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A COPIILOR ȚĂRII
în acest an încărcat de bogate semnificații istorice, cînd intr-o atmosferă de puternică însuflețire și mobilizare întregul nostru popor se pregătește să întîmpine, cu noi și rodnice fapte de muncă, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al partidului, sărbătorirea zilei de 1 Iunie — „Ziua internațională a copilului" și a 35 de ani de la crearea primelor detașamente de pionieri în tara noastră întrunește valori de simbol în ce privește preocuparea partidului pentru creșterea și educarea tinerilor și copiilor patriei.tmbrățișînd cu căldură și dragoste copiii patriei, în acest 1 Iunie, societatea noastră dă, o dată în plus. întreaga măsură a grijii permanente fată de cea mai tinără generație a sa. fragede vlăstare ce vor fi mîine, în începutul mileniului III, oamenii maturi ai tării, purtătorii pe mai departe ai idealurilor nobile de libertate, independență, de muncă pașnică și creatoare ale părinților lor, astăzi angajați cu toată ființa, în cea mai deplină unitate, în jurul clasei muncitoare. al partidului comunist, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în grandioasa operă de construire' a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Ca în fiecare an, 1 Iunie oferă milioanelor de copii ai tării, tinerilor, părinților lor, minunatul prilej de a aduce un fierbinte omagiu înțeleptului conducător al partidului și statului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele și îndrumătorul apropiat al tinerei generații, exprimîndu-și cele mai profunde sentimente de admirație și caldă recunoștință pentru prezentul luminos pe care îl trăiesc, pentru înaltul exemplu de revoluționar neînfricat, de patriot înflăcărat și luptător pentru Viitorul comunist al patriei — de care se vor bucura, in primul rînd. copiii, generația de mîine a României. Cu dragoste și aleasă prețuire, gîndurile tuturor copiilor și tinerilor se îndreaptă spre tovarășa Elena Ceaușescu. pentru grija cu care ii înconjoară, pentru activitatea sa neobosită în slujba înfloririi științei, învățămîntului și culturii în țara noastră.în anii socialismului și în mod deosebit după Congresul al IX-lea, de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhitect cutezător al marilor împliniri pe drumul făuririi României moderne, al afirmării puternice a țării noastre în rîndul națiunilor lumii, pentru copiii patriei noastre, pentru tineri în general, au fost create minunate condiții de viată și învățătură. de educare și deplină formare ca oameni și cetățeni, ca viitori constructori de nădejde ai socialismului și comunismului, apărători neînfricați ai libertății si independentei tării.

Poliana CRISTESCU 
președinte al Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor

luptători activi pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a păcti, înțelegerii, prieteniei și colaborării intre națiuni.Marile succese obținute în dezvoltarea economică și socială a țării, în formarea omului nou, înaintat, crescut și educat în spirit revoluționar se regăsesc ’astfel, în mod firesc, în viața fiecăruia dintre membrii societății, în condițiile create pentru consolidarea familiei, pentru creșterea și educarea copiilor,. a tinerilor, pentru asigurarea viitorului națiunii noastre socialiste. Sub semnul, acestui nobil țel, al înaltei răspunderi a secretarului general al partidului față de viitorul României, se înscrie — în mod elocvent — preocuparea pentru asigurarea unei politici demografice corespunzătoare, ce urmărește menținerea tinereții poporului român, dezvoltarea viguroasă a națiunii noastre socialiste. An de an s-au îmbunătățit condițiile de creștere a tinerei generații. printr-o atentă asistentă socială si sanitară. prin dezvoltarea mijloacelor de refacere a sănătății populației si. cu precădere. de ocrotire a familiei, a mamei și copiilor. S-a lărgit și s-a perfecționat rețeaua sanitară, s-au construit noi spitale, policlinici, creșe, grădinițe. Este edificator faptul că un sfert din populația României este cuprinsă in diferite forme de învă- țămint, realitate care subliniază cu tărie preocuparea pentru însușirea de către tinăra generație a celor mai înaintate cuceriri ale științei, tehnicii. ale cunoașterii umane, pentru lărgirea orizontului său politic și cultural. Accesul copiilor la viața culturală, prezența lor în sălile de spectacole și pe scenele acestora sînt dovezi incontestabile ale preocupării societății pentru însușirea de către tinăra generație a valorilor culturii și științei, ale artei și civilizației.Constituie mărturii grăitoare.,. Îîț. acest sens, nu numai indicii de sănătate. de dezvoltare fizică și psihică armonioasă a copiilor și tinerilor patriei noastre sau temeinicia procesului de învățămînt, bogatele cunoștințe acumulate, ci și afirmarea puternică a școlarilor și elevilor din România, a tinerilor noștri în mari concursuri internaționale, cu participant! din numeroase țări, fie in domeniul științelor exacte, fie în domeniul artei sau sportului, impunin- du-se cu autoritate pe primele locuri.în aceste condiții materiale și spirituale, de nevisat pentru copiii multor țări de pe glob și pentru generațiile României care și-au petrecut copilăria în perioada dinainte de 23 August 1944, în climatul de generoasă grijă față de copii, manifestată de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, șoimii patriei, pionierii și școlarii se formează ca oameni înaintați, cetățeni demni ai
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pictură de Cornelia IONESCU 

Să fii copil în România 
înseamnă brațul ne-nfricat 
Sub care crești în libertate 
De-ntreg poporul tău vegheat, 
înseamnă dragoste de țară 
Și-un unic simțămînt sublim, 
Pe care-n inimile toate 
Noi, Ceaușescu îl numim.

©

Prășitul culturilor 
in perioadele optime!

semnul urgenței: încheierea primei prașile

A

Sub
mecanice și manuale la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui, porumb și soia.
Specialiștii să urmărească permanent menține
rea densității optime a plantelor.
Terenurile erbicidate nu trebuie ocolite de sape. 
Zilnic, toate forțele satelor să fie prezente în 
cîmp, la prășit.
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STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI
BULUI, în cooperativele agricole, in procente, pe județe, la data de 

30 mai (pe baza datelor- furnizate de Ministerul Agriculturii)

Epoca premergătoare bornei de istorie de la 23 August 1944 avea și ea expozițiile sale cu realizări... Despre una dintre acestea mi-a povestit în urmă cu aproape un sfert de secol Anghel Gherguș, fost mun7 citor la „Franco-Română" — „Progresul" Brăila de azi. Era prin anii ’30 și ne- gustorimea orașului, patronatul, hai să iasă la vedere cu cele ce sînt in stare să făurească mîinile și mințile muncitoare. Expoziția ori iarmarocul, cum vreți să-i spuneți, se numea „Luna Brăilei". Sigur, tonul în tirgul ad-hoc îl dădeau atunci croitorii ori cojocarii de bundițe frumos înflorate, meșterii cizmelor cu carimbii înalți, vînzăto- rii de limonadă, salep și zahăr candel, tarafurile tocmite din vreme, scrîn- ciobul ori „roata vieții". Marea senzație au produs-o însă cei de la Franco, pre- zentindu-se cu o... locomotivă. O locomotivă fabricată de ei, care pufăia, mergea. E drept că in următorii ani cei de la. Franco s-au profilat numai pe repararea de locomotive. Dar performanța rămîne performanță. în fond, ce voia să spună ea ? Locomotiva meșterită în condiții de tehnică rudimentară a epocii oferea, neîndoios, o idee despre potențialul de gîndi-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe John V. Brennan și Ahmed Hbonss, 

oameni de afaceri din S.U.A.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe John V. Brennan, vicepreședinte executiv al firmei „Global Research", și Ahmed Hbouss, din partea grupului „Tennessee Apparel Corporation of Tullahoma", din Statele Unite ale Americii. care au făcut o vizită in tara noastră.In cadrul întrevederii,. care s-a

desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele aspecte ale colaborării dintre întreprinderi românești de comerț exterior și firmele „Global Research" și „Tennessee Apparel Corporation of Tullahoma" și s-au stabilit noi măsuri în vederea lărgirii acestei conlucrări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se acțio

na în continuare pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor economice româno-americane reciproc avantajoase, pentru încheierea de contracte pe termen lung, care să asigure desfășurarea unei colaborări fructuoase de lungă durată intra cele două țări.La primire a participat Ion Pățan, ministrul industriei ușoare.
Începînd de azi, 1 iunie

Alți 600000 de oameni ai muncii 
beneficiază de majorarea retribuțiilor

Tn pagina a V-a

In toate întreprinderile, in toate ramurile economiei

PLANUL PE PRIMUL SEMESTRU
ÎNDEPLINIT INTEGRAL/

LA TOȚI INDICATORII!Au trecut cinci luni din acest an, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, anul in care va avea loc cel de-al XIII-lea Congres al partidului. Bilanțul activității economice din această perioadă, desfășurată sub semnul hotărîrii unanime a poporului nostru -de a întîmpina aceste evenimente istorice din. viața tării cu succese remarcabile în muncă, este bogat in împliniri, în realizări de seamă in îndeplinirea planului șt an7 gajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Este răspunsul patriotic al harnicei noastre clase muncitoare, al țărănimii și intelectualității, al întregului popor la îndemnurile în- suflețitoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se acționa pretutindeni, în uzine și pe ogoare, pe șantiere și în institutele de cercetare și inginerie tehnologică, cu abnegație, pasiune și spirit revoluționar pentru valorificarea deplină, cu maximă eficiență, a puternicului potențial productiv edificat în anii socialismului, pențpu amplificarea eforturilor în vederea trecerii României socialiste la un stadiu nou, superior de dezvoltare.Am putea prezenta nenumărate fapte semnificative desprinse din cronica marii întreceri socialiste din acest an. După cum se cunoaște, sute de unități economice au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului pe cinci luni la producția- marfă, livrînd suplimentar însemnate cantități de produse deosebit de utile economiei naționale. De asemenea, se cuvin relevate progresele înregistrate în domeniul înnoirii produselor, in gospodărirea resurselor materiale și financiare, în creșterea eficienței economice; multe întreprinderi au înscris, la aceste capitole, zeci și sute de produse noi, cu un înalt nivel tehnic și calitativ, însemnate economii de materii prime, materiale, combustibili și energie, sporuri substanțiale de productivitate, producție netă și beneficii.Sînt succese cu care ne mîndrim, pentru că ele îmbogățesc avuția societății noastre, avuția întregului popor, pentru că ele sporesc venitul național — sursa trainică a progresului necontenit al economiei naționale și a ridicării bunăstării celor ce muncesc. Dar anul 1984 pune în

continuare în fata colectivelor de oameni ai muncii sarcini deosebit de complexe și mobilizatoare, a căror înfăptuire impune o activitate exemplar organizată, întărirea disciplinei și răspunderii la fiecare loc de muncă, astfel încît în fiecare unitate economică rezultatele să se situeze la nivelul maxim al posibilităților. Este o cerință cu atît mai imperioasă dacă avem în vedere că în perioada care a trecut din acest an în unele sectoare s-au acumulat o serie de rămineri în urmă la unii indicatori de plan, care au influențat nefavorabil rezultatele pe ansamblul economiei. Interesele economiei naționale, ale noastre, ale tuturor, impun în prezent, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a Consiliului National al Oamenilor Muncii, „să tra
gem concluziile necesare pentru a 
acționa cu toată hotărirea in vede
rea lichidării răminerilor in urmă, 
pentru îndeplinirea încă in primul 
semestru al acestui an — deci pînă 
Ia sfirșitul lunii iunie — a planului, 
în toate sectoarele și la toți indica
torii".' ■} în -spiritul acestor înalte exigențe, 
luna iunie se înscrie ca o perioadă 
decisivă pentru indcplinirea in bune 
condiții a planului și angajamente
lor pe primul semestru al anului. Iar faptele atestă că pretutindeni, în toate unitățile economice există reale posibilități ca în această ultimă lună a primului semestru să se obțină rezultate superioare în producție, la nivelul sarcinilor de plan și al angajamentelor asumate în întrecere. Esențial este ca fiecare colectiv de oameni ai muncii să se preocupe în cel mai înalt grad de modul în care este folosit, marele potențial productiv de care dispune în prezent economia noastră națională, ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se acționeze cu deosebită grijă și răspundere pentru gospodărirea rațională, cu maximă eficiență, a resurselor materiale și energetice.Un prim obiectiv al eforturilor ce se cer depuse în această privință trebuie să-1 constituie realizarea rit
mică și integrală a planului produc
ției fizice și, pe această bază, a pla
nului producției-marfă și la export. In această privință, un lucru trebuie să fie clar înțeles: nerealizările, ori-

cît de mici ar fi ele, nu pot fi admise sub nici un fel și, cu atît mai mult, nu pot fi acoperite cu justificări. Toate produsele, toate sortimentele au un rol bine determinat în mecanismul echilibrat al planului, al dezvoltării economiei naționale și, ca atare, ele trebuie realizate în cantitățile prevăzute și livrate beneficiarilor la termenele stabilite în contracte. După cum sublinia secretarul general al partidului — 
economia națională are nevoie de o 
realizare reală a producției fizice, a 
producției materiale, care să asigu
re condițiile necesare înfăptuirii 
programului de dezvoltare a patriei 
în actuala etapă, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al poporului. In lumina acestei cerințe, o maximă concentrare de forțe se impune mai ales în întreprinderile unde există anumite rămineri în urmă în realizarea producției fizice la un sortiment sau altul, colectivelor acestor unități revenindu-le obligația de a nu precupeți nici un efort pentru a recupera integral restantele în luna iunie.In cadrul preocupărilor organelor șl organizațiilor de partid, ale organelor de conducere colectivă pentru înfăptuirea acestui obiectiv, o aten
ție deosebită se cere acordată reali
zării programului de dezvoltare a 
bazei energetice și de materii prime 
a țării. în această privință, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, sarcini deosebite revin atît oamenilor muncii din industria minieră și petrolieră, cit și celor din domeniul geologiei. Cu toții sînt chemați să acționeze susținut, cu hotărire și înaltă răspundere pentru recuperarea nerealizărilor din primele luni, astfel încît pe întregul an să se înfăptuiască integral prevederile planului privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime. După cum s-a precizat în repetate rînduri. în acest sector nu există nici o limită în depășirea planului, orice producție suplimentară fiind binevenită. contribuind la progresul economic al tării.Indiscutabil, eforturile ce trebuie să se depună în luna iunie pentru recuperarea restantelor si realizarea integrală a planului. la producția fi» 
____________________  Ilie ȘTEFAN 
(Continuare în pag. a Il-a)

40 DE ANI DE MARI IZB1NZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

BRAȚUL PUTERNIC AL UZINEI 
PE MARILE ȘANTIERE ALE PATRIEIre și creație — zestrea de aur dintotdeauna a clasei noastre muncitoare. Un potențial care aștepta doar clipa istorică prielnică să-i deschidă porțile afirmării.Neuitatului August 1944 i-a revenit această misiune cu adevărat istorică.Prin anii ’70, Anghel

automată, numerică ori cu regim de lucru programat. Oameni entuziaști, cu gin- direa în continuă mișcare, anticipau prin ideile puse in operă nașterea uneia dintre cele mai moderne secții de aici — hidraulică grea.Uzina se pregătea pentru
Constructorii de excavatoare 

românești pe drumul 
performanțelor tehnice

Gherguș era de-acum la pensie. A avut însă șansa să vadă cu ochii lui cum întinerește uzina așezată în cartierul cu numele de alint al orașului : „Brăilița". Ciocanul și daianul din ca- zangerie — scule de bază, aici — începuseră să iasă și ele la pensie, locul lor fiind luat de ciocanele pneumatice, aparatele de sudură automată, controlul uriașelor cazane cu raze gamma ori X. La turnătorie, un cuptor Siemens- Martin își alătura și el șarja atîtor șarje de debut sub arcul de împliniri ale acestor patruzeci de ani. La mecanică ușoară ori mecanică grea se aduceau primele utilaje cu comandă

un salt decisiv. Ce nume purta acesta 1 Un nume format din două cuvinte : excavatorul românesc. Două cuvinte și un singur oraș : Brăila. Brăila — cetatea de scaun a acestui ■utilaj devenit pretutindeni termen de neinlocuit în ecuația progresului epocii moderne. Muncitorul amintit la începutul acestor ’rînduri a fost prezent — cu bucuria și cu strădania sa — la realizarea excavatorului cu seria zero, care inaugura un nou drum de creație tehnică.— Excavatorul avea cupa de 0,5 metri cubi și fusese înzestrat cu acționare mecanică, pe cabluri. N-arăta probabil grozav de frumos,

dar nouă ni se părea că este. I-am însoțit drumul pină la platforma de încercări ; lip ! lip ! făceau ga- lenții noștri pe aleea pietruită și fiecare aveam lumina sărbătorii în inimă, în suflet. Reușisem !Pot fi alăturate cele două „senzații" — cea a locomotivei și cea a excavatorului ? Și da. și nu. Da, pentru că amindouă au avut calitatea de certe reușite tehnice. Calitatea de martori în timp, probînd inteligența tehnică, vocația u- nor oameni dăruiți definitiv tehnicii. Nu, pentru că faptul petrecut, la tirgul, din anii ’30 a rămas ca. o izbîn- dă izolată în istoria uzinei. O dată declanșată, competiția excavatorului românesc a continuat cu tenacitate. Strategia făuririi acestui utilaj, atit de solicitat în această epocă de mari întemeieri socialiste, a fost gîndită pe termen lung. Ea este parte firească ditj opera de anvergură, de industrializare socialistă a patriei, operă inițiată de Partidul Comunist Român, săvîrșită prin munca și puterea de creație a întregului popor. O strategie a modernizării care a descătușat energii, a dat cale li -
Iile TANASACHE

(Continuare în pag. a H-a)

Platforma de încercare a utilajelor făurite de cunoscuta uzină brăileană - 
„Progresul". De aici au plecat, în ultimele decenii, spre marile șantiere 
ale patriei, „bateriile" de excavatoare, de dragline românești, părtașe 
la numeroase ctitorii din epoca de mari construcții, inaugurată de cel 

de-a! IX-lea Congres al partidului
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GRĂBIȚI PRĂȘITUL FLORII-SOARELUI!

