă la găsirea 
unei soluții generale, la instaurarea 
unei păci trainice și juste în această 
zonă. După părerea noastră, situația 
actuală este favorabilă trecerii la or
ganizarea unei asemenea conferințe 
internaționale. Aceasta impune să se 
acționeze de către toate statele in 
această direcție, pentru a putea să se 
pună capăt situației actuale din 
Orientul Mijlociu. Pentru realizarea 
— repet — a unei păci juste și trai
nice !

ÎNTREBARE : Mi-aș permite 
să fac o completare, domnule 
președinte. In anul 1977, pre
ședintele Saddam Hussein a fă
cut cunoscută așa-numita de
clarație națională în care adresa 
apelul să se acționeze pentru ca 
zona Golfului și întreaga zonă 
a Orientului să fie menținută 
in afara sferei înarmărilor nu
cleare, in afara conflictelor. 
Cum apreciați această poziție 7

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat, România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru realizarea de zone 
denuclearizate, fără baze militare 
străine, în diferite zone ale lumii. 
Deci, am salutat și considerăm jus
tă o asemenea acțiune, care are o 
importanță deosebită pentru pace — 
nu numai din această zonă, dar și 
pentru pacea din întreaga lume.

ÎNTREBARE : In momentul 
de față, in tratativele de solu
ționare definitivă a conflictului 
dintre cele două țări se discută 
problema prizonierilor de război, 
in care nu s-a ajuns la o solu
ție definitivă. Noi apreciem — 
și declarația de la Geneva, din 
1947, stipulează — că ar fi bine 
ca această problemă să nu fie 
legată de tratativele referitoare 
la celelalte probleme ale păcii, 
ci să fie privită înainte de toa
te ca o problemă umanitară. 
Dumneavoastră susțineți acest 
punct de vedere 7

RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm 
pentru realizarea in cel mai scurt 
timp a unui acord deplin între Irak 
și Iran, în toate problemele resta
bilirii păcii și bunei vecinătăți, Fără 
îndoială că, în acest cadru, sînt o 
serie de probleme, cum este și aceea 
a prizonierilor, care trebuie să-și 
găsească o rezolvare corespunzătoa
re și nu neapărat într-un acord 
general. Deci, ar fi posibil și am 
saluta dacă cele două părți ar ajun
ge să rezolve mai iute problema 
prizonierilor, care ar influența — 
fără nici o îndoială — pozitiv în
tregul curs al tratativelor.

ÎNTREBARE : Ați vizitat, 
domnule președinte, de două 
ori Irakul și v-ați intilnit cu 
conducătorul nostru, Saddam 
Hussein. Am dori să cunoaștem 
aprecierea dumneavoastră asu
pra relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Irak și Româ
nia, precum și a perspectivelor 
lor de dezvoltare. Ce impresii 
aveți despre Irakul de astăzi și 
preocuparea sa de dezvoltare e- 
conomică și socială, sub condu
cerea președintelui Saddam 
Hussein ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Irak pot fi apreciate ca bune. 
Ele au cunoscut o dezvoltare conti
nuă, și un rol important au avut în 
acest sens intilnirile la nivel inalt ale 
conducătorilor celor două state. Îmi 
amintesc cu multă plăcere de vizitele 
pe care le-am efectuat in Irak și 
am impresii deosebit de bune despre 
convorbirile și intilnirile cu pre
ședintele Saddam Hussein. Aș putea 
spune că aceste convorbiri au exer
citat o influență pozitivă asupra 
cursului general al relațiilor și co
laborării dintre România și irak.

În actualele împrejurări, cind Ira
kul trece la realizarea unor progra
me vaste de dezvoltare economico- 
șocială, considerăm că există mari 
posibilități pentru a extinde colabo
rarea româno-irakiană în toate do
meniile. Această extindere este po
sibilă și datorită programelor de 
dezvoltare ale României — deci po
sibilităților pe care țările noastre le 
au pentru a conlucra activ pe linia 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente.

