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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a plecat la Budapesta pentru a lua parte
la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
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CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

■Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. președintele Repu
blicii Socialiste România, a plecat,
marți
dimineața. la Budapesta,
pentru a lua parte la Consfătuirea
Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
lnsotit de tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului. Ion
Stoian, membru supleant al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. Ilie
Văduva, ministrul afacerilor ex
terne.
Conducătorul partidului și statu
lui a fost salutat la plecare de
membri si membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. secretari ai Comitetului
Central al partidului, de membri ai
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de

Stat și al guvernului, de reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.
Un grup de pionieri a oferit cu
dragoste și stimă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu si tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Au fost de fată ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești si membri ai ambasadei.
La ora 10,30 aeronava preziden
țială a decolat de pe aeroportul
Otopeni, îndrentîndu-se spre Buda
pesta.

SOSIREA LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La
10 iunie a început, Ia Budapesta,
Consfătuirea
Comitetului
Politic
Consultativ al statelor participante
Ia Tratatul de la Varșovia.
La lucrările ședinței participă :
delegația Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P.
Bulgaria ; delegația Republicii So
cialiste Cehoslovace, condusă de to
varășul Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele R. S.
Cehoslovace ; delegația Republicii
Democrate Germane, condusă de to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Socialist
Unit din Germania, președintele
Consiliului de Stat al R. D. Germa
ne ; delegația Republicii Populare
Polone, condusă de tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, președintele Consiliului de
Stat al R. P. Polone ; delegația Re
publicii Socialiste România, condusă
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România ; delegația
Republicii Populare Ungare, condusă

de tovarășul Jănos Kâdar, secretar
general al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar ; delegația U.R.S.S.,
condusă de tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar • general .ai C.C. al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.
Din componența unor delegații fac
parte șefii de stat și de guvern,
secretari ai comitetelor centrale, mi
niștrii de externe și miniștrii
apărării.
La lucrările consfătuirii participă
comandantul-șef al Forțelor Armate
Unite ale statelor participante la
Tratatul de la Varșovia, mareșalul
Uniunii Sovietice, Viktor Kulikov.
Secretariatul general al consfătui
rii este asigurat de Miklos Barity,
adjunct al ministrului afacerilor
externe al R. P. Ungare.
Consfătuirea a fost deschisă de
tovarășul Janos Kadar, secretar
general al P.M.S.U., conducătorul

delegației Republicii Populare Un
gare.
Au avut loc două ședințe, care s-au
desfășurat sub președinția tovarăși
lor Erich Honecker, conducătorul
delegației
Republicii
Democrate
Germane, și Wojciech Jaruzelski,
conducătorul delegației Republicii
Populare Polone.
In prima zi a lucrărilor a
luat cuvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Au luat, de asemenea, cuvîn
tul : în numele delegației Uniunii
Sovietice — tovarășul Mihail Gorbaciov ; în numele delegației R. P.
Polone — tovarășul Wojciech Jaru
zelski ; în numele delegației R. S.
Cehoslovace — tovarășul Gustav
Husak ; în numele delegației R. D.
Germane — tovarășul Erich Ho
necker ; în numele delegației R. P.

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov ;
in numele delegației R. P. Ungare —
tovarășul Janos Kadar.
în cadrul Consfătuirii Comitetului
Politic Cotisultâtiv, care se desfă
șoară într-o atmosferă de prietenie
și colaborare tovărășească, de lucru,
se analizează situația din Europa și
din lume in ansamblu, atenția prin
cipală acordindu-se problemelor
actuale ale luptei pentru dezarmare,
pentru transformarea relațiilor in
ternaționale. întărirea securității
europene și generale, dezvoltarea
cooperării dintre state.
Sînt discutate, de asemenea, pro
bleme actuale ale întăririi unității
și coeziunii statelor participante la
Tratatul de la Varșovia, lărgirii
cooperării lor multilaterale.
Lucrările Consfătuirii Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia
continuă.

DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE
BUDAPESTA 10 (Agerpres). —
Marți, Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, Con
siliul Prezidențial și Consiliul de Mi
niștri ale R. P. Ungare au oferit un
dineu oficial în onoarea delegațiilor

participante la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia.
împreună cu conducătorii celorlalte
delegații, la dineu a fost prezent

DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
- garanția înfăptuirii mărețelor programe
de progres multilateral al patriei
„Viața, realitățile au confirmat cu puterea faptelor că nu
mai pe baza proprietății comune a oamenilor muncii, a pro
prietății de stat și cooperatiste, se poate asigura dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, ridicarea gradului de civilizație,
de bunăstare a poporului, înaintarea pe calea socialismului, spre
comunism”.
NICOLAE CEAUȘESCU
Instaurarea în România, la 11 iunie 1948, a pro
prietății socialiste asupra principalelor mijloace de pro
ducție a deschis larg posibilitățile de dezvoltare eco
nomică și socială a țării. Pe baza proprietății so
cialiste, care asigură orientarea unitară a mijloace
lor existente la un moment dat către obiective prio
ritare, de mare importanță pentru progresul multilate
ral al patriei, economia națională și, o dată cu ea,
țara întreagă au făcut pași istorici pe calea edifi
cării unei noi civilizații materiale și spirituale, dobindind - cu precădere in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea — succese pe toate planurile con
strucției socialiste.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cuvintarea la adunarea solemnă consacrată omagierii
gloriosului jubileu al partidului, din perspectiva ex
perienței istorice a revoluției și construcției socialiste
se poate spune că afirmarea relațiilor sociale și eco
nomice noi, făurirea proprietății socialiste, aplicarea
principiilor socialiste de repartiție au asigurat dezvol
tarea puternică a forțelor de producție, ridicarea ni
velului de civilizație al întregului popor, demonstrind
cu puterea faptelor de netăgăduit că numai un po
por deplin stăpin pe destinele sale iși poate făuri
viața așa cum o dorește, in deplină libertate și
independență.
Mutațiile structurale pe care le-a cunoscut societa
tea noastră în anii revoluției și construcției socialis
te in domeniul relațiilor sociale și de producție, in
dezvoltarea și modernizarea bazei economice a so
cietății, in așezarea pe principii noi a raporturilor din

tre clase și afirmarea plenară a democratismului noii
societăți au probat și probează în mod concludent
la scara istoriei faptul că poporul, stăpin pe desti
nele sale, avînd drept conducător un partid revolu
ționar, poate să-și pună în valoare și să-și dezvolte
înalte calități organizatorice, politice, poate să con
ducă și conduce mai bine decît fostele clase exploa
tatoare, asigurînd progresul economic și social, bu
năstarea întregii societăți și înfăptuirea plenară a
aspirațiilor de dreptate și echitate socială.
Firește, superioritatea proprietății socialiste — is
toricește demonstrată — nu se manifestă de la sine.
Ea se materializează prin intermediul răspunderii și
competenței cu carp este gospodărită, abnegației și
dăruirii cu care se acționează pentru valorificarea
avantajelor sale. Instituirea organelor colective de
conducere în unitățile de producție, perfecționarea
mecanismului economic sînt menite să asigure ca
drul adecvat de afirmare a superiorității noilor re
lații de producție.
Partidul nostru pornește de la principiul că numai
acționînd consecvent pentru dezvoltarea proprietății so
cialiste, pentru perfecționarea conducerii și planifică
rii economiei, pentru sporirea răspunderii organelor
colective de conducere ale unităților economice, ale
adunărilor generale ale oamenilor muncii în elabo
rarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare se
poate valorifica tot mai deplin potențialul vast de
progres economic și social pe care îl reprezintă pen
tru noua orinduire relațiile socialiste de proprietate.

PAGINA A III-A

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Roman, președintele Republicii So
cialiste România.
Dineul oficial a decurs intr-o
atmosferă cordială.

