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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, l-a primit,
miercuri, 2 august, pe tovarășul
Stoian Ovcearov, ministrul econo
miei și planificării al R.P. Bulgaria,
aflat in vizită in tara noastră.
In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie
și colaborare dintre România și
Bulgaria, care se dezvoltă continuu.

în spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul intilnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov’. Au fost
relevate, de asemenea, posibilitățile
existente pentru extinderea și mai
puternică a conlucrării bilaterale,
îndeosebi a cooperării și speciali
zării in producție, pentru realizarea
unor produse de înalt nivel tehnic
și calitativ.
S-a apreciat că dezvoltarea cola

borării șl cooperării pe multiple pla
nuri dintre România șl Bulgaria este
în folosul și spre binele ambelor țări
și popoare, vecine și prietene, ser
vește cauzei generale a socialismului
și păcii.
La primire a participat tovarășul
Radu Bălan, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.
A fost de față Țvetan Dimitrov
Nikolov, ambasadorul Bulgariei la
București.
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In telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

23

I AUGUST

45 de ani de la revoluția de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă

ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944
- MĂREAȚĂ BIRUINȚĂ A POPORULUI

• OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
FASOLEI, INULUI DE FUIOR, INULUI PENTRU ULEI, OVĂZULUI, ORZOAICEI DE TOAMNĂ,
ORZOAICEI DE PRIMĂVARĂ SI REALIZAREA UNOR PRODUCȚII MARI LA HECTAR
•

I

• COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA
UNOR SUCCESE DE SEAMĂ ÎN ÎNDEPLINIREA SI• DEPĂȘIREA
PLANULUI
»

CONDUS DE PARTID
Actul istoric de la 23 August 1944 a pus capăt pen
tru totdeauna dominației imperialiste străine, a deschis
calea înfăptuirii unor mari transformări revoluționare
si trecerii la făurirea socialismului în România.
NICOLAE CEAUȘESCU
August 1989. întregul partid, înlea Congres. în fruntea partidului,
tregul popor dezbat cu înaltă resrealegere care este înțeleasă de toți
ponsabilitate documentele prografiii patriei ca suprema garanție pen
matice pentru Congresul al XlV-lea,
tru continua ascensiune a procesu
documente care, pe baza analizei alui revoluționar, pentru dezvoltarea
multilaterală, pe .noi trepte de pro
profundate, riguros științifice a is
toriei patriei, a realizărilor din anii
gres și civilizație socialistă a Româ
niei.
construcției socialiste, a stadiului ac
tual al operei de edificare a noii
Unitatea de voință și acțiune a
societăți, jalonează direcțiile muncii
națiunii noastre socialiste, pregnant
și acțiunii revoluționare a partidu
evidențiată si in cadrul dezbaterii
lui, a întregului popor pentru o
documentelor pentru Congresul al
lungă perioadă de timp, pînă in
XlV-lea. marile înfăptuiri obținute
anii 2000—2010. Această amplă dez
de poporul român, cu deosebire în
batere națională, expresie a profun
anii care au urmat Congresului al
dului democratism al societății ro
IX-lea, constituie suprema legitima
mânești de astăzi, pune în lumină
re istorică a actului revoluționar de
la 23 August 1944, de la care se îm
adeziunea deplină a tuturor oame
nilor muncii la politica internă și
plinesc acum 45 de ani, repre
externă a partidului și statului nos
zintă temeiul profundei mindrii pa
tru. atașamentul lor nestrămutat la
triotice cu care partidul și po
valorile fundamentale ale orânduirii
porul cinstesc acest eveniment des
socialiste, răspunderea patriotică cu
chizător de noi orizonturi. întreaga
care întregul popor acționează pen • dezvoltare a patriei, sub steagul
tru a asigura prezentul și viitorul
revoluției și construcției socialiste,
tării. Se exprimă, totodată, cu acest
pune cu pregnanță în lumină însem
prilej, unanima adeziune a tuturor
nătatea fundamentală a opțiunii de
comuniștilor, a tuturor oamenilor
acum patru decenii și jumătate pen
muncii la Hotărârea Plenarei C.C. al
tru destinele poporului român, pen
P.C.R. din 27—28 iunie a.c., cu pri
tru împlinirea aspirațiilor sale de
vire la realegerea
tovarășului
progres și propășire, de dezvoltare
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIVliberă, demnă, suverană. Se dă. ast-

fel, o strălucită confirmare întregii
strategii politice a Partidului Comu
nist Român, organizatorul și condu
cătorul glorioasei revoluții declan
șate in August 1944, forța politică
sub a cărei conducere clarvăzătoa
re poporul român a înlăturat rinduielile întemeiate pe asuprire și
inegalitate socială, a trecut la edifi
carea societății socialiste, străbătind
intr-un răstimp scurt mai multe etape istorice, asigurând profunde
prefaceri revoluționare in viata po
litică, socială. economică a tării,
suind necontenit noi trepte de progreș și civilizație.
Prin idealurile în numele cărora
s-a declanșat, prin forțele sociale
pe. care s-a sprijinit, revoluția ro
mână din August 1944 se înscrie pe
linia a ceea ce are mai bun. mai
luminos, mai eroic istoria româneas
că, stînd mărturie a continuității
neîntrerupte a unor năzuințe si as
pirații populare, a forței pe care o
dă unui popor convingerea în drep
tatea cauzei pentru care luptă, a ca
pacității acestuia de a-și mobijjgjj.
energiile sub semnul unor obiective
și cerințe vitale.
Victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă si an-

„UZINA NE APARȚINE,
NOI APARȚINEM UZINEI
I
L

• reportaje • însemnări •

La comitetul de partid
este forța colectivului,
vorbele, ci faptele ii
ni se înfățișează o istorie
în imagini a „Vulcanului".
monstrează puterea,
85 de ani — virsta uzinei
reușit, pînă la urmă,
— surprinși pe peliculă fo
este puțin lucru ca o
tografică. Pe măsură ce
mă vest-germană. specia
privitorul parcurge imagi
lizată în echipament ternile, apropiindu-se de cele
moenergetic. cea mal remoener„
ale timpului nostru, uzina
numită din Europa, să
apare tot mai tinără. tot
propună deseori partenemai puternică, chiar privi
rilor ei să apeleze la noi
pentru execuția
_____ ______________
tă de aici, de pe locul nu
cazane
mit „uzina veche". Parcă
lor 1 Dar și cu alte pro
pentru a întări impresia
duse ale noastre la fel sa
de tinerețe și putere a în
petrec lucrurile.
treprinderii. gazdele noas
Interlocutorii ne-au re
tre ne informează că. as
latat cum. pentru realiza
tăzi, ihtr-o singură lună
rea unor echipamente ne
se realizează, in halele
cesare centralei atomo-eprin care am trecut, vo
lectrice de la Cernavodă,
lumul producției anuale
după intense căutări, gădin perioada imediat ur
sindorse soluția optimă in
mătoare actului naționa
chiar , ultima zi din an.
lizării mijloacelor de pro
echipa complete (de la
ducție din România.
cazangerie III și tevărie
II) au lucrat toată noaptea
— Imaginile din fotogra
de revelion, problema teh
fii sînt de mult istorie, ne
nică
pe care o rezolvau
spune Nicolae Alexandru,
constituind un eveniment
secretarul comitetului de
care întrecea cu mult săr
partid. Momente din viata
bătoarea Anului Nou.
uzinei și produse ale ei
care. Ia vremea lor, au
— La noi — ne spune
constituit tot atîtea teInginerul Popescu — așa
meiuri de mîndrie. de
cum aminteam, izvorul de
noi ambiții. Priviți imagi
idei valoroase este colec
nile acestea... De la cazativul însuși. De exemplu,
nele cu abur și morile cu
la sectorul cald, sectorul
bile la echipament nucare, cu ani in urmă, a
fost aspru criticat, și pe
clearo-electric. la cazanele
bună dreptate, de secre
energetice
ale
marilor
termocentrale sau unită
tarul general al partidului,
țile de pompaj apreciate
s-a reprofilat, dacă pot să
spun așa. reprofilindu-se,
în totalitate la export sau
totodată, în ceea ce
ce ne
la circuitele de înaltă și
privește, și gindirea noas
joasă presiune din hala
tră.
Erau
probleme
legate
de
turbinelor centralelor ter
moelectrice. drumul a fost
forța de muncă, o genera
lung și, vreau să o spun
ție urma să predea ștafe
deschis, deloc neted sau
ta în următorii cinci-șase
lipsit de greutăți.
ani și schimbul de miine
trecea prin atelierele noas
— Fiecare produs, dintre
tre. cum se spune, ca prin
cele expuse aici, a însem
gară : tinerii plecau „cu
nat o noutate — mărtu
primul tren" spre alte sec
risește inginerul metalurg
ții, mai moderne, cu mun
Oprea Popescu. Au fost
că mai
ușoară.
S-au
voci care preziceau că n-o
schimbat tehnologiile, s-au
să le dăm de rost niciodaregîndit
fluxurile
tehno

tă, că nu stă în puterea
logice. autoutilarea si-a
noastră tehnică să le
spus cuvintul in dotarea
realizăm. Chiar și voci ale
atelierelor la nivelul celor
unor specialiști ai uzinei
mai noi tehnici. De vreo
s-au auzit, cînd și cind...
trei ani încoace, nu mai aîn consfătuirile de pro
vem probleme legate nici
ducție pe secții, pe colec
de plan, nici de calitatea
tive, în adunările generale
ale oamenilor muncii toa . producției, nici de stabili
tatea forței de muncă.
te mințile au fost solicita
te să-și aducă din plin
Aceasta este gindirea co
contribuția. S-a creat un
lectivului de la „Vulcan".
climat de emulație, oaO gîndire de proprietar
meni pe care nici nu-i au
colectiv, interesat în egală
zisem vorbind vreodată
măsură și de
prezentul,
s-au ridicat indicind re
zolvări tehnice de prima
dar și de viitorul uzinei.
mină. In astfel de situații
(Continuare in pag. a V-a)
îți dai seama cit de mare

tiimperialistă este nemijlocit legată, așa cum se arată in Tezele pentru Congresul al XlV-lea, de activitatea eroică a Partidului Comunist Român, a cadrelor sale de bază,
in rindul cărora s-a afirmat puter
nic personalitatea exemplară a to
varășului Nicolae Ceaușescu. In îm
prejurările deosebit de complexe ale
războiului hitlerist, partidul a ela
borat strategia politică menită să asigure izbinda luptei poporului ro
mân pentru salvarea tării de la o
catastrofă națională, pentru restau
rarea României libere, democratice,
suverane, pentru alungarea cotropi
torilor hitleriști și horthyști de pe
pămintul scump al patriei. In ela
borarea acestei strategii, partidul a
avut in vedere adevărul — afirmat
în atitea grele împrejurări istorice
— că eliberarea patriei, asigurarea
prezentului și viitorului său trebuiau să incorporeze ca pe un dat
fundamental eforturile proprii, că
libertatea nu poate fi un cadou
dinafară, ci rezultatul luptei și
...jeMfW ?nert^cupețite: ale națiunii,
Elaborând această linie politică,
partidul a avut, de asemenea, in ve
dere faptul că de-a lungul istoriei,
mai îndepărtate sau mai apropiate,
toate izbinzile poporului s-au rezemat pe unitatea de gind si simțire
a oamenilor pămintului românesc,
pe ridicarea lor unită la luptă. Asemenea adevăruri fuseseră pregnant evidențiate în cursul deceniu
lui al IV-lea, cînd lupta unită a for
țelor progresiste, patriotice, democratice. în frunte cu partidul comunist, reușise să stăvilească ani în
șir ascensiunea spre putere a fascismului, în vreme ce într-o seamâ
întreagă de țări din Europa acesta
ajunsese la cîrmă, răvășind pacea
bătrinului continent, ridicind nori
grei de primejdie pe cerul lumii și,
in cele din urmă, declanșind a doua
conflagrație mondială. în acele îm
prejurări. clasa muncitoare, poporul
român, făcîndu-și auzite glasul de
pace, hotărirea de luptă antifascis
tă și antirăzboinică. înscriseseră in
paginile istoriei nepieritoare bătălii
revoluționare, între care la loc de
seamă se înscrie marea demonstra
ție patriotică, antifascistă și anti
războinică de la 1 Mai 1939. în or
ganizarea și desfășurarea căreia o
contribuție determinantă au avut
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu. Asemenea ac
țiuni, de largă rezonanță in opinia
publică românească și internațională.

(Continuare în pag. a IV-a)
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PLANUL IN ÎNTREAGA ECONOMIE
REALIZAT INTEGRAL
- pînă la 23 August pe opt luni, pînă

la Congresul al XlV-lea pe întregul an!
Marele efort creator în care se află angajate —
tn această perioadă premergătoare aniversării revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August și celui de-al XIVlea Congres al partidului — toate colectivele mun
citorești din economie pentru a realiza înainte de ter
men sarcinile de plan pe opt luni și pe întregul an X
implică evaluarea exigentă a rezervelor care exis
tă in fiecare unitate productivă, activizarea tuturor
pirghiilor — de natură politică, economică, tehnică și
organizatorică — în măsură să asigure o valorificare
cît mai înaltă a factorilor de producție. în bătălia cu
timpul, pentru respectarea angajamentului asumat, un
aliat de nădejde se dovedește realizarea unei înalte
productivități a muncii, indicator sintetic ce exprimă
deosebit de concludent modul în care este utilizată
capacitatea productivă a forței de muncă. Pe această
cale se asigură nu numai condițiile pentru obținerea
unui volum superior de produse în unitatea de timp —
condiție esențială, indispensabilă pentru realizarea
pianului la producția fizică — ci și o eficiență supe
rioară în întreaga activitate economică, materializată

în reducerea cheltuielilor de producție, implicit în
creșterea beneficiului.
Această orientare de fond a dezvoltării Intensive,
spre care se va îndrepta și mai puternic în viitorii
ani economia socialistă românească, a fost pusă în
evidență de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la
recenta plenară a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, cînd sublinia : „Cu cît vom
ridica mai mult productivitatea muncii, cu atît
vom cheltui mai putină muncă. mai puțin
timp pentru realizarea unor produse, cu atit
va crește mai mult bogăția întregii țări, cu atît
mai repede se vor crea condițiile necesare pentru dez
voltarea generală a patriei noastre, pentru ridicarea
nivelului de trai al întregii națiuni. Productivitatea
muncii a fost, este și va rămine un factor revoluțio
nar și trebuie să acționăm întotdeauna pentru creș
terea continuă a acesteia".
Experiența a două unități industriale din județele
Caraș-Severin și Vilcea confirmă în mod elocvent
rolul hotărâtor pe care îl are realizarea unei înalte
productivități a muncii în îndeplinirea exemplară,
înainte de termen a planului la producția fizică.

LA COMBINATUL MINIER „BANAT" DIN ANINA

Cărbune mai mult, de calitate superioară
încă la data de 28 iulie a.c., co
lectivul de oameni ai muncii de la
Combinatul Minier „Banat" din Ani
na, intr-o telegramă adresată con
ducerii
partidului.
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, raporta un re
marcabil succes — realizarea inte
grală a sarcinilor de plan la pro
ductia-marfă industrială și la pro
ductivitatea muncii pe primele 8 luni
ale acestui an. Pentru a avea o ima
gine și mai elocventă a prestigio
sului raport muncitoresc pe care mi
nerii din bazinul carbonifer al Aninei il prezintă in aceste zile, tre
buie adăugat faptul că. în perioa
da care a trecut din acest an. de
aici s-au livrat suplimentar econo
miei naționale peste 156 000 tone
huilă netă și 11 000 tone lignit.
„Aceste realizări — a precizat ing.
Ion Văcaru, directorul general al
combinatului — reprezintă
răs
punsul nostru concret, prin fapte, la
cerințele formulate de secretarul ge
neral al partidului, de a acționa cu
răspundere pentru realizarea intoc-

mai a programelor prioritare de dez
voltare economico-șocială a patriei,
de a da tării tot mai mult cărbune.
Afirm că avem create toate condi
țiile ca pînă Ia 23 August, marea
noastră sărbătoare națională, să în
deplinim integral planul anual de
extracție la huilă netă, iar in cinstea
celui de-al XIV-lca Congres al
partidului să realizăm și să depă
șim planul anual la productia-marfă
industrială, la productivitatea mun
cii și de extracție la lignit. în acest
fel, ne vom respecta angajamentul
de a livra suplimentar economiei
peste 241 000 tone huilă și 13 800 tone
lignit".
Principalul suport al acestor re
zultate la nivelul combinatului, al
fiecărei întreprinderi miniere din
subordine îl reprezintă creșterea în
ritm susținut a productivității mun
cii. indicator ale cărui prevederi sint,
după șapte luni, substanțial depă
șite. Legat de acest aspect, ing. Ladislau Antal, directorul Intreprinde-

ril Miniere Anina, ne-a spus : „în
acest an am acordat cea mai mare
atenție creșterii productivității mun
cii, sporirii eficientei întregii noas
tre activități. Pentru aceasta am
urmărit stăruitor aplicarea tuturor
măsurilor stabilite in programul de
modernizare și perfecționare a or
ganizării proceselor de producție în
subteran. Realizări deosebite în ce
privește creșterea productivității șl a
producției de cărbune am obținut
prin introducerea la mina Anina a
combinei de abataj în vederea me
canizării operației de tăiere a căr
bunelui în stratele subțiri cu încli
nare mare și a complexului meca
nizat de abataj destinat exploatării
stratelor de grosime medie și încli
nare mare".
Măsuri asemănătoare, menite să
conducă la mecanizarea lucrărilor
miniere, au fost luate și la celelal
te întreprinderi, respectiv la mina

(Continuare în pag. a III-a>

n agricultură, activitate intensă pentru
executarea exemplară a tuturor lucrărilor
Cu fiecare zi, în telegrame adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii din agricul
tură raportează obținerea de recolte mari la di
ferite culturi de vară. Este rezultatul aplicării
cu răspundere a tehnologiilor de cultivare a
acestor plante, organizării in cele mai bune con
diții a lucrărilor de recoltare. Acum, concomi
tent cu acțiunile ce se desfășoară pentru încheie
rea in următoarele citeva zile a campaniei agri
cole de vară, forțele trebuie concentrate Ia buna
îngrijire a culturilor duble, la recoltarea furaje
lor și culesul legumelor, la pregătirea în cele mai
bune condiții a apropiatei campanii agricole de
toamnă. în ordinea priorităților, forțele trebuie
îndreptate spre :

RECOLTAREA Șl LIVRAREA LE
GUMELOR - CONFORM GRAFI
CELOR. In scopul bunel aprovizionări a

zile. Este vorba de încheierea grabnică a recol
tării ovăzului, orzoaicei de toamnă și de primă
vară, inului pentru ulei și inului de fuior, cu
deosebire in zonele nordice și submontane ale
tării. Toate aceste lucrări nu pot fi considerate
încheiate pînă cind resturile vegetale nu vor fi
strinse și transportate la locurile de depozitare,
în această privință, cea mai mare atenție trebuie
acordată stringerii și transportării paielor de pe
miriști, lucrare rămasă de efectuat pe o mare
suprafață de teren.

populației au fost luate din timp măsurile ne
cesare în vederea cultivării tuturor sortimen
telor de legume prevăzute. Important este acum
ca prin organizarea temeinică a muncii la recol
tare și buna folosire a mijloacelor de transport
să fie îndeplinite prevederile din graficele de
livrare a acestor produse. Or. în unele locuri,
deoarece nu se asigură forța de muncă la cules
și mijloace de transport in număr suficient, s-au
creat goluri in ce privește aprovizionarea cu
legume a piețelor și a fabricilor de conserve.
Organele de specialitate și conducerile unită
ților agricole au obligația să asigure respec
tarea prevederilor din graficele de livrare a
legumelor și fructelor.

INTREȚINEREA
EXEMPLARĂ
A
CULTURILOR PRĂSITOARE Șl A
GRĂDINILOR DE LEGUME în vederea

PREGĂTIREA IN CELE MAI BUNE
CONDIȚII A CAMPANIEI AGRICOLE
DE TOAMNĂ. Floarea-soarelui, sfecla de

obținerii de recolte mari, inclusiv la plantele însămințate în cultura a doua. Este vorba de efec-

zahăr, porumbul și soia au fost însămintata
mai devreme decît în alți ani. Ca atare și

INCHEIEREA RECOLTĂRII CULTU
RILOR DE VARĂ în următoarele citeva

Foto : S. CRISTIAN

tuarea prașilelor, de combaterea- buruienilor
din unele culturi. îndeosebi pe terenurile culti
vate cu sfeclă de. zahăr, precum și în grădinile
de legume. Totodată, spre a se asigura cele
mai bune condiții de dezvoltare a culturilor
este necesar să continue aplicarea udărilor
peste tot acolo unde se înregistrează un deficit
de apă în sol. folosindu-se in acest scop toate
sursele de apă.

starea lor de vegetație este mai avansată. De
exemplu, in sudul țării, floarea-soarelui a în
ceput să dea în copt, semn că nu peste multă
vreme va începe recoltarea. De asemenea, sfecla
de zahăr este bine dezvoltată și a acumulat o
cantitate apreciabilă de zahăr. Toate acestea
trebuie să constituie un semnal pentru încheie
rea grabnică a reparațiilor la utilajele ce
vor fi folosite la recoltat, la fabricile de ulei
și de zahăr, astfel incit prelucrarea acestor
Produse să înceapă imediat. De asemenea, tre
buie asigurate spatiile necesare depozitării în
cele mai bune condiții a întregii recolte, spre
a se preveni orice pierderi în timpul păstrării.