ÎNTREBARE : Poporul irakian 
nutrește față de dumneavoastră, 
stimate domnule președinte — 
care sprijiniți atit de mult lupta 
popoarelor pentru eliberare na
țională și independență și 
apărați cauzele lor juste și le
gitime — sentimente de respect, 
stimă și admirație deosebite. Do
riți să adresați un mesaj po- 

. porului- irakian, prin interme
diul ziarului nostru 7

RĂSPUNS : Pornind de la bunele 
relații existente între țările noastre, 
între popoarele noastre, de la do
rința celor două popoare de a dez
volta colaborarea lor in toate dome
niile. apreciez că sint largi posibi
litățile și vom acționa în direcția 
dezvoltării continue a prieteniei și 
colaborării intre România și Irak. 
Aș menționa, în acest sens, că dez
voltarea și continuarea contactelor 
la nivel înalt — deci realizarea vi
zitei președintelui Saddam Hussein 
in România — va avea o mare im
portanță in această direcție.

Aș dori să urez poporului prieten 
irakian realizarea in cel mai scurt 
timp a păcii depline și înfăptuirea 
în bune condiții a programelor sale 
de dezvoltare economico-socială, de 
ridicare a gradului de civilizație și 
a nivelului de viață.

Urez poporului dumneavoastră 
succese în toate domeniile, multă 
fericire și pace 1

Reuniune ministerială 
a S.E.LA.

Critici Ia adresa discrimi
nărilor practicate de state
le capitaliste dezvoltate în 

comerțul mondial
BOGOTA 1 (Agerpres). — Consi

liul ministerial al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.) 
— reunit la Cartagena de Indias in 
Columbia — a inițiat dezbateri pe 
tema necesității eliminării bariere
lor vamale și' a altor măsuri discri
minatorii din comerțul mondial. 
Discuțiile se poartă în jurul unui 
proiect de document pregătit de 
experți și care condamnă. în esen
ță, sancțiunile economice si comer
ciale impuse de unele state capita
liste dezvoltate la adresa altor na
țiuni. în mod special la adresa ță
rilor în curs de dezvoltare. Aceste 
sancțiuni sînt apreciate în document 
.ca mijloace de presiune, care impie
tează schimburile comerciale și co
operarea economică internațională, 
cu consecințe grave pentru econo
miile tuturor statelor lumii.

ORIENTUL MIJLOCIU Cuvîntarea tovarășului M. Rakowski
la plenara C.C. al P.M.U.P,

• Luări de poziție împotriva 
actelor de răpire 

și sechestrări de persoane
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).

— Intir-o declarație dată publicității 
la sediul Națiunilor Unite, secreta
rul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, a condamnat acțiunea 
unui comando israelian in cursul că
reia trei cetățeni libanezi au fost 
luați ostatici, iar altul a fost omo- 
rît. Secretarul general al O.N.U. a 
cerut punerea in libertate si reve
nirea în siguranță la locuințele din 
Liban a celor trei cetățeni lua ti os
tatici.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U. și-a exprimat îngrijo
rarea profundă si consternarea in 
legătură cu știrile din Beirut, potri
vit cărora lt.-col. William Higgins, 
cetățean american ce servea in 
U.N.I.F.I.L. și care în februarie a 
fost luat ostatic ar fi fost executat
— informează Departamentul pen
tru informații publice al O.N.U.

★
BAGDAD 1 (Agerpres)----La Bag

dad s-au încheiat lucrările unei re
uniuni a Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, desfășurate sub conducerea 
președintelui Statului Palestina, 
Yasser Arafat, și consacrate exami
nării situației din teritoriile arabe 
ocupate. In comunicatul final al re
uniunii este reafirmat apelul privind 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate și acordarea 
drepturilor legitime poporului pa
lestinian. De asemenea, este subli
niată necesitatea organizării și des
fășurării unei conferințe 
ționale de pace pentru 
Mijlociu. informează 
Q.N.A. și M.A.P.

interna- 
Orientul 
agențiile

• Prelungirea mandatului 
Forței Interimare a O.N.U. 

în Liban
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a adoptat, 
în unanimitate, o rezoluție prin care 
se prelungește cu încă șase luni 
mandatul, ce expira la 31 iulie, al 
Forței Interimare a O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L.).

In document, membrii consiliului 
își reafirmă sprijinul ferm față de 
independența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Libanului in ca
drul frontierelor internaționale re
cunoscute.