Stadiul executării prașilei a doua 
in cooperativele agricole din zona I 

în seara zilei de 30 mai

Județul
Suprafața 
cultivată— in hectare —

Eforturile susținute ah minerilor

Dolj
Oii
Teleorman
Giurgiu
Sectorul agricol 

Ilfov
Ialomița
Călărași
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Timiș

32 897
29 560
43 400
22 920

4 300
29 643
13 440
37 900
16210
27 800
22 000

3 800

să fie sprijinite

Suprafața prășită

In unitățile agricole din județul Olt se acționează intens la întreținerea 
culturilor : prășitul porumbului la C.A.P. Slătioaro

JS

mecanic manual
- în procente -

(Pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

VASLUI CLUJ

0 zi mai devreme, recoltă mai mareMobilizati de organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din agricultura județului Vaslui participă în număr mare la lucrările de întreținere a culturilor. în pofida precipitațiilor dese care cad. prima prașilă la sfecla de zahăr s-a executat pe întreaga suprafață manual și în proporție de 27 la sută mecanic. iar la floarea-soarelui — mecanic pe toate cele 16 570 hectare și manual pe 95 la sută. în multe unități a început și prășitul porumbului pentru boabe. Cele mai bune rezultate la întreținerea culturilor au unitățile din consiliile agroindustriale Huși. Banca. Birlad. Dimitrie Can- temir. Fălciu, Murgeni și Zorleni. Prezentăm cîteva secvențe de Ia fața locului, care ilustrează modul responsabil în care se lucrează în a- ceste zile în unități din consiliul agroindustrial Huși.La revărsatul zorilor. în comuna Lunca Banului se aflau în cîmp peste 1100 de cooperatori și alti oameni ai muncii. încă pe drum, președintele consiliului agroindustrial. Ion Netedu. ne informează că nu cu mult timp în urmă lucruri}* jstăteau chiar atît de bine. însăle nu . prin țnăsurile organizatorice și politice adoptate. în prezent, practic toți locuitorii comunei participă la prășit. „Am acționat în primul rînd. ca să spun așa. la rădăcina lucrurilor, pentru convingerea oamenilor — ne spune dînsul. Le-am arătat cît de important este pentru nivelul recoltei. deci și pentru veniturile lor, ca lucrările de întreținere să fie efectuate exemplar". Drept rezultat, culturile simt bine întreținute.„Buruienile sînt acum la noi cei mai mari dușmani ai plantelor — ne spune Virgil Ioniță. președintele C.A.P. Pogănești. Au apă destulă, iar cu căldura asta cresc văzînd cu ochii. De aceea, noi am mobilizat si participă efectiv la prășit întreaga suflare a satului. Lucrînd pe echipe, în acord global, cooperatorii dovedesc o și mai mare răspundere pen-

tru recoltă. Am terminat prima prașilă manuală pe toate cele 200 hectare cu sfeclă de zahăr, iar acum am trecut la a doua prașilă. Forțe importante sînt concentrate la porumbul pentru boabe, unde lucrează șase echipe, totalizînd 340 de oameni. Plantele sint încă firave. întrucit a- ceastă suprafață nu e erbicidată și o năpădesc buruienile, intervenim imediat prin prașile manuale".Ne oprim și pe ogoarele împîn- zite de oameni ale uneia din cele două cooperative agricole din Huși. Orășenii la prășit ? — întrebăm.„Exact — ne răspunde prompt Aneta Slivneanu. primarul orașului. Datorită măsurilor întreprinse de comitetul orășenesc de partid, in afară de membrii cooperatori din cartiere. participă zilnic la întreținerea culturilor prăsitoare peste 2 300 de oameni ai muncii care lucrează în întreprinderile industriale, cooperație și instituții. Suprafețele respective sînt muncite in acord global. Orice zi cîștigată la prășit înseamnă recolte sporite la toamnă. Și asta este atît în avantajul cooperativei. cît și al oamenilor, care obțin însemnate cîștlguri suplimentare". La G.A.P. Huși, președintei^ unității. Niță Bahnaru. și inginerul- șef Filomela Dumitrache controlează zilnic, cu aceeași exigență, nu numai lucrările efectuate de cooperatori. ci și pe cele executate de muncitorii de la întreprinderile din oraș, neadmitînd nici o abatere de la normele agrotehnice.Sint numai cîteva exemple ce demonstrează că, în unitățile din consiliul agroindustrial Huși, cuvintele de ordine în aceste zile sînt calitatea și operativitatea, două cerințe esențiale Ia executarea lucrărilor de întreținere a culturilor de care răspund deopotrivă specialiștii, conducerile cooperativelor agricole, toți oamenii muncii de la sate.
Petru NECUEA
corespondentul „Scînteii"

Mulți oameni harnici,
dar și manifestări de comoditate

Culturi de porumb cu... goluri

de unitățile colaboratoare
din iarna și creat între- serioase

In unitățile agricole 
din județul Teleorman 
se cultivă peste 110 000 
hectare cu porumb. 
Pe suprafețele respec
tivă se află in plină 
desfășurare lucrările 
de întreținere. Dar, in 
timp ce in majoritatea 
unităților agricole se 
acordă o atenție deo
sebită calității acestor 
lucrări și mai 
asigurării 
optime a 
există și situații con
trastante. La coopera
tiva agricolă din Dra- 
cea, pe cea mai mare 
parte a celor 870 hec
tare, porumbul, bine 
îngrijit, se dezvoltă 
frumos. Totuși, pe sola 
nr. 5, cu o suprafață 
de 70 hectare, împre
ună cu președintele 
consiliului agroindus-

l ales 
densității 
plantelor,

(Urmare din pag. I)

trial, tovarășul lones- 
cu Gheorghe, consta
tăm că pe anumite 
porțiuni porumbul nu 
a răsărit. Mai exact,

Un semnai 
din județul 
Teleorman

plantele alternează cu 
locuri goale. Cauza ■ 
este una singură : ca
litatea necorespunză
toare a semănatului. 
Normal ar fi fost ca, 
imediat ce plantele au 
început să răsară, go
lurile să fie completa
te cu boabe germina
te. Dar nu s-a proce
dat așa. Abia la inter-

venția președintelui 
consiliului agroindus
trial s-au luat măsuri 
pentru asigurarea den
sității optime la hectar 
și sancționarea celor 
vinovați. Nu ar fi fost 
nevoie de această in
tervenție dacă pre
ședintele cooperativei, 
Vasile Vișan, ingine
rul-șef Paul Miloș ți 
celelalte cadre de 
conducere ar fi verifi
cat flecare solă și ar 
fi luat măsuri operati
ve, acolo unde era ca
zul, pentru comple
tarea golurilor. Nu 
este prea tirziu pentru 
ca peste tot să fie con
trolate lanurile spre a 
se putea asigura densi
tatea optimă. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

în ultima parte a lunii mai a plouat zilnic in aproape toate localitățile județului Cluj. Ploi bune, cum spun țăranii, ploi de mai, de care cîmpul are nevoie, favorizînd dezvoltarea viguroasă a culturilor. Dar pentru a se obține producții record nu este suficientă numai o ploaie bună, venită la timp, ci se cere, totodată, ca fiecare cultură agricolă să fie prășită la timp, ori de cite ori este nevoie, pentru ca buruienile să nu dij- muiască recolta. Conducerile unităților agricole, specialiștii, țăranii cooperatori și alți locuitori ai satelor din județ au înțeles această cerință și folosesc orele bune de lucru la întreținerea culturilor. Chiar și în zilele cînd a putut intra trate forțe turi de mii ratori participă la aceste lucrări, în timpul liber, un mare număr de oameni ai muncii care lucrează în întreprinderile și instituțiile de Ia orașe și domiciliază în comune.Marți m-am deplasat în mai multe unități agricole din județ. Fiind o zi în care a plouat mai puțin, s-a lucrat de dimineață și pînă seara tîrziu. Pe terenurile cooperativei agricole Co- jocna se aflau la prășitul sfeclei de zahăr, porumbului și bobului peste 400 cooperatori. Inginerul-șef Florin Moldovan, care se afla în cîmp. ne spune că în acest an unitatea cultivă o suprafață mare cu prăsitoare. Pentru întreținerea acestor culturi, oamenii satului nu pierd nici o oră bună de lucru. Mai întîi, forțele au fost concentrate la prășitul sfeclei de zahăr pe cele 150 de hectare. După prima prașilă, o mare parte din oameni au trecut la prășitul porumbului, iar unii au început prașila a doua Ia sfecla de zahăr. Vorbindu-ne despre cooperatori, inginerul-șef ne-a prezentat două brigăzi fruntașe, una condusă de Gergely Ileana și cea de-a doua — de Ilie Nemeș, care sînt neîntrecute la prășit. Aceste brigăzi, ca și altele de la fermele vegetale au efectuat lucrări de bună calitate. respectind densitatea stabilită. La sfîrșituî zilei am aflat că din cele 842 hectare cultivate cu porumb au fost prășite 210 hectare manual și 155 hectare mecanic. Am văzut, totodată. și unele parcele neprășite. Formațiile cărora le-au fost repartizate nu s-au prezentat la lucru. Primarul comunei, Vasile Pop. care ne însoțea, și-a notat aceste stări de lucruri pentru a discuta cu conducerea cooperativei agricole. Ne-a asigurat că vor fi luate măsurile necesare ca la lucrările de întreținere a culturilor să participe zilnic toți oamenii satului.în aceeași zi. Ia cooperativa agricolă Apahida, peste 240 cooperatori și 30 de muncitori din întreprinderile clujene, majoritatea ceferiști, se aflau în cimp. la prășitul porumbului, cartofilor și legumelor. Președintele cooperativei agricole, loan Gîr- biceanu, releva faptul că ceea ce asigură un ritm bun de lucru este răspunderea cu care oamenii au înțeles ca prașila manuală să fie făcută fără întîrziere și de bună calitate, deoarece buruienile cresc ploaie.

plouat, în orele cînd s-a in cimp au fost concen- însemnate la prășit. Ală- de mecanizatori și coope-

acum, după foarte repede și împiedică
beră ideilor novatoare, a demonstrat că in uzina unde muncitorul este proprietar, producător, beneficiar orice prag de performanță poate fi atins....1973. Anul în care începe să producă în serie noua fabrică de excavatoare construită la „Progresul“-Brăi- la în urma unui dialog de lucru al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu muncitorii de aiti. Citim in coloana de ziar din 10 octombrie a aceluiași an : „Pe 
platoul de încercare a pro
duselor are loc o demon
strație cu cele mai noi ti
puri de utilaje de construc
ții, mașini de înaltă tehni
citate și productivitate. 
Secretarului general al 
partidului ii este prezentat 
prototipul excavatorului cu 
cupa de 1,2 metri cubi, des
tinat lucrărilor pe mari 
șantiere, în primul rînd 
pentru Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. In vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin, specialiștii întreprin
derii, în colaborare cu cei 
de la Nicotină — Iași, lu
crează la alte două utilaje

pentru Canal : motogredere și motoscrepere de 170 cai 
putere,, iar pe planșetele 
proiectanților se află proto
tipul excavatorului cu cupă 
de 3,2 metri cubi. Secreta
rul general al partidului 
cere proiectanților, con
structorilor de mașini brăi- 
leni realizarea și introdu
cerea in fabricație, în cel 
mai scurt timp, a excava
torului de mare capacitate"....1984, mai, la moderna fabrică de excavatoare. Evocăm împreună cu directorul acestei unități componente a marii uzine brăile- ne, ing. Costică Coarcă, episodul gravat în memoria colectivului.— Eram acolo, pe platforma de încercări...Ca un adaos la mărturia sa, Costică Coarcă ne arată o placă nichelată pe care apa tare a săpat cuvintele : „Primul excavator hidraulic tip P.601, cu seria 20 201, executat în fabrica de excavatoare la 46 de zile de la punerea ei în funcțiune, a ieșit de pe banda de montaj". Semnează textul gravat în metal : „Excavato- rist : Cristian Stoian. Maistru montaj generaj : Ion Manea. Ingineri șefi de sec-

ție : Marian Spînu, Vasile Mutu, Costică Coarcă, Flo- rea Mălăin".— Au trecut unsprezece ani de la acea întilnire de lucru a secretarului general al partidului cu structorii con- de mașini brăi- leni. Cum a acționat uzina
țării, în primul rînd. Ei bine, de cițiva ani fabricăm curent excavatoare cu cupa de 8—10 metri cubi. Adevărate uzine pe roți, cu o productivitate de 1 000 metri cubi pe pră. Unele dintre acestea au lucrat pe șantierele Canalului Dună-

dezvoltarea plantelor. Munca este, după cum aveam să vedem, bine organizată. Cooperatorii știu ce au de făcut. Ei pleacă de dimineață la lucru in cimp și se întorc seara tîrziu. Echipele conduse de Rozalia Gocan, Maria Maier. Cornelia Pascu au reușit să prășească in fiecare zi suprafețe mari. Seara s-a consemnat că s-a terminat prășitul cartofilor pe toate cele 130 ha, iar porumbul a fost prășit mecanic pe 185 hectare și manual pe 220 hectare. Se lucrează bine și la cooperativele agricole Jucu, Dezmir, Deuș, Chinteni. Am putea spune că nu este unitate agricolă din județ unde, în ultimele zile, cu toate că a plouat, să nu se fi luat măsuri, așa cum a indicat comandamentul județean pentru agricultură, pentru a se asigura participarea locuitorilor satelor la întreținerea culturilor, pentru a se recupera rămînerile în urmă și intensifica prășitul la toate culturile.Numai că în timp ce în cooperativele agricole prima prașilă manuală la porumb a fost executată pe 31 la sută din suprafață, iar cea mecanică pe 10 la sută, în întreprinderile agricole de stat aceste lucrări sînt întîr- ziate, efectuîndu-se în proporție de numai 14 și, respectiv, 13 la sută. După ploi, porumbul crește viguros peste tot. De aceea, peste tot trebuie să fie executate în ritm intens lucrările de întreținere.
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

Excesul de precipitații primăvara acestui an a prinderii miniere Horezu greutăți în desfășurarea normală a activității și. implicit. în realizarea sarcinilor la extracția de lignit. Dar nu este mai puțin adevărat că aceste cauze de ordin obiectiv s-au im- binaț cu deficiente în organizarea și desfășurarea producției care, mai mult chiar decît precipitațiile, au influențat negativ activitatea din a- cest bazin carbonifer.— Datorită ploilor, cu aproape două luni în urmă a avut Ioc o alunecare masivă de teren, magistrala de benzi fapt ce a determinat porară din funcțiune tețu. una dintre cele te capacități de producție din întreprinderea noastră — ne spune tovarășul Ion Roșianu. secretarul comitetului de partid, tuații, s-a stabilit trebuia făcut pentru refacerea traseului de benzi, s-a elaborat un program cu termene și responsabilități concrete.Din păcate, cei investiți cu răspunderea de a remedia avaria n-au acționat cum se cuvine, nerespectind soluțiile tehnice stabilite. De aceea, cariera Oltețu continuă să nu producă lignit.Restanța de producție se ridică acum la 140 000 tone. Această rămi- nere în urmă putea fi însă prevenită dacă în celelalte sectoare se lucra in flux continuu. în ordine și disciplină. Un argument important în această privință îl reprezintă gradul ridicat de dotare tehnică al tuturor locurilor de muncă. Dacă se foloseau corespunzător utilajele moderne, de mare randament, de care dispun toate exploatările și minele, puteau fi suplinite nerealizările din cariera Oltețu. Gradul lor de utilizare în primele patru luni din acest an a fost însă, in medie, de numai 73,4 la sută.Nu vom intra în detaliile cauzelor care au influențat negativ îndeplinirea planului de extracție a lignitului. ele fâcîrid. dealtfel, obiectul unei analize aprofundate în plenara comună a comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii care a avut loc recent. Socotim însă util să insistăm asupra măsurilor și acțiunilor ce se impun a fi aplicate neîn- tîrziat pentru recuperarea restanțelor. cu atît mai mult cu cit. începînd din cel de-al treilea trimestru al anului, producția zilnică de lignit a întreprinderii urmează săijse țlubleze fată de realizările anului 5 precedent.— Deocamdată, prin măsurile stabilite urmărim cu prioritate atingerea vitezelor de avansare planificate în ab'atajele celor patru mine, prin folosirea la capacitatea maximă a combinelor cu care au fost dotate patru din cele șase fronturi de lucru — ne-a precizat inginerul Vasile 
Ogherlaci, directorul întreprinderii, în egală măsură, am trecut la inten-

avariind transportoare, scoaterea tem- a carierei 01- mai importan-
în fata acestei si- concret tot ceea ce

sificarea lucrărilor de descopertare în vederea creșterii nivelului producției de lignit exploatabil în carierele Panga. Berbești-Nord și Cerna. De asemenea. în maximum două luni vom deschide o nouă carieră în vecinătatea minei Alunu. care să preia sarcinile microcarierei Oltețu, afectată de alunecările mari de teren.— Cum se acționează pentru repunerea în funcțiune a magistralei de benzi transportoare și, implicit, a celei mai mari exploatări de suprafață din acest bazin carbonifer, cea de la Oltețu ?— Pentru a ieși cît mai degrabă din imoas — ne răspunde inginerul Gheorghe Niță, directorul Antreprizei de construcții și montai minier Alunu — am trecut la aplicarea unei soluții provizorii, respectiv la realizarea unui nou traseu de benzi care să evite zona alunecărilor de teren. Pe această cale, estimăm ca

va exploatări și mine din cadrul bazinului carbonifer Berbești-Alunu si am remarcat responsabilitatea și exigenta cu care sînt abordate problemele majore ale producției.— Din cuvintarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Consiliului Muncii, am îndemnurile oamenilor muncii din toate sectoarele economice de a face totul pentru îndeplinirea exemplară. în condiții de înaltă eficientă și calitate, a sarcinilor de plan pe acest an — ne-a spus maistrul Gruia Oprișor, șeful minei Cucești. Pentru a ne realiza aceste sarcini, am intensificat lucrările de pregătire si am sporit vitezele de înaintare pe planurile înclinate și galeriile 420-est. 401-b și 409-est. în vederea conturării, încă de luna viitoare, a abatajelor 619 și 620. primul urmînd să fie dat în exploatare încă la începutul trimestrului III a.c. In acest scop, pe galeria 409 am montat o combină cu ajutorul căreia vom asigura creșterea vitezei de înaintare peste nivelul planificat.Nu este mai puțin adevărat că minerii din acest bazin carbonifer sînt puși în situația să facă față și unor greutăți datorate, mai ales, lipsei de receptivitate din partea unor colaboratori. Pentru exemplificare, semnalăm cîteva situații :— numeroase buldozere, complexe mecanizate și combine de abataj au devenit inutilizabile datorită lipsei, și încă de multă vreme, a unor piese de schimb ;— furnizorii de utilaje șl mașini trebuie să înființeze neîntîrziat stații service cu ajutorul cărora să a- sigure funcționarea unor excavatoare, buldozere ș.a. aflate în perioada de garanție ;— Consiliul Național al Apelor trebuie să intensifice lucrările de regularizare a riurilor Tăriia și Cerna pentru a permite realizarea unor importante obiective de investiții, cum sint platformele de depozitare și liniile de cale ferată pentru transportul cărbunelui ;Direcției regionale C.F.R. Craii revine obligația să reparti- cea de-a doua locomotivă în Popești, spre a urgenta opera- de manevră și de expediere a

la recenta Plenară a Național al Oamenilor reținut orientările și mobilizatoare adresate