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA
FURAJELOR. în scopul sporirii producției
zootehnice șl creșterii efectivelor, este necesar
să se asigure cantitățile prevăzute de furaje în
sortimentul stabilit. Or. potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii, programul de
depozitare a finului pe lunile mai-iulie nu a
fost realizat. Există restanțe mari și la însilozarea furajelor. Iată de ce este necesar ca in
fiecare unitate agricolă, comună și județ să se
inițieze ample acțiuni pentru asigurarea unor
cantități cît mai mari de furaje.
Stringerea neîntîrziată a recoltei la culturile
de vară, executarea celorlalte lucrări agricole
de sezon, între care un loc important îl ocupă
pregătirile pentru recoltare și asigurarea fu
rajelor, constituie sarcini de mare însemnătate
pentru oamenii muncii de la sate. Tocmai de
aceea, organele și organizațiile de partid, con
siliile populare și conducerile unităților agricole
au datoria să acționeze energic, pe multiple pla
nuri, în vederea îndeplinirii lor exemplare.
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- factor activ al sistemului democrației socialiste
în atmosfera însuflețitoare, de vi
brant patriotism și profundă anga
jare revoluționară ce caracterizează
în cel mai înalt grad viața și acti
vitatea comuniștilor, ale tuturor ce
lorlalți oameni ai muncii, in acest an
jubiliar atît de bogat în evenimente
politice de cea mai mare însemnă
tate, întreaga noastră națiune, în
unitate de monolit în jurul și sub
conducerea gloriosului nostru partid
comunist, în frunte cu secreta
rul său
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a luat cunoștință
cu vie emoție, recunoștință și înaltă
prețuire de documentele istorice
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R.
din 27—28 iunie a.c., de magistralele
cuvintări rostite de secretarul gene
ral al partidului la încheierea lu
crărilor acesteia si. respectiv, ale Ple
narei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din 12—13 iulie a.c.
Elaborate pe baza legilor și legită
ților obiective ale dezvoltării so
ciale, a principiilor socialismului
științific, a adevărurilor universal
valabile ale revoluției șt construc
ției socialismului, aplicate creator
la condițiile și particularitățile țării
noastre, și în lumina tezelor și orien
tărilor științific
fundamentate, cu
prinse în expu
nerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu
; la ședința Comi
tetului Politic Executiv din 29 aprilie 1988, la
.consfătuirea
pe
problemele mun
cii politico-organizatorice din iu
nie 1988, la mare
le forum al democrației muncitorești. revoluționare din noiembrie 1988, la
Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie
1989, proiectul Programului-Directivă
și Tezele pentru Congresul al XIVlea al partidului concretizează cu ri
gurozitate obiectivele și sarcinile dez
voltării multilaterale a României în
cel de-al nouălea plan cincinal și orientările de perspectivă pină in anii
2000—2010. Studiul acestora degajă cu
putere concluzia că, și în viitor, orga
nizațiilor de masă si obștești le revine
un rol deosebit de important, fiindu-le încredințate atribuții și sar
cini de mare încredere și răspundere
patriotică. Se știe că partidul nos
tru, cu deosebire de la Congresul al
IX-lea, cu contribuția determinantă
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
acordat o mare și statornică atenție
acestor organizații, cei 24 de ani ce
au trecut de la istoricul Congres din
iulie 1965 marcînd etapa deplinei lor
afirmări în viata patriei noastre. Cuprinzind totalitatea cetățenilor pa
triei, acestea au adus și aduc, sub
conducerea partidului, contribuții de
seamă la toate marile izbînzi și
adinei prefaceri revoluționare din
anii construcției socialiste.
Din această perspectivă și în te
meiul ideilor și tezelor tovarășului
Nicolae Ceaușescu apare pe deplin
întemeiat si cu puternică semnificație
■■făptui că în Tezele'pentru-Congre
sul al XIV-lea al partidului un ca
pitol distinct este consacrat organiQâțiîlbr' de masă -șl' 'obștești, -'ifiTeciate, în chiar titlul acestui capitol, ca
„factor de importanță deosebită în
sistemul democrației muncitoreștirevoluționare".
Este meritul decisiv și nepieritor
al tovarășului Nicolae Ceaușescu de
a fi elaborat și materializat o con
cepție novatoare și originală, care
îmbogățește patrimoniul gîndirii și
practicii revoluționare, al socialismu
lui științific cu privire la locul, ro
lul și atribuțiile organizațiilor de
masă și obștești în condițiile fiecărei
etape pe care o parcurge opera de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism. Pe aceas
tă bază s-a pus capăt și au fost
lichidate vechile concepții și prac
tici străine marxismului și dăună
toare construcției socialiste, necon

forme înseși realităților și cerințelor
românești, unele fiind impuse sau
aduse din afară, prin care aceste
organizații erau considerate „curele
de transmisie", simple elemente de
legătură, factori intermediari etc.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
inițiatorul creării unui mare număr
de organizații de masă și obștești, în
concordanță cu diversitatea și mul
titudinea de interese, dorințe și sco
puri generale, colective și indivi
duale, precum și ale asigurării și
garantării efective a tuturor condiți
ilor politice, juridice, materiale etc.
necesare realizării atribuțiilor și ce
rințelor proprii acestora. Totodată,
secretarul general al partidului nos
tru a fundamentat, teoretic și prac
tic, rolul, competențele și modalită
țile de acțiune ale acestora, în frun
te cu cele ale clasei muncitoare,
clasă conducătoare în societatea
noastră, ale tinerei generații, ale
femeilor, ale țărănimii cooperatiste,
ale diferitelor categorii socio-profesionale de intelectuali etc.
Astfel, paralel cu reorganizările
determinate de cerințele noi și exi
gențele superioare ale construcției

noastre socialiste, au fost create 1n
această perioadă circa alte 60 de or
gane și organizații obștești, printre
care: Organizația Democrației si Uni
tății Socialiste (care cuprinde în pre
zent peste 4.1 milioane cetățeni care
nu sînt membri de partid), consiliile
oamenilor muncii — de naționalitate
maghiară, germană, ucraineană, sirbă etc. —, Organizația „Șoimii Pa
triei" (pentru copiii între 4 și 7 ani),
echipele de control ai oamenilor
muncii, comisiile de judecată, aso
ciații și societăți pe domenii și dis
cipline tehnico-științifice, social-politlce, de învățămînt, artă și cul
tură, de activități economice și social-obstesti. cetățenești etc. De asemenea, au fost create organe
și organizații în domeniul ' rela
țiilor internaționale, cum sînt :
Comitetul Național Român „Oamenii
de Știință și Pacea" — al cărei pres
tigios președinte este tovarășa Elena
Ceaușescu —, Asociația „România",
„Centrul Național pentru Promo
varea Prieteniei și Colaborării cu
Alte Popoare" etc.
Toate organizațiile de masă,
organe și organizații obștești existente — cuprinzind totalitatea
claselor și categoriilor sociale —
au -fost învestite, in raport cu
potențialul, resursele și capacită
țile de care dispun, cu funcții și
responsabilități distincte, ca factori
de bază și elemente viabile, de sine
stătătoare, ale sistemului democrației
fidăsțre socialiste, configurîndu-li-se
o fizionomie proprie, de autentică și
recunoscută valoare in manifestarea
lor directă și. multilaterală în între
gul proces de organizare, conducere
și creație din toate domeniile vieții
sociale. Nu există, astfel, domeniu
de interese, țeluri și năzuințe și,
respectiv, categorie socială sau grup
socio-profesional care, paralel cu ex
primarea lor într-o sinteză superi
oară în politica și activitatea parti
dului și statului nostru, să nu aibă,
în același timp, reflectarea directă,
deplină șl cu caracter de continui
tate, în cîmpul organelor și organi
zațiilor de masă și obștești, începînd
de la nivelul unităților social-economice și teritorial-administrative.
Totodată, ele asigură participarea la
conducere a acestor clase, categorii
și grupuri socio-profesionale, la
luarea deciziilor în diferite domenii,

IALOMIȚA

MĂSURI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Protejarea și îmbunătățirea con
tinuă a factorilor de mediu se află
permanent in atenția cetățenilor, a
unităților economice si instituțiilor
din județul Ialomița care participă
la acțiunile întreprinse pentru
apărarea naturii. Astfel, au fost
amenajate noi și îmbietoare locuri
de agrement la Slobozia, Fetești și
Țăndărei. parcurile și grădinile pu
blice din majoritatea așezărilor
și-au completat zestrea cu mii de
arbori și arbuști, peluzele, acolo
unde a fost nevoie, au fost reînsămințate. iar pe terenurile degra
date s-au plantat pomi. Fintînile
din vecinătatea locurilor de popas
— și în județul Ialomița, numai
pe drumurile naționale sint 365 —

cite zile are anul — îmbie cu apă
limpede și rece trecătorii, atestind
totodată spiritul gospodăresc, dar și
sufletul oamenilor ce trăiesc in
această zonă. Paralel cu acțiunile
de ocrotire a factorilor naturali
realizate cu cetățenii și factorii cu
răspunderi în protejarea apei, aeru
lui și solului. în ultima perioadă,
s-au realizat o serie de instalații
menite să apere mediul ambiant.
La Slobozia, pe platforma Combi
natului Chimic, a fost dată in folo
sință o instalație pentru recupe
rarea bioxidului de carbon, iar la
complexele zootehnice din Căzănești, Fetești, Gheorghe Doja și
Bora sint în stadii diferite de con
strucție stațiile de epurare. (Mihai
Vișoiu).

Atractive popasuri turistice
Situat în nord-estul Olteniei, ju
dețul Vilcea. în care Munții Lotru
lui, Făgărașului. Căpățînei si Coziei
își dau intîlnire cu dealurile sub
carpatice ale Drăgășanilor și Oltețului. este o importantă zonă tu
ristică a tării. Partea muntoasă
este străbătută de pitoreștile defilee ale Oltului si Lotrului, de
salba de lacuri de acumulare for
mate pe cursul acestor ape. de
cheile Bistriței, de numeroasele
stațiuni balneare și climaterice
Călimănești, Căciulata, Olănești,
Govora, Ocnele Mari — adevărate
izvoare de sănătate — vestite prin
apele lor cu efecte terapeutice si
pitorescul așezării — zona deluroa
să este acoperită de livezi cu pomi
fructiferi, de vii. de suprafețe agricole. de sate înfloritoare.
Străbătind aceste sate, turiștii
fac cunoștință cu originalitatea și
bogăția folclorului viicean, care
transpare in arhitectura caseloi' cu
foișor, ornate cu multă fantezie
(culele de Ia Măldăreștl), In lucră
rile artizanilor maeștri în ciopli
rea lemnului (comunele Șerbănești. Costești. Vaideeni. Urșani).
în arta olăritului (localitatea Ho
rezu se bucură de o mare faimă

datorită ceramicii sale fin pictate
cu motive din vremea lui Constan
tin Brâncoveanu), în meșteșugul
torsului și țesutului. (Horezu, Cos
tești).
După vizitarea localității Ho
rezu, turiștii pot poposi la Hotelul
Horezu (D.N. 67. pe șoseaua na
țională Rm. Vilcea — Tg. Jiu, km
41), unitate turistică de categoria
I, cu 27 de camere cu încălzire
centrală și restaurant cu 400 de
locuri. La rindul său. Hanul Lotrișor (la 5 km de Căciulata și ,1a
25 km de Rm. Vilcea) este o uni
tate turistică de categoria I, cu
35 de camere cu încălzire centra
lă, restaurant cu 200 de locuri și
terasă cu 60 de locuri. O altă uni
tate turistică — Hanul Topologu
— este amplasată in comuna
Milcoiu. pe drumul național Pi
tești — Rîmnicu Vilcea. în pădu
rea de pe malul pîrîului Topologu
(la 44 kilometri de Pitești și la
17 km de Rm. Vilcea). Unitate de
categoria I. cu 54 de locuri in
căsuțe tip camping si cu 260 de
locuri la mese, ea dispune de în
călzire centrală și funcționează in
tot timpul anului, oferind turiștilor
cele mai bune condiții de odihnă
și agrement.

ia elaborarea politicii generale a
partidului și statului nostru. Ț'inind
seama de faptul că în aceste scopuri
acționează multe alte forme organi
zational ale democrației directe și
reprezentative, în frunte cu cele .care
asigură o legătură organică dintre
partid și mase, dintre stat și cetă
țeni, apare limpede faptul că orga
nizațiile de masă și obștești între
gesc și dau caracter de continuitate
și concretețe întregului sistem al de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare. al cărui genial făuritor și
dinamizator este conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Noi
consi
derăm — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu in interviul acor
dat ziarului irakian „Al-Irak“ — că
am creat un sistem nou, democra
tic, care este mult superior oricăror
forme de democrație parlamentară
și asigură participarea directă a po
porului la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate.
Se cuvine a se menționa, în ca
drul condițiilor create asigurării, ro
lului și atribuțiilor acestora, faptul
că la inițiativa secretarului general

al partidului principalele organizații
de masă și obștești sînt prezente de
drept în organele de conducere de
partid, de stat, în. consiliile de . con
ducere ale ministerelor, în organele
de conducere ale tuturor formelor
autoconducerii muncitorești, de la
congresele și consiliile naționale
pînă la consiliile oamenilor mun
cii din unitățile social-economice. Astfel, așa cum arată secretarul
general al partidului nostru, repre
zentarea acestor organizații in foru
rile centrale și locale, în colec
tivele de conducere ale unități
lor de producție, instituțiilor de
cultură și învățămînt permite re
flectarea nemijlocită a cerințelor
diverselor categorii de oameni ai
muncii în măsurile ce se adoptă,
creșterea răspunderii și angajarea
mai activă a acestor organizații in
procesul de perfecționare a vieții
sociale. Avem în aceasta incă
una din imaginile convingătoa
re ale superiorității democrației
noastre socialiste, o ilustrare puter
nică a superiorității orînduirii socia
liste, în general.
Există, așadar, cauze obiective,
legice, care determină caracterul
radical opus dintre pluralismul so
cietății socialiste și cel al societății
bazate pe proprietatea privată, pe
exploatarea omului de către om, pe
existenta claselor antagoniste, in
care apare absolut firesc existența
a numeroase organizații socîal-politice. inclusiv a mai multor partide,
în relații de opoziție fundamentală.
De aceea — așa cum se precizează
cu clarviziune științifică, pe deplin
confirmată de. viață, în cuvântarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
încheierea lucrărilor Plenarei C.C.
al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. — o
dată cu desființarea claselor exploa
tatoare trebuie in mod legic ■ să se
realizeze unitatea politico-organizatorică a clasei muncitoare intr-lin
partid unic revoluționar, care să asi
gure conducerea operei vaste și com
plexe de edificare a noii orinduiri
sociale și, deopotrivă, crearea unui
larg cadru democratic de participare
organizată a poporului, a tuturor
categoriilor sociale la activitatea de
conducere în toate sectoarele.
Această magistrală teză marxista
este pe deplin valabilă și pentru

în elucidarea problemelor cuprin
se într-o scrisoare adresată redacției
din municipiul Petroșani au apărut
nu puține dificultăți. Notăm de aceea de la bun început că, pină Ia
urmă, toate problemele au fost re
zolvate cu corectitudine, cu princi
pialitate, datorită poziției ferme,
limpezi a tovarășului ion Resiga,
prim-secretar al Comitetului Muni
cipal de Partid Petroșani, care, așa
cum trebuie să procedeze un comu
nist, un activist de partid, nu s-a
lăsat influențat în nici un fel de
opoziția unora care ar fi dorit, pro
babil, ca petele negre să devină albe.
Redăm pe scurt cazul, neinsistînd
asupra unor amănunte, ci doar ■ cu
intenția de a pune in evidență mo
dul în care trebuie să lucreze orga
nele democratice de conducere co
lectivă, cerința ca aceste organe să
apere legalitatea, să se ocupe de
toate problemele care privesc mun
ca și viata colectivelor, să apere in
teresele oamenilor, așa cum subli
niază secretarul general al partidu
lui.
La începutul anului 1987, juristconsultul Ilie Șerban, de la între
prinderea Minieră Petrila, atențio
nează conducerea unității că cele
două galerii de coastă, de circa
20 de metri fiecare, ce se reali
zau în apropierea cabanei „Lun
ca Florii" în cu totul alte sco
puri decit extracția de cărbune,
se fac in mod ilegal, cu forță
de muncă și fonduri deturnate de la
întrebuințarea lor firească. în Ioc să
ia măsuri pentru sistarea ilegalității,
conducerea unității și, în primul
rînd, directorul acesteia, Bujor Bog
dan. adoptă o atitudine ostilă față
de jurist. Ignorînd acest aspect, ju
ristul iși face în continuare datoria
și sesizează conducerea întreprinde
rii ori de cite ori constată că legea
este încălcată. De pildă, în legătură
cu faptul că nu se afișau listele de
premiere, conform legii, că nu se fă
cea cercetarea prealabilă a faptelor
în aplicarea unor sancțiuni discipli
nare, că promovarea și schimbarea
șefilor de sectoare nu se făcea de
către consiliul oamenilor muncii,
cum este obligatoriu tot potrivit le
gii. ci de către biroul acestuia, și
alte asemenea nereguli. Reacția era
de fiecare dată aceeași : iritare ne
disimulată. mergînd spre un inevi
tabil conflict. în această situație,
directorul propune o „ieșire" : să acorde transferul juristului. El însă
refuză ..mina" care, chipurile, i s-a
întins. (Spre deosebire insă de alții
care, atunci cînd nu puteau împăr
tăși părerile directorului — și nu
aveau cum să le împărtășească — ori
îl supărau, își luau in cele din urmă...

organizațiile de masă și obștești,
componentă de bază a acestui larg
cadru democratic ; realitatea socia
listă face de prisos, anacronic și
chiar dăunător să existe — pentru
aceeași clasă sau categorie socială
ori domeniu de interese politice și
social-economice, culturale etc. —
mai multe organizații de masă și
obștești, ba chiar de opoziție, cum
sfătuiesc reprezentanți ai cercurilor
imperialiste, ai forțelor reacționare,
anticomuniste, interesate în fărimitarea. scindarea și slăbirea luptei
forțelor înaintate pentru făurirea
unei societăți care să pună ca
păt proprietății nrivat-capitaliste.
încercările acestora de a stimu
la si sprijini asemenea încercări
in unele țări socialiste vor fi, indu
bitabil. sortite eșecului.
Cu atit mai mult pentru țara noas
tră. care de peste două decenii, sub
impulsul înnoitor al Congresului al
IX-lea. al gindirii și acțiunii . con
secvent revoluționare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și-a făurit un
larg și democratic sistem de parti
cipare efectivă a. maselor la condu
cere, în care organizațiile de masă
și obștești au un rol de bază, nu se
pune sub nici un
chip problema de
a se aduce anu
me
modificări
său
schimbări
structurale. Pen
tru societatea ro
mânească a fost
și. este mereu ac
tuală cerința per
fecționării conti
nue a activității
organizațiilor de
masă și obștești,
a îmbunătățirii șl creșterii eficien
ței lor. in deplin consens cu impe
rativul armonizării și afirmării tot
mai depline a intereselor generale,
colective și individuale. Desigur, acesta nu numai că nu . exclude, ci,
dimpotrivă, presupune, în același
timp,
așa
cum
a
cerut
în
repetate rinduri t o'v a r ă ș.u. 1
Nicolae Ceaușescu, afirmarea și- mai
adîncă a principiilor criticii și au
tocriticii, combativității și intransi
genței muncitorești, a spiritului re
voluționar.
Ampla participare a organizațiilor
de masă și obștești la dezbaterea
documentelor programatice pentru
Congresul al XIV-lea al partidului
nostru dă expresie, in primul rînd,
funcției lor teoretico-participative,
asigurind antrenarea directă a mem
brilor lor la actul de conducere —
ca esență a democrației socialiste,
în același timp, dezbaterea acestor
documente programatice, în strinsă
legătură cu problemele specifice
fiecărei unități social-economice și
teritorial-administrative, finalizarea
acesteia prin hotărîri concrete, tre
buie să contribuie la perfecționarea
celorlalte funcții proprii organizații
lor de masă și obștești : organizato
rică, social-economică și de creație
tehnico-științifică. educativ-formativă. de integrare socială și de con
trol. externă. '
Organizațiile de masă* ți . obștești
din țara noastră își datorează exis
tența și întreaga lor activitate' Parti
dului Comunist Român, conducerii
directe de către partid, sprijinului
de care se bucură în permanență
din partea organelor și organizații
lor de partid. Iată de ce, alături de
celelalte principii proprii (centralis
mul democratic, munca și condu
cerea colectivă, liberul consimțămînt,
autonomia și democrația internă de
organizație etc.) organizațiile de
masă șl obștești acționează cu toată
fermitatea pentru ca principiul fun
damental — conducerea de către
partid — să fie materializat zi de
zi. în acest principiu, statornicit
printr-o adâncă experiență de viață
de-a lungul întregii existente și. ac
tivități proprii fiecăreia, organiza
țiile de masă și obștești văd cheză
șia supremă a înfăptuirii rolului și
atribuțiilor de cinste și onoare ce le
sînt încredințate.

Dr. Gheorqhe BUTARU

transferul). Din acest moment față
de juristul în cauză se adoptă, o altă
tactică : cea a tracasării, admonestă
rii, găsirii cu orice chip a unor chi
chițe care, în cele din urmă, să ducă
la înlăturarea acestuia din unitate,
în acest scop, directorul îi întocmeș
te uh referat pe care îl prezintă în
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii, cu propunerea desfa
cerii conțractului de muncă în pro
xima adunare generală a reprezen
tanților oamenilor muncii „începind
cu data de 2 februarie 1988". Biroul
aprobă fără murmur. Referatul este
citit în adunarea generală și după
scurte discuții (trei vorbitori care nici
nu s-au pronunțat asupra propune
rii) adunarea aprobă propunerea.

BUNI SPECIALIȘTI,
BUNI REVOLUȚIONARI
Timpul le cerne și le așâză pe
toate. El lăsă în,"urmă și certitudini,
dar și incertitudini, și limpezime, și
ceea ce pare mai greu, imposibil de
descifrat. Se depășește o etapă, se
trece in alta, pină se ajunge la
adevăr.
Adevărul ■ care se ridica atunci în
fața oamenilor — doar 18 oameni,
comuniști ori cu inimă de comu
niști ! — de la atelierul de autoutilare al întreprinderii de Motoare
Electrice-Pitești ? Iată-1 exprimat
în citeva cuvinte : era. absolut ne
cesară o anume mașină. Ca aerul,
ca apa...
„E un utilaj complex, admiteau
destui cunoscători. (Și chiar aveau
dreptate). Puține firme se încumetă
să-I facă. Oare noi avem puterea
asta
Evident, prudența, mai ales in
tehnică, își are rostul ei. Ea poate
fi in egală măsură chiar forță pro
pulsoare dacă te face să nu scapi
din „calculul succesului" absolut
nimic : nici obstacolele de învins,
nici rezerva de tenacitate și spirit
novator de care ai nevoie ca de... me
rinde, și ele absolut necesare pe
acest drum. Dar... Dar întrebarea
dacă „avem puterea asta ?“ parcă
depășea granițele prudenței. Nu
cumva se insinua pe teritoriul neîn
crederii ?
Un nucleu de oameni, recunoscuți
pentru mina lor de atir, avînd -ca
semn distinctiv și dîrzenia comunis
tă, s-au apucat de lucru. „Uzina aș
teaptă această mașină ? Așteaptă.
Soluția cu importul pur și simplu
nu-i;o... soluție. Să încercăm și, mai
ales, să ne încercăm forțele, puteri
le.. Oricum, nu avem ce pierde".
Cit timp s-a lucrat ? Săptămtni,
luni. Nu o dată s-a luat totul.de la
capăt. întîmpinîndu-se și alte difi
cultăți decit cele... planificate. -Ca-la
orice lucru, cînd îl iei la bani mă
runți. în nu puține împrejurări s-au
.ivit motive serioase ..să se. facă pa
sul înapoi. Nașterea unui utilaj com
plex presupune de multe , ori și ma
teriale pe care . le cauți „cu lupa",
și o reunire de competențe, de nivel.
Nu, nu s-a făcut pasul înapoi. Nu
neapărat numai din orgoliu. „Mai
era Ceva, afirmă acum cei care au
avut curajul, și tăria, să se angaje
ze într-o asemenea acțiune-. Cum se
numește acest ceva ? Poate chiar do
rința de a vedea cit putem. Poate
și dorința de reușită",.
E mult, e puțin ? Ajunge numai
atit intr-o astfel de cursă cu obsta
cole, pe o pistă absolut nouă ? în
trebări mai mult ori mai puțin re
torice. La care răspunsul viabil nu
poate fi dat decit de fapte.
Deci : vine și ziua primei încer
cări a mașinii, în care oameni inimoși
au pus toată priceperea și dăruirea

chinuitoare, aspre antrenamente te
ridică la splendida performanță de
10 secunde. însă coborîrea sub
această limită a posibilului cere, cu
adevărat, imposibilul. Dar tocmai
pe acest teritoriu se afirmă cel mai
tranșant voința de a atinge ținta.
Puterea din. om. Marea lui vitalitate
și, nu de puține ori, sacrificiul,
eroismul său...
Din nou... momentul adevărului.
Strădania nucleului de cutezători
.se- încheie, iar„ cu q înfrîngere. Nu
chiar atit de categorică Cum fusese
prima. Totuși, o infrîngere.
„Ce facem
„Bineînțeles, o luăm de la ca
păt".
încrîncenarea oamenilor cu voca
ția reușitei atinge cota maximă. Este
momentul cind. la destui, nervii pot
ceda. Cind amintita „merinde" de
drum lung, pe culoarul cutezanței, se
poate' termina. Tenacitatea comunis
tă își afirmă și aici capacitatea de
a regrupa energiile. De a le vitaliza
pentru reluarea de la capăt a bătă
liei. Se regindește fiecare etapă de
naștere a mașinii. Din nou, calcule
complicate. Ipoteze de urmat. Ipote
ze abandonate. Da,
toate acestea
pun cu adevărat în valoare puterea
din om. Cit e, și ceva pe deasupra...
Ori... cit nu e.
Și vine iarăși momentul adevăru
lui. Mașina e branșată la sursa de
energie. Comenzi de rutină. Precau
ții intrate in reflex. Start 1
Reușită 1
Desigur, bucurie aproape exalta
tă. Dar... meritată din plin. Aștepta

ceste măsuri exprese, tovarășii din
conducerea întreprinderii Miniere Pețrila au recurs la un alt procedeu
incorect : au discutat această măsură
mai intîi în consiliul oamenilor mun
cii și. in ciuda adevărului, ei au hotărit, la propunerea directorului în
treprinderii, să nu o aplice, recoman
dând adunării generale să nu revină
asupra deciziei de desfacere a con
tractului de muncă.
Acestea sint faptele. Unde s-a în
călcat legalitatea ? Mai intîi, in pri
vința faptului că însăși măsura de
desfacere a contractului de muncă
nu era de nimic îndreptățită, că ea
a fost declanșată de o poziție abu
zivă, sintetizată cum nu se poate
mai clar chiar în referatul ce a stat