I ÎNTlLNIRE CHINO — AMERI
CANA. Ministrul afacerilor exter- 

I ne al R.P. Chineze. Qian Qichen.
s-a intilnit. la Paris, cu secretarul 
de stat al S.U.A.. James Baker. 
Cu acest prilej, interlocutorii au 
exprimat speranța că relațiile chi- 

I no-americane vor fi menținute si 
dezvoltate, menționează agenția 

j China Nouă.
' CONSULTĂRI SOVIETO-AME- 

RICANE. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., la Stockholm se 
desfășoară consultări sovieto-ame- 
ricane. la nivelul reprezentanților 
ministerelor de externe din 

I U.R.S.S. și S.U.A., cu privire la Af
ganistan. vizînd modalitățile de 

I urgentare a soluționării pe cale po
litică a problemei afgane.

PROPUNERE DE REDUCERE A 
EFECTIVELOR BUNDESWEHRU- 

■ LUI. Amiralul Elmar Schme-
ling, șeful uneia din direc-

Ițiile Bundeswehrului. propune re- . 
ducerea radicală a efectivelor 
forțelor armate ale R.F.G. în 
cursul viitorului deceniu. Intr-o 
primă etapă, Schmeling propune 

I reducerea efectivelor pînă la ni
velul de 300 000 de oameni, iar, 

I ulterior, reducerea pină la nivelul 
I de 200 000 de oameni pînă în anul 

2000. în prezent, efectivele armate 
. ale R.F.G. sînt de 495 000 de oa

meni. ceea ce, după părerea lui 
' Schmeling, depășește cu mult ni

velul necesar.
| AMIN ARE. Ședința comisiei în

sărcinate cu depistarea căilor si
• modalităților de reintegrare a for

țelor UNITA în viata social- 
politică și economică angoleză — 
programată inițial să se desfășoare 
luni in Zair — a fost amînată. s-a 

I anunțat oficial la Luanda. S-a 
precizat că amînarea s-a datorat 

| încălcării de către forțele UNITA 
a acordului de încetare a focului 
în Angola, realizat la 24 iunie. In 
cursul ultimelor acțiuni ale UNITA, 
200 de persoane și-au pierdut

I viața.
. PROBLEMA CIPRIOTĂ. Consi- 
I liul Național al Ciprului a exami

nat recent documentul prezentat 
de secretarul general al O.N.U.

In sprijinul intensificării cooperării 
intre țările in curs de dezvoltare

Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea Comite
tului interguvernamental al „Grupului celor 77“

KUALA LUMPUR 1 (Agerpres).— 
In capitala Malayeziei au inceput 
lucrările celei de-a 7-a reuniuni a 
Comitetului interguvernamental al 
„Grupului celor 77“ de evaluare și 
coordonare a cooperării economice 
între țările in curs de dezvoltare. 
Pe ordinea de zi a reuniunii sînt în
scrise probleme importante referi
toare la rezultatele obținute și la 
modalitățile de întărire a transpu
nerii în practică a prevederilor pro
gramului de acțiune de la Caracas 
(adoptat în 1981) privind dezvoltarea 
cooperării economice Sud-Sud.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor. reprezentantul României a 
prezentat poziția țârii noastre pri
vind necesitatea si posibilitățile de 
amplificare și diversificare a con
lucrării economice și tehnico-științi- 
fice între țările in curs de dezvol
tare. Au fost subliniate realizările 
deosebite obținute de România pe

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — In 
alocuțiunea rostită la recenta ple
nară a C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw 
Rakowski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat necesitatea 
creșterii prestigiului partidului, care 
reprezintă o forță uriașă. El a con
damnat frazeologia demagogică de 
negare a realizărilor istorice ale de
ceniilor trecute, in timpul cărora 
s-au înregistrat în Polonia transfor
mări revoluționare. Trăim într-o pe
rioadă. a spus el, in care uneori este 
greu să definim granița dintre ceea 
ce este novator in socialism, ceea 
ce este necesar și util și ceea ce re
prezintă doar o concesie oportunistă, 
care duce la diluarea principiilor pe 
baza cărora a crescut mișcarea noas
tră și din care s-a născut Polonia 
populară. Vorbitorul a arătat că tre
buie respinse concepțiile orientate 
spre lichidarea izvoarelor de idei ale 
mișcării comuniste, precum și afir
mațiile referitoare la perimarea

Plenara C. C.
BELGRAD 1 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările ple
narei Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, in
formează agenția Tanjug. Timp de 
două zile, plenara a dezbătut sar
cinile comuniștilor in dezvoltarea 
relațiilor dintre naționalitățile fede
rației pe baza autoconducerii socia-