Astăzi, relatări de Ia Întreprinderea minieră Horezu
lucrările de descopertări să fie reluate pînă la 15 iunie a.c. Tot aici am concentrat forte sporite în scopul terminării montajului celui de-al doilea excavator cu rotor de 1400 metri cubi pe oră. cu ajutorul căruia se vor putea recupera intr-un timp scurt restanțele la aceste lucrări și se va intra pe frontul cărbune.Din discuțiile cu mai multi șefi exploatări și sectoare miniere, specialiști și mineri, am desprins concluzia producția 
rate pină 
tru dacă 
toate forțele, pentru :© urgentarea lucrărilor de aseca- re. în vederea prevenirii creșterilor de presiune pe planele înclinate și pe abataje. întrucit pină acum nu s-a acordat atenția cuvenită acestui gen de operații, s-a ajuns în situația ca la mina Berbești-Pilot să se lucreze pe un singur abataj, față de trei cîte sînt date în exploatare ;

O asigurarea asistenței tehnice in toate schimburile, sarcină pe deplin realizabilă, știut fiind că fiecare șef de sector are unu-doi adjuncți. în afara celorlalte cadre tehnice repartizate Ia toate exploatările ;
O terminarea grabnică va pregătirilor la noile abataje, care să permită introducerea și montarea complexelor mecanizate mari, utilaje procurate

- țe luni, dar nefolosite actuală*! ; r ,
O întărirea ordinii și fiecare punct de lucru, guroasă a prevederilor sistemului de lucru în acord global — cerințe impuse de numărul relativ ridicat de absente și învoiri nejustificate, cu efecte directe asupra atingerii randamentelor planificate pe fiecare post în parte.Am trecut zilele trecute pe la cîte-

dede cu
că rămînerile în urmă Ia 
de cărbune pot fi recupe- 
la sfîrșituî acestui trinies- 
se va acționa imediat, cu

de înălțimi de mai mul- pînă la oradiscipli'nei.îa aplicarea ri-

iova zeze gara țiile vagoanelor încărcate cu lignit.Aplicarea ultimelor două măsuri nu mai îngăduie nici o aminare dacă se. are în vedere, că la ora actualei s-au adunat in depozitele întreprinderii miniere Horezu peste 350 000 tone cărbune, ceea ce reprezintă sarcinile de producție fizică și. respectiv. de livrare spre termocentralele patriei pentru aproape două luni.
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

terenurile C.A.P. Găneasa - Olt Fotografii : E. DichiscanuPrășitul florii-soarelui pe

Ia fața locului a secretarului general al partidului cu muncitorii de la „Pro- gresul“-Brăila. Și astfel, mai întîi pe hirtia de calc, apoi în halele uzinei, draglinele hidraulice de 0,7, de 1,6, de 2,5 și în final de 8 metri cubi au prins să pă-

(Urmare din pag. I)

Co-portul unde consumat drama timp potrivnic

II

zică pe primul semestru al anului trebuie însoțite, în fiecare unitate economică, de acțiuni stăruitoare pentru îndeplinirea exemplară, in 
condiții de înaltă calitate, a expor
tului, pentru obținerea de rezultate 
cit mai bune in ridicarea producti
vității muncii, reducerea consumuri- 

și energetice, pentru 
susținută a eficienței

făurită in din și-a intr-un omului. Cu ciți ani, ori zeci de ani s-ar fi aminat desă- virșirea monumentalelor opere hidrotehnice pe Lotru, Olt, Someș, Dunăre, Șiret, dacă s-ar fi apelat
Brațul puternic al uzinei pe marile șantiere ale patriei

>

pentru îndeplinirea programului conturat la fața locului ?— Așa cum știu muncitorii să-și respecte cuvîntul dat. Adică, exemplar. La vizita de lucru din 1973, de exemplu, prezentam prototipul excavatorului cu cupa de 1,2 metri cubi. Azi fabricăm aproximativ 350 de bucăți pe an din această serie necontenit modernizată. E un utilaj robust, de înaltă tehnicitate, care merge bine și la export. Pe planșetele proiectanților se afla atunci excavatorul cu cupa de 3,2 metri cubi. Destinat marilor șantiere ale

Neagră. Altele se exploatările de de la Rovinari, a bituminoase de la în Călimani, pre- și în numeroase țări.
re-Marea află la cărbune șisturilor Anina, i cumStrădania non-stop pentru diversificarea gamei excavatorului românesc, înfățișat inginerește de către interlocutorul nostru în vecinătatea liniei de montaj general, a fost preocuparea la ruitoare, de pentru nașterea dragline hidraulice. Utilajul acesta, mult solicitat de constructori, are ca punct de pornire tot o consultare

însoțită de fel de stă- pasionantă familiei de

răsească, rînd pe rînd, locul de geneză, intrînd ca niște ostași disciplinați ai tehnicii moderne în diferite fronturi ale construcției socialiste : lă Canal, in marile sisteme de irigații ale țării etc.Prin tot ceea ce produce, uzina brăileană își prelungește brațul ei puternic, fiind părtașă la numeroase ctitorii din epoca de mari construcții inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Să deschidem aici o paranteză și să ne imaginăm doar o clipă viața trepidantă a șantierelor țării fără ajutorul tehnicii

doar la hîrleț, lopată și tîrnăcop ? Cîte sute de mii de brațe ar fi fost necesare pentru a Canalului pe care draglinele contul epocii prezente, de cutezătoare proiecte transformate in realitate pe tot cuprinsul țării ? Cine ar fi îndrăznit să reteze Căli- manul în căutarea zăcămintelor de sulf, ori Să deschidă front de luptă în cimpia de cărbune a Rovinarilor fără tehnica de proveniență brăileană ? Cîte decenii — poate chiar secole 1 — ne-ar fi trebuit ca să în

disloca pămîntul în timpul record excavatoarele, și l-au trecut în epocii cutezătoare

noim din temelii satele și orașele patriei, să clădim atita pentru viața omului, dacă am fi fost lipsiți de mijloacele cu care tehnica românească ne-a obișnuit in acești ani ? Sint întrebări care ne ajută să măsurăm exact drumul de mari edificări in cele patru decenii de libertate. Răspunsurile conturează însăși dimensiunea uriașă a operei de edificare socialistă.Stăm de vorbă pe platoul de încercări al excavatoarelor și draglinelor românești cu maistrul Ion Manea. într-un fel, destinul său a curs paralel cu destinul fostului muncitor al uzinei Anghel Gherguș. Acesta din urmă, cum a- minteam, mai păstra încă vie in memorie imaginea expoziției din anii '30, din cadrul „Lunii Brăilei", cînd muncitorii de la Franco au săvîrșit isprava cu locomotiva... Ion Manea, in schimb, a participat la diverse expoziții și tirguri internaționale din cele peste 60 la care, în ultimele trei decenii, a fost prezent și excavatorul românesc. Maistrul își însoțește afirmația cu un argument :

excavatorul „made in la“ și-a croit pînă Brăi- acum vad în peste 40 de țări ale lumii, între care Republica Federală Germania, Franța, Iugoslavia, Egipt, Cehoslovacia, Australia, țări din Africa, Asia, America Latină etc. Competiția nu-i deloc ușoară nici pe piața excavatorului • -virstă este cu puțin peste 80 de ani. Excavatorul de mare capacitate, avind cupa de 8—10 metri cubi, se realiza pînă acum cițiva ani numai in cîteva țări industrializate. România a cutezat și și-a înscris și ea numele pe această listă a elitei în ramura utilajelor de excavat. Gigantul care părăsește porțile uzinei de azi este de 34 de ori mai puternic decît întîiul excavator însoțit cu bucurie de lipăitul gaienților spre platoul de încercare.Momentul este păstrat cu grijă în arhiva sentiment-- lă a uzinei brăilene. El este un reper — unul din nenumăratele și emoționantele repere ale cutezanței tehnice românești, care de patruzeci de ani trăiește timpul de aur al afirmării.

— a cărui

lor materiale 
creșterea mai 
economice.Hot.ărîtoare obiective de economică sînt efortul organizatoric al fiecărui colectiv, răspunderea cu care se va acționa în fiecare atelier, secție și, întreprindere pentru folosirea intensivă, la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice. întărirea ordinii și disciplinei in muncă, astfel incit nici un minut din timpul productiv să nu se irosească. Totodată. acțiunile ce se Întreprind în această direcție trebuie să vizeze programarea judicioasă a fabricației pe zile și decade, organizarea mai bună a schimburilor de lucru, concomitent cu asigurarea unei asistente tehnice corespunzătoare, cu repartizarea riguroasă a sarcinilor pe formații de lucru și pe membrii acestora și urmărirea permanentă, zi de zi. a realizării lor. Deosebit de important pentru a impulsiona buna organizare, creșterea răspundere, de ordine în toate unitățile este guroasă a principiilor buție. a acordului global. în spiritul reglementărilor legale exigentelor formulate partidului.

Primul semestru să 
fiecare unitate economică cu rezul
tate maxime în îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii ! Este obiectivul central, primordial care poate si trebuie să fie înfăptuit de toate colectivele de oameni ai muncii pentru că dispunem de tot ceea ce este necesar. in această privință, pentru că în conștiința noastră de proprietari, producători și beneficiari s-a înrădăcinat adine convingerea că tot ceea ce am realizat în România socialistă sub conducerea partidului nostru comunist este rodul muncii întregului popor și aparține întregului popor.

în realizarea acestor maximă importanță

spiritului ds și disciplină aplicarea ri- noi de retri-în vigoare, al de conducerea
se încheie în
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„Participare, Dezvoltare, Pace", va antrena și pe purtătorii cravatelor roșii cu tricolor la realizarea programelor inițiate în scopul participării tot. mai active a tinerel generații la progresa] economic, social și cultural al popoarelor, la statornicirea în lume a unui climat de pace și colaborare între state.1 Iunie, sărbătoare dragă a copiilor țării, a copiilor de pretutindeni, constituie pentru pionierii și șoimii patriei încă un prilej de a se angaja solemn să devină demni urmași ai comuniștilor, devotați idealurilor celor mai înalte ale națiunii noastre — miine, comuniști ei înșiși, să-și mobilizeze energiile pentru a contribui la înălțarea patriei socialiste pe calea însorită, deschisă la 23 August 1944, spre culmi tot mai înalte de progres și civilizație.

Societatea noastră socialistă creează tinerelor vlăstare ale patriei minunate condiții de creștere și educație
„Voi tinerii, copiii patriei noastre trâiți tot mai minunat Aveți condiții tot mai bune 

de învățătură, duceți o viață din ce în ce mai demnă, vă puteți însuși cele mai înalte 
cunoștințe din toate domeniile. Aveți toate condițiile de a vă pregăti să deveniți făuritorii 
comunismului în scumpa noastră țară, în România, de a face ca patria noastră să fie tot 
mai mîndră, tot mai puternică, să trăiască în veci de veci independentă în rîndul națiunilor lumii"

Azi, 1 iunie, de ziua lor, toți copiii țării dau glas celor mai alese sentimente de dragoste și recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ctitor al noii Românii socialiste, un adevărat părinte și îndrumător al tinerelor vlăstare ale patriei, față de tovarășa ELENA CEAUȘESCU, aducînd din adîn- cul inimilor lor emoționante și vii mulțumiri pentru minunatele condiții de viață și învățătură ce le sînt asigurate, pentru atenția și grija deosebite cu care veghează, zi de zi, la educarea și formarea lor ca viitori constructori ai socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.
învățămint gratuit 

pentru toți copiii țării
® Incepînd cu anul școlar 

1974—1975 a fost generalizat in 
România învățămintul de 10 ani.

® Aproape 4 MILIOANE de 
copii sint înscriși în diferite forme 
de învățămint, față de numai 
2 milioane în 1950.

• Sistemul unitar de învăță- 
mint pentru copii, incepînd cu cel 
preșcolar, dispune de o puternică 
bază materială, in continuă dez
voltare. Numărul grădinițelor a

sporit de la 4 435 în 1950 la 
13 068 în 1984; numărul sălilor 
de clasă din școlile primare și 
gimnaziale a sporit de la 63 090 
în 1965 la 79 902 in prezent.

® Gratuitatea manualelor șco
lare este însoțită de o bogată ac
tivitate editorială. Numai în pe
rioada 1981 — 1983 s-au tipărit 
pentru copiii din învățămintul pri
mar și gimnazial circa 2 100 titluri 
de manuale școlare, într-un tiraj 
de 70 MILIOANE exemplare.

1984

16,6
miliarde

lei

1965
6,5

miliarde lei

1950 13 miliarde lei

FONDURI ALOCATE DE LA BUGET PENTRU FINANȚAREA 
INVAȚAMINTULUI

Milioane de copii 
beneficiază de alocații de stat

15153,4 ►
e

milioane1
lei

-1965

1984

FONDURILE ACORDATE DE LA BUGET SUB FORMĂ DE ALOCAȚII 
DE STAT Șl ALTE AJUTOARE PENTRU COPII

NICOLAE CEAUȘESCU

Copiii României socialiste cresc într-o țară liberă, demnă, independentă, înfloritoare, o țară a păcii și prieteniei între popoare. Educați de Partidul Comunist Român în spiritul înaltului umanism, al dragostei față de patrie, partid și popor, copiii se pregătesc să acționeze ca tineri revoluționari, ca oameni noi, cu o înaltă conștiință, pentru progresul economico-social al României socialiste.Prezentăm in pagina de față cîteva din realizările celor 40 de ani de construcție socialistă, realizări de care beneficiază toți copiii țării.
Grijă deosebită pentru ocrotirea 

sănătății mamelor și copiilor
• Toți copiii beneficiază de 

medicamente gratuite.
• Rețeaua sanitară pentru co

pii dispune de peste 35 000 paturi 
în spitale și secții de pediatrie, 
12 500 paturi în leagăne de copii, 
2 800 locuri în sanatorii și pre- 
ventorii.
• Pe timpul sarcinii șî pînă la 

împlinirea de către copii a virstei 
de 6 ani, mamele beneficiază de 
o serie de facilități acordate prin 
lege.

® Mamele care au născut mai 
mult de 5 copii primesc ajutoare 
bănești speciale.

& Ca rezultat al preocupării 
statornice față de sănătatea ma
melor și copiilor, mortalitatea 
infantilă a scăzut de la 116,7%n 
în 1950 la 23,9 %n în 1983.

® Capacitatea de cuprindere a 
creșelor a crescut de la 5 217 
locuri în 1950 la 11 800 locuri în 
1965 și 90 650 locuri în 1983.

COPII NASCUȚI IN UNITĂȚI SANITARE 
- IN PROCENTE FAȚA DE TOTAL NAȘTERI -

GÎND DE PACE

Desen de Monica Munteanu, elevă în clasa a Vlll-a B la liceul 
„Frații Buzești" din Craiova

Bogată activitate cultural 
educativă și recreativă

9 La ultima ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
au participat peste 2 MILIOANE 
copii, față de 1,8 milioane la pri
ma ediție.

® In 1983 s-au tipărit pentru 
copii 260 cărți, într-un tiraj total 
de aproape 3 MILIOANE exem
plare, din care 845 000 exemplare 
in limbile naționalităților conlo
cuitoare.

® Sub egida Organizației Pio
nierilor se editează pentru copii 
7 reviste în limba română și în 
limbile naționalităților conlocui
toare.

® Posturile centrale de radio și 
televiziune difuzează săptămînal 
pentru copii 43 emisiuni, cu o du
rată totală de aproape 1 000 mi
nute.

® întreaga activitate sportivă a 
copiilor se înscrie in marea com
petiție „Daciada", care cuprinde 
anual peste 1,5 MILIOANE copii.

• Alături de cei care își petrec 
vacanțele în tabere și colonii, 
milioane de copii merg anual în 
excursiile organizate prin școli.