Dar principala „vină" a juristului era
Insistentul său apei la legalitate.
Adunarea generală care a hotărit
mai intîi desfacerea contractului de
muncă al juristului și apoi menți
nerea acestei hotărîri a. cunoscut
toate aceste lucruri ? Trebuie spus
că nu.
Totul a fost prezentat in așa fel
incit să se tragă concluzia in
direcția dorită. Iată o primă, gravă
încălcare a normelor democrației
noastre socialiste. Trebuia să se spu
nă cinstit cum stau lucrurile, să se
ofere forumului democratic care dis
pune de o asemenea responsabilitate
toate elementele, atît abaterile, bine
documentate, cercetate anterior, cit
și celelalte aspecte care au condus

lor. Aștfel de momente au o imensă
Încărcătură emoțională. Va fi capăt
de drum ? Nu va fi ?
Nu,- n-a fost. Rezultatele — sub
parametrii din calculul hirtiei. Cu
alte cuvinte, faptele sub înălțimea
gindului, a aspirației. Sigur, nici asta
nu-era calea pe care trebuiau să
meargă înainte..
„Ei. puține firme se încumetă Ia
așa ceva 1..."
Da, e mult adevăr in această afir
mație. întrebarea cu care s-ăr pu
tea insă „glosa" pe marginea unor
astfel de întrebări : „De ce n-ar mai
încerca și alții ? De ce n-am în
drăzni și noi ?...“
Se încearcă varianta de mașină
numărul doi.' Greul părea lăsat în
urmă. De fapt, greul abia acum în
cepea. Ca la suta de metri. La care,

, Secvențe din bătălia
pentru nou intr-o
întreprindere piteșteană

PE MARGINEA UNEI SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE

ABUZ IN NUMELE CONDUCERII COLECTIVE?
în această situație, în mod firesc,
omul s-a adresat organelor in măsură
să-l ajute. S-au făcut mai multe ve
rificări și. cum era de așteptat, s-a
ajuns la concluzia că sancțiunea este
nefondată în raport cu faptele pentru
care a fost aplicată. „Abaterile săvîrșite nu au gravitatea desfacerii
contractului de muncă", se arată în
concluziile anchetei întreprinse de un
activist al Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din întreprinderile Miniere,
Petrol, Geologie și Energie Electrică.
La o concluzie similară a ajuns și, o
comisie de verificare numită chiar
de către comitetul județean de partid
care, pe temeiul acestei concluzii,
stabilește măsura reîncadrării sale Ia
o altă unitate (întreprinderea de
Preparare a Cărbunelui Petroșani),
dat fiind că intre timp locul său de
muncă fusese ocupat. Pentru ca omul
să-șî recapete dreptul la. vechime, ia
alocația pentru cei trei copii, s-a dat
indicație conducerii întreprinderii Ia
care lucrase să repună cazul in dez
baterea următoarei adunări generale
a oamenilor muncii în lumina con
cluziilor de mal sus și să i se acorde
transferul la unitatea unde fusese
deja Încadrat.
Ar;fi trebuit ca aici odiseea cetă
țeanului să se încheie. Dar, din păca
te, nu a fost așa. Căci, ignorind a

la baza desfacerii contractului de
muncă în cauză. Astfel, in referat
se arăta că, „depășindu-și competen
ța, juristul a mers pină- la atențio
narea sistematică a conducerii între
prinderii în probleme în care nu a
fost' solicitat". Așa a făcut, într-adevăr. Dar cum putea el. ca om al
legii, conștient de răspunderea mora
lă, etică profesională ce-i revenea, să
închidă ochii la actele de încălcare a
legii ? De pildă, nu a fost solicitat
și evident deloc agreat, cînd a aten
ționat conducerea unității, respectiv
pe directorul întreprinderii, în pre
zența secretarului de partid. Traian
Chelba, în privința săpării și armării
celor două galerii de „agrement", să
Ie spunem așa, din vecinătatea caba
nei „Lunca Florii". Pentru că aici
era cu adevărat vorba de ilegalități
grave (pentru care, de altfel, mai
tirziu directorul a fost sancționat cu
vot de blam cu avertisment și o amendă contravențională de ■ zece mii
de Iei, la fel ca și contabilul-șef al
întreprinderii).
Se ppate ca unele sau altele dintre
acuzațiile aduse juristului să aibă un
simbure de adevăr, să fie reale. De
fapt, ei a și fost sancționat discipli
nar, dar sancțiunea i-a fost anulată
ea nefondată de C.O.M., după cum
ne-a spus președintele acestui organ.

Ia punerea, lui in discuția colectivu
lui. Aceasta înseamnă informare
corectă, democratică. De aceea nu pot
fi învinuiți în nici un caz oamenii
care au hotărit. care au participat la.
adunarea generală. Erau neinformați.
Nu cunoșteau faptele, nu știau, nu
aveau cum să știe cum au fost pri
mite atenționările și precizările sale
către conducerea întreprinderii cu
privire la respectarea legalității. Și
atunci, ce fel de judecată poate fi
aceasta în lipsa informației comple
te, cinstite ?
Un alt element de încălcare a lega
lității și principiilor democrației
noastre socialiste: s-a recomandat,
așa cum am arătat, ca juristul să fie
repus in discuția adunării generale
a oamenilor muncii pentru a se repa
ra nedreptatea la care se ajunsese.
Cum trebuia să se procedeze ? în
mod normal, firesc, trebuia să fie
aduse la cunoștința adunării generale
faptele cercetate și concluziile comi
siei care anchetase cazul pe baza
cărora se ceruse de însuși comitetul
județean de partid rediscutarea sa.
Dar nu s-a procedat așa. Din nou adunarea generală a fost dezinformată,
făcîndu-i-se recomandarea — adop
tată de consiliul oamenilor muncii
— de a se menține hotărîrea inițială
de desfacere a contractului de mun

tă. Ciștigată cu sudoare. Cu Super
bă neinduplecare. Cu acea Repeta
bilă credință că o asemenea țintă
stătea in puterea acestor oameni să
fie atinsă. Că ei. nu aveau altă șaiisă — ca bun! specialiști, buni revo
luționari — decit aceea de a-și face
aliat și această performanță a inteli
genței tehnice românești.
Ajunși Ia acest moment unic, al
convertirii strădaniilor in succes, s-a
petrecut faptul care ne-a îndemnat
să așezăm aici, în coloana de plumb,
episoadele tensionate ale unei bătă
lii pentru nou — una din nenumăra
tele, cotidienele, splendidele bătălii
pentru victoria noului într-o socie
tate care-și propune programatic să
perfecționeze din temelii. Ei bine,
abia acum, într-un gest de o rară
modestie — deși meritele erau evi
dente, rezultatele dăduseră din plin
certificatul performanței — unul
dintre cutezători a venit și a bătut
pe mașina cu numărul 1 (apoi, in
timp, pe mașinile numărul 2, 3 și așa
mai departe) plăcuța cu inscripția :
„întreprinderea de Motoare Electri
ce Pitești. Autoutilare". Atît. Simți
instinctiv nevoia să ceri amănunte.
Să afli mai mult decit spune bucăți
ca aceea, ultimă, de metal. Să-i cu
noști pe cei care au parcurs, de la
gînd,
lungul drum al succesului.
Care le e numele, prenumele... La
toate aceste întrebări, și la altele
nerostite, ni s-a răspuns :
„Sint oamenii noștri. Vrednici,
capabili de fapte mari, Nu doar un
nume sau două, nouă. Ci mulți, cu
puterea lor unită. Oameni, din mili
oane și milioane, care de 45 de anî
clădesc din temelii o nouă Românie".
Milioane și milioane de oameni
prinși' în această . uriașă operă. Dăruiți ei trup și suflet. Pentru că e
opera lor și, deopotrivă, viața lor.
Pe drept, ar trebui„eă pună in urma
lor mii, sute de mii de „plăcuțe"
drept semne ale trecerii lor pe acolo.
N-au făcut-o întotdeauna. Ori .nu
s-au gîndit la asta întotdeauna. în
schimb, au înfipt in glia patriei, cu
deosebire în cei 24 de ani din cea
mai rodnică și eroică epocă din is
toria țării, trainice temelii a sute și
sute de platforme industriale. Au
ridicat in soarele țării, pentru oa
menii țării, mii și milioane de apar
tamente. Au plantat păduri și flori :
au irigat milioane de hectare : au
dat bătălii decisive pentru recolte
fără precedent, pentru lumina din
casa și din sufletul fiecărui cetă
țean cu rădăcinile de neînvins și -cu
iubirea supremă pentru acest pămînt
numit România.
Eî, oamenii vrednici, și minunați,
și cu destin de învingători ai aces
tei epoci.

Ilie TANASACHE

că. Recomandare pe care adunarea
generală, în necunoștință de cauză,
și-a insușit-o. Și aceasta în ciuda
faptului că atit la ședința consiliului
oamenilor muncii, cit și la adunarea
generală au fost, și oameni care pu
teau și chiar aveau obligația să îm
piedice o asemenea desfășurare mai
mult decit incorectă a lucrurilor.
înainte de a încheia aceste rinduri
precizăm că datorită sprijinului șl
obiectivitătii cu care comitetul mu
nicipal de partid, personal primulsecretar au sprijinit documentarea
pentru elucidarea acestor probleme
s-a ajuns la concluzia, de data aceas
ta corectă, cinstită, legală, că este
necesar să se revină asupra acestui
caz în următoarea adunare generală
a reprezentanților oamenilor muncii,
punîndu-se la dispoziția membrilor
adunării generale toate datele nece
sare pentru a se lua o hotărîre cu adevărat democratică, în spiritul drep
tății și echității.
Nu o singură dată--tn cursul docu
mentării noastre ni s-a atras atenția
că directorul Bogdan Bujor este un
om cu merite in organizarea produc
ției, că a făcut o serie de lucruri
bune pentru a se apropia de reali
zarea cifrelor de plan. Nimic de zis
despre toate acestea. Nu sintem
în măsură nici să confirmăm, nicî
să infirmăm meritele profesionale
ale directorului. Nici nu ne-am pro
pus să scriem despre aceasta, ci des
pre modul în care se poate ajunge,
prin Încălcarea principiului muncii și
conducerii colective, a ignorării rolu
lui și atribuțiilor organelor de condu
cere colectivă. De unde, pină unde
un om care are merite într-o pri
vință să-și poată permite să încalce
legea ? Cine dă dreptul cuiva, oricine
ar fi, să sfideze normele de condu-,
cere democratică, să abuzeze, să
producă daune morale și materiale,
să îndepărteze oameni care nu ii
sint pe plac ?
Iată de ce, în spiritul orientărilor
limpede formulate in documen
tele de partid, organele de con
ducere colectivă trebuie „să fie
permanent informate cu toate pro
blemele, să poată exercita cu adevărat o conducere colectivă. Să cu
noască in profunzime problemele su
puse dezbaterii, să le poată analiza,
să-și poată exercita în condiții de
respectare a legalității, de eficiență
atribuțiile de mare răspundere pe
care le au. Acesta este un principiu
de bază în funcționarea sistemului
democrației noastre muncitorești-revoluționare, în producție, în viața
societății, îh toate domeniile.

Ion MARIN
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Angajamentul va fi onorat înainte de termen
Punctul de referință al tuturor
preocupărilor și eforturilor comuniș
tilor, ale întregului colectiv <ie
muncă din cadrul Întreprinderii de
Echipament Hidraulic din Rîmhicu
Vilcea in această perioadă gravitea
ză în jurul înfăptuirii integrale a
angajamentelor asumate in intrecerea socialistă.
O scurtă privire asupra bilanțului
cu care a fost încheiată cea de-a 7-a
lună a anului in curs relevă că la
producția-marfă s-a înregistrat o
depășire de peste 39 milioane lei,
concretizată în fabricarea și punerea
la dispoziția economiei naționale ori
livrarea suplimentară la export a
45 581 cilindri hidraulici, 18 686 do
zatori volumetrici, 5 943 acumulatori
pneumohidraulici, 11 362 injectoare
de ulei, precum și in alte echipa
mente de strictă necesitate și largă
solicitare.
— Numai In cazul exportului —
precizează tovarășul Ion Pătrășcoiu,
președintele consiliului oamenilor
muncii — nivelul realizărilor de pînă
acum reprezintă peste 141 la sută din
planul perioadei aferente, fapt care
ne dă certitudinea că pină la marea
sărbătoare națională de la 23 Au
gust vom onora integral sarcinile
anuale de plan la acest indicator,
în vreme ce producția-marfă afe
rentă primelor 8 luni va fi și ea
realizată cu cel puțin 10 zile mai
devreme.
Toate aceste rezultate, care si
tuează colectivul întreprinderii din
Rimnicu Vilcea pe un loc de frunte
în Întrecerea socialistă, reprezin
tă expresia materială a nivelului
ridicat al productivității muncit in
dicator pe baza căruia s-a asigurat
64,1 la sută din totalul sporului de
producție față de anul precedent.
Ce factori au influențat această
Înaltă dinamică ? După cum ne
spune tovarășul Constantin Dinescu,
inginer-șef cu probleme de concep
ție și proiectare, primul element de
finitoriu l-a constituit trecerea
hotărîtă la modernizarea fluxurilor
de fabricație și înnoirea continuă a
producției. „De altfel, creația tehnico-științifică, mișcarea de invenții
și inovații — subliniază interlocu
torul — antrenează astăzi toate for
țele tehnice, toți specialiștii și mun
citorii cu experiență din întreprin
dere. Practic, nu există cadru teh
nic rămas în afara acestui proces.
Prin însuși programul de tehnică
nouă, prin programul de perfecțio
nare, organizare și modernizare a
producției avem prevăzute olar res
ponsabilități colective și individuale,
precum și termene de finalizare ri
guros stabilite. Ceea ce consider că
este la fel de important, nici una
dintre măsurile programate nu scapă'
din vedere influența directă asupra

creșterii productivității muncii ca
latură definitorie a sporirii eficien
tei economice. De exemplu, prin
modernizarea capacităților de prelu
crare și cromare a tijelor de
1 000—4 000 mm, necesare la fabri
cația cilindrilor hidraulici, s-a re
zolvat nu numai problema asigurării
necesarului de asemenea repere, ci
a sporit și randamentul de lucru la

ce se va răsfringe pozitiv asupra
sporirii rentabilității pe ansamblul
întreprinderii cu peste 30 Ia sută.
Fără a fi mai puțin importantă
decit ceilalți factori amintiți, perfec
ționarea profesională continuă a per
sonalului muncitor are și ea rolul
său bine definit in strategia apli
cată și urmărită îndeaproape în această unitate. Peste citeva zile,

LA ÎNTREPRINDEREA DE ECHIPAMENT
HIDRAULIC DIN RÎMNICU VÎLCEA
cele două operații cu aproape 30 la
sută. Același ciștig l-am înregistrat
și in cazul introducerii electropalanelor și a altor mijloace de trans
port intern pe fluxurile tehnologice
din atelierele de prelucrări mecani
ce. montaj și vopsitorie.
Iată, prin urmare, citeva cifre și
fapte care atestă cu putere rolul
determinant al amplului proces de
modernizare în sporirea productivi
tății muncii. Se estimează că pînă
la sfirșitul anului volumul producției-marfă va crește, pe seama spo
ririi productivității muncii, cu cel
puțin 58 milioane lei, iar cheltuie
lile totale și materiale vor fi di
minuate cu 14,4 milioane lei, ceea

bunăoară, urmează să se încheie ac
tualul ciclu de invățămint profesio
nal. formele și cursurile organizate
cuprinzînd toate categoriile de oa
meni ai muncii. Din multitudinea
efectelor, după cum aflăm de la
tovarășul Dumitru Dincă, șeful com
partimentului
personal-invățămîntretribuire, unul se detașează prin
valoarea sa practică : trecerea la
utilizarea în regim de poliservire a
strungurilor multiax și a mașinilor
de rectificat, iar pe parcursul aces
tui trimestru se va extinde și ser
virea simultană la strungurile de co
piat cu comandă numerică și la pre
sele de vulcanizat.
— Socotind că întreprinderea noas

tră e tînără, ea fijnțind doar de 7
ani — ne spune interlocutorul —
consider o performanță faptul că
avem deja la ora actuală 480
muncitori calificați în cel puțin
două meserii, iar după încheierea
cursurilor de policalificare, la aceștia
se vor mai adăuga 150 de oameni
ai muncii cu atestare profesională
in mai multe meserii.
în încheierea documentării noas
tre am avut posibilitatea să mai
reținem, din discuțiile cu reprezen
tanții oamenilor muncii, cu cadre
tehnico-inginerești, cu secretari și
membri ai organelor și organizațiilor
de partid, că. pentru respectarea an
gajamentelor luate in cinstea celor
două mari evenimente politice din acest an, toate forțele politico-educa
tive și organizatorice vizează acum și
în perspectiva imediată creșterea ni
velului de conștiință al oamenilor,
pentru participarea lor efectivă și res
ponsabilă la realizarea ritmică ă pro
ducției fizice și marfă, în condițiile
asigurării din timp a întregii baze
tehnico-materiale și sporirii vitezei
de rotație a mijloacelor circulante
tocmai pe seama reducerii ciclului
de fabricație a produselor și a ex
pedierii ritmice spre beneficiarii din
țară și partenerii de peste hotare a
producției realizate.

Ion STANC1U
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Cărbune mai mult, de calitate superioară
. (Urmare din pag. I)
Sinersig, prin introducerea de com
plexe de abataj pentru exploatarea
straielor de lignit cu grosime mică;
la mina Bozovici, prin introducerea
stilpilor hidraulici individuali ; la
mina Mehadia, prin utilizarea com
binei de înaintare pentru săparea
galeriilor în cărbune. între măsu
rile tehnice de perspectivă, cu efect direct în creșterea productivi
tății muncit la acest combinat, am
mai reținut : realizarea unei susți
neri mecanizate pentru stratele sub
țiri cu înclinare mare și a unei sus
țineri pășitoare pentru stratele de
grosime medie cu înclinare de
30—90 grade, precum și finalizarea
unui flux tehnologic de flotare pen
tru obținerea cărbunelui spălat pen
tru cocs din huilele sărace și mix
te. Desigur, toate măsurile aplicate
au avut un rol important în creș
terea productivității și în reducerea
costurilor de producție, indicator la
care se Înregistrează o economie de
22 lei la mia de lei producțîe-marfă

după primele 7 luni. Dar realizări
le amintite nu pot fi separate de
munca și eforturile oamenilor, de
angajarea responsabilă a acestora in
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
încredințate, pentru eliminarea unor
deficiente organizatorice cu efecte
negative in buna derulare a proce
sului productiv.
— Poate cel mal mare ctștig al
nostru — ne-a spus Valeriu Negritaș, șeful brigăzii 604 — îl consti
tuie schimbarea mentalității unor
șefi de compartimente care încer
cau, în anii trecuți, să-și justifice
nerealizările prin tot felul de cau
ze așa-zis obiective, neglijind nu
mărul mare de absențe, fenomene
le de indisciplină, slaba organizare
și aprovizionare a locului de mun
că. Acum s-au luat măsuri pentru
crearea unor stocuri de riiateriale,
de utilaje și piese de schimb, pen
tru reparația la timp și de calita
te a mașinilor .și menținerea în re
zervă a unor utilaje care, să . poată
fi .introduse' operativ in frontul de
lucru. Toate acestea, la care se a-

daugă un plus de exigență și com
bativitate in cadrul adunărilor de
partid, față de cei care obișnuiau
să încalce
disciplina productivă,
ne-au permis să obținem rezulta
te pe măsura prestigiului de care ne
bucurăm, a ambițiilor noastre de a
întimpina marile evenimente ale acestui an — sărbătoarea națională
de la 23 August și Congresul . al
XIV-lea al partidului — cu cele mai
mari producții obținute vreodată în
unitatea noastră. Folosesc acest pri
lej pentru a exprima, in numele or
tacilor mei, al tuturor oamenilor
muncii din combinatul nostru cele
mai alese ginduri și sentimente iu
bitului și stimatului nostru condu
cător. tovarășul Nicolae CeaușescU,
minerul de onoare al țării, pe care
ni-l dorim și pe mai departe în
suprema funcție de secretar general
al partidului, chezășie a înfloririi
multilaterale a patriei, a ridicării
bunăstării noastre, a tuturor.

Ion D. CUCU
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In agricuftură, acîmtale intensă pentru
executarea eaemplară a tuturor lucrărilor
TELEORMAN

Culturilor duble-cele mai bune condiții de vegetație
Intre acțiunile prioritare Înscrise
pe agenda de lucru a gospodarilor
ogoarelor din județul Teleorman se
află și acelea care au drept scop
asigurarea celor mai bune condiții
de vegetație culturilor duble și suc
cesive însămințate după cerealele
păioase. Se fac prașile manuale și
mecanice și, mai ales, se aplică, acolo unde e posibil, udări, deoarece
dacă în perioada înființării culturi
lor duble în prima etapă precipita
țiile au asigurat condiții optime de
răsărire, ulterior temperaturile ri
dicate au impus măsuri energice în
vederea diminuării deficitului de
umiditate din sol.
La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție din Zimnicea, pe o solă de
100 hectare porumbul Insămînțat
după recoltarea orzului are un sta
diu de vegetație bun, fapt ce atestă
hărnicia și răspunderea cu care a
fost Îngrijit. „Practic, ne spune pre
ședintele unității. Constantin Coajă,
am respectat întocmai normele agro
tehnice ca și la cultura în ogor pro
priu. întreaga suprafață a fost re-

partizată cooperatorilor în acord
global. Ca atare, lucrările de între
ținere sint efectuate ori de cite ori
este nevoie, și de bună calitate. Udă
rile se aplică ziua și noaptea. Toate
acestea au asigurat dezvoltarea
plantelor, ceea ce creează premise
să obținem și aici o producție bună
de porumb. Și cele 42 hectare cu
legume în cultură dublă sint între
ținute corespunzător, pentru ca în
toamnă să se realizeze producțiile
planificate".
în contextul eforturilor întreprin
se de cooperatorii din Moșteni-Furculești pentru realizarea în acest an,
la toate culturile, a celor mai mari
producții agricole de pînă acum, lu
crările de întreținere a porumbului
Insămînțat în cultura a doua sint efectuate cu răspundere. „Acordăm
aceeași atenție acestor suprafețe, ca
și la culturile principale — ne spune
președintele unității. Constantin Cătrună. Pentru că, de fapt, între teh
nologia culturilor duble și a celor
de bază nu există nici o deosebire.
De aceea, am executat numărul pre
văzut de prașile manuale și meca

nice. în continuare urmărim perma
nent stadiul de vegetație a plante
lor pentru a interveni, acolo unde
e nevoie, îndeosebi la combaterea
buruienilor. Din păcate însă, nu reu
șim totdeauna să aplicăm udările
stabilite prin tehnologie. Și aceasta
din diferite motive : Întreruperi in
alimentarea cu energie electrică,
defecțiuni Ia stația de pompare din
perimetrul respectiv etc.“.
Sint numeroase exemplele care
demonstrează că în agricultura ju
dețului Teleorman se muncește cu
exigență și răspundere la întreține
rea culturilor duble de porumb, le
gume, plante de nutreț. Problema
care se pune în continuare este, ca
și la culturile principale de altfel,
asigurarea apei necesare irigațiilor,
în lipsa ploilor, aceasta este singura
soluție pentru acoperirea deficitu
lui de apă din sol în vederea asigu
rării dezvoltării normale a plante
lor și obținerii pe această cale de
recolte mari.