Congresul Partidului
BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — La 

Brazzaville s-au încheiat lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului. Congelez al Muncii. Cei-peste 
750 de delegați reprezentind organi
zațiile de partid din intreaga tară 
au analizat rezultatele activității 
P.C.M. in perioada care a trecut de 
la precedentul congres, rolul orga-

Maratonul păcii"
TOKIO 1 (Agerpres). — In legătu

ră cu împlinirea a 44 de ani de la 
bombardamentul atomic asupra ora
șului Hiroshima. Ia 6 august va fi 
organizat un „Maraton al păcii". 
Participanții la acest maraton vor 
străbate 400 km pe drumurile Ja
poniei. aiungind la 9 august la Na
gasaki. ziua cînd in 1945 locuitorii 
acestui oraș au cunoscut, după cei din 
Hiroshima, consecințele războiului 

părților cipriotă greacă și cipriotă 
turcă. Documentul propune o bază 
de discuție pentru elaborarea unui 
proiect de soluționare a conflic
tului pină la începutul lunii sep
tembrie. Liderii principalelor par
tide care fac parte din, Consiliul 
Național al Ciprului au' aprobat 
desfășurarea celei de-a patra run
de a negocierilor de pace cu par
tea cipriotă turcă, care ar urma 
să înceapă în cursul acestei săp- 
tămîni,

RESTABILIRE A RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE. Guvernele Cubei 
și Somaliei au convenit restabilirea 
relațiilor diplomatice, întrerupte in 
noiembrie 1977 de partea somalezâ 
— informează agenția Prensa 
Latina.

DECOLONIZAREA INFORMA
ȚIEI. La cea de-a 10-a reuniu
ne a Consiliului interguvernamen
tal de coordonare in domeniul in
formațiilor și comunicațiilor al ță
rilor nealiniate, ministrul de re
sort al Republicii Zimbabwe, 
Witness Mangwende. a subliniat 
rolul crucial al informațiilor în e- 
forturile care se depun in prezent 
pentru întărirea păcii și înțelege
rii internaționale. Vorbitorul a a- 
preciat că eforturile țărilor in curs 
de dezvoltare de făurire a unei 
noi ordini internaționale in dome
niul informațiilor au fost Împiedi
cate de unele țări occidentale, care 
au înțeles greșit rostul si menirea 
acestui obiectiv.

PREDARE. Agenția V.N.A. in
formează că reprezentantul Birou
lui vietnamez pentru cercetarea ca
zurilor de militari americani dați 
dispăruți în timpul războiului din 
Vietnam a predat Centrului mixt 
vietnamezo-american specializat 
rămășițele pămîntești ale unui nu
măr de 15 militari americani. Se 
precizează că din martie 1974 Viet
namul a predat părții americane 
rămășițele pămintești ale 391 de 
soldați ai S.U.A.

UN AVION AMERICAN de 
tipul „U-2“ a pătruns in spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, venind 
dinspre peninsula Sosan — au a- 
nunțat surse militare ale R.P.D. 

linia dezvoltării schimburilor co
merciale și cooperării cu celelalte 
țări in curs de dezvoltare : creșterea 
continuă, in perioada de după 1965, 
a ponderii acestor state în comerțul 
exterior românesc (pondere care a 
ajuns in 1988 la 25 la sută), reali
zarea prin acțiuni de cooperare a 
numeroase și importante obiective 
economice in aceste țări, precum și 
sprijinul acordat în procesul de for
mare a cadrelor naționale de spe
cialitate. A fost exprimat atașamen
tul constant al tării noastre față de 
cauza cooperării intre țările în curs 
de dezvoltare. S-a arătat că această 
cooperare reprezintă o cale concretă 
de împlinire a aspirațiilor de progres 
economic și social ale țărilor respec
tive. de sporire a participării lor la 
diviziunea internațională a muncii, 
de lichidare a subdezvoltării și de 
făurire a noii ordini economice in
ternaționale.

marxismului și la așa-zisa necesitate 
a înlocuirii sale cu un alt izvor de 
inspirație ideologică.

Printre numeroasele sarcini im
portante in fața cărora ne aflăm ca 
partid — a menționat Mieczyslaw 
Rakowski —, o atenție deosebită 
trebuie acordată activizării organi
zațiilor de bază, care au fost intot- 
deauna baza mișcării socialiste șl 
comuniste.