COPII CARE BENEFICIAZĂ DE LOCURI IN TABERELE DE ELEVI 
Șl COLONIILE DE PREȘCOLARI

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

(Urmare dîn pag. I)•cumpel noastre patrii, constructori entuziaști și pricepuți ai socialismu
lui și comunismului.Puternic mobilizați de îndrumările 
9Î orientările secretarului general al partidului privind creșterea și educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații, pionierii și- școlarii 
iși intensifică eforturile in direcția obținerii unor rezultate cit mai bune la învățătură, în pregătirea tehnico- productivă, in activitatea cercurilor tehnico-aplicative și pe obiecte de invățămint din școli, case ale pionierilor și șoimilor patriei și unități 
economice. Concursul de creație teh
nică a pionierilor și școlarilor „Start 
spre viitor" și „Atelier 2000“ stimu
lează interesul copiilor față de știin
ță și tehnică, dezvoltă creativitatea, Încurajează dorința de explorare a V 

noului, spre a spori aportul de inteligență al celei mai tinere generații la marele fluviu al creației și construcției poporului nostru.Organizația Pionierilor desfășoară o intensă activitate politico-ideologică, de formare a conștiinței socialiste la pionieri și școlari, de cultivare a dragostei nețărmurite față de patrie, partid și popor. Prin formele cele mai potrivite. Organizația Pionierilor contribuie activ la cunoașterea, înțelegerea și însușirea de către copii a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a trecutului glorios, învățindu-i să pre- țuiască din plin remarcabilele realizări obținute de poporul român în opera de edificare a socialismului. Formindu-se ca cetățeni destoinici. ca buni gospodari, pionierii iau parte cu entuziasm la munca pe ogoare și în livezi, la înfrumusețarea 

și îngrijirea localităților, a școlilor, la colectarea materialelor recuperabile și refolosibile, a plantelor medicinale și fructelor de pădure. Aflați la virsta celor mai îndrăznețe visuri, a
PARTIDULUI. ÎNTREAGA RECIimA A MOR TĂRII

dorinței de a se afirma în toate domeniile activității cultural-artistice si sportive, pionierii și șoimii patriei participă la Festivalul Național „Cîn- tarea României", la competiția sportivă națională „Daciada".O atenție deosebită este acordată organizării timpului liber al copiilor, conceput ca factor de descoperire 

și cultivare a înclinațiilor, aptitudinilor și talentelor, de afirmare multilaterală a personalității lor. Prin grija partidului și statului, copiii patriei beneficiază de o puternică bază 

materială pentru a-și petrece vacantele, timpul liber în mod instructiv- educativ. Ei .au la dispoziție terenuri de joacă, colonii, tabere, sate și cluburi de vacantă, dotările necesare pentru practicarea drumețiilor, excursiilor și expedițiilor pionierești, 
a jocurilor in aer liber.Mindri că trăiesc într-o țară liberă 

și independentă, pionierii șî șoimii patriei sint educați in spiritul păcii, al respectului, înțelegerii și colaborării intre toate popoarele, al prieteniei cu toți copiii lumii, acționind 

totodată, prin mijloacele virstei lor, pentru realizarea acestor nobile aspirații. In acest cadru, răspunzind vibrantelor chemări ale președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativelor sale de pace și de trecere neintirziată la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară, se înscrie și Apelul copiilor României socialiste către 

toți copiii lumii, către toate organizațiile naționale și internaționale de copii pentru oprirea cursei înarmărilor și triumful păcii pe pămînt.In organizația lor revoluționară, ei militează pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, o lume in care copiii să crească sănătoși, beneficiind de roadele civilizației și progresului. în acest sens. Organizația Pionierilor, Comitetul național român pentru UNICEF organizează concursuri, expoziții, festivaluri și tabere internaționale, participă activ la manifestări inițiate de organizațiile de copii și preadolescenți de peste hotare, de organisme internaționale, militind pentru pace, pentru prietenie și înțelegere intre copiii de pretutindeni.„Anul Internațional al Tineretului", care se va desfășura sub deviza
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FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CiNTAREA ROMÂNIEI"

expresie a democratismului culturii socialiste românești

Răspunderea muncitorească 
se învață de pe băncile școlii

Aflat în plină desfășurare a etapei de masă a celei de-a V-a ediții a sa, ediție ce are loc sub semnul marilor evenimente din a- cest an — a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist Român — Festivalul național „Cîntarea României" se afirmă, din ce în ce mai puternic, ca o formă larg democratică de promovare a valorilor artei șl culturii naționale, de stimulare a spiritului creator la cele mal înalte cote ale responsabilității etico-morale, sociale și politice, EI reprezintă, în acest sens, o chintesență a celor mai valoroase tradiții făurite de-a lungul timpului prin aportul cutezanței creatoare a maselor populare purtînd cu sine, în condițiile socialismului, virtuți- *| le unei adevărate explozii calitative și cantitative a potențialului creativ al poporului român.

„Exprimînd, cu putere, demo
cratismul societății noastre — sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu — 
Festivalul național „Cîntarea 
României" a-a evidențiat ca un am
plu cadru de manifestare atit a 
scriitorilor și artiștilor profesio
niști, cit și ® talentelor autentice 
existente in masa poporului, a 
muncitorilor, țăranilor,și intelec
tualilor, dornici să se afirme $1 pe 
tărimul frumosului, să-și dezvolte 
personalitatea in mod multilateral, 
să contribuie Ia Îmbogățirea conti
nuă a patrimoniului nostru spiri
tual".Aprecierea secretarului general al partidului nostru pune in evidentă, cu deosebită claritate, dimensiunea istorică, nouă din punct de vedere calitativ, a modului de abordare, concepere si realizare a culturii ca bun al întregului popor.Masele populare dobîndesc, astfel, nu numai posibilitatea de a recepta cultura și valorile ei. ci și pe aceea de a participa activ și sistematic la promovarea acestor valori, la producerea unor noi și semnificative opere specifice socialismului. în acest sens, prin participarea lor nemijlocită la actul culturii și artei, ca și prin atitudinea critică față de fenomenele creației artistice,' masele populare realizează in profunzime conștiința rolului și locului lor în determinarea mutațiilor calitative ce definesc conceptul de om nou, cu un larg orizont cultural și cu o adtncă înțelegere a esenței noilor relații sociale.Un loc aparte în manifestările Festivalului național „Cîntarea României" îl ocupă muzica. De la mici grupuri folclorice și de muzică ușoară la ansambluri de cîn- tece și dansuri populare și mari colective de estradă; de la grupuri corale mixte sau pe ■voci egale la coruri de cameră și academice; de [ la diverse constituiri de formații instrumentale la orchestre semi- l simfonice și simfonice și de la mici 

formule de teatru muzical la mari colective de operă, operetă și balet — iată o gamă foarte largă a genurilor și tipurilor de formații ale căror evoluții pe scena festivalului au prilejuit, în aceeași măsură, o foarte largă cuprindere repertorială.S-au pus și continuă să se pună o serie de chestiuni de principiu in legătură cu această masivă prezență a muzicii în cadrul festivalului. Au fost și opinii care s-au referit la pericolul prevalării cantității asupra calității ca fenomen necongruent cu procesul de decantare a valorilor calitative ale artei muzicale contemporane; altele au insinuat o presupusă incompatibilitate între arta muzicală profesionistă și cea de amatori, poate con- fundîndu-se uneori autenticitatea, prospețimea și expresia plină de candoare a artiștilor amatori cu fenomene — existente și ele. și nu numai în rîndurile amatorilor — ale amatorismului și diletantismului de tip funcționăresc ; interesante puncte de vedere au apărut și în legătură cu limitele, posibile — desigur — nu obligatorii, în determinarea zonelor de interferență repertorială între colectivele de artiști amatori și cele similare, ca gen, ale artiștilor profesioniști. în acest sens a fost subliniată deseori necesitatea ca frontul creației componistice să acorde o mai mare a- tenție unui repertoriu, în toate genurile creației muzicale, care să nu depășească posibilitățile tehnico- interpretative ale artiștilor amatori. S-au pus și se pun astfel de probleme, s-au făcut analize, s-au tras și se trag învățăminte corespunzătoare. Nevoia salturilor permanente pentru atingerea unor niveluri calitative superioare ’.ste dictată de evoluția însăși a gustului și exigențelor- estetice contemporane; este în ultimă instanță o lege a dezvoltării care, in mod firesc, își va asuma și determinările adecvate in concepția organizării.Mai presus de toate acestea se impun însă observației cîteva realități esențiale pentru relieful actual al vieții muzicale românești, așa cum se reflectă el in manifestările Festivalului național ..Cîntarea României". Este notabil faptul că. întorcindu-se mereu Ia izvoare, cultura noastră muzicală pare a reitera, simbolic, cu fiecare ediție a festivalului, gestul anteic al regenerării prin punerea in contact cu modul originar aî formelor spiritului din adînc. Există o extraordinară forță de coeziune interioară în fenomenele acestei culturi, o forță care mărturisește unitatea ei profundă, specifică și de o incon- fundabilă personalitate. Comorile sufletului nostru popular — „Miorița", baladele, colindele, doinele etc. — unice prin elevația lor filo" zofică și omenească, poartă pecetea originalității și unității organice. pe care se structurează întreaga diversitate de creații. Relevant mi se pare și faptul că, dorind

să-și pună cunoștințele șl talentul în slujba poporului și, pe de altă parte, avînd în permanență o legătură vie cu valorile tradiției, compozitorii români, precum și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare au înțeles, în profunzimea structurilor lor, legile realității și orientarea sensurilor ei. viziunea lor nouă, materialist-dialectică. îngăduindu-le descoperirea nucleului germinativ al noului, al impulsurilor spre înaintări ascendente pe spiralele modelării umane, ale desăvîrșirii individuale și generale. Niciodată înălțați în turnurile izolării, ei activează pe scena comună a acestui grandios festival, pentru anularea distanței dintre individ și mase, stimulîndu-și sub raportul creației componistice și sub cel al creației interpretative acele forme ale expresiei și meditației muzicale apte Isă contureze convingător orizontul Itematic și stilistic cel mai adecvat sensibilității și aspirațiilor generale, sentimentelor poporului nostru.Implicarea foarte largă a muzicienilor in manifestările festivalu- I lui semnifică, așadar, nu numai un gest de adeziune la principiile politicii culturale a partidului și statului, ci o trăire intensă in miezul realității ce relevă sentimentul libertății și al demnității omului și din care irumpe optimismul izvorît din încrederea in viitor și vocația modelării condiției umane. Se cuvine subliniată diversitatea tematică și de idei a repertoriilor pro- | puse auditoriului de către corurile foarte numeroase prezente în festival, de colectivele de muzică u- șoară și de estradă, de formațiile vocal-simfonice, simfonice și semi- simfonice. de colectivele de operă și balet. Temele izvorîte din trecutul de luptă al poporului român, ca și din realitățile clocotitoare ale socialismului, ideile păcii și prieteniei între popoare, sentimentul de dragoste față de țară, față de tradițiile valoroase ale culturii și istoriei naționale, față de Partidul Comunist Român si față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sentimentele de stimă 
șl admirație pentru lupta popoarelor In sensul autodeterminării lor libere și demne, toate acestea configurează orizontul patriotic, militant. profund umanist al mesajului conținut in repertoriul abordat. Un simbol, o pecete de cutezanță și luptă ce vine din istoria milenară a poporului român, pașnic șl muncitor, meșter in lucrarea pă- mîntului, a lemnului uriașilor codri de fagi și de goruni, a poporului care astăzi își făurește în demnitate o viață liberă — iată prin ce s-ar defini. între altele, mesajul Festivalului „Cîntarea României" care reflectă, în mod expresiv, dimensiunea fundamentală a democratismului culturii socialiste I românești.

VasIIe DONOSE J

Aproape fiecare școală teleormăneană, cu tradiție mai trainică sau mai nou apărută pe harta județului, se străduiește să aducă în peisajul Invățămîntului românesc o experiență rodnică, proprie condițiilor specifice în care-și desfășoară activitatea. Am putea înscrie aceste experiențe diverse într-o atmosferă comună de preocupări majore : grija deosebită a oamenilor școlii, a specialiștilor din producție, cu care aceștia conlucrează strîns, a organizațiilor de partid și de tineret pentru calitatea 
tot mai inaltă a pregătirii elevilor pentru muncă și viață. Aceste afirmații sînt susținute de argumentele faptelor de viață surprinsp, pe viu. in raidul nostru prin cîteva unități de învățămînt sau reliefate în discuțiile cu cadre didactice, directori de școli și de unități economice din județul 
Teleorman.

• O PREZENȚA ACTIVA LA 
„ȘCOALA PRODUCȚIEI". Din discuția cu inginerul Ștefan Bursnmac, directorul Liceului industrial nr. 1 (cu profil mecanic, aparținind Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor) din Roșiori de Vede ne-au reținut atenția cîteva cifre : în anul 1982, elevii au reparat, în timpul afectat pregătirii și activității practice, 274 vagoane de cale ferată, iar în anul 1983 — 452 ; de 3 ani nici unul dintre vagoanele reparate de ei nu s-a defectat în perioada de garanție,I-am văzut la lucru pe autorii acestor performante semnificative, întreprinderea mecanică de material rulant, din Roșiori de Vede a afectat liceului o hală de producție. în care a fost organizat un atelier-școală pentru primele „lecții" ale meseriei și, alăturat, o „linie" de reparat vagoane. A fost amenajat și un vestiar pentru elevi. In acest cadru propice elevii învață meseria participînd direct la producția întreprinderii. Se lucrează cu hărnicie, disciplinat, cu răspundere de adevărați muncitori. Calitatea muncii, a pregătirii lor ?— Controlorii de calitate, beneficiarii preferă „linia" elevilor, pentru că lucrările sint făcute conștiincios și de calitate, vagoanele reparate de ei au mai puține remedieri — ne spune ing. Constantin Crăsneanu, directorul întreprinderii. In perioadele cînd se face angajarea absolvenților în producție. maiștrii „se bat" pentru a-i obține in echipele lor. pentru că din prima zi aceștia dau randamentul scontat. Intrarea efectivă in producție înseamnă, de 

Lecție de chimie la Liceul industrial nr. 28 din București
Foto : S. Cristian

fapt, doar trecerea lor de pe „linia" elevilor, pe liniile de lucru ale întreprinderii.„Meseriașii anului 2000“ — cum îl numește cu o mare și îndreptățită încredere directorul întreprinderii — învață astfel temeinic meseria, in- sușindu-și spiritul muncitoresc, revoluționar încă de pe băncile școlii.
CE ȘTIU SĂ FACĂ ASTĂZI 
„MESERIAȘII ANULUI 2000"

își formează conștiința răspunderii pentru lucrul de calitate. Și am mai reținut din spusele a numeroși directori de școli generale și licee locale că I.M.M.R. Roșiori de Vede îndrumă și sprijină efectiv pregătirea practică nu numai a elevilor Liceului industrial nr. 1. care-i aparține. ci și a altor promoții de viitori muncitori.— îmbucurător este faptul că. în cuprinsul județului, experiența și activitatea acestei importante unități economice în sprijinul școlii nu sint singulare — ne spunea ing. Ion Co- 
man, inspector general adjunct la Inspectoratul școlar județean Teleorman. Adaptată la particularități specifice. integrarea invățămîntului cu producția, colaborarea cadrelor didactice cu specialiștii din producție se desfășoară cu foarte bune rezultate la întreprinderea de panouri șl tablouri electrice și Filatura de bum

bac din Alexandria, la Combinatul chimic din Tr. Măgurele și în alte unități economice.
• „GOSPODARII" ȘCOLII ÎN 

ACȚIUNE. Școala generală din comuna Țigănești arată. în aceste zile, ca un adevărat șantier : se extinde localul cu cîteva noi săli de clasă și laboratoare, se pregătește construcția unei săli de sport, alături de terenul de sport în aer liber, cu tribune „ca la stadion", se amenajează o remiză pentru mașinile a- gricole din dotarea atelierului-scoa- lă. Totul realizat din resurse proprii și cu forțe locale': materialele refo- losibile (recuperate de pretutindeni de unde au fost „abandonate" de proprietari neglijenți); cuptor propriu pentru „fabricarea" cărămizilor; forța de muncă : elevii, profesorii. părinții. Toate acestea se adău

gă zestrei didactice și gospodărești a școlii : o crescătorie de iepuri din rase pure, organizată după toate exigentele specifice activității de creștere a acestor animale, a cărei producție este solicitată și la export ; solar și seră pentru răsaduri de legume cultivate în grădina proprie ; livadă de pomi fructiferi ; terenuri agricole cultivate cu plante furajere etc.— Sînt. desigur. toate acestea, preocupări gospodărești cu efecte formativ-educative rodnice asupra elevilor care, după absolvirea școlii, rămin să lucreze în unitățile economice din comună, dar vor munci cu pricepere și plăcere și in gospodăria familiei — apreciază, pe bună dreptate, prof. Marcel Gherglercea- 
nu. directorul școlii (profesor de educație fizică, dar pasionat de creșterea și îngrijirea animalelor). Ele au un obiectiv instructiv prioritar : ridicarea calității lecțiilor predate elevilor, temeinicia pregătirii lor pentru muncă și viață, pentru societatea noastră socialistă. Mărturie în acest sens stau rezultatele tot mai bune înregistrate la învățătură de elevii școlii cu 10 clase din Țigănești : peste 98 la sută promovați în trimestrele I și II ; elevi distins! la faza județeană a concursului de limba și literatura română : absolvenți reușiți cu nota 10 la examenul de admitere în treapta a doua de liceu.„în fiecare an. în cabinete și laboratoare trebuie să apară ceva nou, în pas cu progresul tehnic, cu cerințele de modernizare a exercitării meseriilor pentru care-i pregătim pe elevi — aceasta este deviza fiecărui 'colectiv de catedră" — menționa prof. Alexandru Teacă, directorul Liceului industrial nr. 2 din Roșiori de Vede. Angajament care se realizează necondiționat. Dar tot în fiecare an. în gospodăria școlii apar „modernizări" cu semnificații și in pregătirea profesională și in formarea civică, etică a elevilor : o instalație solară pentru obținerea apei calde ■ la cantină ; o baterie de panouri solare pentru necesitățile căminului; două cazane de la centrala termică a liceului trecute pe combustibil solid, pe cărbune ; și pentru că un subsol rămăsese fără altă întrebuințare — o ciupercărie.