Stan ȘTEFAN
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SATU MARE

Se impun acțiuni energice pentru depozitarea furajelor
Cantitățile de furaje
depozitate
pină în momentul de față în jude
țul Satu Mare sint in bună măsură
marcate de capriciile vremii, situa
ție care persistă și la acest început
de august. O astfel de vreme plo
ioasă a favorizat ce-i drept produ
cerea unei cantități mari de furaje,
dar a creat greutăți, într-o anume
măsură, la recoltat și depozitat. în
unitățile agricole cooperatiste, pînă
la 1 august s-au depozitat 49 000
tone fin (mai puțin însă cu 6 700
tone față de cit s-a realizat anul
trecut pînă la aceeași dată, evident
în condiții mai favorabile). în
schimb, s-a realizat o cantitate de
12 000 tone de semifin, evitindu-se ast
fel deprecierea unor finuri de trifoi.
Din aceleași motive, în unitățile agricole de stat s-a realizat pină in
prezent, pe lingă cele 26 790 tone
fin, o importantă cantitate de semi
fin, de 5 690 tone, care împreună
depășesc realizările anului trecut.
Din cauza timpului ploios, unitățile
agricole din județ au fost nevoite
să realizeze în compensație și un

volum sporit de suculente, pină In
prezent cu 32 000 tone mai mare decît în perioada similară a anului
trecut.
Adevărul este că, in pofida ploi
lor, unele unități au reușit totuși
să-și mobilizeze și să-și organizeze
de așa manieră forțele umane și
mijloacele din dotare incit au obți
nut rezultate buna la recoltarea și
depozitarea finului.
De exemplu,
Cooperativa Agricolă din Petrești și-a
asigurat necesarul de fin în propor
ție de 117 la sută, Cooperativa Agri
colă din Pișcari — 102 la sută,
Pișcolt — 85 la sută, I.A.S. Odoreu
— 100 la sută, I.A.S. Cărei — 96 la
sută. Nu același lucru l-au dovedit
o serie de alte unități, unele avînd
rezultate chiar slabe și foarte slabe,
cum sint cooperativele agricole din
Tarna Mare, Micula, Culciu, Crucișor, Căuaș, CăplenL E greu de pre
supus că asemenea rezultate pot fi
puse exclusiv pe seama greutăților
create de ploi la recoltatul și depo
zitatul finului. Este cazul ca și aceste unități să manifeste o grijă

sporită pentru ca toate culturile
care se pretează pentru producerea
finului, să fie de urgență recoltate
și puse la adăpost.
Rezerve însemnate sint și în do
meniul grosierelor, la ora actuală
fiind încă multe paie pe cîmp. In
acest sens, la sate trebuie să fie mo
bilizate în măsură sporită atelajele
unităților agricole și ale populației.
Că sint rezerve însemnate în această
privință ne-o relevă și situația lntîlnită la Cooperativa Agricolă din
Vetiș, în timp ce în cadrul ferme
lor din satele Oar și Vetiș, prin
preocuparea deputaților și a altor
factori desemnați să răspundă de
această acțiune din partea organelor
comunale de partid și de stat, lu
crările erau avansate, cu totul altfel
era situația în satul Decebal, întrucît factorii desemnați nu s-au preo
cupat să discute și să mobilizeze
cetățenii care dispun de atelaje la
transportul paielor din cîmp.

Octav GRUMEZA
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Intr-uno din secțiile Combinatului de
Utilaj Greu din Cluj-Napoca
Foto : Sandu Cristian
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PENTRU SPORIREA CALITĂȚII Șl EFICIENTEI PRODUCȚIEI:

Soluțiile tehnice moderne
-larg generalizate!
DISROM-ul, o ingenioasă solu
ție tehnică, elaborată cu ani in urmă
de specialiști din cercetare, pen
tru fixarea și centrarea pieselor pe
mașini-unelte, oferă avantaje incon
testabile atît pentru reducerea cos
turilor producției, creșterea produc
tivității muncii, cit și pentru asigu
rarea unei bune calități a pieselor.
Am prezentat pe larg aceste avan
taje intr-un articol anterior („Scînteia" din 21 iulie a.c.).
Totuși, in ciuda avantajelor incon
testabile. această soluție tehnică, ce
ar putea să intereseze zeci și chiar
sute de întreprinderi, nu este gene
ralizată. Care sint cauzele ?
Unii beneficiari care cunosc avan
tajele
multiple
ale
utilizării
DISROM-ului invocă între cauze
valoarea ridicată a investiției ini
țiale pentru procurarea unui set din
elemente modulate. Este, desigur, un
punct de vedere care merită tratat
cu toată atenția. Numai că cele mai
riguroase calcule arată că această
ezitare este doar parțial justificată.
Investiția necesară pentru aplicarea
acestei soluții moderne se recupe
rează în cel mult 2—4 ani. eficiența
economică fiind considerabilă.
O altă cauză, așa cum s-a des
prins din discuția cu proiectantul, ar
fi generată de executant, care re
curge la o serie de derogări tehno
logice ce diminuează rezistenta ele
mentelor componente. In plus, se
susține, el nu-și onorează obligația
de a pune la dispoziția beneficia
rului, o dată cu setul de elemente
modulate, și o serie de elemente
componente specifice prevăzute în
contract.
Iată însă că răspunsul producă
torului este fără echivoc : „De cite
ori am recurs la derogări tehnolo
gice am avut acordul beneficiari
lor. care s-au arătat mulțumiți de
calitatea produsului nostru" — ne
spune inginerul Virgil Buturoiu. șef
atelier proiectare al Fabricii de Subansamble Hidraulice din Băicoi.
Mai amintim că o unitate econo
mică ce aplică cu bune rezultate
noua soluție tehnică — întreprin
derea de Utilaj Greu „Progresul"
Brăila — solicită producătorului de
la Băicoi elemente modulate noi,
care să le înlocuiască pe cele uzate.
De asemenea, se apreciază că ,ar fi,
uiȘlăi executarea unei game' diverși-,
ficate de seturi.
Aducem și aceste sugestii îndrep
tățite .la cunoștința .producătorului,
— Intr-adevăr, unele elemente
modulate din componenta setului,
datorită frecventei lor de folosire,
se uzează mai repede și. B.șa cum
prevede și proiectantul, acestea tre
buie înlocuite, lucru pe care unita
tea noastră îl face pe baza unei
comenzi, fără ca beneficiarul să fie
obligat să cumpere un set complet.
Totuși, trebuie să recunoaștem, li
nia noastră tehnologică nu este
pusă la punct, nu este completă
pentru a lucra la nivelul parame
trilor proiectați. Cel mai mare ne
ajuns este cauzat de neasigurarea
unei mașini de rectificat in coor
donate. iar o altă mașină de recti
ficat pe care o avem în dotare nu
asigură performanțele dorite și ne
cesare.
'Din cauzele invocate, pînă In pre
zent se desprinde o concluzie : pen
tru generalizarea noii soluții impor
tant este să existe o
preocupare
atentă, să se caute măsuri practice
discutindu-se, deopotrivă, cu proiec
tantul, producătorul și beneficiarul,
pentru că, așa cum s-a dovedit si
din exemplele de mai sus. ele pot
fi soluționate ori de cite ori se ac
ționează intr-un spirit de recepti
vitate.
Subliniind răspunderea ce revine

unității producătoare, avem în ve
dere și efortul ce trebuie
depus
pentru modernizarea procesului de
producție, astfel incit să se asigure
costuri de producție reduse, care pot
diminua și prețul de livrare a setu
lui din elemente modulate.
Surprinzător, în discuție s-a adus
și o altă cauză, menită să justifice
interesul scăzut față de extinderea
unei soluții tehnice valoroase: lipsa
informării posibililor beneficiari des
pre avantajele economice oferite de
DISROM. Cu sprijinul -corespon
denților „Scînteii" am efectuat un
sondaj în mai multe unități
din
tară, potențial beneficiare, urmărind
în ce măsură noua soluție este cu
noscută și dacă există intenția de a
o aplica.
Ne oprim la un exemplu semnifi
cativ. La întreprinderea de
Con
strucții Navale și Utilaj Tehnologic
din Tulcea ni s-a spus : „Nu știm
că in tară se realizează asemenea
dispozitive de elemente modulate,
care ar fi utile pentru unitatea
noastră". Același răspuns l-am pri-

De ce nu sînt extinse
dispozitivele
din elemente modulate
- DISROM ?
mit șl de la cadre de conducere si
specialiști de la alte unități intere
sate în aplicarea noii soluții.
Confruntăm aceste răspunsuri eu
realitatea. Astfel, aflăm că proiec
tantul a organizat in mai multe ju
dețe ale tării o serie de consfă
tuiri, schimburi de experiență, pen
tru a se aduce Ia cunoștința cadre
lor de conducere si a specialiștilor
din unitățile economice această so
luție tehnică oferită de cercetarea
științifică. Mai aflăm că si unele
cadre de conducere și specialiști ds
la întreprinderile tulcene au parti
cipat atît la Tulcea, cit și la Bucu
rești la astfel de informări. In cauză
se află deci nu atît lipsa infor
mării privind avantajele noii soluții,
cit lipsa de comunicare, de conlu
crare între specialiști pentru găsirea
și promovarea in permanentă a
unor soluții tehnice moderne, de
inalt randament. Există si situații
de-a dreptul bizare : beneficiari care
cunosc bihe avantajele economice
oferite de dispozitivele din elemen
te modulate, dar care nu se
arată deloc preocupați să le In
troducă în unitatea lor. „Cunosc
eficiența adusă de DISROM, na
spune Paiu Călin, directorul între
prinderii de Utilaje si Piese de
Schimb București, dar in unitatea
noastră se folosesc dispozitivele cla
sice. Nu am introdus această solu
ție tehnică, negăsind fondurile ne
cesare pentru o asemenea investi
ție". în schimb, surprinzător, există
fonduri care acoperă cheltuielile
mări și consumurile de otel aliat
pentru realizarea dispozitivelor cla
sice (in număr de 300 pe an).
Șirul explicațiilor pe tema de
ce nu se generalizează noua soluție
DISROM ar putea continua, dar
considerăm că nici una din cauzele
prezentate nu justifică lipsa de in
teres față de extinderea dispoziti
velor din elemente modulate și măi
ales nu se poate invoca lipsa de
informare. Spunem aceasta precizind
că există și un program national
de aplicare și generalizare a acestei
soluții, elaborat de factorii de resort,
care prevede foarte detaliat etapele
ce trebuie parcurse în acest scop
pină in 1990. Atunci de ce tntîrzie totuși aplicarea pe scară largă

a DISROM-ului 7 Fiind vorba c
o soluție tehnică deosebit de ef
cientă atît pe planul reducerii con
sumului de oțel aliat, cit și al creț
terii productivității muncii, am cor
tinuat investigațiile la alte foru
investite cu răspunderi precise i
promovarea progresului tehnic.
— Am întreprins ceea ce a fo
necesar pentru transpunerea in pra
tică a proiectului DISROM. Ce i
facem de acum înainte ? Nu pute
obliga unitățile să cumpere ace
produs. (Ing. Ștefan Nicola, de
serviciul tehnic al Centralei Indu
triale de Echipamente Speciale).
Dacă la centrală se apreciază
ce-i drept, mult prea ușor — Că i
se poate acționa pentru generaliz
rea DISROM-ului, să vedem
poate întreprinde ministerul da r
sort.
— Ministerul nostru a acordat 1
sprijinul la realizarea liniei tehnol
gice, omologarea și asimilarea
fabricație a noului produs. Ce t
mează nu mai depinde de noi. Sscos broșuri de popularizare. S
scris și o carte. Fiecare benefici
trebuie să-și comande singur seti
de elemente modulate. (Ing. Val
rius Stanciu, director al Direct
Tehnice a Ministerului Industr
Electrotehnice).
Iată, așadar, că atît centrala,
și ministerul consideră că ,s-a fă<
tot ce a fost necesar pentru genei
lizarea noii soluții tehnice, răspt
derea fiind acum localizată în inti
prinderile beneficiare. întrebăm, t
tuși, cine poartă răspunderea peni
înfăptuirea programului național
aplicare și generalizare a acestei t
Iutii, elaborat și semnat de c
două ministere direct interesata
Ministerul Industriei Electrotehn
și Ministerul Industriei Construe
ilor de Mașini 7 Este de neînțe
detașarea cu care unii specialiști <
centrală și minister, direct răspuns
tori de finalizarea măsurilor cupr:
se in programul de generalizare
noii soluții, privesc răspunderile ce
revin, căutînd să Ie paseze mei
în altă parte. Ministerul situe:
răspunderea la nivelul centralei,
centrala la nivelul întreprinde
fără ca în tot acest hățiș al pasă
răspunderii să se facă ceea ce ar
trebuit să se facă mai de mu
etapele din programul de genera
zare a acestei soluții tehnice să
urmărite pas cu pas și aplicate >
abătut, astfel incit să se beneficii
imediat de avantajele utilizării 6
pozitivelor modulate.
Fie și numai pentru valoarea
semnificativă amintim o secvență ■
timpul documentării noastre met
să argumenteze ce se poate face ci
conducerile unor întreprinderi re:
ționează prompt pentru promova
noului. La scurt timp după disci
purtată la întreprinderea de Util
și Piese de Schimb București, c
invoca lipsa de fonduri de invest
pentru aplicarea DISROM-ului,
primit un telefon la redacție t
care am fost anunțați că aces
unitate a hotărît să implement
noua soluție, inaintînd, în acest st
o comandă către proiectant. Și ca
nu este singular ; la fel s-a inti
plat și la întreprinderile „Auton
tica“ și „Autobuzul" din Capitală
Concluzia principală care se d
prinde din investigația noastră ei
pentru generalizarea imediată
DISROM-ului sint necesare, deo
trivă, stimularea interesului spec
liștilor, precizarea răspunderilor
acțiunilor practice, intrucît avan
jele economice certe ale acestei
Iuții sînt, așa cum s-a arătat, int
cutabile.

Ovldiu ZAMFIRESC1

POMICULTURĂ MODERNĂ, INTENSIVĂ PE TERENURI IN PANT,
Preocupările care există in județul
Arad in direcția folosirii depline
și cu eficiență sporită a tuturor te
renurilor iși găsesc o expresie eloc
ventă și in modul in care a fost
gindi.t și pus in aplicare „Programul
de dezvoltare a pomiculturii și viti
culturii in anii 1986—1990“. Acționind
in spiritul indicațiilor formulate de
conducerea partidului ca pomicultura
să-și găsească tot mai mult locul pe
terenurile în pantă, organele agrico
le de specialitate, sub directa îndru
mare a comitetului județean de
partid, au trecut Ia organizarea unei
pomiculturi moderne, intensive, de
mare randament. Astfel, de la începu
tul acestui cincinal, in zona colinară
a județului Arad s-au plantat 2 000
hectare cu pomi și 350 hectare cu
arbuști fructiferi. „La baza întregu
lui proces de dezvoltare a pomicul
turii stă principiul comasării supra
fețelor cu pomi și arbuști fructiferi
în trupuri mari, bine organizate —
ne spune tovarășul Ion Țîrlea, direc
torul trustului județean al horticul
turii. Peste tot am urmărit ca su
prafața unei livezi să aibă cel puțin
mărimea unei ferme. Concomitent,
pomii dispersați din zona de șes,
neeficienți din punct de vedere al
producțiilor și din soiuri mai puțin
valoroase, au fost defrișați, iar terenurile respective s-au redat circui
tului arabil, deplasînd astfel pomi
cultura pe terenurile în pantă din
zona deluroasă. în acest sens, semni
ficativ este faptul că. dezvoltarea
pomiculturii in cincinalul 1986—1990
se realizează doar în unități specia
lizate, grupate în două bazine mari :
cel de pe dealurile Lipove! și la
Tîrnava — Buteni — Gurahonț. Ca
atare, acestea vor ajunge să dețină,
fiecare, între 800 și 1 000 hectare. De
la mai bine de o mie de trupuri
mici, pomicultura județului Arad a
ajuns să fie grupată in numai șase
unități de profil".
Care șînt avantajele dezvoltării po
miculturii în trupuri mari de livezi ?
în primul rind, spun specialiștii, fap
tul că, prin dotările corespunzătoare
ale marilor unități, prin înalta pregă
tire a personalului de aici se pot aplica tehnologiile cele mai avansate,

se asigură o mecanizare și chimizare
adecvată, se creează cadrul propice
pentru organizarea eficientă a recol
tării și valorificării fructelor. Un alt
avantaj constă în faptul că gruparea
suprafețelor oferă posibilitatea sta
bilirii unei structuri sortimentale adecvate necesităților de consum ale
populației și ale exportului.
Un rol hotărîtor în această direc
ție a revenit și revine, in județul
Arad, Stațiunii de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă din Lipova. care
coordonează întreaga
dezvoltare a
pomiculturii de aici, dar și din alte
județe din zona de vest a țării. „Uni
tatea noastră, ne spune tovarășul

numărului de stropiri prin realizarea
unor produse complexe de comba
tere. Pe această linie se înscrie in
troducerea in combaterea bolilor și
dăunătorilor a unor produse de na
tură biologică. Apoi, prin laboratoa
rele de protecție a plantelor se in
dică momentul optim de aplicare a
fiecărui tratament. Ca atare, in nici
o plantație nu se mai lucrează la întimplare. „după ureche", cum se
spune, ci pe bază de diagnostic pre
cis, consemnat pe buletinele de aver
tizare.
Concomitent cu orientarea activită
ții de cercetare spre stabilirea unor
structuri sortimentale corespunzătoa

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI ARAD
Nicolae Voștinar, directorul stațiunii,
a participat la stabilirea tuturor
suprafețelor noi din ultimii ani, avizind proiectele de execuție de la noile
plantații. De asemenea, pentru fie
care unitate am stabilit soiuri
le indicate, precum și tehnologiile
adecvate de exploatare. în stabilirea
structurii sortimentale am urmărit
extinderea speciilor deficitare în
zonă, oum sînt cireșul, vișinul, căp
șunul, arbuștii fructiferi. La baza
dezvoltării patrimoniului pomicol din
județ stă și preocuparea noastră pen
tru a promova cele mai productiva
soiuri, stabilite și testate în cimpurile experimentale ale stațiunii și pe
care le înmulțim în pepiniera pro
prie, unde se produc anual pină la
500 000 pomi. Numai în acest an, pon
derea soiurilor noi care au fost al
toite și date spre înmulțire repre
zintă 40 la sută la vișin. 50 la sută
Ia cais, 36 la sută la măr, între 10
și 30 la sută Ia alte specii".
Din cele relatate de directorul sta
țiunii am mai reținut că cercetătorii
se preocupă și de fundamentarea
unor tehnologii noi de întreținere și
combatere a bolilor și dăunătorilor,
in condițiile reducerii consumului da
combustibil și energie, precum și a

re, spre promovarea unor tehnologii
noi, de mare eficiență, ori spre gă
sirea unor modalități superioare de
protecție a plantelor, colectivul sta
țiunii din Lipova și-a orientat te
matica de cercetare și spre valorifi
carea recoltelor de fructe prin con
servare și industrializare. In fapt,
jumătate din tematica de cerce
tare a colectivului de aici este orien
tată, în acest an, spre problemele
valorificării prin păstrare a fructe
lor sau prin industrializare pe bază
de sucuri naturale, băuturi răcori
toare și suouri concentrate. De altfel,
stațiunea a devenit o mare unitate
de producție în ce privește activi
tățile de industrializare a fructelor.
Stațiunea oferă și un argument te
meinic în favoarea ideii de dezvolta
re a pomiculturii în trupuri mari.
Despre avantajele acestei forme de
organizare a pomiculturii ne-am con
vins însă și la Asociația Economică
Intercooperatistă Pomicolă Buteni.
Aici există cinci ferme pomicole și
una mixtă, de pomi și căpșuni, ce
Însumează 840 hectare, din care 380
hectare pomi pe rod. Scopul înfiin
țării acestei plantații a fost redarea
în circuitul agricol și exploatarea ra
țională a unor terenuri in pantă,
improprii pentru cultura cerealelor

sau a plantelor tehnice. „Sigur,
crearea acestei plantații s-a avui
vedere și faptul că în această z
pomicultura constituie o preocuț
tradițională, precizează tovar:
Gheorghe Pele, directorul asocia
Locul pomilor răzleți și îmbătri
din soiuri de slabă valoare și
producții mici la hectar a fost
de plantațiile moderne ale asoci;
noastre, care permit o mult mai b
organizare a activității. Deși tin
unitatea noastră a încheiat uit
doi ani de activitate cu benef
Explicația rezidă in faptul că au
trat pe rod, cu bune rezultate, p’
tațiile în sistem intensiv și supe:
tensiv, înființate pe terenuri spe
amenajate".
Să adăugăm că plantațiile Asoc
ției Pomicole din Buteni promit, !
de acum, producții conforme cu
rametrii proiectați, lucru explic
și prin faptul că în cadrul uni
s-a amenajat irigarea a 110 hec
cu meri, peri și gutui. Baza mate
lă corespunzătoare, buna pregâ
profesională a celor 12 specialist
aici deschid perspective certe pe:
o activitate pomicolă științifică,
mare eficiență economică. încă
acum, prin dezvoltarea indus1
mici, a secției de sucuri natural
băuturi răcoritoare, in cadrul aso
ției se realizează venituri importa
Că Aradul și-a pus bazele unei
miculturi concepute pe baze moi
ne este un lucru cert. într-un t
relativ scurt, producția de fructe
crește, spun specialiștii de aici,
20 000—25 000 de tone. Este o p
noză care vorbește de la sine de
ploarea prefacerilor care au avut
în acest domeniu, dar și o probi
de studiu : cum se vor valori
aceste fructe 7; ce trebuie făcut,
deosebi în bazinul Tîrnava — Bu
— Gurahonț, pentru prelucrarea
operativă, pentru păstrarea și ini
trializarea lor 7 Iată întrebări ce i
supun nu numai noi răspunsuri
și noi acțiuni de ridicare a pomi
turii arădene pa coordonate tot
moderne.