Principalele centre ale lumii ca
pitaliste. acordind sprijin opoziției 
— a continuat primul-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. — urmăresc, fireș
te. alte țeluri legate de evoluția si
tuației din Polonia. Este un lucru 
evident și nu putem să nu obser
văm că avem de a face cu o con
fruntare cu caracter de clasă. Ofen
siva forțelor anticomuniste consti
tuie, de asemenea, un fapt ce nu 
poate fi subapreciat — a precizat în 
încheiere vorbitorul.

al U.C.I.
liste. Au fost adoptate hotăriri pri
vind sarcinile imediate ale partidu
lui și unele probleme privind struc
tura organizatorică a Comitetului 
Central care urmează să fie supuse 
aprobării viitorului congres al U.C.I.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. Milan Pancevski.

Congolez al Muncii
nelor locale si centrale în conduce
rea vieții politice, economice și so- 
cial-culturale. politica internă șl 
externă' a partidului șl a statului, 
definind liniile de bază ale etapei 
actuale a revoluției congoleze. A 
fost adoptat proiectul planului cin
cinal de dezvoltare a țării.

atomic. Participanții. reprezentanți ai 
unor orașe nipone și din alte țări, 
vor aduce la Nagasaki mesaje din 
partea localităților respective. La în
cheiere va fi organizată o ceremonie 
In Parcul Păcii din Nagasaki la care 
vor fi adoptate apeluri la acțiuni in 
vederea salvgardării păcii pe Pă- 
mint si apărâriii omenirii de urmă
rile catastrofale pe care le-ar avea 
folosirea armelor nucleare.

Coreene, citate de agenția A.C.T.C. ’ 
Se precizează că in luna iulie au 
fost înregistrate 24 astfel de ca
zuri de spionaj. I

AVARIE. O platformă petrolieră i 
s-a prăbușit in apele oceanului, in
tr-o zonă situată Ia 30 de mile de 
coasta statului Louisiana. Din cei 
13 muncitori aflați pe platformă, 
șase au fost salvați de pescarii din I 
zonă și de elicopterele pazei de 
coastă, iar ceilalți șapte se presu- i 
pune că se află intr-unui din com
partimentele ermetice ale plat
formei. .

SEMINAR. La Ouagadougou s-au I 
încheiat lucrările unui seminar a- 
frican consacrat sporirii rolului |
femeilor in activitatea organelor I
administrative. Organizat cu con
cursul Centrului african pentru i
studierea căilor de modernizare a 
administrației, seminarul a acordat 
o atenție specială situației din zo- .
nele rurale, in vederea utilizării 
raționale și eficiente a resurselor 1 
fiecărei țări spre a asigura con
diții de viață mai bune intregii 
populații.

1
DEMISIA PREMIERULUI JA- .

PONEZ. Sousuke Uno și-a anun
țat oficial, marți, demisia din 1
funcția de premier și. implicit, din 
cea de președinte al Partidului I
Liberal-Democrat, asumîndu-și ast- |
fel consecințele infringerii suferi
te . de partidul său la alegerile 
pentru Camera Consilierilor, des
fășurate la 23 iulie. • '

ACORD. La Beijing a fost sem- | 
nat un acord guvernamental de | 
cooperare economică si tehnico- 
științiflcă între R. P. Chineză și 
Iran, în domenii de interes reciproc 
— transmite agenția China Nouă.

MARI INUNDAȚII. Asupra re- I 
glunii nordice a ținutului Primorie, I 
din Extremul Orient sovietic, s-a 
abătut taifunul „Judy“. Au fost i 
provocate grave inundații, nivelul | 
apelor intr-o serie de rîuri cres- 
cînd cu aproximativ 8 metri. Au 
fost inundate 109 puncte popu
late. fiind afectate aproximativ I
2 000 de locuințe. Au fost distruse 
267 de poduri. 1 340 kilometri de ■ 
drumuri și șosele. 700 de kilometri | 
de rețele electrice și 600 kilometri
de rețele telefonice. Recolta de pe 
o suprafață de 120 000 de hectare 
a fost compromisă. Aproximativ ■ 
75 000 de cornute mari au rămas 
izolate. Din zonele calamitate au 
fost evacuați 8 000 de locuitori. • 
precizează T.A.S.S.
________________ I
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