• CALITATEA LECȚIILOR — O 
CAUZA A ÎNTREGULUI COLECTIV 
PROFESORAL. Este ceea ce sa străduiesc să demonstreze, prin întreaga lor activitate, cadrele didactice și specialiștii din liceele Alexandriei. de exemplu. Profesoara de chimie Maria Andreica. de la Liceul agroindustrial, s-a „specializat" in producerea protamidului, un produs necesar în furajarea porcilor. La rîndul său. profesoara de limba franceză Silvia Constantinescu din același liceu și-a luat examenul de gradul I cu o lucrare privind utilizarea textelor de specialitate in predarea limbii respective.La Liceul industrial nr. 2 (cu profil electrotehnic. aparținînd M.I.M.U.E.) din Alexandria, in laboratorul de biologie atrage atenția, prin ingeniozitatea realizării si claritatea demonstrației, un panou cu scheme electrice ale unor procese biologice. Creatori : profesoara de biologie Ștefania Berceanu și profesorul de matematică Dumitru Berceanu. directorul liceului. împreună cu candidați la bacalaureat. Tot astfel. colectivele catedrelor de matematică și fizică. împreună cu specialiștii care predau disciplinele tehnologice la Liceul industrial nr. 3, colaborează permanent la corelarea temelor și capitolelor predate elevilor. la pregătirea științifică și practică a acestora.Ce demonstrează aceste exemple a- lese dintre multe altele ce se pot da? In primul rînd, firește, respect față de profesia de educator, înțelegerea faptului că ea presupune o înaltă pregătire de specialitate și o permanentă preocupare de a descoperi, de a cerceta și de a propune soluții eficiente cerințelor vieții si muncii, în al doilea rînd. că pentru buna desfășurare a muncii de specialitate a cadrelor didactice există asigurate condiții optime și că. în plus. însuși nivelul activității productive impune contribuția profesorilor ca specialiști intr-un domeniu sau altul. în fine, exemplele de mai sus pledează pentru ridicarea permanentă a calității predării de către cadrele didactice. care nu se pot mulțumi cu repetarea unor cunoștințe de ordin general și nici măcar doar cu expunerea lecțiilor din programe si manuale : numai cei cu adevărat pasionați de meseria lor. cei care probează această pasiune prin cercetare și contribuții proprii, originale la îmbunătățirea activității in sectorul corespunzător disciplinei lor pot pretinde că contribuie eficient la ridicarea calității predării, a în- vățămîntului, în general.Analizîndu-și activitatea și rezultatele de pe trimestrul al doilea al acestui an de studiu, colectivele didactice din județul Teleorman s-au referit, firește, și la experiențele prezentate de noi în aceste rînduri. Au insistat însă cu deosebire asupra unor neajunsuri ce se mai semnalează în organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, în educarea revoluționar-patriotică a elevilor, in propria pregătire si perfecționare a cadrelor didactice. Și și-au propus o seamă de măsuri și modalități de lucru concrete, diferențiate de la o școală la alta, pentru remedierea lipsurilor, pentru ridicarea generală, pe o nouă treaptă, a nivelului calitativ al invătămlhtu- lui.

Florica D1NULESCU 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteil"

AMarile transformări revoluționare survenite în peisajul vieții noastre e- conomico-sociale, îndeosebi după Congresul al IX-lea, confirmă pe deplin conținutul științific al concepției profund revoluționare, de largă perspectivă, a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind strategia făuririi noii orinduiri în patria noastră. Este meritul secretarului general al partidului de a fi fundamentat, in concordanță cu cerințele obiective ale legilor dezvoltării sociale, căile de realizare a progresului economic românesc, in cadrul unei concepții strategice unitare de • transformare a României dintr-o țară in curs de dezvoltare în țară cu nivel mediu de dezvoltare, ca parte integrantă a înfăptuirii obiectivului programatic de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Convorbirile recapitulative în curs de desfășurare constituie prilejul u- nei cuprinzătoare evocări a concep
ției secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privitoa
re la creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii, a eficienței econo
mice ca factor principal de accelerare 
a progresului economico-social, cit și 
a sarcinilor ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid, de masă și ob
ștești pentru înfăptuirea programelor 
și măsurilor adoptate în vederea ri
dicării eficienței tuturor sectoarelor 
de activitate, cărora le 6înt consacrate rindurile de față.în anul jubiliar al marii noastre sărbători naționale și al Congresului 
al XIII-Iea al partidului, putem releva cu îndreptățită mîndrie patriotică că. drept urmare a înfăptuirii neabătute a acestei concepții și politici clarvăzătoare, a muncii pline de abnegație, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, lntr-o perioadă istorică scurtă. România s-a transformat dintr-o țară cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată într-o țară industrial- agrară, cu o industrie puternică și o agricultură socialistă in plin proces de modernizare. Pe fondul dezvoltă
rii puternice a forțelor de producție, 
al perfecționării continue a relațiilor 
de producție, a crescut continuu venitul național și, pe această bază, nivelul de trai al întregului popor.Preocuparea sistematică a partidu
lui pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale s-a împletit în toți acești ani cu grija deosebită pentru valorificarea superioară • vastului potențial tehnic creat, prin mari eforturi de investiții, pentru creșterea mai accentuată a eficienței întregii activități economico-sociale. . Căile concrete de acțiune pentru creșterea necontenită a eficienței e- conomice — cerință prioritară in etapa actuală a construcției socialiste in țara noastră — au fost amplu fundamentate In lucrările secretarului general al partidului. Ideea centrală care se degajă din această investiga- rție științifică este aceea că trecerea 
la dezvoltarea intensivă reprezintă un 
proces amplu și complex, cuprinzînd 
toate ramurile economiei naționale, 
toate unitățile economice și activita

tea tuturor structurilor organizatorice 
ale vieții economico-sociale, intr-un 
cuvint toate sferele reproducției so
ciale.Un rol deosebit de important In ridicarea eficienței economice 
revine adîncirii democrației muncitorești, prin atragerea la conducere a tuturor oamenilor muncii in calitate de proprietari, producători și beneficiari ai muncii lor. Noul mecanism economico-fi- nanciar leagă strins, prin intermediul generalizării acordului global, interesele oamenilor muncii de rezultatele obținute in producție, cointeresîndu-i direct în ridicarea calității întregii activități economice, în creșterea continuă a eficienței economice.Sporirea mai accentuată a eficienței economice in cincinalul actual constituie o condiție de bază-pentru trecerea la o nouă calitate în întreaga activitate economico-socială. Trecerea la un nou stadiu de dezvoltare implică economisirea tuturor factorilor de producție, ridicarea calității produselor, sporirea rentabilității activității productive. Numai acționînd in aceste direcții, creșterea eficienței economice poate devansa dinamica creșterii resurselor utilizate. Din aceste rațiuni, partidul nostru acordă în etapa actuală laturilor intensive rolul de factor hotă- rîtor al creșterii venitului național, al realizării finalității sociale a dezvoltării economice.Factorul principal de sporire a eficienței economice îl constituie crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii. în evoluția nivelului productivității muncii se reflectă, intr-o formă sau alta, începînd cu asimilarea celor mal noi cuceriri ale progresului tehnic contemporan și termlnînd cu gradul de pregătire al forței de muncă, aproape toți factorii care acționează asupra eficienței economice. Subliniind rolul covîrșitor al creșterii productivității muncii în edificarea unei economii puternice, de înaltă eficiență și competitivitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția că atit timp cit se mențin decalaje în nivelul productivității este imposibil să nu se. mențină decalaje și în ceea ce privește nivelul general de dezvoltare al țărilor, implicit și în nivelul de trai. Tocmai de aceea, ridicarea productivității muncii la nivelul atins de țările avansate reprezintă principala cerință a trecerii României în rîndul țărilor dezvoltate.în vederea realizării obiectivului fixat de Conferința Națională a partidului din 1982 — dublarea productivității muncii pină la sfirșltul acestui deceniu și realizarea într-un timp scurt a nivelurilor de productivitate atinse de țările dezvoltate din Europa — a fost adoptat Programul 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și perfecțio
narea organizării și normării muncii 
în perioada 1983—1985 și pină în 
1990. Obiectivul central al acestui program îl constituie realizarea în anul 1990 a unei productivități a muncii în industria republicană de peste 2 ori mai mare decit cea din 1980. O atenție deosebită se va acorda sporirii productivității fizice a 

muncii, pe seama reducerii, în condiții de eficiență maximă, a consumului de manoperă pentru fabricarea tuturor produselor. Sarcini deosebite în ce privește creșterea productivității muncii revin, de asemenea, sectorului de construcții-montaj, agriculturii, transporturilor, celorlalte sectoare ale economiei. Pentru anul 1984, planul național unic prevede sarcina creșterii productivității muncii pe o persoană cu 8 la sută in industria republicană și cu 6,5 la sută in activitatea de construcții-montaj. Importanța realizării întocmai a prevederilor planului pe 1984 rezultă pregnant din faptul că creșterea productivității muncii sociale cu 1 la
Creșterea mai puternică a productivității 
muncii, a eficienței economice - factor 
principal de accelerare a progresului 

economico-social
sută 8w acest an reprezintă un venit național suplimentar de aproape 
1 miliarde Iei sau o economie relativă de personal de peste 90 mii persoane.Un postulat fundamental al concepției partidului nostru de așezare a întregii activități pe criterii de eficiență îl constituie obligativitatea respectării, in toate unitățile economice, a principiului creșterii mai ra
pide a productivității muncii in ra
port cu creșterea retribuției medii a 
personalului muncitor. Aceasta constituie o cerință obiectivă a acumulării socialiste și o premisă trainică pentru sporirea continuă a bunăstării oamenilor muncii.

Ridicarea nivelului tehnie și calita
tiv al produselor, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, și ener
getice constituie o altă direcție de 
acțiune de maximă însemnătate in 
realizarea unei inaite eficiențe eco
nomice. în acest sens. Programul 
privind îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ a! produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
de combustibili și energie și valori
ficarea superioară a materiilor pri
me și materialelor în perioada 
1983—1985 și pină în 1990 reprezintă unul din cele mai importante programe privind înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și realizarea unei noi calități în toate domeniile 
de activitate.Problemele calității sînt abordate în acest program într-o viziune unitară. complexă. avînd în vedere atît caracteristicile funcționale. constructive, de fiabili

tate, cit și cele economice — consumuri specifice de materii prime și energie, costurile de producție, gradul de valorificare a materiilor prime, eficiența la export a produselor. în program este preconizat un sistem complex de asigurare a calității, începind de la activitatea de cercetare și de proiectare — care trebuie să țină seama de ultimele cuceriri ale științei, tehnicii și tehnologiei pe plan mondial — procesele de fabricație, pentru realizarea unei execuții ireproșabile, în conformitate cu modelele sau documentațiile tehnice de referință, și încheind cu condițiile de exploatare in vederea creșterii duratei de utilizare și redu

cerii cheltuielilor de întreținere și reparații.Programul urmărește ea pină la sîîrșitul acestui deceniu să se asigure condițiile tehnice și economice necesare pentru îmbunătățirea substanțială a parametrilor tehnici și funcționali ai tuturor produselor. Se are în vedere ca ponderea produselor la nivel mondial să crească de la circa 50 la sută cit s-a ajuns in prezent, la 69 la sută în 1985, apoi la 84,5 la sută în 1987 și să se apropie de 95 la sută în 1990. De asemenea, se preconizează ca o pondere de 2 pină la 5 la sută din totalul produselor fabricate in țara noastră să se situeze peste nivelul atins pe plan mondial.O cale importantă pentru ridicarea produselor noastre la nivelul parametrilor tehnici și funcționali ai produselor fabricate în țările dezvoltate din punct de vedere economic o 
constituie reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, energie, 
combustibili și materiale. Drept urmare, gradul de valorificare a materiilor prime și materialelor va crește In 1985 cu 29,5 la sută, față de 1980, și cu circa 64 Ia sută in 1990. Realizarea acestei sarcini mobilizatoare Implică din partea unităților producătoare un mare efort de regîndire a ’ produselor noastre, in sensul asimilării unor produse noi, bazate pe soluții conceptuale originale. De asemenea, se impune un profund proces de modernizare a produselor aflate în fabricație. .Sarcini importante prevede progra

mul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor în ceea ce privește reducerea cheltuielilor materiale de producție. Astfel, pe ansamblul industriei republicane acestea se vor reduce în 1985, față de 1980, cu 80,9 lei la 1 000 lei producție-marfă, urmind să atingă circa 133 lei în 1990. Acțiunile stabilite prin • program asigură diminuarea continuă a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social — de la circa 63 la sută, în prezent, la aproape 55 la sută in viitor.Planul pe acest an prevede, față de 1983, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție cu 39 Iei în industria republicană, cu 13,2 lei in agri- 

eultura de stat, cu 12 lei ta activitatea de construcții-montaj și 27 lei in activitatea de transport. Importanța realizării în totalitate a sarcinilor de reducere a costurilor de producție și, 
in mod special, a cheltuielilor materiale iese pregnant în evidență dacă avem în vedere că reducerea cu numai 1 la sută a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social asigură ta acest an un spor de venit național de peste 18 miliarde lei.Se cuvine subliniat că înfăptuirea programelor aprobate pentru reducerea consumurilor materiale și a costurilor de producție, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, creșterea mai accentuată a productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor se asigură în. condițiile menținerii și 
chiar diminuării prețurilor unor produse industriale. în acest sens, orientările stabilite subliniază necesitatea de a se acorda o mai mare importanță problemelor privind fundamentarea și stabilirea prețurilor, sporirea participării organelor tehnice, de cercetare și proiectare la elaborarea și realizarea programelor concrete de măsuri cu privire la reducerea consumurilor specifice de materiale și de muncă, reproiectarea produselor, intensificarea refolosirii materialelor recuperabile, modernizarea tehnologiilor de fabricație, realizarea măsurilor stabilite în vederea creșterii eficienței acțiunilor de cooperare și specializare.In concepția partidului nostru, a 

secretarului său general, o cale importantă de ridicare a eficienței economice este condiționată de intensa 
utilizare a marelui potențial tehnic 
de care dispune economia româneas
că, de ridicarea gradului de folosire 
a fondurilor fixe. Documentele Congresului al XII-lea al partidului prevăd ca în 1985, la 1 000 lei fonduri fixe să se obțină o producție globală de 1 800 lei și o producție netă de peste 600 lei. Semnificativ este faptul că, pe seama ridicării eficienței folosirii fondurilor fixe în industrie, urmează să se asigure in 1985, față de 1980, peste o cincime din întregul spor prevăzut al venitului național.Introducerea și generalizarea noului mecanism economic, a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare au determinat sporirea interesului și preocupărilor tuturor unităților economice pentru creșterea eficienței economice. In acest sens au fost inițiate ample măsuri avînd drept finalitate rentabilizarea tuturor produselor. Deși s-a redus substanțial numărul produselor cu pierderi, se mai întâlnesc cazuri cind prețul de cost este mai mare decit prețul de producție și livrare. Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a consfătuirii cu activul din industrie și investiții din septembrie 1983 : „Este necesar 
ca fiecare unitate, fiecare consiliu de 
conducere și fiecare colectiv de oa
meni ai muncii — in calitatea lor de 
proprietari, de producători și benefi
ciari, să acționeze cu toată răspun
derea pentru ca fiecare sector de ac
tivitate, fiecare produs, fiecare leu 
investit sau cheltuit să dea maximum 
de eficiență ! Trebuie să lichidăm cu 
desăvirșire și să facem să dispară din 
limbajul comuniștilor și finanțiștiior, 
al conducătorilor din economie, no
țiunea de activitate neeficientă, de 
pierderi planificate sau neplanificate. 
Nu trebuie să mai avem nici un pro
dus, nici un sector cu pierderi nici 
planificate, nici ncplanificate 1 Fie
care sector trebuie să lucreze cu efi
ciență maximă. Aceasta este o ce
rință fundamentală pentru economia 
noastră socialistă...".îndeplinirea prevederilor programelor speciale, a sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în diverse împrejurări, cit și la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii pentru creșterea mai rapidă a eficienței muncii trebuie să constituie o preocupare permanentă, de prim ordin, a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective din fiecare unitate și sector de activitate. Aceasta implică angajarea plenară a capacității de creație și inovație, stimularea inițiativelor individuale și colective ale oamenilor muncii din toate unitățile economice, desfășurarea unei ample și susținute activități politico-educative.Colectivele de oameni ai muncii din unitățile socialiste sint chemate să acționeze, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea con

sumurilor de materii prime și ds energie, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, pentru continuarea în ritm susținut a activității de reproiectare a produselor, de innoire și modernizare a tehnologiilor, de creștere a randamentelor energetice ale utilajelor, de tipizare a produselor, pentru realizarea programelor proprii privind recuperarea, refolosirea materialelor și re- condiționarea pieselor de schimb, a subansamblelor etc.în centrul preocupărilor tuturor organelor și organizațiilor de partid din unitățile economice se cere situată creșterea mai puternică a productivității muncii, factorul determinant care asigură sporirea venitului național, sursă de bază a progresului economic al țării, a creșterii veniturilor tuturor oamenilor muncii. In acest scop se impun măsuri ferme pentru extinderea gradului de mecanizare și automatizare, organizarea | mai bună a producției șî a muncii, perfecționarea normării muncii, ridicarea continuă a calificării profesionale a oamenilor muncii, în vederea atingerii unor niveluri de productivitate comparabile cu cele din țările dezvoltate. Organele colective de conducere din unitățile de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică sînt chemate să asigure, în strinsă legătură cu unitățile industriale și agricole, introducerea de noi tehnologii perfecționate, aplicarea in practică și generalizarea rezultatelor obținute în unitățile de cercetare, reducerea ciclului cercetare-proiectare- producție, în vederea obținerii unor produse de calitate superioară, cu costuri cit mai reduse. O atenție deosebită se impune in ce privește introducerea unui strict regim de economii în toate sectoarele, utilizarea cu maximum de eficiență a fondurilor materiale și bănești, ur- mărindu-se creșterea rentabilității și a beneficiilor tuturor unităților economice, aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-fi- nanciar.Munca politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid trebuie să aibă drept țel esențial dezvoltarea spiritului revoluționar, muncitoresc, formarea și afirmarea gîndirii economice înaintate, a spiritului de răspundere, lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, întărirea ordinii și disciplinei, angajarea plenară a fiecărui om al muncii la creșterea mai puternică a productivității muncii și eficienței economice, la îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor.Atmosfera de muncă intensă, de puternică efervescență creatoare în care sînt angajate toate colectivele de oameni ai muncii, dedicată celei de-a 40-a aniversări a marii noastre sărbători de la 23 August și celui de-al XIII-Iea Congres al partidului, sînt o grăitoare expresie a voinței întregii noastre națiuni de a realiza exemplar prevederile planului pe acest an, programele elaborate de partid pentru ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
Dionisie CS1K1
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Cronica zilei
BENEFICIAZĂ DE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR

Potrivit eșalonării pe ramuri prevăzute in Decretul Consiliului de 
Stat nr. 325/1983, incepind de azi, 1 iunie, se majorează retribuția per
sonalului muncitor dintr-un nou domeniu de activitate : circulația 
mărfurilor. Este vorba de oamenii muncii din rețeaua de desfacere 
aparținind Ministerului Comerțului Interior, de lucrătorii din coope
rativele comunale si de la uniunile județene ale cooperativelor de pro
ducție, achiziții șl desfacere a mărfurilor, de personalul muncitor din 
unitățile Ministerului Turismului, din întreprinderile de comerț exte
rior, din bazele județene de aprovizionare tehnico-materială și între
prinderile județene de recuperare șl valorificare a materialelor refolo- 
sibile, din unitățile de achiziții din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare etc.