Tristan MIIIUTA
corespondentul „Seini
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MUNCA UN AMFITEATRU
AL EDUCAȚIEI PERMANENTE
Documentele programatice pentru
Congresul al XIV-lea al partidului,
ruvîntările rostite de tovarășul
\icolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.Q al P.C.R. și la Plenara
Consiliului
___________ __________
Național al Oamenilor
VIuncii evidențiază cerința desfășu
rării unei ample activități ideologice
;i politico-educative, caracterizată
)rintr-un bogat conținut de idei.
■>rintr-un mesaj formativ limpede.
»rintr-o putere sporită de înriurire
ii mobilizare a conștiințelor, in
icest context, o atenție deosebită
rebuie acordată educării patriotice,
evoluționare a tinerei generații, acivitate chemată să contribuie la
orrnarea și dezvoltarea unor vii și
juternice simțăminte de dragoste
ie țară, la întărirea răspunderii so:iale, a hotăririi de a consacra elaîul generos, energiile și puterile
reatoare, proprii vîrstei, înfăptuirii
leabătute a politicii partidului, dez'oltării multilaterale a patriei soialiste. Sub semnul acestor exigente
m întreprins recent o investigație
n județul CONSTANȚA, consemdnd opinii ale unor factori educaionali despre modalitățile de a amdifica forța de convingere a muncii
lolitico-educative.
„Formarea unei concepții înaintae despre lume și viată, a unor con"ingeri ferme — ca temelie a com(ortamentului social în concordantă
u principiile societății noastre soialiste, mobilizarea tuturor eforurilor în vederea înfăptuirii exem>lare a politicii partidului — ne spuie tovarășul Pompiliu Olteanu,
irim-secretar al Comitetului Judeean Constanța al U.T.C. — constituie
■biective prioritare și în activitatea
.oastră de educare comunistă, reoluționară a tinerilor. Pornim de
1 adevărul că acțiunile întreprinse
n acest sens trebuie să se răsringă în calitatea muncii tinerilor,
n modul în care se pregătesc
«ntru viitoarea profesiune, pentru
iață. Sintem preocupați ca întreaga
ctivitate educativă ce se desfășoară
î organizațiile de tineret să fie
oncepută corespunzător și să de-

vină o permanentă, să utilizeze
mijloace educative concrete și com
plexe de mare eficientă, potrivite
disponibilităților afective, ale vîrstei
tinere. Prin forme specifice (învățămîntul politico-ideologic, informări
politice, dezbateri, propagandă audio-vizuală ș.a.) urmărim ca. in per
manență, spiritul revoluționar să se
manifeste in modul de a acționa al
fiecărei organizații de tineret. Am
. avut mereu in atenție faptul că în
trecerea socialistă poate și trebuie să
constituie un cadru propice educării
prin muncă și pentru muncă, spre a
amplifica aportul tinerilor La În
deplinirea sarcinilor și, in pri
mul ruid, a angajamentului asu
mat de organizația județeană de
partid Constanța, de a realiza
pină la 23 August planul pe 8 luni
și pină la Congresul al XIV-lea —
planul pe întregul an. S-au extins,
astfel, experiențele bune în organi
zarea acțiunilor în sprijinul pro
ducției. brigăzile și liniile de fabri
cație ale tineretului (la întreprin
derea de Construcții Nave Constanța.
C.I.Ch.
Năvodari,
întreprinderea
„Energia" Constanța, Fabrica de Re
parații și Construcții Nave Manga
lia. întreprinderea Mecanică de Uti
laje Medgidia ele.). Numeroase ini-,
țiative ale tinerilor s-au materiali
zat în realizarea unor procese si
fluxuri tehnologice moderne și . efi
ciente. în scurtarea ciclurilor de fa
bricație și folosirea rațională a sna- .
țitlor de producție in realizarea unor
procedee moderne de prelucrare a
materiilor prime".
„Am acționat cu fermitate pentru
creșterea eficientei întregii activi
tăți politico-ideologice. de edticăre
în spiritul patriotismului revoluție-nar socialist, arăta tovarășa Elena
Stancu, secretar cu probleme de pro
pagandă la Comitetul județean
U.T.C.. prin organizarea cercurilor
de studierea istoriei. patriei. evo
carea unor evenimente istorice, vi
zitele la muzee, locuri și monumen
te isorice, ,1a obiective industriale si
social-culturale, întîlniri cu isto
rici, expuneri, dezbateri,, simpo-

zioane, recitaluri, de cîntece pa
triotice. spectacole festive, toate
avind drept scop sădirea în conști
ința tinerilor a celor mai nobile
sentimente ale patriotismului socia
list, însușirea si aplicarea de către
aceștia a principiilor și normelor
muncii și vieții comuniștilor, ale eti
cii si echității socialiste. Se remar
că, prin modul cum au fost con
cepute și organizate, prin valoarea
si. mesajul lor educativ, concursurile
pe teme istorice avind ca generic
„File din istoria glorioasă a parti
dului", „File din istoria dobrogeană"
ș.a. în cadrul tribunei juridice am
organizat, in colaborare cu Asocia
ția juriștilor. Procuratura județea
nă. Inspectoratul școlar, acțiuni de
propagandă juridică, diverse
alte
activități de educație moral-cetăter.ească șl juridica a tineretului.
Dezbateri, precum „Legea ne apără
dacă o respectăm".-„Onoarea și obli
gația de a munci — condiții esen
țiale ale afirmării plenare a perso
nalității umane". s-au bucurat de
un larg interes din partea tinerilor
rarticinanți. Numeroase acțiuni de
acest gen au fost inițiate în cămi
nele de nefamiliști. A crescut nu
mărul. cercurilor de dezbateri . politico-ideolog.ice pe- probleme de edu
cație ateistă. O atenție deosebită am
acordat organizării unor manifes
tări cu caracter cultural : acțiuni cu
cartea, expoziții de artă plastică, fo
tografică. prezentarea unor filme eu
tematică pentru tineret in cadrul
„Lunii culturii cinematografice".
„In educația patriotică, revoluțio
nară, a tinerei generații, este de pă
rere tovarășul Adrian Răduiescu. di
rectorul Complexului muzeal de is
torie națională, arheologie și artă
Constanta, rememorarea faptelor de
glorie ale înaintașilor trebuie văzu
tă nu doar ca o simplă înșiruire
de date și evenimente, ci ca o cale
de înțelegere a sensului devenirii
noastre istorice. Așa cum a subliniat
adeseori tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului nos
tru, numai, astfel, prețuind înaintașii
și pilda lor nemuritoare, ne putem
4

Imagini ale actualității
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torii mai ales prin inten
umane, afirmă prin na
ze ore in șir pe șantier
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recuperator sau neliniș
ani punînd, totodată, în
(tema substanțială. din
continuare.
condiționat
tit, ritualurile Anului
evidență, in mod deose
organic de valorile este
păcate cam superficial
Nou. primirea și privirea
tice
ce
îi'sînt
asociate ;
bit, mutațiile de conștiin
expediată, ce ar fi putut
luminată tainic a gazdei,
ba chiar, sub unele as
ță caracteristice procese
favoriza un discurs inciBătrina (interpretată de
pecte, solicită : superioare
lor revoluționare ale ultant cu privire la unita
Ileana Predeșcu) pentru
investiri de talent si dă
tea de concepție, de via
timelor decenii.
care soțul defunct este o
ruire creatoare. Or, și
tă) evidențiază (ca trăsă
prezență vie, continuă,
Am consemnat, în edidin acest punct de vede
turi definitorii) organiduc la adîncirea conști
țiile precedente, pelicule
. _______
re, „filme de artă" mai
citatea
și
comunitatea
uinței de sine a protago
inspirate direct din uni
lasă de dorit. Entuziasta
nor principii etice pre
niștilor
(Ovidiu Iuliu
versul muncii, din epo
apreciere a spectatorilor
cum : cinstea, omenia,
Moldovan și Anda Onepeea construcției Cana
de la Costinești în legă
prețuirea
sentimentelor
sa), la o tăcută, dar pro
lului Dunăre — Marea
tură cu destule pelicule
pure, cultul familiei cu
fundă comunicare, la
Neagră,
a
Metroului
a exprimat, nu o dată,
rigorile și cu împlinirile
stări de emoție niciodată
bucureștean, din noua
mai mult o aspirație, o
sufletești pe care le im
încercate, la trăiri înfio
revoluție agrară. Această
generoasă creditare. Căci
plică, precum și respin
rate, ca sub imperiul
temă, a muncii eroice,
există încă destul loc în
gerea directă a oricăror
unei
vraje
benefice
atit de nobilă și cuprin
filmele noastre de ac
mentalități, gesturi ce ar
(trăiri pe care le-am fi
zătoare, nu este absentă
tualitate
pentru un rea
afecta atare valori, ar
dorit însă recreate cu o
nici din filmele actualei
lism mai percutant și
semnala degradarea lor.
mai autentică poezie).
ediții. In „O vară cu
mai cuprinzător, pentru
Sentimentul ce se înfiri
Piesă de greutate prin
Mara" (în care joacă Ilaimagini mai pregnante
pă, puternic, surprinzător
realismul și dramatismul
rion Ciobanu și Teodora
(ca și pentru o expresie
și pe care ei au pu
viziunii. „Vacanța cea
Mareș), o echipă de meș
verbală
și dialogajă mai
terea să il controleze, ii
mare" pledează, din un
îngrijită
și refuzul ver
teri este chemată din
va îmbogăți pe eroi, dinghiul unei incitante si
bozității), pentru meta
Ardeal într-o comună
du-le o nostalgie perpe
tuații conflictuale, pentru
fore: cinematografice de
din Bărăgan pentru a
tuă. dar și înfrumusețîndatoria de a veghea la
o poezie mai vibrantă și
construi (sub semnul te
du-le toată viața.
calitatea umană a vie
eii un mesaj mai limpe
meiniciei și al frumosu
ții — integralitatea, bo
Fără îndoială că fie și
de în ultimă instanță.
lui). In „Vacanța cea
găția ființei, cultivarea
numai
referințele de
Cu alte cuvinte, pentru
mare" protagonistul este
afectivității
familiale
pină acum arată că su
transfigurări de o și mai
fiind o sursă a păstrării
un inginer (Marcel Iu
gestiile narative, ideati
certă valoare, cu ecouri
complexității
propriei
ce ale filmelor noastre
reș), care, uitind de fami
spirituale mai rezonante
identități. Tripticul „Au
de actualitate sînt dem
lie, „s-a luat cu viața".
tostop", la tindui său,
ne de apreciat. Nu este , și de durată în. conștiința
Dar „viața" înseamnă
evocînd întîlniri întimoamenilor de azi.
mai puțin adevărat însă
pentru el „să scormo
plătoare. dar esențiale
că. sub destule aspecte. ’
nească munții", să lucredin unghiul comunicării
aceste filme rămin meriNatalia STANCU

cine

a

• „Luna filmului pentru pace“ :
Prețul vieții: 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

0 Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc de ieri și azi) — 17; 19, Alarmă
iu delta — 9; 11; 13; 15; DOINA
(16 35 38).
• Secretul... armei secrete: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
S Răzbunarea haiducilor: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 117; 19
• Maria și marea: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Vacanța cea mare: COTROCENI
(31 68 88) — 15; 17; 19

•
Martor!
dispăruți:
MUNCA
.(21 50 97) — 13; 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; 15;
17; 19
S La trei pași de dragostei TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 : PACEA (71 30 85) — 9; 11;
13: 15; 17; 19
• Tatăl: ARTA (21 31 S6) — 15; 17; 19.

(Urmare din pag. I)

asuma pe deplin răspunderea de a
participa activ la făurirea destine
lor României socialiste de astăzi.:
Iată de ce lecția de istorie nu în
seamnă retragerea în conul de umbră
al trecutului, căci ea nu este un
scop în sine, ci un mod de a potența
prezentul, de a cataliza energiile
națiunii pentru realizarea unor idea
luri perene. In acest cadru, muzeelor
1-e revin sarcini exprese, ce derivă din
natura lor de păstrătoare a tot ceea
ce au creat generațiile ce s-au suc
cedat pe pămintul românesc — de
la prima unealtă de piatră și vasul
neolitic de lut pină la însemnele
încărcate cu valoare de simbol ale
contemporaneității, toate acestea reprezentind mărturii de netăgăduit
ale existenței multimilenare a poporului nostru în vatra sa istorică.
Tocmai de aceea, muzeul de istorie,
în orice parte a pămintului româ
nesc s-ar afla el. nu mai poate fi
conceput doar ca un depozitar al
valorilor zămislite de geniul crea
tor al poporului nostru, ci și ca o
autentica scoală, in sălile căreia se
însușesc adevărate lecții , de istorie,
de iubire a patriei. Noi manifestăm
preocupare necontenită privind di
versificarea paletei formelor si mij
loacelor de" lucru cu publicul vizi
tator, cu tineretul în special. Astfel,
ghidajelor generale li se adaugă ghi
dajele tematice, expunerile însoțite
de prezentări de diapozitive color,
simpozioanele, mesele rotunde, dez
baterile. lecțiile realizate în colabo
rare cu școlile, alte variate manifes
tări vizincT cunoașterea aprofundată
a istoriei patriei, a civilizației si
culturii românești. Pentru educația
patriotică a elevilor și tinerilor se
organizează, de asemenea. simpo
zioane și concursuri, tabere, perma
nente de arheologie .— toate .avînd
menirea de a aduce în atenție și a
pune într-o lumină nouă momente
semnificative din istoria națională,
din istoria locală, faptele de eroism
ale oamenilor muncii din județul
nostru. De asemenea, primirea mi
ilor de școlari din clasa a Il-a in
organizația de pionieri se realizgază
în sălile Încărcate , de documente ale
Muzeului de istorie națională și ar
heologie, dindu-li-se posibilitatea să
cunoască momente importante ale
istoriei țării, precum și înfăptuirile
reprezentative ale prezentului".
„întreaga noastră activitate este
orientată în direcția accentuării caracterului formativ-educativ al tuturor acțiunilor inițiate, arăta t'ovarășul Cezar Armeanu. director
cu activitatea cultural-educativă în
Stațiunea tineretului Costinești. ast
fel incit stațiunea tineretului să
reprezinte un puternic cadru for
mativ. de manifestare a spiritului
revoluționar, de punere în valoare
a capacității de creație științifică,
tehnică și culturală a tinerilor. Situmd m centrul preocupărilor edu
carea și
formarea
multilaterală
pentru muncă și viață a tinerei ge
nerații. am pus un accent deosebit
ne lărgirea caracterului formativeducativ al tuturor acțiunilor ini
țiate. Și in actualul sezon estival.
- pri+i-acțiunile.-organizate, vrem să
realizăm un turism cultural, cu pon
dere pe activitățile nolitico-educa. țiye mgnitț șă. contribuie la-educarea
tinerilor in spirit patriotic, revolu
ționar. al devotamentului față de
patrie, partid și popor. In acest plan
se înscriu ciclurile de întîlniri ale
tinerilor cu activiști de partid, cu is
torici. care vizează cunoașterea de
către tineri a trecutului glorios de
luptă socială și națională a poporu
lui nostru, a realizărilor obținute in
anii construcției socialiste, coordo
natele politicii externe a partidului
și statului nostru ; aceluiași scop ii
slujesc și vizitele la importante obiec
tive istorice si social-eeonomice din
județul Constanta, mesele rotunde,
dezbaterile in care sint promovate
valorile proprii noii orinduiri : ati
tudinea înaintată în muncă și viață,
cinstea, prietenia, spiritul de întra
jutorare etc.“.

au constituit tot atitea îndemnuri și
chemări la împotrivire deschisă față
de extrema dreaptă, la unitatea po
poarelor. intr-o vreme cînd "se fă
ceau periculoase . compromisuri și
cedări in fața ofehsivei neîntrerupte,
a fascismului și revizionismului.
România a fost una dintre ultimele
țări din Europa în care regimul fas
cist a ajuns la putere si aceasta în
condițiile in canșt statele fasciste și
revizioniste, încurajate de compro
misurile și pactele de neagresiune
încheiate cu. unele dintre ele, dic
tau practic cursul evoluției eveni
mentelor in Europa. Așa cum s-a
dovedit în perioada următoare, prin
compromisuri < cu fascismul ■ și revi
zionismul, frontul păcii, frontul de
mocrației au fost continuu slăbite,
poftele de dominație ale fascismu
lui si revizionismului fiind ațîtăfe
dfe fiecare ’ cedare, tar pîhă la‘urmă
confruntarea cu fasoismul a trebuit
să aibă loc, dar cu sacrificii- incal
culabil mai mari, decit dacă, agresi
vității sale 1 se răspundea, de la în
ceput cu o atitudine hotărită și fer-mă, întemeiată pe unitatea de .. ac-,
ti’.me a - forțelor democratice, .pro
gresiste. antirăzboinice de pretutin
deni.
.Valorifîcîhd .îny-ătămiintele. istoriei .
și. bazat pe „știrea, de spirit. antifaș-. .
cisță a imensei majorități a po
porului, Partidul 'Comunist Român
și-a desfășurat cu exemplară stă
ruință "activițațea de ’ mare însemnă
tate patriotică pentru organizarea
mișcării; naționale, de rezistenta ăntibitlerista, pentru-' făurirea -structuri
lor sale politico-organizatorice apte
să confere acestei mișcări o largă sfe- '
ră de cuprindere socială.’ în acest
sens, partidul a acționat cu pildui
toare consecvență pentru a înlătura
din calea' coalizării tuturor forțelor
vți âJe -neamului orice asperități și ■
animozități, pentru ca toate organi
zațiile 1 și grțipăfile politice să•; se
pătrundă de .imperativul’vitalal a-., .
celui moment, reunindu-se pe o
platformă politică unică, m măsură
să chezășuiască victoria. Pe această
bază, ș-a făurit, treptat. iin etape:. .în'
• jurul partidului, cgă mai . amplă coaîitie de forte, politice din istoria de
pină atunci: a. .tării, s-a realizat
practic unitatea de acțiune a între
gului popor, ceea ce a asigurat izo
larea deplină a regimului antonesci-an și dzbinda revoluției. Datorită
făuririi acestei structuri politice
larg Cuprinzătoare amișcării de re
zistența românești;s-a putut .realiza.:
fapt unic în analele celui de-al
doilea război mondial, desprinderea
vinei întregi armate si. a unei hltiregi
națiuni, fără de nici o defecțiune.

lucian CRISTEA

bușeau afirmarea concluziilor impu
se de realitățile în plină prefacere
— șablonul, mimetismul steril, ali
nierea mecanică la normele 'imua
bile ale unui „model unic", canto
narea in teze preconcepute, in pre
judecăți —, deschizindu-se larg por
țile spre nou, spre
cunoașterea
profundă și sistematică a vieții, a
transformărilor din societate, asigurindii-se soluționarea oricăror pro
bleme în concordanță cu exigențele
și cerințele fiecărui moment istoric.
Creația teoretică și-a adăugat atri
butele rigorii științifice și deschide
rii spre nou, devenind cu adevărat
o forță motrice a progresului economico-social, o putere aptă să fer
tilizeze lucrarea de făurire a noii
societăți. Pe această bază, progra
mele de dezvoltare elaborate in
acești ani, cu contribuția hotărâtoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. au
cuprins intr-un ansamblu armo
nios și unitar toate, domeniile vieții
sociale, au pus in valoare potenția
lul tehnico-material a) societății și
marile resurse de creativitate, de
inițiativă, de răspundere cetățe
nească ale tuturor oamenilor pămintului românesc. Pe această temelie,
în România socialistă s-au înregis
trat ritmuri alerte de creșțere â for
țelor de producție, a sporit necontenit avuțip națională și puterea eco
nomică a patriei,; justețea, acestei
politici a fost confirmată de isto
rice Înfăptuiri, uiia ’dintre, cele mai
elocvente fiind achitarea integrală
a datoriei externe in primul trimes
tru al aceștui an. ceea & asigură in
fapt, pe deplin, independența și. su
veranitatea deplină a patriei.
împlinirea a 45 de ani de la revo
luția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și ăntiiimperialistă
are loc în anul Congresului al-XIVlea, congresul marilor victorii socia
liste,. ce va deschide noi și minu
nate perspective dezvoltării multi
laterale a țării, urcării unor noi
trepte spre viitorul; său de aur, co
munist. Arcul de timp ce unește
actul istoric din August 1944 de ma
rile evenimente, ale acesțui an se
rostuiește in cartea muncii și vieții
poporului român ca un răstimp de
ample înfăptuiri socialiste, de îm
pliniri fără egal. De pe temelia lor
poporul privește cu încredere spre
orizonturile prefigurate de docu
mentele programatice ale viitorului
forum comunist, adine convins că.
prin munca sa unită, plină de răs
pundere patriotică, anii ce vin vor
adăuga la . cununa realizărilor de
pină acum noi și mărețe victorii,
asiguri nd mersul înainte neabătut al
țării pe calea civilizației socialiste,
spre piscurile comunismului.

Casa căiții" din Tulceo

corespondentul „Scinteii"

„Cine poate să știe care
era ora și locul decisiv în
tr-o luptă
Intr-o luptă
fie de înfruntare a dușma
nului. fie de limpezire a
conștiinței de sine, sau pen
tru afirmarea într-o carieră,
scriitoricească, de exemplu.
E greu, dacă nu imposibil
ca atunci, în toiul luptei, să
ai convingerea că un anu
me moment e cel decisiv,
că în zbaterea acelei clipe,
care. într-o viață văzută
retrospectiv, poate însemna
un a.n sau doi, ți se defi
nește linia destinului. Lo
cuitorii din Cristuru Secu
iesc susțin cu mîndrie că
„ora și locul" înfiripării
conștiinței scriitoricești a
lui Marin Preda ar fi putut
fi perioada celor doi ani de
școală normală petrecuți de
marele scriitor in orășelul
transilvan de pe malul Tîrnavei Mari. Și dacă ar fi să
fie întrebați în stil moromețian „Da’ pe ce vă ba
zați ?", ar putea să amin
tească, de exemplu, de in
fluența covârșitoare pe care
au avut-o asupra elevului
de 15 ani lecțiile predate
de respectatul său profesor
de limba română, pe care-1
asculta „cu răsuflarea tăia
tă", simțindu-și „gindirea
milenară [-...] și îmi dădeam
seama că la capătul viu al
acestui fluviu, care înainta
spre necunoscut eram eu"
— el. stăpînlt de pe atunci
de irezistibila chemare de
a întoarce spre lume oglin
da cărții, reflectind în cu
vinte „plăsmuiri cu o pu
tere de viață intensă". Dar
mai ales ar putea argu
menta cristurenii cu edificatoarea referire a scriito
rului, care, după mai multă
vreme, retrăind perioada
anilor săi tineri șl a începu
turilor literare, spune la un
moment dat, în „Viața ca
o pradă" : „Cîteva zile am
stat în casă și am scris.
Am relpat ceva deja scris
de pe vremea cînd eram la
C.ristur-Odorhei. Erau pri
mele mele încercări litera
re, le citisem în cenaclul
școlii, mici schițe care po
vesteau despre nedumeri
rea unui țăran care nu în
țelegea alt țăran".
Și nu apare astfel deloc
tntimplător de ce tocmai la
Cristur, în această parte de

din războiul hitlerist și alăturarea
lor la coaliția antihitleristă.
Act de • curaj, de demnitate și eriergie națională, revoluția română
a reprezentat un: moment decisiv al
desfășurării războiului mondial', care
a .scurtat cu circa 200 de zile cursul,
teribilei conflagrații. Ea a marcat
începutul participării României la
războ.iul împotriva fascismului..peste
o jumătate de milion de ostași ro
mâni ac6perlndu-se. vreme de aproape 9 luni, de nepieritoare, glorie
în luptele de pe frontul antihitlerist.
Prin numărul soldaților angajați in
lupta pentru apropierea Zilei Vic
toriei. prin cuantumul contribuțiilor
sale materiale la susținerea războiu
lui antihitlerist. România s-a situat
iii rihdul al patrulea al forțelor coa
liției antihițleriste. avind un abort
substanțial la zdrobirea fascismului.
Insurecția din August 1.944, descătușind uriașe energii: sociale, s-a
aflat la temelia procesului celor mai
profunde prefaceri revoluționare cu
noscute vreodată de societatea ro
mânească ;■ sub conducerea partidu
lui, clasa muncitoare., țărănimea, ce
lelalte categorii de. oameni ai muncii
s-uu . angajat in purtarea unor bătă
lii revoluționare de 6 anvergură și
intensitate fără precedent, în urma
__
.___ _ ...
_______ _____
cărora,
in ________
consens____
cu...mersul
is’to11C1, -a
Ct fost
LUOb-.Ml'miJUiaka
VJ.XJ1LXM.MI. ca 4*1riei,
înlăturată orinduirea
in
temeiată pe inegalitate și asuprire
sociala, trecindu-se !«■ construirea
societății socialiste pe pămintul , ro
mânesc. în această operă, de dimen
siuni’ istorice fără egal s-a ilustrat
cu putere capacitatea partidului co
munist de a uni și dinamiza ener
giile poporului, de a-1 conduce cu
fermitate. spre noi și noi victorii, de
a asigura dezvoltarea generală a
țării, potrivit cu aspirațiile poporu
lui ; partidul și-a-cîștigat larga pre
țuire și incredere a tuturor fiilor
patriei, fără deosebire de naționa
litate, care au văzut și văd în părtid
stegarul supremelor lor năzuințe și
idealuri, conducătorul încercat în
lupta pentru împlinirea acestora,
pentru ca țara să- înainteze cu pași
mari spre culmile civilizației socia
liste și comuhiste.
Asemenea adevăruri sint pregnant
ilustrate eu deosebire de epoca inau
gurată de istortcui forum comunist
din iulie 1965, Congresul ai .IX-lea,
cînd in fruntea partidului a fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sub
imboldul gindirii sale cutezătoare,
străine oricărei dogme, s-a elaborat
strategia edificării noii orinduiri pebaza aplicării creatoare a princi
piilor și legităților generale la con
dițiile concrete, la tradițiile istorie»?
românești. S-au ■ înlăturat cu curaj
șr ■coflsacvență barierele ce ’ încor
setau giridirea creatoare, care ină-

roto : E. Dichiseanu

țară românească, atît de
depărtată de ’ Siliștea-Gumești. dar care a rămas
pentru toată viața atît de
aproape’de sufletul scriito
rului, după cum însăși pre-.
zența viitorului scriitor a
rămas vie în conștiința cristurenilor, a.mplificîndu-se in
ani prin largul răsunet al
operei' sale, s-a inițiat un
concurs interj udetean de
interpretare a operei lui
Marin Preda. Desfășurat
sub egida filialei județene
Harghita . a Șoci etății de
Științe Filologice. în organi
zarea Comitetului Județean
Harghita ăl Uniunii Tine
retului Comunist și a In
spectoratului Școlar Jude-