In legătură cu noua majorare a retribuțiilor — de care vor bene
ficia circa 600 000 de oameni ai muncii — am solicitat amănunte și 
precizări specialiștilor din Ministerul Muncii și de la forurile de re
sort care coordonează ramurile și activitățile in care se aplică, de la 
1 iunie, prevederile Decretului nr. 325/1983. Din informațiile primite am reținut :

DE CE SPORURI DE RETRIBUȚII TflRIFHRE Vii BENEFICIU 
PERSONALUL MUNCITORMajorarea de la 1 iunie privește atît retribuția tarifară, cit și componentele părții variabile a veniturilor totale ale oamenilor muncii. Ma

jorarea retribuției tarifare se face în 
mod diferențiat :

• pentru muncitori —
cu 5,5 la sută ;

• pentru personalul 
tehnic-productiv, precum și pentru

O altă componentă a părții variabile din retribuție, care va asigura de la 1 iunie venituri sporite oamenilor muncii din sectorul „circulația mărfurilor", o constituie 
adaosul de acord. întrucît adaosul de acord se atribuie procentual față de retribuția tarifară, orice depășire a sarcinilor de plan va contribui la obținerea de cîștiguri suplimentare, în mod corespunzător vor crește și celelalte componente ale părții variabile a retribuției : veniturile ce 
se obțin din fondurile de particinare 
Ia realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficiilor ; 
veniturile obținute sub formă de 
premii pentru realizări deosebite in 
muncă — a căror cotă de constituire s-a dublat de la 1 septembrie 1983.

în medie

operativ,

DIN KCEST DOMENIU ?
personalul de administrație retribuit 
pe clase de retribuire — în medie 
cu 5 Ia sută.în funcție de categoria unității, treapta de rulaj, nivelul calificării profesionale, categoria lucrărilor ori grupa de ramuri, retribuțiile tarifare minime și maxime ale fiecărei categorii de personal se majorează după cum urmează :

în ce condiții se păstrează 
drepturile de alocații 
de stat pentru copii 
și de compensații ?Potrivit prevederilor Decretului nr. 325/1983, întregul personal mun-

citor din sectorul „circulația mărfurilor" va continua să beneficieze de la 1 iunie — chiar dacă se depășesc plafoanele existente — de alocațiile de stat pentru copii. Totodată. personalul a cărui retribuție tarifară va depăși prin majorare plafonul de 4 000 lei va continua să beneficieze de compensațiile pentru majorări de prețuri la produsele agroalimentare, energie electrică, termică, gaze naturale și alți combustibili (compensații prevăzute în Decretele Consiliului de . Stat nr. 4S și 240 din 1982). De asemenea, noua majorare a retribuțiilor tarifare nu afectează chiriile pentru locuințe stabilite în condițiile legii pînă la 1 iunie și nici contribuțiile lunare pentru copiii din creșe și grădinițe, bursele elevilor și studenților pentru anul , școlar în curs.Iată, in continuare, clteva exejp- ple privind creșterea oamenilor muncii din sectorul „circulația mărfurilor" :
VINZÂTOR

eva exem- veniturilor
— in lei —

CATEGORIA DE PERSONAL
Retribuțiile minime și maximePînă la 1 iunie De la 1 iunie

în activitatea comercială
— vînzător, casier
— șef unitate comercială
— ospătar, bufetier
— cofetar-patiser
— bucătar
— maestru iu arta culinară

1 570—1 940
1825—2 910 •
1 570—2 120
1 620—2 380
1 670—2 560
2 670—3 350

1 650—2 040
1 920—3 060
1 650—2 225
1 700—2 500
1 755—2 690
2 800—3 520

în turism
— cabanier x
— agent de turism

1 720—1 880
1 670—2 060

1 810—1 980
1 755—2 160

— vameș
— inginer, economist principal I

cu ® vechime 
ani

nivelul II de calificare, treapta 2, clasa 11 de retribuire, 
neîntreruptâ in aceeași unitate de peste 20 de

în activitatea de comerț exterior
1 940—2 380 2 040—2 500

3 425—5 225 3 600—5 490

în activitatea de contractări-achiziții
— agent de coniractări-achizițil 1 485—2 180 1 560—2 290

în activitatea de aprovizionare tehnico-materială
— magaziner gestionar 2 000—3 050 2 100—3 200

— în Iei —

Categoria 
de venituri

Pînă la
1 iunie

De Ia
1 iunie

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 1 880 1980 100
Sporul de vechime 188 (10%$ 297 (15%) 109

TOTAL 2 068 2 277 209

BUCĂTAR
specialist, treapta 2, clasa 20 de retribuire, eu « vechime neîntreruptă

în aceeași unitate de peste 20 de ani

— in Iei —

Categoria Pină la De la Sporul
de venituri 1 iunie 1 iunie de venituri

r
Retribuția tarifară 2 470 2 590 120
Sporul de ■ vechime 247 (10%) 389 (15%) 142

TOTAL 2 717 2 979 262Retribuțiile muncitorilor necalificați din sectorul „circulația mărfurilor" se majorează de la vechile plafoane cuprinse între 1 438—1 703 lei la noile plafoane cuprinse intre 1 515—1 799 lei.
Ce schimbări intervin 
în partea variabilă 

a retribuției fOdată cu majorarea, de Ia 1

la majorarea componentelor părții variabile a retribuției. Astfel, cotele 
sporului de vechime pentru activi
tate neîntreruptă in aceeași unitate 
cresc de la 3—10 la sută la 3—15 la 
sută din retribuția tarifară. De menționat că în activitatea de „circulație a mărfurilor" acest spor se va acorda, incepind de la 1 iunie 1984, de la vechimea minimă de 3 ani, în loc de 5 ani cum se proceda anterior. Noile cote ale sporu-

RECEPJIONER-HOTEL

iu-nie, a retribuției tarifare se trece și lui de vechime vor fi următoarele :Cotele sporului de vechimeTranșele de vechime Pînă la 1 iunie De la 1 iunie
3—5 ani 3 la sută
5—10 ani 3 Ia sută 6 „ „

10—15 ani . 5 „
15—20 ani 7 „ ,. 12 „ „
peste 20 de ani »> »> 15 „ „

în toate exemplele prezentate, toare gradului de.lndeplinlre a sar- veniturile totale se măresc sau se" cinilor de plan de'către fiecare om diminuează cu sumele corespunză- al muncii în parte.

— în Iei -

nivelul V de calificare, gradația 5, clasa 15 de retribuire, eu 0 vechime 
neîntreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani

Categoria 
de venituri

Pină Ia
1 iunie

De la 
1 iunie

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifară 2 120 2 225 105
Sporul de vechime 212 (10%) 334 (15%) 122

TOTAL 2 332 2 559 227

Grupaj realizat de MIhaî IONESCU

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 1 iunie, ora 21 — 4 iunie, 
oră 21. In țară : Vreme in curs de în
călzire ușoară. Cerul va fl variabil, cu 
înnorări mai pronunțate la începutul 
intervalului în sudul și estul țării, unde 
pe alocuri va ploua. în rest, ploi izola
te. Vintul va sufla slab pînă la mo-

derat, cu intensificări locale din sec
torul estic, la începutul intervalului. 
Temperaturile mlnlriie vor oscila între 
S și 18 grade, iar maximele între 22 
șl 32 de grade, tu București : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mal pronunțate la 
începutul intervalului, cînd va ploua. 
Vintul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 13 șl 15 
grade, iar maximele între 25 șl 28 de 
grade, mal ridicate în a doua parte a 
intervalului. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare Ia tragerea la sorți lunară 

din 31 mai 1981
t v

ȘTIRI SPORTIVE
BOX. în sferturile de finală ale Campionatelor europene de box pentru juniori ce se desfășoară la Tampere (Finlanda), in limitele categoriei semiușoară, pugilistul român Ion Pal (de la S. C. Bacău) l-a învins prin K.O. tehnic în prima repriză pe danezul Henning Jensen. La aceeași categorie, Omer Demir (Turcia) a cîști- gat la puncte in fața irlandezului Christopher Graham, și tot la puncte Hristo Furnikov (Bulgaria) l-a întrecut pe Wilko Saeger (R.D.G.). Pentru semifinale s-a calificat și Michael Parthenis (R.F.G.), învingător la puncte în meciul cu francezul Jean Fournier.La categoria mijlocie mică, boxerul român Ștefan Drișcu (de la Farul Constanța) s-a calificat în semifinale, întrecind la puncte cu o decizie de 4—1 pe Valentin Poptalov (Bulgaria).
BASCHET. Turneul de baschet pentru junioare, desfășurat în capitala Bulgariei, s-a încheiat cu victoria selecționatei orașului București, urmată de formațiile din Sofia și Praga. în ultima zi a competiției, tinerele baschetbaliste românce au cîș-

tigat cu scorul de 98—61 (44—30) meciul cu selecționata orașului Varșovia.
AUTOMOBILISM. Echipajele românești prezente la „Raliul Gunai- din" (disputat în Turcia) au obținut cîteva rezultate meritorii. In clasamentele generale au ocupat locul în- tîi pe echipe, iar la individual, locurile 4 (Costinean — Barbu), 5 (Ur- dea — Amărică) și 8 (Vasile — Sco- bai). în clasamentul grupei A clasa 1 300 cmc au ocupat primele două locuri (Urdea — Amărică și Vasile — Scobai. pe mașini „Dacia 1 300"), iar în cel al clasei 1 400—2 000 cmc, ldcul doi (Costinean — Barbu). „Raliul Gunaidin", contînd pentru campionatul european, a măsurat 900 km (40 probe speciale).
NATAȚIE. 10 000 de copii au urmat cursurile de înot la piscina plexul de agrement al București. Brevetul cu nr. 10 000 a fost inmînat de către Liviu Mirpn, șeful complexului, gemenelor Elena și Maria Turcu, în vîrstă de Cinci ani, care au primit și cite un tort de ciocolată.

din com- hotelulul

tatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Ploșnița — 19,30; (sala A- 
telier) : Act venețian — 19; (sala Va- 
silescu) : Comedie de modă veche 
— 18.
• Filarmonica „George Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
susținut de orchestra de tineret din 
Forth Worth (S.U.A.). Dirijor : 
George Del Gobbo — 16; Concert
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Mlhaela Martin — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce”. Adrian Petrescu — oboi — 17,30. 
© Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din serai — IS.
• Teatrul de operetă 
Prințesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala Schitu Măgureanu, '' ~~ 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă 
— 19.

(14 80 X1) :

14 75 46) :

♦

• Teatrul Mlb (14 70 81) : Richard al 
lil-lea — r "
• Teatrul 
Șoareci de
• Teatrul 
țitoarea — 
© Teatrul

17,30.
Foarte Mic (14 09 05) : 

apă — 19,30.
de comedie (16 64 60), Pe- 
19,30.

V icauiu „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18,30;
(sala Sudio) : Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 19.
• Teatrul satlrie-muzical „C. Tă-iase”
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre... 
elefanți — 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
© Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Pinocchio — 14.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) : 
încotro, căluțule 7 — 10; 17.
© Circul București (10 41 95) ; Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova”
— 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra” 
(15 72 59): Bună seara, domnule Wilde
— 19.
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întâmpinarea zilei de 23 August 
cu toate forțele, cu răspundere

în aceste zile, prin oficiile județene de turism din întreaga țară se pot procura bilete pentru petrecerea unui sejur plăcut și reconfortant în frumoasele stațiuni de pe Litoral, în condiții avantajoase. Tariful pentru o pensiune completă (cazare la hotel și masă la restaurant) este de 79 lei pe zi de persoană (pînă la 14 iunie), față de

86 lei în intervalul 15—30 iunie și 123 lei în lunile iulie și august. De asemenea, în prima jum"’tite a lunii iunie se pot obține bilete și pentru perioade mai scurte decit seriile obișnuite de 12 zile. Cei care obțin locuri pe Litoral prin oficiile județene de turism, precum și prin I.T.H.R. București, beneficiază de o reducere ou 25 la sută a tarifului de călătorie pe C.F.R.

Ciștlgurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea cîști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ciștigătoare. efectuează și agenții-Plata ciștigurllor se prin sucursalele, filialele le C.E.C.La obligațiunile C.E C. ...... ...000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—175 la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.
din seriile

Cu bulevardele sale largi, animate, ce traversează zonă administrativă, dominată de masive e- dificii publice, cu monunientele-i arhitecturale mareînd succesiunea unor frămîntate epoci istorice, cu parcurile-i umbroase și esplanadele deschizătoare de inedite perspective de urbanistică modernă. Varșovia se înfățișează in. aceste zile de început de vară în multiplele ipostaze ale dapitalei — ca centru politic și important centru economic, cultural. universitar- științific. Contemplîndu-i străzile, piețele, monumentele, cu greu îți poți imagina că toate aceste locuri, azi atît de animate, erau, în urmă cu patru decenii, numai mormane de ruine. Poate numai în „Staro miasto", în orașul vechi, reconstruit cărămidă cu cărămidă, după fotografii și după planurile originale, se află un termen de comparație, deși atracția exercitată asupra varșovienilor de acest pitoresc cartier este mai degrabă de natură sentimentală. Loc preferat de promenadă, piața orașului vechi este ea însăși un adevărat muzeu.De aici, de pe zidurile vechii cetăți se deschide panorama amplă a Varșoviei de azi, cu cartierele ei noi, în continuă expansiune de o parte și de-alta a Vistulei. Este Varșovia muncitoare, cu preocupările, speranțele și grijile ei cotidiene. cu un aport considerabil in ansamblul eforturilor pentru împlinirea importantelor programe de dezvoltare economică, pentru consolidarea procesului de normalizare a întregii vieți sociale și politice.Un moment marcant în acest proces îl constituie apropiatele alegeri pentru consiliile populare, eveniment aflat in 'atențiaP.M.U.P., a tuturor organizațiilor componente ale Mișcării Patriotice de Renaștere Națională, a presei poloneze, subliniat Comitetul factori de___ ,_________ ... .litică și economică — aceste alegeri capătă, in actualele împrejurări, valoarea unui adevărat plebiscit. Ele intervin intr-un moment în care s-au înregistrat deja o serie de rezultate pozitive în dezvoltarea economică, confirmînd justețea măsurilor întreprinse in spiri-

Pentru Polonia — adesea în întilniri Central al P.M.U.P.. răspundere in viața s-a la cu po-

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, ambasadorul acestei țări la București, Benedetto San- tarelli, a oferit, joi după-amiază, o recepție.Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Florea, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor. externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic,
★Joi, tovarășul loan Avram, vice- prim-ministru al guvernului, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară braziliană, condusă de Antonio Lomanto Junior, prim-vice- președinte ■ al Senatului Federal.Au fost analizate posibilitățile de extindere și diversificare a colaborării reciproc avantajoase în domeniile economic și comercial dintre cele două țări.Probleme ale dezvoltării relațiilor comerciale bilaterale și de colaborare economică au fost discutate și in cadru) convorbirii pe care tovarășul Vasile Pungan. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. a avut-o cu delegația parlamentară a Republicii Federative a Braziliei.A luat parte vicepreședinte al ționale.A fost prezent Veras, ambasadorul București.
Virgil Teodorescu, Marii Adunări Na-Carlos dos Santos Braziliei la
★Joi după-amiază a sosit în Capitală generalul Kriangsak Chomanan, președintele Partidului Democrației Naționale din Thailanda, fost prim- ministru, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de Tamara Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., de alți membri ai Consiliului Național.Au fost de față Seth Herabat, ambasadorul Regatului Thailanda 13 București, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, joi după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-tunisiană.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-tunisiană. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de cultură si artă, un numeros public, ,Au fost prezențl Mohamed El Mokhtar Zannad. ambasadorul Republicii Tunisiene la București, gl membri ai ambasadei.
★La Asociația de drept internațional și relații internaționale din București a avut loc, joi, o masă rotundă în cadrul căreia prof. univ. Milan Sahovici, de la Institutul de politică internațională și economie din Belgrad, a prezentat expunerea „Criza actuală a relațiilor internaționale și 'dreptul international".A fost prezent Milos Melovski, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București.(Agerpres)
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tul liniei trasate de Congresul al IX-lea al partidului. în cursul a- nului 1983, arăta Janusz Obo- dowski, vlceprim-ministrți al guvernului, venitul național a crescut cu 5 la sută. Este pentru prima dată după 1979 cînd se înregistrează o creștere a venitului național. De asemenea, producția industrială și .producția bunurilor de consum au înregistrat creșteri de 7 la sută.Reprezentanți ai guvernului, precum și ai unor colective de oameni ai muncii țin să sublinieze că a- ceste prime rezultate au o deose-

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,

Președintele Republicii Populare MozamMaAflînd cu tristețe despre încetarea din viață a tatălui dumneavoastră, vă adresez, dumneavoastră și întregii familii, cele mai sincera condoleanțe ®J sentimentele mele de profundă compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Româ^ 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,îp numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostrual ....... . _____ - - _______ _____________ _personal, vă rugăm să primiți sincere mulțumiri pentru salutările șî felicitările adresate cu prilejul celei de-a 39-a aniversări ai eliberării Cehoslovaciei de către Armata Sovietică.Apreciem in mod deosebit relațiile de prietenie șl colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre și sîntem convinși că acestea vor continua să se dezvolte sub toate aspectele.Vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului român, multe suocese in activitatea consacrată edificării societății socialiste.
GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovac®