O

.sensibilizat de efortul crea
tor al elevilor și, ca atare,
căutînd, prin întrebări, ob
servații pe text sau eva
luare de. ansamblu a uneia
sau alteia dintre lucrări, să
sesizeze și să reliefeze par
ticularități de analiză și
interpretare. unghiuri de
vedere cu. notă originală. în
fapt desprinderea de „lite
ra" bibliografiei consultate,
a textelor critioe de refe
rință, Și dacă nu chiar in
fiecare caz acestea au fost
atributele
valorice
ale
incursiunilor analitice în
opera lui Marin Preda, în
schimb fiecare ei-ev parti
cipant s-a dovedit a fi. așa
cum : spunea
inițiatorul

Dorian Branea (Liceul In
dustrial nr. I - Timișoara),
Fiavia Filip (Liceul Indus
trial nr. 4 Baia Mare). Elena-Cătălina Zare
(Liceul
Pedagogic
„Ștefan
cel
Mare-* Bacău), Rodica Inacu (Liceul Industrial Pi
tești) șl alții. Lucrările ce
lei de-a doua secțiuni,
„Semnele
echilibrului",
și-au extins aria investiga
ției la ’ întreaga operă a
scriitorului, propunindu-și
ca prin analiză comparată
să releve trăsături distinc
te, caracteristice unui anu
me tip de personaj, să
pună in valoare comanda
mentele morale ea suport
de acțiune al unor eroi prin-

sau reprezentării grafice..
Toate din dorința de a da
măsura cit mai exactă a
puterii de pătrundere in opera in discuție, de recep
tare a mesajului ei. „Elevii
au știut — aprecia profeso
rul Marcel Turcu din Timi
șoara. președintele juriului
— să abordeze pe niveluri
de analiză structurală și
stilistică tema naratorului
la Marin Preda, una dintre
temele importante ale ope
rei sale, lucrările tinzind că
tre limita superioară a ce
rințelor calitative". De fapt,
de aici am pleca în sesi
zarea unui al doilea aspect
foarte important, relevat și
de această dată, și anume
Că nu se pot pune sub sem
nul unof aprecieri distinc
te, calitativ vorbind, lucrări
ce apatțln unor elevi de la
licee sau clase de filologie
și lucrări ale. elevilor de Ia
licee industriale. Aceasta
demonstrează nivelul
ri
dicat al pregătirii școlare,
strădania profesorilor de
principal al concursului,
cipali din romane sau nu
limba și literatura română .
profesorul George Manplavele, să insiste asupra unor
de a-și înzestra elevii." in
che, inspector școlar de
motive frecvente . în opera
diferent de profesia ce. o
specialitate, „un aspirant la
lui Marin Preda sau. să
vor alege, . cu o Sumă de
■un loc pe simbolica. «poliță
sublinieze
particularități
cunoștințe și deprinderi
a fierăriei lui Iocan», la
stilistice, care individuali
care nu numai să le inlesCristur intîlnindu-sp . prezează atît de net creația a•nească înțelegerea valorii
mianți. ai fazei naționale a
cestui mare scriitor al,li
■unei opere, a unui scriitor,
concursului de limba și li-., teraturii noastre.
Citind
ci să-i facă să șție s-o des
teratura română intr-o auunele dintre aceste lucrări
copere și aprecieze. Or,
tentită lecție de literatură.
și autorii lor — „Verticali
concursul de interpretare
Dacă la alte concursuri
tatea sufletească a lui Paul
literară de la Cristur a do
disputa se . desfășoară între
Ștefan din romanul «Deli
vedit
că ei pot naviga cu
lucrări terminate, aici, pe
rul»-" (Daniela Maria Co
siguranță către, orizonturile
lingă caracterul de lucru
man,
Liceul
Industrial
cunoașterii fenomenului li
inerent, vizînd în principal
„Gheorghe Murgoci" Brăi
terar, imbogățindu-și spiri
accesul analitic la textele
la), „Fascinația cuvîntului
lui Marin Preda, dialogul
Ia Marin Preda" i (Monica . tul cu nepieritoarele valori
a fost purtat între parteneri
Dudaș. Liceul Pedagogic . ale culturii românești si
universale.
Referindu-ne
ce se pot grupa in funcție
Constanța). „Motivul calu
strict la latura competitivă,
de reflexul lecturii". As
lui in unele creații ale lui
vom cita părerea elevului
pect deplin sesizabil în ca
Marin
Preda"
(Virgiliu
Ovidiu Orlaie de la Liceul
drul fiecăreia dintre cele
Ghiocel Pop. Liceul de MaAgroindustrial din Odorhei, '
două secțiuni. Astfel, pri
tematică-Fizică: Miercureaciștigător al marelui pre
ma, „Starea de creație în
Ciuc), „Ipostaze ale aven
miu al concursului, și anu
«Moromeții»", a cumulat
turii conștiinței unui autorme că „nu premiile contea
lucrări în care se recompupersonaj : Marin Pr.eda" (Ază în această competiție, ci
nea cu migală și sensibili
driana Elena Dumitrescu,
faptul că, aseuitînd mai
tate universul rural, desci-,
Liceul Industrial „Gheorghe
multe lucrări, ne-am putut
frindu-se relații și atitudini
Murgoci" Brăila) — avem
verifica validitatea pro
în mediul familial sau mai
In primul rînd intenția de
priei noastre încercări, jus
larg, în cel al satului, toate a reliefa complexitatea atețea și trăinicia argumen
bordării operei, largul re
evidențiate prin mijloacele
tației, am asimilat noi
gistru
tematic
îmbrățișat
și,
artistice care dau valoare
puncte de vedere în înțele
nu
în
ultimul
rînd,
formele
și, perenitate operei Iui Ma
diferite de tratare, de la agerea acestui atît de iubit
rin Preda. Se înscriu aici naliza lingvistică la artico
scriitor al nostru".
lucrările susținute de elevii
lul de sinteză, de la calda
Ovidiu Orlaie (Liceul Agro
însemnare la încercarea pu- . Nicolae SANDRU
industrial did Odorhei).
corespondentul „Scinteii"
nerii în formulă algebrică

lecfie de literatura

țean, concursul, aflat la cea
de-a IV-a ediție, a reunit
și de această dată elevi de
la licee din Timișoara, Ba
cău, Baia Mare, Vaslui,
Constanța. Piatra Neamț,
Buzău. Brăila, din Cristur, .
Miercurea-Ciuc, Odorhei și
Toplița, într-o nouă, lăuda
bilă încercare de a descifra
sensuri și semnificații în:
viața și opera marelui scrii
tor. Cu mărturisită emoție
s-a făcut mai îr.tîi cunoș
tință cu Cristurul, parcurgîndu-se străzi și cunoscindu-se locuri pe unde a
trecut scriitorul, cuprinzîndu-se cu priviri ce răsfrîngeau intense și lăuntrice
trăiri conturul localității ce
l-a găzduit doi ani, azi oraș
aflat în plină dezvoltare
economică, dispunind de
moderne dotări social-cul
turale. care însă își adună
cu grijă în largi spații mu
zeistice dovezi materiale
ale multimilenarei noastre
continuități, vestigii ale ci
vilizației daco-romane des
coperite în vatra sa. Apoi,
la fosta școală normală,
care azi este casă pentru
copii școlari. în sălile de
clasă în care a învățat scrii
torul, .acum cabinete și la
boratoare spațioase, s-au
susținut circa 30 de lucrări
în fața unui juriu atent.
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării fasolei,
inului de fuior, inului pentru ulei, ovăzului, orzoaicei de toamnă, orzoaicei
de primăvară Și realizarea unor producții ari la hectar
LA OVĂZ
• Județul Giurgiu - 5 050 kg la hectar
• Județul Buzău - 4 685 kg la hectar
• Județul Galați - 4 530 kg la hectar

LA ORZOAICĂ
DE TOAMNĂ
• Sectorul agricol Ilfov - 6 027 kg la hectar
• Județul Gorj - 5 020 kg la hectar

LA ORZOAICĂ
DE PRIMĂVARĂ
• Județul Gorj - 5 030 kg la hectar
• Județul Satu Mare - 5 025 kg la hectar
în telegramele adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, Comitetul Ju
dețean Giurgiu al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării ovăzului
de pe întreaga suprafață cultivată
Si obținerea unei pțpducții medii
de 5 050 kg la hectar. Comitetele
județene de partid Buzău și Ga
lați au obținut, la. aceeași cultură,
o producție medie de 4 685 kg și,
respectiv, 4 530 kg la hectar.
De asemenea.
sectorul agricol
Ilfov raportează încheierea recol
tării orzoaicei de toamnă, înregistrind o producție medie de 6.027
kg la hectar, iar județul Gorj a
obținut, la aceeași cultură, o pro
ducție medie 'de 5 020 kg la hectar.
în același timp, comitetele ju
dețene de partid Gorj și Satu Mare
raportează terminarea recoltării
orzoaicei de primăvară de pe în
treaga suprafață și realizarea unei
producții medii de 5 030 kg și, res
pectiv, 5 025 kg la hectar.'
Aceste realizări deosebite — se
menționează in telegrame
au
fost obținute datorită grijii perma
nente a conducerii partidului și
statului. ’ personal a dumneavoas
tră. tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pentru continua
dezvoltare și modernizare a agri
culturii noastre socialiste, pentru
asigurarea unor condiții tot mai
bune .de muncă ți viață ale celor

care lucrează în acest important sec
tor al economiei naționale. Ele ne
mobilizează și mai mult pentru a
realiza in anul Congresului al XIVlea al partidului și al celei de-a
45-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă șl antiimperialistă. cele
mai mari .producții agricole din
aceste județe.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din agricultura acestor județe, pu
ternic mobilizați de • indicațiile și
orientările secretarului general al
partidului, acționează în prezent cu
forțe sporite pentru eliberarea ulti
melor suprafețe de paie. însămînțarea culturilor duble, recoltarea
legumelor și fructelor, a inului
pentru fibră și pentru ulei, pentru
stringerea și depozitarea furajelor,
folosind la maximum fiecare oră
bună de lucru.
Lucrătorii ogoarelor — se. arată
In telegrame — se angajează să nu
precupețească, nici un efort pentru
a realiză. integral sarcinile de plan
și angajamentele asumate pe acest
an și pentru actualul cincinal, pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii,
revoluții agrare, pentru apărarea și
consolidarea proprietății socialiste
de stat și cooperatiste, fiind ferm
convinși că în acest mod contri
buie la continua Întărire, si dezvol
tare a patriei, la buna aprovizio
nare cu produse agroalimentare a
populației și creșterea necontenită
a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor.

Unități cu producții mari la hectar
LA FASOLE
IN JUDEȚUL ARAD :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mănăștiur — 5 360 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turnu — 5 230 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu" ■— Pe
tica — 5 145 kg Ia hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU :

•
•

•
•

ducție Glrbovi — 5 120 kg Ia
hectar
întreprinderea Agricolă de
Stat Stelnica — 5 050 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gheorghe Doja — 5 035
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grivița — 5 014 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Țăndărei — 5 008 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călugăreni — 5130 kg* • Cooperativa Agricolă de Pro. ducție Ștefan Vodă — 5 110 kg
la hectar
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA :
ducție Nicolae Bălcescu —
• Cooperativa Agricolă de Pro5100 kg Ia hectar

(Urmare din pag. I)
— Altfel, nu e muncitor
sau specialist care să nu
fi contribuit cu o idee, cu
o soluție la rezolvarea pro
blemelor de producție. Am
găsit soluții prin care se
prelungește de trei ori du
rata de viată a unei ma
trițe ; prin aceasta econo
misim timp, manoperă, dar
și însemnate cantități de
materii prime. Tehnologiile
noi, care au dat rezultate,
ca de exemplu turnarea in
vid. s-au extins, asigurindu-se prin aceasta o creș
tere substanțială a produc
tivității muncii. Apoi, dacă
ne referim la programul
de modernizare: cele mai
multe propuneri s-au rezol
vat cu forțele colectivului
nostru. Avem peste patru
sute de cadre tehnico-ingineresti și nimeni nu s-a
dat la o parte, nimeni n-a
fost „uitat". Am gindit așa:
un institut, pentru a ne re
zolva o problemă, incheie cu
noi un contract și. firește,
plătim. O soluție tehnică obișnuită valorează 100 000
Iei ; cînd aceasta poate fi
găsită de noi. cind putem,
la o adică, să gîndim in ter
menii celor mai noi cunoș
tințe tehnice, nu înseamnă
tot o economie 7 La spe
cialiștii din institute ape
lăm numai atunci cînd. in
tr-adevăr. noutatea tehnică
solicită mult mai multă
forță de creație, de cit pu
tem noi da dovadă.
— Colectivul nostru este
ca o familie — ne spune
maistrul Manolache Ste
fan. Așa a fost dintotdeauna ; eu. cînd am venit
aici, în 1946, așa am apu

cat. Fiecare simte că apar
ține colectivității : este,
încă din primele zile, atras, antrenat la viata uzi
nei. De aceea, cind spunem
..uzina noastră", nu spu
nem așa, să ne aflăm in
vorbă. O spunem cu senti
mentul proprietarului, al
celui căruia uzina îi apar
ține, dar care. în același
timp, aparține uzinei.
Cu dorința de a descifra
fațete ale acestui tip de
relație, cu dorința de a
surprinde, ca să zicem așa.
atitudinea de proprietar în
acțiune, am străbătut, de la
un capăt la altul uzina,
am cunoscut muncitori,
maiștri, ingineri, cadre de
conducere. Le-am solicitat
părerea despre uzina lor.
despre prezentul și vi
itorul ei.
Autentică citadelă mun
citorească. uzina „Vulcan"
a fost unul din bastioa
nele luptei pentru noua
orinduire in care trăim. lo
cul unde cuvîntul parti
dului a găsit răsunet încă
din zorii luptei ilegale și
unde toate etapele revolu
ției au găsit și acest deta
șament muncitoresc la da
torie, în primele rînduri.
Maistrul Manolache ne
povestește cu cită căldură
au fost primiți Si sint pri
miți in rindurile muncito
rimii de la „Vulcan" ti
nerii. In anii 1946—1950. ca
elev al școlii industriale
„Vulcan", a luat parte la
toate frămîntările și prefa
cerile social-politice ale
acelui
moment. A pus
umărul, alături de colegii
săi. la efortul reconstruc
ției de după război —mer
geau după program, cu cîn-

• întreprinderea Agricolă de Stat
Ivănești — 5 090 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chirnogi — 5 085 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gurbănești — 5 075 kg
la hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU :
• întreprinderea Agricolă de Stat
Cilibia — 5 098 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Padina — 5 038 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Glodeanu Sărat — 5 012
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL OLT:
• întreprinderea Agricolă de
Stat Drăgănești — 5 050 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cilieni — 5 030 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vădaștra — 5 020 kg
Ia hectar

LA INUL
PENTRU ULEI

tulpini Ia hectar ți 1535 kg
sămînță la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bicaz — 7 220 kg tulpini
la hectar și 1 520 kg sămînță
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ulmeni — 7 152 kg tul
pini la hectar și 1512 kg să
mînță la hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pogoanele — 7 130 kg
tulpini la hectar și 1725 kg
sămință la hectar

LA OVĂZ
IN JUDEȚUL DOLJ :
• întreprinderea de întreținere
și Exploatare a Pajiștilor —
7 100 kg la hectar
• Stațiunea de Cercetări Agri
cole Șimnic — 5 032 kg la
hectar
• Unitatea Agroindustrială Cra
iova — 4 915 kg la hectar
• Complexul „Semtest" Craiova
— 4 590 kg la hectar

IN JUDEȚUL OLT :

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :

• întreprinderea Agricolă de
Stat Scornicești — 3 220 kg
sămînță la hectar și 3 050 kg
tulpini Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Orlea — 3 210 kg sămință la hectar și 3 045 kg
tulpini la hectar

• Crescătoria de Armăsari Rimnicelu — 6 200 kg Ia hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călugăreni — 3 020 kg
sămînță la hectar ți 3 610 kg
tulpini la hectar

LA INUL
DE FUIOR

IN JUDEȚUL ARAD :
• întreprinderea de întreținere
și Exploatare a Pajiștilor —
5 760 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Ineu — 5 620 kg la hec
tar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Chișineu-Criș — 5 540 kg
la hectar
• Cooperativa
Agricolă
de
Producție Sînleanî — 5 213 kg
la hectar

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI :
• întreprinderea Agricolă de
Stat Cătămărăști — 5 560 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Leorda — 5 420 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Virfu Cimpului — 5 250
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Avrămeni — 5 230 kg
Ia hectar

ÎN JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Berzovia — 5520 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Greoni — 5 512 kg la
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vînători — 4 892 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Schela — 4 770 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chiraftei — 4 680 kg
la hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA:
• întreprinderea Agricolă de
Stat Hirșova — 4 600 kg la
hectar

LA ORZOAICĂ
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL ARAD :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Păuliș — 6 650 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat
Sagu — 6 160 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dorobanți — 6 098 kg
]a hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinga — 6 023 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Botoșești — 6 040 kg I.
hectar

IN JUDEȚUL SĂLAJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Someș-Odorhei — 6 020
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sărmășag — 5 940 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zimbor — 5 910 kg Ia
hectar
Ih telegramele adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, oamenii mun
cii din unitățile menționate rapor
tează încheierea recoltării fasolei,
inului pentru ulei, inului de fuior,
ovăzului și orzoaicei de toamnă
și realizarea unor producții mari
Ia hectar, superioare celor prevă
zute in plan.
In telegrame se menționează că
în prezent lucrătorii ogoarelor din
aceste unități acționează cu toate
forțele pentru eliberarea terenuri
lor de resturile vegetale, efectua
rea arăturilor și insămîntării cul
turilor duble, întreținerea culturi
lor prăsitoare, recoltarea legume
lor și fructelor, precum și pentru
pregătirea în cele măi bune con
diții a campaniei agricole de
toamnă.
Telegramele exprimă angaja
mentul ferm al oamenilor muncii
de a nu precupeți nici un efort
în vederea Obținerii în acest an și
pe întregul cincinal a unor pro
ducții vegetale și animaliere la
nivelul cerințelor noii revoluții
agrare.

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălăcița — 7 695 kg
tulpini la hectar ți 1680 kg
sămînță la hectar

ÎN JUDEȚUL MUREȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ațintiș — 7 614 kg tul
pini la hectar -și 1 560 kg să
mînță Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gănești — 7 310 kg tul
pini la hectar ți 1531 kg să
mînță la hectar

ÎN JUDEȚUL
MARAMUREȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tîrgu-Lăpuș — 7 400 kr

tec și steagurile fluturînd
în vint, pentru a construi
APACA. actuala îritreprinre de Confecții București,
sau Complexul sportiv și
de agrement „23 August",
a răspîndit presa de partid,
la lumina căreia si-a lim
pezit propriile ainduri...
Și ca el. mii de. tineri, avînd o singură salopetă si
o pereche de galenti în pi
cioare,
clădeau
pentru
viitor.

moderne și-au făcut Ioc in
toate secțiile de producție.
— Uzina noastră — ne
spune secretarul comitetu
lui de partid, tovarășul
Nicolae Alexandru, a fost
vizitată de secretarul ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
de 12 ori. Putem spune că
s-a dezvoltat prin grija
Si sub ochii secretarului
generai
al
partidului,
fiindcă tot ce avem si tot

MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA
COLECTIVE DE OAMENI
»
UNOR SUCCESE DE SEAMA ÎN ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA PLANULUI
în tntîmpinarea marilor eveni
mente politice din viata tării —
a 45-a aniversare a zilei de 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al
partidului — alte colective de oa
meni ai muncii din economie ra
portează obținerea unor succese
de seamă în îndeplinirea si depă
șirea planului.
In telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se subliniază că
aceste realizări se constituie in
tr-un râsouns faptic, revoluționar
la chemarea conducătorului parti
dului si statului de a îndeplini
planul pe opt luni pînă la 23 Au
gust și întregul an. pînă Ia marele
forum al comuniștilor români.
In telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Consiliul Popu
lar al Județului lași raportează
că oamenii muncii din sectoarele
de activitate ale acestuia au în
deplinit sarcinile de plan pe pri
mii.trei ani și opt luni din actua
lul cincinal la productia-marfă in
dustrială încă de la 31 iulie. A.
fost, de asemenea. îndeplinit, pîa-

— Grija pentru zestrea
tehnică a uzinei nu micșo
rează nici un moment gri
ja pentru zestrea sa uma
nă — tine să precizeze
Vasile Iscu. secretarul co
mitetului U.T.C. Și. mai
ales,; grija pentru tinăra
generație. . pentru cei ce
duc mai departe uzina. îm
bracă. aici, la „Vulcan",
accente deosebite. Cei pes
te 3 090 de tineri care lu
crează în uzină simt din

nul cu cinci luni mai devreme la
indicatorii livrări de mărfuri către
fondul pieței, depășire ce repre
zintă circa 62 milioane lei. si cu
o lună mai devreme la . prestări
servicii către populație, ceea ce
reprezintă un spor de peste 55
milioane lei. Au fost depășite, tot
odată. livrările către partenerii de
peste hotare, ceea ce asigură ob
ținerea unui spor de 6,5. milioa
ne lei.
Consiliul Popular al Județului
Bihor raportează, la rindul său. că
unitățile sale economice au reali
zat, la 1 august, planul la producția-marfă industrială pe trei ani
și opt luni, urmind ca. pină Ia
sfirșitul acestei luni, să se reali
zeze o producție suplimentară în
valoare de 6a milioane lei, pre
cum și contractele de comerț ex
terior cu parteneri din țările so
cialiste pe primii patru ani ai cin
cinalului.
Comitetul Orășenesc de- Partid
Topoloveni, județul Argeș, rapor
tează, de asemenea, că toate co
lectivele de oameni ai muncii din
unitățile economice ale orașului
au realizat, la 2 august', planul la
productia-marfă
industrială pe
primii trei ani și opt luni, succes

comitent cu treapta a II-a
de liceu, apoi în producție,
apoi din nou la noi. pen
tru a urma școala de
maiștri... Ne sint elevi. în
tr-un fel. pină la pensie.
Inclusiv cursurile de poli
calificare. de
ridicare a
pregătirii profesionale, tot
ia noi sint organizate. Pe
de altă parte. împreună cu
comitetul U.T.C. al între
prinderii. organizăm cu elevii vizite in întreprinde-

„Uzina ne aparține, noi aparținem uzinei"
— Ziua de 11' iunie 1948
a însemnat și pentru noi,
•toți cei de la „Vulcan", un
eveniment cu totul deose
bit. în frunte cu comuniș
tii am preluat in stăpin-ire
uzina.
— Apoi 7
— Apoi s-a văzut cit de
diferit
muncești.
cind
muncești .în uzina ta. pen
tru tine, cit de important
este să te simți părtaș nu
numai la ceea ce produci,
ci Ia tot
ce înseamnă
uzina. Această triplă cali
tate. de proprietar-producător-beneficiar este reali
tatea care te obligă să-ti
mobilizezi toate resursele
si,’ de asemenea, să fii
mereu atent la ceea ce se
petrece în jur.
Ce se petrece in jur 7
Bătrîna uzină a întinerit
cu totul. Au apărut noi
spatii. tehnologiile noi.

ce producem reprezintă ro
dul dialogurilor de lucru
prilejuite de aceste vizite.
Și dacă față de anul 1948
producem de 17 ori mai
mult. în timp ce valoarea
fondurilor fixe a crescut
de circa zece ori. cele mai
spectaculoase creșteri, can
titative si calitative, s-au
produs in ultimii 24 de
ani.
Anii cei mai rodnici
pentru uzină, ca si pen
tru întreaga tară. Ani in
care zestrea tehnică si
umană a uzinei a cunoscut
prefaceri extraordinare. în
care noi meserii si-au fă
cut Ioc in nomenclatorul
uzinei, iar cele ..clasice"
s-au adaptat cerințelor ac
tuale. ani in care „senti
mentul de proprietar" a
stat la baza formării noi
lor generații de specialiști.

La București au avut Ioc,
miercuri, convorbiri intre delegații
le organelor centrale de planificare
din Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria condu
se de tovarășii Radu Bălan, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. și Stoian Ovcearov, minis
trul economiei și planificării al R.P.
Bulgaria. In acest cadru s-au exami
nat evoluția relațiilor economice româno-bulgare, posibilitățile si moda
litățile de dezvoltare a acestora.
La încheierea convorbirilor, con
ducătorii celor două delegații au
semnat un protocol privind coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale celor două țări in perioada
1991—1995.
(Agerpres)

tV
19,00 Telejurnal ® In inttapinarea ma
rii noastre sărbători naționale
19.25 Gloriosul drum al revoluției. Lup
ta poporului român împotriva răz
boiului. a odiosului dictat de la
Viena. a terorii fascisto-hitleriste.
Documentar
19.45 Proiectul Programulul-Directivă al
Congresului al XIV-lea al P.C.R.
— însuflețitor program de ascen
siune a României
20,05 Laureat! ai Festivalului național
..Cîntarea României"
20.25 Tinerețe — educație — spirit revo
luționar
20.45 Film artistic. „Nimeni nu te poa
te înlocui". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră pe țară.
Cu: Igor Kostolevski. Liudmila
Nilskaia, Alioșa Slciko, Boris
Scerbakov, Raisa Kurkina. Regia:
Ruben Muradean
21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru
in
tervalul 3 august, ora 20—6 august,
ora 20. în țară; Vremea se va încălzi
treptat., îndeosebi în regiunile sudice,
iar cerul va fi variabil, mai mult noros in primele zile în jumătatea de
nord a țării. Ploi, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări
electrice, vor cădea în primele zile in
jumătatea de nord a țării, apoi se vor
restrînge ca arie. în celelalte regiuni,
ploile se vor semnala doar pe alocuri,
mai ales la începutul intervalului. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 18 grade, mal scăzute în pri
mele nopți, iar cele maxime între 18
și 25 de grade, în regiunile nordice șl
între 24 și 30 de grade în restul terito
riului, pe alocuri chiar mai ridicate în
ultima zi. în București; Vremea se va
încălzi treptat. Cerul va fi variabil.
Condiții de ploaie la începutul interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 12 și 16 grade, iar cele maxi
me intre 27 șl 30 de grade, ușor mal
ridicate in ultima zi.

ACTUALITATEA

SPORTIVĂ

Campionatele europene
de tenis de masă pentru juniori

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Năpradea — 8115 kg
tulpini la hectar și 1600 kg
sămînță la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Someș-Odorhei — 8 035
kg tulpini la hectar și 1560
kg sămînță la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jibou — 7 870 kg tul
pini la hectar și 1 540 kg să
mînță la hectar

Cronica zilei

plin aceasta sî în secțiile
de producție, și în afara
uzinei, in tot ce s-a făcut
și se face pentru ei.
— Adaug că încă din
școală
domină
această
preocupare, această grijă
pentru schimbul de miine
— intervine Virgil Bădescu. director adjunct la
grupul școlar patronat de
uzină. Aceasta este, de
fapt, rațiunea ei de a exista. în primul rînd toti
absolvenții noștri sint an
gajați de întreprinderea
patronatoare. de „Vulcan",
deci, și. de aceea. încă din
anul I îl obișnuim pe tinăr cu sentimentul că aparține de colectivul aces
tei uzine si că uzina ii apartine. Pe de altă parte,
procesul de instruire cere
continuitate, tînărul absol
vent de treapta I poate
merge la profesională con-

re. fiindcă nu vrem ea ti
nerii să rămînă doar
cu Imaginea secțiilor in
care-și desfășoară practi
ca. ci să cunoască bine în
treaga uzină, să știe cit
mai multe despre ea. să
poată opta. Ia absolvire,
pentru secția sau atelierul
îndrăgit, nu să se transfere
după primele luni de uzi
nă. Un lucru deosebit este
felul cum se desfășoară
practica ; uzina ne-a în
credințat lucrări de mare
importantă și complexita
te. fapt ce-i stimulează in
mod deosebit pe tineri.
Gindul că pot și că e ne
voie de ei, recunoașterea
lucrului bine făcut sint tot
atitea aspecte în măsură
să-i mobilizeze si mai
mult pe elevii noștri.
Apoi, evenimentele scolii
sint șl evenimentele uzinei,
si invers...

ce se materializează într-un spor
de 145 milioane lei peste preve
deri.
Noi. unități ale Industriei noas
tre raportează îndeplinirea in devans a prevederilor de plan. Ast
fel. au îndeplinit planul pe trei
ani și opt luni întreprinderea de
Confecții Focșani; Ia toți indica
torii, întreprinderea de Articole
Sport „Camping" Urziceni, județul
Ialomița, la .producția destinată
exportului. Au raportat, la rindul
lor, îndeplinirea planului cu un
avans de 16 zile la producția-mar
fă întreprinderea „Electroaparataj“ și cu un avans de opt zile la
producția fizică
întreprinderea
„Aversa".. Institutul de Cercetare
Științifică și Inginerie Tehnologi
că pentru. Mașini-Unelte din Bucu
rești raportează îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan la toți
indicatorii.
In telegrame se arată că oame
nii muncii din colectivele men
ționate sint hotăriți să acționeze
în continuare, cu aceeași abnega
ție revoluționară, pentru a-și adu
ce o contribuție sporită la dezvol
tarea multilaterală a patriei, la
înălțarea ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

■ — Nu intimplător. inter
vine Vasile Iscu. „Vulcan"
a fost si a rămas o scoală
de cadre prestigioasă. Toti
cei ridicați de „Vulcan"
păstrează . un loc cald in
inimă pentru uzină. Spu
nem „Vulcan" și fiecare
dintre noi Înțelege ..acasă".
— Dar. „acasă", adică în
uzină, cum se petrec lucru
rile 7 Cum acționează ti
nerii 7
— Se muncește, se Înva
ță. șe „fac eforturi pentru
a fi mereu în pas cu ce
rințele economiei, cu tot
ce ne revine pentru a fi
permanent acea unitate de.
prestigiu. în rindul între
prinderilor bucureștene.

rînd. prin efortul lor. efor
tul colectivului. Iată, nu
mai la noi. la sectorul
cald.
mare
consumator
de metal, precum
se
Știe.
în
urma
vizitei
de lucru din primăvara
acestui an a tovarășului
Nicolae. Ceaușescu. ne-am
reprofilat întreaga gindire.
S-a întocmit un program
suplimentar de moderni
zare si. din 23 de propu
neri scadente in acest an.
14 s-au pus în practică, se
realizează. cu efort pro
priu
și numai 9 cu
sprijinul specialiștilor din
institutele de profil. Une
le dintre ele au și prins
viată, materializarea lor
se lasă urmată si de cîteInginerul metalurg Oprea va importante brevete de
Popescu, din atelierul de invenții si certificate de
proiectare tehnologii la inovații.
cald, pe exemplifică, prin
Interlocutorul nu ne spu
activitatea
colectivului ne, dar îl ..trădează" teh
său. acest stil de muncă nicianul Stan Vanghele.
propriu vulcanistilor.
responsabilul cu activita
— în adunările generale tea de invenții Si inovații:
ale oamenilor muncii, in el însuși șl-a asumat si a
adunările de partid, de rezolvat, in timp record, o
sindicat si chiar in discu propunere. Iar acum se
țiile de fiecare zi. se află in... culpă : a devenit
nasc întrebări si răspun din nou autor de invenție:
suri cu privire la proble și invenția produce, iar el
mele acute ale momentu n-a avut încă timp să se
lui. Se cere aplicată o ocupe de obținerea breve
nouă tehnologie, sau ne tului respectiv : așa _ că.
confruntăm cu lipsa unor invenția fiind doar înre
materiale deficitare la ni gistrată, el trebuie să
vel de economie, sau se completeze ceea ce e ne
apropie scadenta unei mă cesar pentru brevetare...
suri de modernizare... Nu ■ Dar astfel de situații nu
există probleme care să sint singulare la „Vul
nu-și găsească, in acest can". Fiindcă Ia tot pasul
cadru, soluția. Nu există
se gîndeste si se muncește
specialiști, raunoitori. mai cu sentiment de proprie
ștri care să nu preia, din
„greul general", ceva în tar.
Anlca FLORESCU
măsură să rezolve, usu-

Două medalii de aur pentru
sportivele românce
în ultima zi a campionatelor eu
ropene de tenis de masă pentru ju
niori. desfășurate la Luxemburg,
sportivele românce au cucerit două
medalii de aur prin Georgeta Co
jocaru, învingătoare in proba de
simplu cadete, și perechea Georgeta
Cojocaru — Laura Nicolae, câștigă
toarea titlului continental în proba
de dublu cadete. In finala probei de
simplu, Georgeta Cojocaru a invins-o cu 2—1 (21—11, 19—21, 21—17)
pe Simon (Ungaria), iar in cea a
probei de dublu. Georgeta Coiocăru și Laura Nicolae au dispus cu
2—1 (21—19, 13—21. 21—17) de cuplul
Kuș — Kulaghina (U.R.S.S.).
FOTBAL. 9 Pe stadionul Dinamo
din Capitală se vor disputa astăzi
primele meciuri din cadrul turneului
internațional de fotbal „Cupa Di
namo". La ora 16 se vor întilni echipeie Standard Liege (Belgia) și
A.S. Bari (Italia), iar in continuare
echipa Dinamo București va evolua
în compania formației belgiene An
vers. Vineri, de la ora 16, se va
desfășura partida pentru locurile
3— 4. iar în continuare este pro
gramată finala competiției. • Fe
derația internațională de fotbal
(F.I.F.A.) a hotărit să interzică la
toate meciurile pentru Campionatul ■
mondial, ce va începe in 1992, și al
cărui turneu final va avea loc în
1994 în S.U.A., locurile in picioare
pe stadioanele prevăzute să găz
duiască întîlnirile. a declarat Josef
Blatter, secretar general al foru
lui fotbalistic mondial. Această de
cizie a fost luată după ce s-a Con
statat că majoritatea covîrșitoare a
incidentelor din tribune au fost de
clanșate de spectatorii cu locuri în
picioare. Măsura — se recomandă
— trebuie să fie luată, de asemenea,
și de federațiile naționale la parti
dele pe care le consideră „cu un
risc deosebit".

CICLISM. în perioada 9—12 au
gust se va disputa cea de-a 33-a
ediție a tradiționalei competiții ci
cliste internaționale „Cupa Voința",
la care vor fi prezenți peste 100 de
rutieri de la cluburile si asociațiile
sportive din tara noastră, precum si
de peste hotare. Iată programul
cursei : miercuri, 9 august — eta
pa I : Ploiești — Tîrgoviște — Moreni — Ploiești (110 km) joi. 10
august — etapa a 2-a : contratimp
individual la Scăieni (3 km. în pan
tă) ; etapa a 3-a : circuit la Ploiești
(50 km) : vineri. 11 august : etapa
a 4-a : Ploiești — Mizil — Moreni
— Măgura — Ciuta — Cislău — Vă
lenii de Munte — Ploiești (160 km):
sîmbătă, 12 august : etapa a 5-a :
Ploiești — Vălenii de Munte și retur
(120 km).

TENIS. ® Primele partide dispu
tate în turneul internațional feminin
de tenis de la San Diego (Califor
nia) s-au încheiat cu următoarele
rezultate : Steffi Graff (R. F. Ger
mania) — Rene Simpson (Canada)
6—0, 6—0 ; Isabelle Demongeot
(Franța) — Sara Gomer (S.U.A.)
5—7, 6—2, 6—1 ; Claudia Kohde
(R. F. Germania) — Elise Burgin
(S.U.A.) 6—1. 3—6, 7—5. • în pri
mul tur al turneului international
de tenis de la Kitzbuehel (Austria),
contind pentru „Marele Premiu", ju
cătorul sovietic Andrei Cerkasov l-a
întrecut cu 6—2, 6—4 pe spaniolul
Vicente Solves, argentinianul Eduardo Bengoechea l-a eliminat cu
6— 3, 6—2 pe elvețianul Claudio
Mezzadri. italianul Claudio Pistolesi
a dispus cu 6—2. 6—0 de ceho
slovacul Jaroslav Bulant. iar Massi
mo Cierro (Italia) a cîstigat cu 2—6,
6—1. 6—4 partida cu Alessandro Aramburu (Peru).

In sprijinul interzicerii totale
si necondiționate a armelor nucleare

tokio:

încheierea sesiunii Conferinței internaționale antinucleare
TOKIO 2 (Agerpres). — In capi
tala Japoniei s-a încheiat sesiunea
Conferinței internaționale antinu
cleare, consacrată marcării a 44 de
ani de la bombardamentele atomice
de la Hiroshima și Nagasaki. Parti
cipanta au adoptat un Apel adresat
întregii lumi, document in care se
subliniază necesitatea interzicerii to
tale și necondiționate a armelor nu
cleare. desființării blocurilor milita

re opuse. înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale — deziderat al în
tregii umanități.
Conferința, organizată din iniția
tiva Congresului național japonez
pentru interzicerea armelor nuclea
re, a reunit reprezentanți din 19 țări
ale lumii, care au examinat și po
sibilitățile transformării regiunii
Asiei și Pacificului intr-o zonă denuclearizată.

Apel al Sovietului Suprem al U.R.S.S.
adresat Congresului S.U.A.
în legătură cu moratoriul asupra exploziilor nucleare
și încetării experiențelor nucleare
MOSCOVA 2 (Agerpres). — So
vietul Suprem al U.R.S.S. a adresat
un apel Congresului S.U.A. în legă
tură cu moratoriul asupra explozii
lor nucleare și încetării experiențe
lor nucleare, transmite agenția
T.A.S.S. Documentul relevă, printre
altele, că U.R.S.S. se pronunță pen
tru începerea imediată a examinării,
în cadrul Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva, a problemei in
terzicerii totale a experiențelor nu
cleare. în același timp — se arată

în apel — U.R.S.S. este gata în
orice moment, pe bază de reciproci
tate, să declare moratoriu asupra
tuturor exploziilor nucleare, morato
riu care ar putea deveni prologul
încheierii unui acord privind inter
zicerea totală a experiențelor nu
cleare. Acest aspect ar putea fi dez
bătut și in cadrul unei intilniri a
parlamentarilor sovietici și ameri
cani, care să aibă loc. in viitorul
apropiat, la Moscova sau Washing
ton.

„Negocierile privind dezarmarea nucleară In Europa trebuie
să se desfășoare paralel cu cele referitoare la armele
convenționale"
BONN 2 (Agerpres). — Pentru fie
care rachetă cu rază medie de ac
țiune eliminată. N.A.T.O. introduce
două noi arme atomice — arată, in
tr-un studiu, Herrmann Scheer, re
putat expert în problemele dezar
mării al Partidului Social-Democrat
din R.F.G. Amintind că. numai prin
transferarea a 60 de avioane ameri
cane F-lll in Marea Britanie, spo
rirea numărului de rachete de croa
zieră ale S.U.A. cu baza pe mare și
creșterea numărului rachetelor stra
tegice britanice și franceze, in de
ceniul următor vor fi staționate pe
continent aproximativ o mie de noi
sisteme nucleare, el s-a pronunțat
pentru începerea, cit mai curând po
sibil, de negocieri privind dezarma
rea nucleară în Europa, care să se

desfășoare in paralel cu cele referi
toare la reducerea armamentelor
convenționale.
Cu prilejul prezentării unui docu
ment intitulat „Studiu privind arse
nalele de arme nucleare și planurile
de înarmare atomică in Europa",
Scheer a relevat că aceste negocieri
nu trebuie să se mărginească numai
la domeniul armelor nucleare cu
rază scurtă de acțiune, ci trebuie să
includă toate sistemele de arme nu
cleare, cu baza la sol, în aer sau pe
mare din Europa, inclusiv cele bri
tanice și franceze. în context, el a
avertizat că, în cazul în care nu se
vor realiza progrese în frânarea
cursei înarmărilor, anii ’90 ar putea
deveni o perioadă a înarmării nu
cleare — informează agenția A.D.N.

NU! — staționării navelor cu arme atomice
la bord in porturile neozeelandeze
WELLINGTON 2 (Agerpres). —
Transformarea Oceanului Pacific In
tr-o zonă lipsită de arme nucleare
continuă să fie un obiectiv major al
țărilor din această parte a lumii,
poziție îmbrăcind diverse forme. Ast
fel. populația Noii Zeelande se do
vedește in continuare ostilă oricăror
măsuri ce contribuie la persistenta

pericolului legat de prezenta arma
mentului atomic. Recent, un sondaj
de opinie realizat în această tară a
relevat că peste 84 la sută dintre cei
chestionați s-au pronunțat în sprijinul
hotărârii ■ guvernului neozeelandez de
a nu permite acostarea navelor cu
arme atomice la bord în porturile
tării.

geneva

: Sesiunea Consiliului Economic
si Social al O.N.U.

J
• S-a hotârît convocarea, in 1994, a unei reuniuni internaționale
consacrate problemelor populației
GENEVA 2 (Agerpres). — La se
siunea de vară a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. (ECOSOC)
— desfășurată la Geneva — în cadrul
dezbaterilor generale asupra politi
cii economice și sociale pe plan in
ternațional. un accent deosebit a
fost pus pe impactul dezechilibru
lui existent în economia mondială
asupra colaborării economice inter
naționale. Delegații au examinat
problema pregătirii unei strategii
internaționale pentru viitorul de
ceniu al O.N.U. cu privire la dez
voltare. convocarea unei conferințe

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice • Misiunea Comitetului tripartit al
Ligii Arabe însărcinat cu solutionarea pe cale pașnică a
conflictului din Liban a ajuns în impas • Apel ai Irakului
pentru convocarea de urgență a unei reuniuni arabe
la nivel înalt
BAGDAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Statului Palestina. Yasser
Arafat, și-a încheiat vizita la Bagdad,
unde a avut convorbiri cu președin
tele Irakului, Saddam Hussein. Au
fost abordate ultimele evoluții ale
problemei palestiniene, situația din
teritoriile arabe ocupate — infor
mează agenția M.E.N.A.

AMMAN 2 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei l-a primit pe
prim viceprim-ministrul Irakului.
Taha Yassin Ramadhan, aflat in vi
zită la Amman. în cadrul convor
birilor au fost abordate o serie de
aspecte ale dezvoltării relațiilor bi
laterale, precum și ultimele evolu
ții ale situației din Orientul Mij
lociu, informează agențiile I.N.A. și
KUNA.
RIAD 2 (Agerpres). — Regele Fahd
al Arabiei Saudite a avut marți con
vorbiri cu regele Hussein al Iorda
niei. care efectuează un turneu în
cîteva țări din regiune, informează
agenția M.E.N.A. în cadrul întreve
derii au fost abordate aspecte ale
situației palestiniene și evoluția cri
zei libaneze, precum și modalități
le de promovare a relațiilor bilaterale.
RIAD 2 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei în Arabia Saudită a
primului-ministru din R.D.P. Yemen, Yassin Saeed Numan, se
reafirmă sprijinul față de lupta poporului palestinian, necesitatea soluționării situației din Liban și a
amplificării colaborării intre țările
membre ale Ligii Arabe, informea
ză agenția M.E.N.A.
ALGER 2 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Alger,
Comitetul tripartit al Ligii Arabe în
sărcinat cu găsirea modalităților de
soluționare pe cale pașnică a con-