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

f

Lucrările Conferinței europene
a Crucii Roșii de tineretLa Costinești s-au deschis joi, 31 mai, lucrările Conferinței europene a Crucii Roșii de tineret, care se desfășoară sub deviza Anului Internațional al Tineretului : „Participare, Dezvoltare, Pace",La conferință participă delegații ale societăților naționale de Cruce Roșie din Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Ungaria, Uniunea Sovietică, precum și din Canada și S.U.A.Iau parte, de asemenea, membri ai conducerii Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Institutului „Henri Dunant". în calitate de observatori participă reprezentanți ai Centrului de informare al O.N.U. din București, precum și ai UNESCO — Centrul european pentru învățămînt superior.Lucrările conferinței au fost deschise de Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.în intervenția sa, tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, după ce a adresat un călduros salut participan- ților, s-a referit pe larg la rolul tineretului in soluționarea problemelor vitale ale lumii contemporane, la necesitatea creării tuturor pîrghiilor pentru participarea tinerei generații la întreaga viață economică, social- cuîturală a națiunilor, la jalonarea căilor de făurire a viitorului în care tineretul este chemat să trăiască și să muncească. Subliniind că o recunoaștere a locului important pe care tinăra generație îl ocupă azi în societate o reprezintă desemnarea de către O.N.U., la inițiativa României, a anului 1985 ca An Internațional al Tineretului, tovarășul Nicu Ceaușescu a prezentat ansamblul pregătirilor pentru marcarea A.I.T. — manifestare complexă chemată să activeze guvernele, toate organismele cu responsabilități în domeniul tineretului față de problemele reale ce confruntă tinăra generație. Vorbitorul a arătat că A.I.T. trebuie să reprezinte un prilej de a intensifica acțiunile în vederea promovării aspirațiilor vitale ale tineretului, asigurării participării sale active la modelarea viitorului de pace și progres al umanității.Conferința europeană a Crucii Roșii de tineret — a subliniat tovarășul Nicu Ceaușescu — constituie o dovadă clară a tmei largi preocupări pentru abordarea, din diferite perspective, a problemelor specifice tinerei generații, în scopul cunoașterii aprofundate și al soluționării lor corespunzătoare.în încheiere și-a exprimat convin-

gerea că reuniunea de la CostineșK, care se bucură de o largă participare, va constitui, prin problematica generoasă adoptată, o nouă și semnificativă contribuție adusă la procesul pregătirilor pentru A.I.T.Luînd cuvintul. Richard Pestalozzl, membru al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, a adresat partlcipan- ților un salut din partea acestui organism și urări de succes deplin lucrărilor conferinței ce se desfășoară la Costinești, pe agenda căreia figurează probleme de mare interes pentru tinerii membri ai societăților naționale de Cruce Roșie, pentru tinăra generație în general. Vorbitorul a avut cuvinte de inaltă apreciere la adresa activității desfășurate pe plan internațional de România, care participă activ la rezolvarea problemelor complexe și vitale ale umanității.La rîndul său, Enrique de la Mata Gorostizaga, președintele Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, exprimîndu-și îngrijorarea față de situația actuală existentă pe plan mondial, a subliniat că această conferință oferă cadrul favorabil in care tineretul poate și trebuie să-șl manifeste voința de a trăi, de a se forma și împlini într-o lume a păcii, mai dreaptă și mai bună. Indiferent de convingerile ideologice și religioase, de condițiile culturale și geografice în care își desfășoară activitatea — a spus vorbitorul — glasul tinerilor din Europa, din întreaga lume trebuie să se facă limpede auzit, în legătură cu complexa situație actuală, cu făurirea unui viitor luminos, lipsit de spectrul unui război atomic nimicitor.în continuare, în cadrul ședinței plenare de joi, Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, a fost aleasă, prin consens, președinte al actualei conferințe. /Directorul Institutului „Henri Dunant" a prezentat apoi referatul „Voluntariatul în cadrul Crucii Roșii da tineret", iar șeful delegației sovietice, o informare privind Seminarul internațional cu tema „Crucea Roșia de tineret și pacea", desfășurat la Moscova, în luna aprilie a.c.Delegațiile României, Iugoslaviei, Belgiei și Canadei au prezentat comunicări în care sint abordate teme centrale ale Anulai Internațional al Tineretului : „Participare, ~ re. Pace".Lucrările conferinței se vor desfășura în plen și pe grupe de lucru. Participanții vor examina căile șl modalitățile de implicare a Crucii Roșii de tineret la realizarea unor obiective ale A.I.T., la aplicarea devizei acestuia — „Participare, Dezvoltare, Pace" — în activitățile Crucii Roșii de tineret și la elaborarea unor modalități specifice de acțiune în pregătirea și marcarea A.I.T.Lucrările continuă.

Dezvolta-

tele din muzeul întreprinderii — este însăși istoria devenirii clasei muncitoare la Poznan. De la micul atelier de unelte agricole, la întreprinderea de azi, care produce o mare gamă de motoare și agregate pentru locomotive și îndeosebi motoare de nave — acesta este drumul parcurs de-a lungul a peste 130 de ani de activitate.Citim pe o lozincă ce domină exponatele ilustrînd preocupările „la zi" ale acestui mare colectiv muncitoresc : „Socialismul pentru 
oameni — prin oameni". Este una

un de im-oa- tre- ceea
V DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Certitudinile muncii
însemnări de călătorie din R. P. Polonă

bită însemnătate atît prin conținutul lor material, valoric, cît și prin semnificația politică pe care o îmbracă. Orice pas în direcția consolidării economice este, implicit, un pas spre normalizarea vieții social- politice. împuternicitul guvernului pentru problemele reformei economice, ministrul W. Baka, evidenția în acest sens că tendințele de creștere în economie constituie o realitate. Un rol important in acest proces îl are reforma economică, a cărei aplicare a început, ea fiind menită să lărgească autonomia întreprinderilor, să sporească eficiența planificării și conducerii centrale a economiei națio- ' nale. In baza reformei, în peste 90 la sută din întreprinderile de stat, in care lucrează circa 8 milioane de muncitori, funcționează organe ale autoconducerii muncitorești....întreprinderea „Cegielski" este cqa mai mare întreprindere industrială din Poznan. Peste 15 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri sint angajați în fabricile și atelierele ce o compun. Istoria ei — așa cum sugestiv o ilustrează expona-

din ideile centrale ce călăuzesc politica Partidului Muncitoresc Unit Polonez, programul de redresare economică, de normalizare a vieții politico-sociale a tării. Instituirea autoconducerii muncitorești constituie principala modalitate de participare a oamenilor muncii la perfecționarea activității întreprinderilor și a întregii economii naționale. Wladislaw Gluza, pre-*1 ședințele consiliului oamenilor muncii de la „Cegielski", pe care l-am întîlnit în sala de ședințe a întreprinderii, este un muncitor tî- năr, dar avînd deja o bogată experiență. Ascultîndu-i vorbele rostite cu calm, potolit, urmărind argumentele pe care le aduce pentru a întări justețea propunerilor făcute in vederea corectării unor neajunsuri, înțelegi cu ușurință de ce tocmai pe el l-au ales muncitorii să-i reprezinte în consiliul oamenilor muncii. Anul financiar care s-a încheiat. spune el. a fost un an bun pentru „Cegielski". S-au înregistrat importante sporuri de producție, a crescut productivitatea muncii. Cu ocazia analizei care a avut loc, cu

/

particlparea conducerii întreprinderii, cu reprezentanții sindicatelor, consiliul oamenilor muncii a făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea generală a activității, împreună cu sindicatele, consiliul oamenilor muncii pregătește proiect pentru un nou sistem salarizare, adaptat cerințelor puse de reforma economică.Despre creșterea participării menilor muncii la conducerea burilor întreprinderii, în totce implică aceasta, ne-a vorbit șl Zdislaw Tuszynski, președintele sindicatului independent bazat pe autoconducere. îl văzusem cu < ‘ teva zile în urmă. în cadrul unei ample relatări la televiziune de la ședința comună a guvernului cu reprezentanții sindicatelor, organizată la Varșovia. Semn al creșterii și întăririi rolului sindicatelor, expresie concludentă a adîncirii democrației socialiste.Cadrele de conducere de la întreprinderea „Cegielski", zentanții organizațiilor ne-au vorbit, totodată, cu despre buna colaborare cu rele navale din Galați, Constanța, Brăila, Drobeta-Turnu Severin, România reprezentînd o lungă perioadă principalul partener comercial din străinătate. Desigur, așa cum au ținut să sublinieze gazdele noastre, pe măsura dezvoltării industriei navale românești, capabilă să producă ea însăși o gamă amplă de utilaje și motoare, se impun o perfecționare a colaborării, găsirea unor forme noi de cooperare și specializare. Există în această direcție posibilități largi, a căror valorificare se află in atenția întreprinderilor poloneze și românești. Sint aprecieri și ginduri’ consemnate și în alte întreprinderi din Polonia, evidențiate de înalțl reprezentanți ai guvernului, aprecieri însoțite de convingerea că a- propiatul dialog la nivel înalt ro- mâno-polon, prilejuit de vizita de prietenie în Polonia a delegației de partid și de stat conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, va contribui la adînclrea colaborării prietenești multilaterale dintre țările și popoarele noastre.
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR
LA ALGER ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Congresul Organizației de Solidaritate 
a Popoarelor din Africa și Asia

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII TUNISIENE

MOSCOVA 

intîlnire la nivel înalt 
sovieto - bulgarăMOSCOVA 31 (Agerpres). — La Moscova a avut Ioc o întîlnire intre Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, aflat în Uniunea Sovietică într-o scurtă vizită de prietenie, anunță agenția T.A.S.S.

interesele păcii!
Un NU hotărît amplasării 

de noi rachete nucleare în Europa
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4 COPENHAGA 31 (Agerpres). —
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I ...... ....... ... .j ploare în rîndul diferitelor categorii
5 ale populației americane, de cele
i

s-au pronunțat în favoarea unei i- nițiat.ive a Danemarcei în cadrul N_A.T.O. pentru încetarea imediată . a staționării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa occidentală — transmite agenția A.D.N. Partidul Social-Democrat. Partidul Socialist Popular, Partidul Socialist de Stingă și Partidul Liberal Radical .au cerut guvernului danez să-l însărcineze pe ministrul .de externe al tării să ia 
o atitudine în acest sens.

BONN 31 (Agerpres). — în orașul vest-german Mannheim s-au deschis lucrările „Congresului in sprijinul păcii" la care iau parte personalități politice, activiști sindicali și pe tărîm obștesc și oameni de. știință din R.F. Germania, precum și din Franța, Finlanda și alte țări vest-europene. Sint examinate aspecte actuale ale luptei pentru întărirea păcii și securității, pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru dezarmare în Europa și în întreaga lume. Participanții examinează, de asemenea, modalitățile de amplificare a acțiunilor mi- litantilor pentru dezarmare și pace.
In favoarea înghețării experiențelor, producției 

și desfășurării de armamente nucleare

ALGER 31 (Agerpres). — La Alger s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor din Africa și Asia (O.S.P.A.A.) la care au participat delegați din peste 100 de țări, între care și România, reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională și ai unor organizații internaționale.în documentele finale adoptate, participanții cheamă forțele iubitoare de pace din intreaga lume să-și unească eforturile in direcția preîn- tîmpinării unei catastrofe termonucleare și a opririi cursei inarmărilor. în documente se subliniază că actuala cursă a înarmărilor și subdezvoltarea sint indisolubil legate.: înfăptuirea dezarmării ar permite orientarea unor importante fonduri spre dezvoltare social-economică. ar duce și la eliberarea tarilor în curs de dezvoltare de povara cheltuielilor militare, ar contribui la eradicarea sărăciei, analfabetismului și bolilor.

Pentru crearea de condiții propice lichidării subdezvoltării, se spune, de asemenea, in documente, este necesar să șe pună capăt dominației străine și să se instaureze noi relații economice internaționale pe principiile egalității și echității.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, in documente se subliniază că înfăptuirea drepturilor poporului palestinian la autodeterminare și crearea unui stat propriu independent constituie condiții de bază pentru instaurarea unei păci juste și trainice în zonă. Totodată, participanții se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace în problema Orientului Mijlociu cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., precum și a U.R.S.S. și S.U.A.Analizind situația din Africa, documentele exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor din Namibia și Africa de Sud împotriva regimului rasist de la Pretoria.
WASHINGTON 31 (Agerpres). — într-un articol publicat în revista americană „Bulletin of Atomic Scientist", președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., Willy Brandt, subliniază necesitatea încetării spre cursei înarmărilor. Primul pas atingerea acestui deziderat —
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Vrelevă autorul — ar trebui să fie l înghețarea experiențelor, producției și desfășurării de . noi armamente ) nucleare. Pentru un asemenea acord t nu sint necesare negocieri îndelun- gate privind controlul, intrucit a-' cesta s-ar putea realiza cu ajutorul mijloacelor tehnice existente.

Numeroase instituții din S.UX proclamate 
„zone denuclearizate"WASHINGTON 31 (Agerpres). — Mișcarea pentru pace, împotriva cursei inarmărilor, în special a înarmărilor nucleare, crește in am- de
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tale, instituții culturale, locuri cult, din 16 state americane, s-au proclamat „zone denuclearizate", i- nițiatorii acestor acțiuni . precizînd, între altele, că nu vor accepta folosirea clădirilor respective ca adăposturi în eventualitatea unei conflagrații nucleare. Reverendul Richard Drinon, din statul Wisconsin, a declarat că organizațiile obștești care militează pentru dezarmare și ( pace își propun să explice popu- 1 lației americane periculozitatea fără i seamăn a războiului nuclear și să / combată tezele care susțin că „se ț poate supraviețui" unei conflagrații ( atomice. ’

mai variate convingeri, inclusiv în rîndul comunităților religioase din Statele Unite. După cum relatează i agenția United Press International, * o formă nouă de exprimare a pro- i testului împotriva cursei înarmări- / lor nucleare o constituie, în ultima ț vreme, declararea unor instituții ca ' „zone libere de arme nucleare". A- genția citată informează in acest sens că aproximativ 50 de școli, spi-
Riscuri de contaminare radioactivă la trei decenii j 

experiențe nucleare 
nistrul. El a informat că au fost ț 
adoptate măsuri de precauție pen- < 
tru a proteja oamenii contra riscu- * 
rilor de contaminare. I

’ Legat de aceasta, agenția Reuter ? 
reamintește că, in Australia, se des- ț 
fășoară, în prezent, o anchetă pe i 
marginea afirmațiilor unui militar ? 
australian, potrivit cărora membri 1 
ai populației aborigene și-au pier- J 
dut viata din cauza experiențelor ț 
nucleare britanice, in care a fost l 
folosit și personal australian. >

după efectuarea unorCANBERRA 31 (Agerpres). — 
Ministrul australian al resurselor 
naturale și energiei, Peter Walsh, 
a anunțat, recent, in parlament, că 
granule de plutoniu, cintărincl chiar 
două grame, au fost identificate in 
zona Marlinga, din sudul tării, unde. tc- 
tuat experiențe nucleare. Cercetări-
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4 in anii ’50 Marea Britanie a efe< 
J tuat experiențe nucleare. Cercetări- 
ț le din ultimul timp au dus, de a- 
1 semenea, la descoperirea, in zone 
> de deșert, a unor fragmente de alte 

metale contaminate, a precizat mi-
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. MANIFESTARE CULTURALA 
ROMANEASCA LA HANOI. La 
Institutul de hidrotehnică din Ha
noi a avut loc o manifestare cul
turală românească dedicată celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă. In acest cadru au fost pre
zentate succesele obținute in dez
voltarea invățămintului și. culturii 
românești in anii construcției socia
liste și au fost vizionate filmele 
„România — țara mea" și „Româ
nia — tara turismului".

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. La Beijing s-a încheiat, joi, cea de-ă 15-a rundă a celei de-a doua etape a convorbirilor chino- britanice referitoare la problema teritoriului Hong Kong. Un purtător de cuvint al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, citat de agenția China Nouă, a declarat că următoarea rundă de convorbiri se va desfășura, tot la Beijing, la 12 și 13 iunie a.c.

PENTRU RECONCILIERE NA
ȚIONALA ÎN PANAMA. într-o de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarafta-program a guvernului libanez • în sprijinul 
unei conferințe internaționale sub egida O.N.U. • Prelungirea 

mandatului forțelor Națiunilor Unite în zona GolanBEIRUT 31 (Agerpres). — Primul ministru al Libanului, Rashid Kara- me, a prezentat, joi, declarația-pro- gram a guvernului de uniune națională in Camera Deputaților, întrunită la Beirut in sesiune. Premierul liba-. nez a definit cele patru direcții principale de acțiune ale noului cabinet, cave sint eliberarea sudului țării, consolidarea securității și stabilității, reglementarea problemelor sociale, economice și de reconstrucție și reforma politică. El a subliniat prioritatea principală pe care o are, in cadrul preocupărilor guvernului, eliberarea teritoriului țării. de sub ocupația israeliană. menționind că va fi lansată o campanie politică, diplomatică și de informare pentru a forța Israelul să redeschidă circulația dintre sudul Libanului și celelalte regiuni, să înceteze persecuțiile împotriva populației din zona aflată sub ocupație , și să sg retragă în spatele frontierelor recunoscute internațional.DAMASC 31 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei

sprijină ideea convocării, sub egida O.N.U.,, a unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate —a declarat, la Damasc, Khaled Al Fahhoum, președintele Consiliului Național Palestinian. El a-reafirmat hotărîrea poporului palestinian de a-și continua lupta pentru recunoașterea drepturilor sale legitime, inclusiv a dreptului la autodeterminare și la crearea unui stat independent. Khaled Al Fahhoum a chemat toate organizațiile palestiniene să-și consolideze unitatea in cadrul O.E.P.NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărît să prelungească cu încă șase luni mandatul Forței O.N.U. de observare a dezangajării militare in zona înălțimilor Golan (F.N.U.O.D.). în urma acestei decizii, mandatul F.N.U.O.D va expira la 1 decembrie 1984.

Situația din
Oi

America Centrala
• Precizări cu privire la activitatea 
„Grupului de la Contadora" • Pre
lungirea stării de urgență in Nica

raguaCIUDAD DE MEXICO 31 (Agerpres). :— într-o alocuțiune rostită în capitala țării, ministrul relațiilor externe al Mexicului, Bernardo Sepulveda, referindu-se la situația din America Centrală, a relevat că procesul de negocieri inițiat de „Grupul de la Contadora" a permis identificarea elementelor pentru un acord just și viabil, care să tină seama de interesele țărilor din regiune.El a evidential, totodată, necesitatea încetării cursei înarmărilor și a ' depunerii tuturor eforturilor în direcția realizării de negocieri privind dezarmarea nucleară — informează agenția. Prensa Latina.MANAGUA 31 (Agerpres). — Junta Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua a decretat prelungirea pentru o perioadă de 50 de zile a stării de urgentă instaurate în martie 1982. Decretul dat publicității în acest sens la Managua arată că adoptarea acestei măsuri a fost necesară ca urmare a „recrudescenței actelor de agresiune împotriva Re-, publici! Nicaragua ale Statelor Unite și contrarevoluției".