CONFERINȚA O.U.A. LA NIVEL ÎNALT

0 puternică reafirmare a voinței de dezvoltare

a popoarelor al
Africa, continent pe întinsul căruia
trăiesc pesta 530 milioane de oameni,
continuă să străbată o etapă de in
tense căutări în vederea depășirii di
ficultăților moștenite din perioada
dominației coloniale, ca și a celor
ivite în procesul de consolidare a
independenței. Acest fapt, relevat in
cadrul sesiunilor Adunării Generale
a O.N.U., a altor foruri internaționa
le, a reieșit încă o dată în evidență
cu prilejul recentei Conferințe la
nivel înalt a Organizației Unității
Africane. Desfășurată timp de trei
zile (24—26 iulie) în monumentala
„Casă a Africii" din Addis Abeba,
conferința a dezbătut cele mai arză
toare probleme ale continentului,
adoptînd o serie de rezoluții care re
afirmă hotărârea statelor participan
te de a acționa cu forțe unite pen
tru dezvoltare liberă și suverană. îm
potriva colonialismului, neocoloniaJismului și rasismului. Omenirea tre
ce în prezent printr-o perioadă criti
că _ declara la ședința de închidere
noul președinte în exercițiu al O.U.A.,
Hosni Mubarak — și Africa nu poate
fi izolată de evoluțiile ce au loc pre-)
tutindeni în lume, trebuind să parti
cipe la acest proces de schimbare în
conformitate cu principiile și intere
sele sale.
Călăuzită de asemenea consideren
te, conferința a acordat o atenție deo
sebită situației economice a continen
tului, situație' care constituie un
obiect de vie preocupare pentru sta
tele membre, indiferent dp mărime
sau poziție geografică. Este adevărat,
în raportul prezentat de secretariatul
O.U.A. și in luările de cuvint pe
parcursul dezbaterilor s-a relevat că,
pe ansamblul zonei, s-a înregistrat in
1988 o ameliorare a stărilor de lu
cruri ; indicatorii economici au fost
mai buni ca in 1987, venitul intern
brut, de pildă, crescînd cu 2,3 la sută.
Dar, avînd in vedere ritmul de creș
tere al populației de 3 la sută în 1988,
venitul pe locuitor este, totuși, în scă
dere ; în prezent, el reprezintă nu
mai 80 la sută din nivelul atins la
începutul deceniului. Fără îndoială,
aceasta constituie rezultatul practici
lor discriminatorii din comerțul mon
dial. scăderii continue a prețurilor la
materiile prime exportate, concomi
tent cu creșterea prețurilor produse
lor manufacturate, și. mai ales, rezul
tatul nivelului tot mai apăsător al da
toriei externe. în prezent, volumul
acestei datorii se ridică la circa 230
miliarde de dolari, față de 150 mili
arde în 1983, achitarea ei cerînd efor
turi uriașe din partea țărilor debi
toare. Aproximativ o treime din
membrii O.U.A. sint nevoiți să con
sacre astăzi peste 60 la sută din ve
niturile obținute din export pentru
achitarea împrumuturilor ! Or. aceas
tă situație afectează grav procesul de
dezvoltare a statelor continentului.
O imagine cit se poate de elocven
tă a greutăților imense cu care sint
confruntate statele regiunii a oferit-o

intervenția președintelui Ugandei,
Yoweri Museveni. între 1986—1988, ca
urmare a scăderii prețurilor la unele
din produsele de bază, a spus el,
Africa a pierdut nu mai puțin de 60
miliarde de dolari.
Ținind seama de asemenea conse
cințe dramatice ale jafului practicat
de monopolurile occidentale. Confe
rința la nivel înalt a O.U.A. a adop
tat o serie de rezoluții care preconi
zează convocarea unei conferințe in
ternaționale asupra datoriei externe
a Africii și intensificarea colaborării
pe plan regional în vederea accele
rării procesului de redresare econo
mică a continentului. -în aceeași or
dine de idei, reuniunea a subliniat
necesitatea reactivării cunoscutului
plan de la Lagos (1980), a cărui în
deplinire a fost în bună parte aban
donată din cauza crizei economice,
pe bună dreptate considerîndu-se in
tensificarea eforturilor proprii ca o
cerință imperioasă a ieșirii din criză.
Cum era și firesc, un loc impor
tant în cadrul dezbaterilor l-a ocu
pat examinarea unor aspecte ale si
tuației politice din Africa, și în mod
deosebit a celei existente în sudul
continentului. Acestei probleme i-a
fost rezervată cea mai mare parte a
discuțiilor, numeroși participanți ținînd să sublinieze că trecerea la apli
carea planului O.N.U. cu privire la
proclamarea independenței Namibiei
constituie un moment de semnifica
ție deosebită, care va duce la lichi
darea ultimului bastion al colonialis
mului de pe continent și la încheie
rea vastului proces de eliberare de
clanșat in primii ani ai perioadei
postbelice. După mai bine de un secol
de dominație străină, poporul namibian își va lua destinele in propriile
mîini. Salutind aceste evoluții pozi
tive, în consens cu mersul firesc al
istoriei, vorbitorii și-au exprimat, in
același timp, adinca neliniște în le
gătură cu faptul că R.S.A. nu-și res
pectă angajamentele asumate și
creează noi și noi piedici în calea
realizării planului O.N.U. Astfel, atit
președintele S.W.A.P.O., Sam Nujo
ma. cit și secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, care a făcut
cu puțin timp Înainte o vizită
în Namibia, au condamnat faptul
că guvernul de la Pretoria a in
clus faimoasele formații antigherilă
„Koevoet" In unitățile de poliție, iar
acestea terorizează populația, încercînd să Influențeze de pe acum rezul
tatele alegerilor de la 1 noiembrie
pentru Adunarea Constituantă. Unii
șefi de state au relevat necesitatea
sporirii efectivelor forțelor O.N.U.
în Namibia in vederea controlării
mai
îndeaproape a situației și a
prevenirii unor focare de tensiune.
Ca expresie a tuturor acestor po
ziții. conferința a adoptat o decla
rație. care cere aplicarea Întocmai
a sancțiunilor economice instituite de
O.N.U. Împotriva R.S.A., pentru a o

a O.N.U. cu privire la mediul în
conjurător și dezvoltare și planurile
vizind sesiunea specială a Adunării
Generale de anul viitor referitoare
la colaborarea economică interna
țională. Printre alte probleme abor
date s-a aflat și cea a suveranității
permanente asupra resurselor na
turale în teritoriile palestiniene ocupate și alte teritorii arabe ocu
pate.
Consiliul a hotărât convocarea. In
1994, sub egida O.N.U., a unei re
uniuni internaționale consacrate pro
blemelor populației.

obliga să pună capăt practicilor sale
inadmisibile și să renunțe la oprima
rea nemiloasă a populației majorita
re sud-africane. Cu deplină îndreptă
țire s-a apreciat că așa-zisele refor
me anunțate la recentul congres al
Partidului Național din R.S.A. nu
modifică cu nimic esența represivă,
antiumană a apartheidului', ele con
stituind un paravan în spatele căruia
este perpetuată starea de urgență, iar
numeroși lideri politici,- în frunte cu
Nelson Mandela, sint menținuți în
închisori.
Paralel cu examinarea dosarului
Africii australe, reuniunea a analizat
evoluția din alte zone ale continen
tului; relevînd extinderea curentului
în favoarea soluționării pașnice a
conflictelor regionale. Realitatea arată că practic toate conflictele in
care sint angajate țările în curs de
dezvoltare, inclusiv cele africane,
constituie rezultatul nemijlocit al
politicii imperialiste de dezbinare a
statelor pentru a le putea domina
mai ușor. Statele implicate încep,
însă, să-și dea seama de acest ade
văr, de necesitatea de a se așeza
la masa tratativelor și a-și rezolva
pe cale politică litigiile și diferen
dele, dejucînd astfel tacticile pe
care imperialismul și-a bazat dintotdeauna politica. O certă însemnă
tate în acest sens prezintă hotărârea
reuniunii O.U.A. de a se depune efor
turi intense pentru reglementarea
pașnică a disputei teritoriale dintre
Ciad și Jamahiria Arabă Libiană și
pentru efectuarea unei misiuni de
mediere intre Mauritania și Senegal.
Conferința a salutat, totodată, înțe
legerea cu privire la încetarea focu
lui în Angola.
Așa cum s-a anunțat, în cadrul mă
surilor legate de funcționarea foru
rilor conducătoare ale organizației,
președintele R.A. Egipt. Hosni Mu
barak. a fost ales președinte în exer
cițiu al O.U.A., iar Salim Ahmed Sa
lim (Tanzania) în funcția de secretar
general. Survenită la scurtă vreme
după reluarea activității R.A.E. în ca
drul Ligii Arabe, această decizie con
firmă incă o dată prestigiul de care
se bucură Egiptul pe plan arab
și african, dorința sa de a-și aduce
contribuția la promovarea înțelegerii
și colaborării în zona geografică din
care face parte.
Prin dezbaterile pe care Ie-a prile
juit, prin pozițiile expuse față de ma
rile probleme ale Africii de azi șl
hotărârile adoptate, reuniunea de la
Addis Abeba se înscrie ca un impor
tant eveniment in viața politică a
continentului, ca o nouă afirmare a
dorinței statelor respective de a ac
ționa pentru instituirea unei noi or
dini economice și politice mondiale,
în conformitate cu interesele de pro
gres ale popoarelor lor, ale tuturor
popoarelor lumii.

Nicolae N. LUPU

flictului din Liban, din care fac par
te Algeria, Maroc și Arabia Saudită.
a anunțat că misiunea a ajuns în
impas pe planul securității și pe
plan politic, in pofida eforturilor de
puse de țările membre, informează
agențiile de presă.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Irakul
a lansat un apel pentru convocarea
unei reuniuni arabe de urgență la
nivel înalt, in vederea găsirii mo
dalităților adecvate de reglementare
pe cale pașnică a crizei interne din
Liban. într-o declarație făcută agen
ției I.N.A., ministrul irakian de ex
terne, Tariq Aziz, a apreciat că
situația conflictuală libaneză riscă
să se deterioreze și mai mult și că
se impune o grabnică inițiativă pe
plan arab pentru remedierea stării
de lucruri deosebit de complexe și
contradictorii din Liban.

VARȘOVIA

Sesiunea
R. P.

Seimului

Polone

Alegerea președintelui
Consiliului de Miniștri
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în
cadrul ședinței de miercuri a Sei
mului R. P. Polone, la propunerea
președintelui republicii, Wojciech
Jaruzelski, în funcția de președinte
al Consiliului de Miniștri al R. P.
Polone a fost ales cu majoritate de
voturi Czeslaw Kiszczak, transmite
agenția P.A.P. în cabinetul anterior,
C. Kiszczak. a fost ministru de in
terne.
Noul prim-ministru a rostit o
alocuțiune, în care a anunțat că în
decurs de două săptămîni va prezen
ta componența guvernului și pro
gramul de activitate al acestuia.

Evoluția situației
din Namibia
HARARE 2 (Agerpres). — într-o
conferință de presă desfășurată la
Harare, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a decla
rat că autoritățile sud-africane pro
cedează în Namibia la o înregistra
re ilegală pe listele de alegători a
unor nerezidenți in acest teritoriu —
transmite agenția China Nouă. Pină
în prezent — a precizat liderul
S.W.A.P.O. —. prin acest procedeu
pe liste au fost trecute 15 000 per
soane, în special foști militari sudafrîcani din unitățile de ocupație,
funcționari care au îndeplinit dife
rite misiuni în acest teritoriu și cei
care au legături de afaceri în Nami
bia.
Aceste manevre însă nu vor îm
piedica victoria în alegerile din no
iembrie a candidaților S.W.A.P.O. —
a subliniat Sam Nujoma.

Datoria externă afectează progresul economic al țărilor
in curs de dezvoltare
CAIRO 2 (Agerpres). — Căile de
soluționare a datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare se află
în centrul atenției participanților la
o conferință a economiștilor din
state africane și latino-americane.
care a început miercuri la Cairo.
Reprezentanți din aproape 50 de sta
te de pe cele două continente exa
minează întregul complex al proble
melor economice legate de crește
rea amenințătoare a datoriei ex
terne.

Pentru multe țări din această zonă
problema achitării datoriei externe
a devenit atit de acută, incit ame
nință Însăși existenta economiei na
ționale’— a declarat la deschiderea
lucrărilor ministrul de stat pentru
afacerile externe al Egiptului. Bou
tros Ghali. adăugind că tocmai de
aceea în etapa actuală este necesa
ră unirea eforturilor tuturor țărilor
debitoare în căutarea unei ieșiri din
actuala situație ție criză.

STOCKHOLM

Consultări sovieto-americane cu privire Ia Afganistan
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La
Stockholm s-au încheiat consultări
le sovieto-americane, la nivelul re
prezentanților ministerelor de ex
terne ale U.R.S.S. și S.U.A., cu pri
vire la Afganistan. Cu acest prilej,
părțile au efectuat un schimb de

opinii cu privire la modalitățile de
urgentare a soluționării pe cale po
litică a acestei probleme. în pofida
diferentelor de abordare, consultările
au fost utile, precizează agenția
T.A.S.S., care adaugă că părțile au
convenit să Ie continue.

Eforturi susținute pentru realizarea
păcii în Angola
LUANDA 2 (Agerpres). — Acor
durile de încetare a focului realiza
te la Gbadolite între guvernul ango
lez și gruparea insurgență UNITA
au creat noi perspective pentru in
staurarea păcii în tară — se sub
liniază într-o declarație a Biroului
Politic al C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii din Angola, dată publi
cității la Luanda cu prilejul mar
cării, la 1 august, a celei de-a
XV-a aniversări a creării forțe
lor armate de eliberare — transmi-

te agenția T.A.S.S. Procesul de re
glementare pașnică a situației este
împiedicat de încălcarea de către
UNITA a acordurilor încheiate — se
spune în declarație.
Documentul precizează că. în po
fida acestor provocări, autoritățile
guvernamentale angoleze au reluat
contactele cu reprezentanții grupă
rii UNITA. Biroul Politic al C.C. al
M.P.L.A. — Partidul Muncii angajindu-se să depună în continuare
toate eforturile pentru realizarea
păcii în Angola.

I'

PRIMIRE LA PHENIAN. Klm
Ir Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit,
la Phenian, delegația din R. P.
Mongolă, condusă de Demcighiin
Molomjamț. membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, aflată în vizită în R.P.D. Co
reeană.
CONFERINȚA DE PRESA. Mișcarea pentru pace din Austria
apreciază că neutralitatea acestei
țări nu este compatibilă cu aderarea ei la Piața comună. Potrivit
____
agenției A.P.A., la o conferință de
presă, la Viena, reprezentanta miș
cării pentru pace. Charlotte Teuber,
s-ă pronunțat pentru continuarea
politicii de neutralitate activă a
tării și neasumarea de angajamente militare.

REUNIUNE. La Lome s-au deschis lucrările unei reuniuni .re_
gionala a țărilor membre ale Uniunii
Monetare
Vest-Africane
(U.M.O.A.) — transmite
agenția
M.A.P. Participanții analizează si
tuația economică din regiune și
perspectivele de cooperare care se
deschid în fața țărilor U.M.O.A.
Delegații din Benin. Burkina Faso,
Cote d’Ivoire, Mali, Niger. Sene
gal și Togo au subliniat în discursurile lor persistenta unor dificultăți economice mari în țările
membre ale U.M.O.A. și nece
sitatea intensificării cooperării re
gionale. Reuniunea precede ședin
ța
Consiliului
ministerial
al
U.M.O.A. pe aceeași temă, pro
gramată pentru zilele următoare.

a fost subliniată necesitatea extinderii și
. normalizării
______
_____
,
dialogului
Nord-Sud pe baze echitabile, în
perspectiva instaurării unui climat
general de dezvoltare economică
și de pace.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
Unite au efectuat miercuri un nou
test cu racheta balistică intercon
tinentală „Trident 2“. Racheta a
fost lansată de la bordul submari
nului „Tennessy". aflat in stare de
lmersiune la circa 50 mile de
Cape Canaveral.

KENYA ȘI ZIMBABWE vor am
plifica colaborarea economică, teh
nică și științifică. în baza unui
acord semnat la Nairobi de repre
______ ... guvernelor
_________________
_
două
zentanții
celor
țări. După cum au declarat miniș
trii de finanțe din țările respective,
noul acord prevede extinderea con
siderabilă a cooperării bilaterale,
permițind statelor semnatare posi
bilitatea valorificării în condiții favorabile a potențialului de care ele
dispun.
MANEVRE. în Australia au
început manevre comune ale for
țelor armate australiene și
ale
unor unități ale S.U.A. sub denu
mirea generică de „Kangoroo-89“.
Manevrele sint cele mai importan
te de după cel de-al doilea război
mondial. La aceste aplicații parti
cipă peste 27 000 de militari, inclu
siv circa 2 300 de soldați și ofițeri
americani, 100 de avioane și eli
coptere de luptă și auxiliare, 30
de nave militare și submarine.

PARLAMENTUL BOLIVIEI s-a
întrunit pentru a declanșa proceTEST. După cum a anunțat un re . dura desemnării noului șef al sta
prezentant al Pentagonului. Statele
tului, dintre candidații cu cele mai

ÎN PREZENT ÎN R.F.G. trăiesc
între 50 000 și 100 000 de purtători
ai virusului S.I.D.A. Oficial sint
înregistrați 33 338 de purtători.
Grav bolnave sint 3 636 de persoa
ne. Pe de altă parte, din 1981,
cind a Început operațiunea de cu
legere a datelor statistice privind
numărul bolnavilor de S.I.D.A., de
această boală necruțătoare au mu
rit in R.F.G. 1 560 de persoane.

multe voturi obținute în scrutinul
prezidențial din mai. Se scontează
pe realizarea unor alianțe între
principalele formațiuni politice eîectorale din țară, în scopul de
semnării unui șef al statului care;
să întrunească majoritatea voturi
lor în parlament. Noul președinte
al Boliviei trebuie să fie desemnat
pînă la 6 august, dată la care ur
mează să se desfășoare ceremonia
Instalării sale oficiale în funcție.

INUNDAȚII. Ca urmare a gravelor inundații ce s-au produs în
ținutul Primorie. a fost scoasă din
funcțiune calea ferată Vladivostok—Habarovsk, principala arteră
de transport din Extremul Orient
sovietic, anunță agenția T.A.S.S.
Au fost luate măsuri de urgență
pentru restabilirea cit mai grab
nică a traficului de pasageri și de
mărfuri pe această magistrală feroviară. Potrivit unui bilanț preliminar, 15 persoane și-au pierdut
viața.

CONVORBIRI. Ministrul egip
tean de stat pentru afaceri exter
ne, Boutros Ghali, și adjunctul
secretarului de stat al S.U.A., H.
Cohen, au început la Cairo con
vorbiri consacrate în principal pro
blematicii africane, transmite agenția M.E.N.A. Au fost abordate
problema datoriei externe care
blochează accesul la dezvoltare al
statelor africane, eliminarea ba
rierelor comerciale și alte aspecte
de natură economică. In context.

drogurilor
HAGA 2 (Agerpres).
— Numărul toxicoma
nilor din Amsterdam
— unul dintre princi
palele orașe olandeze
— este estimat, in
prezent la 7 000—8 000
de persoane, se ara
tă în comentarii ale
presei locale. Acestora

li se adaugă alți pes
te 2 000 consumatori
de droguri, veniți din
străinătate, care consideră că aici piața
narcoticelor este mai
„convenabilă și mai
sigură" decit in celelalte țări vest-europene. Autoritățile —
•■v

care au inițiat o am
plă
campanie
de
depistare a traficanților — par totuși exce
date de subterfugiile
la. care recurge „mafia
stupefiantelor" — co
rupție, prostituție, acte
de violență.

Pentru crearea unei noi ordini economice
în domeniul informafiei
HARARE 2 (Agerpres). — La Ha
rare s-au încheiat lucrările
celei
de-a 10-a reuniuni a Consiliului interguvernamental de coordonare in
domeniul informațiilor și comunica
țiilor al țărilor nealiniate. Partici
panții au adoptat o rezoluție prin
care condamnă monopolul țărilor
occidentale dezvoltate în dome
niul telecomunicațiilor și infor-

mațiilor, ca și încercările aoestor state de amestec In treburile in
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare folosind mijloacele informațio
nale și de telebomunicații. S-a sub
liniat. totodată, necesitatea făuririi
în viitorul cît mai apropiat a unei
noi ordini internaționale și în acest
domeniu.

Perspective sumbre pentru economia britanică
LONDRA 2 (Agerpres). — O în
cetinire drastică a ritmurilor de
creștere a economiei și sporirea nu
mărului șomerilor — acestea sint
perspectivele economiei britanice, apreciază specialiști de la Universi
tatea Oxford și Banca Națională
Westminster, citați de
agenția
T.A.S.S. Potrivit aprecierilor, crește
rea economică va fi în acest an de

2,5 la sută, iar anul viitor la nive
lul de 2,2 la sută, ceea ce înseam
nă mult sub indicele Înregistrat în
1988. în ceea ce privește nivelul șo
majului, potrivit calculelor prezen
tate de specialiști, în cursul acestui
an și in anii următori acesta va con
tinua să crească : în 1991, două mi
lioane de oameni se vor afla in cău
tarea unui loc de muncă.

CAPRICIILE VREMII
VIENA 2 (Agerpres). — în re
giunea austriacă Arlberg, iarna a
revenit in. plină vară, fiind înregis
trate căderi de zăpadă și scăderea
temperaturii. în zonele situate la al
titudine, neaua a format un strat de
circa cinci centimetri. Ninsori au fost
înregistrate și in Alpii elvețieni și
în Bavaria.
LONDRA 2 (Agerpres). — Cea mal
Însorită vară din acest secol se în
registrează în prezent la Londra,
unde serviciul meteorologic a con
semnat în lunile mai, iunie și iulie
939,5 ore de soare, cu 29,5 ore mai
mult decît recordul din anul 1976. în
schimb, temperatura medie a lunii
iulie, de 23,3 grade Celsius, s-a si
tuat sub recordul de acum 13 ani.

DHAKA 2 (Agerpres). — Inunda
țiile provocate in Bangladesh de pu
ternicele ploi musonice continuă să
sporească numărul victimelor și di

mensiunea pagubelor materiale. Po
trivit datelor oficiale, citate de agenția T.A.S.S., pină miercuri se în
registraseră 31 de morți și peste
120 000 de persoane nevoite să-și pă
răsească locuințele, in regiunile din
nordul, nord-estul și estul țării. Am
ploarea calamității este in creștere,
ca urmare a ridicării neîncetate a
nivelului principalelor cursuri de
apă. Gange și Brahmaputra.

ISLAMABAD 2 (Agerpres). —
Ploi torențiale, urmate de puterni
ce inundații și alunecări de teren
constituie caracteristica sezonului
musonic din acest an în Pakistan. în
provincia Frontiera de Nord-Vest,
calamitatea a provocat moartea a cel
puțin 21 de persoane, numai in dis
trictul Hazara, unde sate întregi sint
în prezent acoperite de ape — re
latează agenția China Nouă. Impor
tante suprafețe de culturi agricole
sint grav afectate, iar o serie da
căi de comunicație distruse.

„EXERCIT11“ TRAGICE
Phantom", „F-16V, ,, Tornado",
„Mirage" — avioane militare din
dotarea forțelor aeriene Vest-ger
mane sau ale trupelor americane,
britanice și franceze staționate in
Republica Federală Germania. Zi
și noapte, ele brăzdează spațiul ae
rian al țării, semănind, in exerci
țiile lor de încercări și manevră,
panică in rindul cetățenilor, terori
zați de zgomotul asurzitor al mo
toarelor cu reacție.
Și de-ar fi numai zgomotul...
...Anul trecut, în răstimp de cî
teva luni :
— un „Mirage Fl-CR" al trupe
lor franceze s-a prăbușit intr-o pă
dure din Bavaria, survolind, cu
cîteva clipe înainte de dezastru,
centrala nucleară de la Ohu ;
— un „F-16" al trupelor S.U.A.
„a șters cîteva acoperișuri" în că
derea sa la numai cîțiva kilometri
de centrala de la Philippsburg, afla
tă nu departe de cunoscuta locali
tate Karlsruhe
— trei avioane, care zburau la
mică înălțime în apropierea bazei
americane de la Ramstein, s-au
ciocnit provocind un adevărat mă
cel : 66 morți și 345 de răniți.
„Fapte diverse" ce au zguduit
opinia publică vest-germană. Agen
ția D.P.A. a relatat nu de mult
că in spațiul aerian al R.F.G. au
loc, anual, 700 000 misiuni ale avi
oanelor militare. La aceasta se
adaugă 100 000 de antrenamente la
mică înălțime, însumând 67 000 ore
de zbor. Or, numai anul trecut
s-au înregistrat 33 de prăbușiri ale
unor avioane militare, zburînd la
joasă altitudine, soldate cu moar
tea a 115 persoane. Foruri compe
tente au calculat, totodată, că din
arderea combustibilului in aseme
nea acțiuni militare rezultă cel pu
țin 45 000 tone substanțe nocive, ce
se revarsă anual asupra pădurilor
vest-germane, afectate și așa de o
distrugere pronunțată in urma efec
tului combinat al mai multor fac
tori poluanți.

„Oroarea năpustită din cer, mai
ales in regiunile locuite sau in îm
prejurimile centralelor nucleare,
constituie un spectacol tnspăimînțător ce afectează grav sănătatea
oamenilor — notează revista -Der
Spiegel». Potrivit evaluărilor fac
torilor științifici, efectele acestor
iboruri generează o intreagă pale
tă de maladii : de la afecțiuni ale
auzului, tulburări ale comporta
mentului și creșterea tensiunii
pină la deteriorări ale sistemului
imunitar".
Dezamăgiți de reacția autorități
lor, care au refuzat să dea curi
cererilor de încetare a zborurilor la
mică altitudine, cetățeni din regiu
nile afectate de exercițiile aerie
ne au inițiat ample acțiuni de pro
test. Mișcarea „Inițiativele cetățe
nești", care numără 250 de comi
tete, a ținut de curînd, in orașul
Altenkirchen (Westerwald), o im
portantă adunare populară. Cei
peste 1 000 de participanți au ce
rut guvernului federal să pună
capăt imediat zborurilor la mică
înălțime ale aviației vest-germane
și să negocieze, în același sens, cu
puterile aliate. In landurile Rena.nia-Palatinat și Saar, unde in pri
ma decadă a lunii iunie s-au des
fășurat manevrele N.A.T.O. —
„Central Enterprise", militanta din
aceste grupări cetățenești au înăl
țat deasupra localităților amenin
țate zeci de baloane captive pen
tru a împiedica zborul la joasă
altitudine al aparatelor militare.
Pentru manevrele N.A.T.O. din
toamnă, mișcarea „Inițiativele ce
tățenești" intenționează să extindă
asemenea forme de protest. Mesa
jul lor este limpede : declarațiile
despre destindere trebuie urmate
de fapte concrete, care să aducă
liniștea în spațiul aerian al țării.
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