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNISCu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian prieten noi succese pe calea dezvoltării economice șl sociale a tării.Exprim convingerea că relațiile dintre România și Tunisia vor cunoaște o dezvoltare tot mai dinamică în toate domeniile și că țările noastre vor conlucra tot mai strins pe plan internațional, pentru promovarea păcii, colaborării și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis primului ministru al Republicii Tunisiene, Mohamed Mzali. cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, o telegramă prin care ii adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate șl fericire personală, de progres și prosperitate poporului tunisian prieten. In telegramă se' exprimă convingerea că guvernele celor două țări vor. acționa pentru o dezvoltare tot mai largă a raporturilor de prietenie și colaborare româno-tunisiene.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în legătură cu situația din zona GolfuluiNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres) — Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a reluat, miercuri seara, la ora 20,30 G.M.T.. dezbaterile asupra evoluției situației din zona Golfului, la cererea țărilor arabe din această regiune.în cadrul dezbaterilor, reprezentanții Egiptului și Tunisiei — țări

membre nepermanente ale Consiliului —‘ au relevat necesitatea „creării condițiilor care să permită încetarea tensiunii în această regiune" și a „sprijinirii eforturilor O.N.U.' pentru a se ajunge la o soluție negociată la diferendul irania- no-iraliian“.Lucrările consiliului continuă.
clarație făcută la Ciudad de Panama, cu prilejul confirmării de. către Tribunalul Electoral Național a desemnării sale ca președinte-ales. al Republicii Panama, Nicolas Ardito Barletta s-a pronunțat pentru reconciliere națională și pentru combaterea cauzelor crizei economice, care frinează dezvoltarea economiei naționale — transmite agenția Prensa Latina. Să acționăm pentru înfruntarea crizei economice interne, pentru orientarea țării pe făgașul păcii, dezvoltării, independenței, libertății și dreptății ■ — a spus el.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. Nava cosmică 
automată de transport „Progress- 
22" s-a cuplat in spațiu cu com
plexul orbital sovietic „Saliut-7" — 
„Soluz T-ll“, relatează agenția 
T.A.S.S. întreaga operațiune de a- 
propiere și cuplare s-a realizat cu

ajutorul aparatelor automată, sub 
controlul . echipajului complexului 
orbital. Nava „Progress-22" a adus I pe orbită combustibil și diferite 
materiale necesare continuării mi- i
siunii spațiale. Se precizează că 
starea sănătății celor trei membri 
ai echipajului laboratorului orbital 
„Saliut-7" este bună.

PROTESTE ÎMPOTRIVA TUR
NEULUI PREMIERULUI SUD- I 
AFRICAN ÎN EUROPA OCCIDEN
TALA. Proiectatul turneu in unele țări vest-europene al premierului . R.S.A., Pieter Botha, a produs un val de proteste in țările respective. ' în Franța, organizațiile de luptă antiapartheid au cerut Ministerului Relațiilor Externe anularea vizitei, în Portugalia, proteste față de a- . ceasta vizită au fost exprimate de partidele politice aflate în opoziție, ‘ precum și de organizațiile sindicale.___

„Criza economică internațională 
afectează profund țările în curs 

de dezvoltare^
O declarație a secretarului 

general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității în cadrul celei de-a X-a Conferințe ministeriale a Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa, secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, subliniază că va continua să depună toate eforturile pentru a contribui la mobilizarea resurselor necesare în folosul Africii, sprijinind acțiuni adecvate la nivel național și internațional.El a atras atenția că, in pofida unor semne încurajatoare, eforturile țărilor africane, ale comunității internaționale și ale sistemului Națiunilor Unite nu s-au dovedit suficiente, din cauza amplorii și gravității crizei economice care afectează serios, continentul african — relatează Departamentul pentru informații publice al O.N.U.La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările Comitetului O.N.U. pentru evaluarea modului în care se realizează strategia internațională a dezvoltării. Dezbaterile au evidențiat că printre cauzele principale care împiedică îndeplinirea proiectelor de dezvoltare se numără cursa înarmărilor, criza economiei internaționale și faptul că statele occidentale industrializate încearcă să-și depășească propriile dificultăți economice pe seama exploatării țărilor în curs de dezvoltare.S-a subliniat, de asemenea, faptul că, din aceste motive, majoritatea co- virșitoare a țărilor recent eliberate din7 Africa, Asia și America Latină nu numai că nu au progresat din punct de vedere economic, ci au fost împinse spre un recul.

Dintre numeroasele localități ale. Tunisiei de numele cărora smt legate cele mai importante momente ale istoriei acestei țări, Bi- zerta ocupă, fără îndoială, un loc deosebit. în urmă cu aproape trei decenii, în acest oraș-port de .pe țărmul Mediteranei a fost dat semnalul declanșării luptei generalizate pentru independența națională, care avea să fie încununată la 1 iunie 1956 de o mare victorie : după secole de dominație străină, Tunisia devenea stăpînă pe destinele sale, inaugu- rindu-se astfel o etapă de adinei prefaceri sociale, de ample eforturi pentru punerea în valoare a bogățiilor naturale ale tării.Tînărul stat din nordul Africii (suprafața 164 150 kmp ; populația — 6 milioane locuitori) dispune de apreciabile resurse minerale — fosfați, plumb, 0 zinc, cupru, exploatate încă de pe timpurile regimului colonial. Dar adevărata lor valorificare a început abia după proclamarea independentei, cind, într-o perioadă relativ scurtă, au fost construite zeci de obiective economice care conferă Tunisiei

caracteristicile unei țări angajate din plin pe calea dezvoltării economico-sociale independente. Bizerta, denumit- de tunisieni „orașul erou" pentru contribuția sa la lupta .de eliberare, națională, a devenit unul dintre cele mai înfloritoare localități ale tării. Aici au fost construite un mare combinat siderurgic, o rafinărie, o uzină de laminate, instalații portuare dintre cele mai moderne ș.a. Schimbări importante au înregistrat și celelalte orașe. S-au depus și se depun eforturi pentru progresul și modernizarea potențialului ■ industrial, descoperirea de noi bogății ale subsolului, extinderea suprafețelor agricole, concomitent cu dezvoltarea invățămintului, a științei și culturii.’ Dacă lă începutul anilor ’80 producția de petrol se cifra la aproximativ 5 milioane tone. în prezent ea este de două ori mai mare.Animat de sentimente de solidaritate cu lupta popoarelor arabe pentru consolidarea independenței și progres social, poporul român urmărește cu viu interes succesele obținute de poporul tunisian pe

calea făuririi unei vieți noi. între România și Tunisia s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs ascendent. O contribuție hotărîtoare la realizarea acestei evoluții pozitive au adus-o tntîlnirile la nivel înalt de la București și Tunis dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Habib Bourguiba, întîlniri care, prin acordurile și înțelegerile realizate, au deschis largi perspective cooperării româno-tunisiene pe diverse planuri. Ca o expresie a dorinței comune de a conlucra în avantajul reciproc, specialiști români și tunisieni au realizat modernul complex de la M’Rata pentru extracția și transportul minereurilor de fosfați, dezvoltîndu-se, totodată, cooperarea în domeniile minier, agricol și al transporturilor.Extinderea și diversificarea colaborării româno-tunisiene corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, în același timp, o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
încheierea lucrărilor sesiunii Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. ChinezeBEIJING 31 (Agerpres). — La 31 mai, la Beijing s-au Încheiat lucrările sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze. Forul legislativ suprem — informează agenția China Nouă — a aprobat raportul privind activitatea guvernului, prezentat în cadrul sesiunii de premierul Consiliului de Stat, Zhao Ziyang. Totodată,

au fost adoptate rezoluții referitoare la rapoartele cu privire la planul de dezvoltare economică și socială pe 1984, la executarea bugetului pe 1983 și la bugetul de stat pe anul în curs.La ședința de închidere — precizează agenția China Nouă — au participat Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, alte cadre de conducere ale partidului și statului.
Sesiunea Adunării Populare a R. P. BulgariaSOFIA 31 (Agerpres). — Agenția B.T.A. informează că la Sofia s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării Populare a R,P. Bulgaria. Sesiunea a aprobat liniile directoare ale

activității de administrare a justiției. Legea privind unele completări și modificări la Codul Muncii, Legea pensiilor și alte proiecte de legi, relatează agenția B.T.A.
Pace și zîmbet senin tuturor copiilor lumii!

întiia zi a lunii iunie, „ZIUA INTERNA
ȚIONALĂ A COPILULUI", prilejuiește 
reafirmarea unui adevăr veșnic actual : 
copiii sint speranța de mai bine a uma
nității și pentru a o întreține vie nici un 
sacrificiu nu-i prea mare.

Copiii înseamnă viață, iar viața tre
buie ferită de primejdii. Or, din neferi
cire, in lumea de azi gingășia copilăriei 
este pindită de cumplitul spectru al unji 
război nuclear, de acumularea în arsena
le a noi și noi arme cu o fantastică pu
tere de distrugere. Amenințînd viitorul, e- 
xistența însăși a omenirii, înarmările mu

tilează în același timp dezvoltarea copii
lor, intrucit resurse imense sint deturnate 
în scopuri militare, agravind nemăsurat fe
nomenele subdezvoltării, ale decalajelor 
frapante dintre țările bogate și sărace, cu 
consecințe din cele mai nefaste asupra 
vieții tuturor oamenilor și, în special, a 
copiilor ; pe de alfa parte, inechitățile so
ciale periclitează încă din fașă șansele de 
reușită în viață. Toate acestea fac ca o 
mare parte din copiii planetei să pășeas
că în viață cu perspective din cele mai 
sumbre. Mai mult, în anumite zone ale 
globului persistă încă fenomene tragice.

cum este exploatarea muncii copiilor, in
clusiv în forme care evocă vremurile scla
viei.

lată de ce înlăturarea tuturor acestor 
fenomene nocive, asigurarea unor condi
ții de dezvoltare sănătoasă, în pace' și 
liniște, pentru toți copiii — „bogăția cea 
mai de preț a omenirii" - astfel ca ei să 
se poată bucura de dreptul firesc de a-și 
trăi copilăria așa cum se cuvine aces
tei virste minunate, se impune ca una 
din cerințele cele mai arzătoare ale lumii 
contemporane.

alte cinci milioane suportă întreaga viață urmările foametei și malnutritiei din copilărie.• într-o situație asemănătoare se. află și unele regiuni din centrul și sudul Asiei, unde trăiesc, în condiții din cele mai dificile, aproape o sută de milioane de copii.

• Din numărul total al copiilor care se nasc anual in America Latină, 11 la sută mor 
înaintea împlinirii vîrstei de 5 
ani. Rata mortalității infantile înainte de împlinirea vîrstei de un an în această regiune a lumii este în1 jur de 85 la mie.

Sub impactul crizei economice

Darul cel maiLa sesiunea sa de anul trecut, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) a a- doptat un document în care se subliniază că „în prezent nu 
există sarcină mai importantă ca 
lupta pentru pace, destindere 
și frînare a cursei inarmărilor. 
Asigurarea unei vieți fericite și 
pașnice pentru milioane de 
copii poate fi garantată numai 
prin reducerea poverii cursei 
inarmărilor și eliminarea pe
ricolului unei catastrofe termo
nucleare". U.N.I.C.E.F. cheamă 
toate statele să adopte măsuri pentru reducerea cheltuielilor de

de preț: paceaînarmare și utilizarea resurselor astfel eliberate pentru eoluțio- narea unor asemenea probleme ca sărăcia, foamea și bolile, de pe urma cărora suferă în primul rînd milioane și milioane de copii din țările' îh curs de dezvoltare.Intr-adevăr, eliberarea omenirii de spectrul distrugerii,' înfăptuirea marelui deziderat al unei lumi fără arme și fără războaie ar fi cel mai de preț dar pe care și-1 pot dori de ziua lor copiii de pe intreaga planetă.

• Bugetul total de care dispune U.N.I.C.E.F. echivalează cu costul a șapte avioane de luptă și este de 20 de ori
Un tribut tragic

mai mic decît se cheltuiește pentru fabricarea unui singur submarin cu propulsie nucleară.
al subdezvoltării

Afcctînd două treimi din populația planetei, subdezvoltarea lo
vește in primul rînd, și în modul cel mai dureros, tinerele vlăstare, 
care plătesc un tragic tribut, la fiecare trei zile stingindu-se tot 
atitea vieți cite victime ar provoca explozia unei bombe atomice 
de tipul celei de la Hiroshima.

înarmările afectează grav tinerele vlăstare
Irosind uriașe resurse materiale ale globului, cursa înarmărilor 

(agravează fenomenele subdezvoltării, ate înapoierii și sărăciei din 
vaste zone ale lumii, cu urmări din cele mai nocive asupra vieții co
piilor, a viitorului lor. Doar cu o mică parte din sumele alocate pen
tru arme s-ar putea soluționa nevoi stringente a sute de milioane de 
copii în domeniul alimentației, sănătății și invățămintului.

• Din cele aproape 2 miliarde de copii din lume, 81 Ia sută trăiesc in țări în curs de dezvoltare.© Din cei aproape 130 mi
lioane de copii născuti anul 
trecut in țările lumii a treia, peste 14 milioane au murit de 
foame și de boli înainte de a împlini vîrsta de un an.

• Efectele combinate ale secetei. lipsei de alimente și recesiunii economice mondiale au determinat creșterea alarmantă 
a ratei mortalității infantile in 
țările africane. Astfel, în Sierra Leope această rată este de 200 
la 1 000 de nou-născufi. Pe întregul continent mor in fiecare an cinci milioane de copii, iar

• Prețul unul nou tip de 
rachetă intercontinentală echivalează cu valoarea hranei pen
tru 50 milioane de copii sub- 
alimentați.

© Sumele cheltuite în lume
pentru înarmări într-o singură 
zi ar ajunge pentru vaccinarea 
tuturor copiilor planetei contra bolilor contagioase.\ ©tin singur avion de luptă

modern costă tot atît cit construirea a 100 școli, iar manevrele unui detașament de blindate — cit construirea a 280 grădinițe de copii.© Cu numai 2 la sută din fondurile irosite pentru înarmări s-ar putea lichida analfabetismul de care suferă un sfert din copiii lumii.

Imediat după transmiterea la televiziunea americană a fil- 
mulul-avertisment „A doua zi după", înfățișînd grozăviile 
unui eventual război nuclear, mai mulți copii de la o școală 
din Washington au adresat emoționante scrisori președin
telui S.U.A., 
văzute 
scrisori

„Tot ce vrem e doar pace. Nimeni nu ar cîștiga 
război nuclear. Gîndiți-vă, 
gindiți-vă la riscul de a nu avea deloc viitor. Cu sinceritate, 
Ellie Armani”.

in care și-au expus gînduriîe lor despre cele 
pe micul ecran, lată ce se spunea într-una din aceste

într-un
vă rog, la viitor, sau mai bine,

n

i
• l

!
■U

• Ziarul parizian „LE FIGARO" subliniază într-un articol că recesiunea economică mondială antrenează o foarte gravă înrăutățire a condițiilor de viață ale copiilor. .Jmpactul 
crizei — scrie ziarul — este de
osebii de puternic asupra aces
tei populații dezarmate și ne
putincioase". Resimțindu-se, în primul rînd in țările în curs de dezvoltare, efectele devastatoare ale acestei situații sînt prezente și în țările industrializate.© în Statele Unită, de pildă, rata mortalității infantile a crescut puternic în regiunile
Copiii, victime alePeste 55 milioane de copii din întreaga lume, în vîrstă de sub 15 ani, sint nevoiți să muncească pentru a-și sprijini material familiile — se arată într-un raport al Biroului International al Muncii. Chiar dacă folosirea copiilor în diverse munci nu poate fi pe deplin controlată și nici eliminată, mai ales în zonele rurale, se impun cu maximă urgență acțiuni hotărîte în acest domeniu — este de părere Comisia de experți însărcinată cu aplicarea convenției Biroului Internațional al Muncii privind vîrsta minimă pentru angajare. în anumite țări din Africa și America Latină se în- tîlnesc situații cind copiii sînt siliți să muncească timp de opt ore pe zi în mine de cărbuni la mare adînclme — se spune într-un raport al . Comisiei

cele mai afectate de șomaj. Proporția de copii care trăiesc sub limita sărăciei cunoaște o continuă creștere.© Aproape pretutindeni in lumea occidentală, scrie ziarul „LE MONDE", flagelul șomajului determină, paralel cu creșterea însemnată a procentului de mortalitate în landul copiilor, extinderea fenomenului delincventei juvenile.
O Pe ansamblul țărilor industrializate, numărul copiilor 

care mor in fiecare an din 
cauza subnutriției sau a unor 
maladii banale se ridică la 
500 000.

inechităților socialeO.N.U. pentru drepturile omului. Copiii cară cite 30 de saci pe zi pentru un salariu infim, adaugă raportul amintit, precizînd că muncile grele ce le sint impuse afectează grav e- chilibrul lor psihic, fiind, totodată, vătămătoare pentru creșterea lor normală.• în fiecare an, la Altamira, în Italia, se tine un „tîrg" de copii, unde marii proprietari vin să „cumpere" mina de lucru ieftină. Cei „angajați" muncesc in construcții, industria textilă, în agricultură.• în Taiwan, fetite de 12 ani lucrează în întreprinderi de e- lectronică fină, in condiții ce contravin oricăror reglementări privind durata muncii, ocrotirea sănătății, asistența socială.

*r
„In numeroase țări, copilul este socotit un «capital», 

care trebuie să devină rentabil cit mai curînd. Aici se află 
miezul problemei. în aceste condiții, remediile legale nu 
sint suficiente pentru a rezolva un rău ale cărui rădăcini 
merg în profunzimea structurilor sociale" - scrie Chris
tiane Rimbaud, autoarea unei cărți consacrate acestei 
inadmisibile practici.

Grupaj realizat de V. OROS
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