ARGEȘ : Sporuri
de producție
prin creșterea
productivității muncii
Colectivele de oameni al mun
cii din industria județului Ar
geș raportează depășirea cu 595
milioane Iei a producției in
dustriale în perioada care a
trecut din acest an. Succesul a
fost obținut în principal pe seama
creșterii productivității muncii.
Astfel, au fost livrate peste pre
vederi 7 000 tone cărbune. 23,4 mi
lioane mc gaze de sondă, produse
electronice și electrotehnice în
valoare de 21,7 milioane lei, pro
duse petrochimice, țesături, por
țelan etc. Dintre cele 70 unități
economice care, prin organizarea
superioară a producției și a mun
cii și modernizarea amplă a pro
ceselor de fabricație, și-au adus o
contribuție însemnată la depășirile
înregistrate
evidențiem : între
prinderile de autoturisme „Dacia"
Pitești și ARO Cîmpulung, între
prinderile „Eiectroargeș" și de
bioproteine din Curtea de Argeș,
Combinatul de‘articole tehnice din
cauciuc Pitești. (Gheorghe Cirstea,
corespondentul „Scînteii").

BUDAPESTA 10 (Agerpres). —
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a sosit, marți
dimineață, la Budapesta pentru a lua
parte la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.
Pe aeroportul capitalei ungare,
conducătorul partidului și statului
nostru a fost întîmpinat și salutat de
Janos Kadar, secretar general al
P.M.S.U., Pal Losonczi, membru al

BRĂILA: Nave
moderne, competitive
Constructorii șantierului naval
din Brăila realizează o gamă di
versă de nave : cargouri, supertraulere, remorchere, nave tehni
ce competitive pe piața ex
ternă. Tehnologiile moderne utilizate fn ultima vreme au condus
la reducerea cu 30—60 de zile a
ciclului de fabricație la majori
tatea navelor, precum și la spo
rirea productivității muncii. De la
începutul anului au fost livrate
beneficiarilor două cargouri de
5 000 tdw fiecare, unul de
7 500 tdw și o navă de 4 800 CP
pentru servirea platformelor de
foraj marin. în ultima perioadă,
au fost lansate la apă două tancuri
multifuncționale de 4 400 și, res
pectiv, 5 000 tdw, un supertrauler
și un remorcher de 6 000 CP.
(Candiano Priceputu, coresponden
tul „Scînteii").

IN ZIARUL DE AZI : •
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Lucrările agricole de va
ră — desfășurate exem
plar ! • Prin aplicarea
acordului global : Veni
turile din muncă — strîns
legate de rezultatele
muncii. Azi, în industria
metalurgică • Cerințe
superioare în pregătirea
și perfecționarea specia
liștilor

Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
președintele Consiliului Prezidențial
al R.P.U., Gydrgy Lazar, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R.P.U., Gyorgy Aczel, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
Ferenc Havasi, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.,
Laszlo Marothy, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.P.U., Miklos Ovari, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al

P.M.S.U., Istvan Sarlbs, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
Matyas Szuros, secretar al C.C. al
P.M.S.U., Peter Varkonyi, membru
al C.C. al P.M.S.U., ministrul aface
rilor externe al R.P.U., și general
colonel Ferenc Karpati, membru al
C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării
al R.P.U.
Erau prezenți ambasadorul țării
noastre la Budapesta, Nicolae Vereș.
și membri ai ambasadei.
Un grup de pionieri a oferit flori.

BACĂU : Noi ansambluri de locuințe
Peisajul urbanistic al munici
piului Bacău se îmbogățește con
tinuu. Noi ansambluri de locuințe
se alătură celor înălțate pînă acum
— „Cornișa Bistriței", „Republicii",
„Milcov", „Cremenea". La această
dată, punctul de atracție îl con
stituie noul ansamblu de lo
cuințe „Ștefan cel Mare", aflat în
plină construcție. Acesta va fi cel
mai mare și mai dotat sub as
pect edilitar-gospodăresc. în final,
blocurile de o mare varietate vor
însuma aproape 5 000 apartamente.
Vor fi construite, de asemenea, un
spital cu policlinică, spații comer
ciale în suprafață de peste 4 000
mp, școli, grădinițe, unități presta
toare de servicii etc. Pînă în pre
zent s-au mutat aici peste 2 000

familii de la unități economice din
zonă. Un ansamblu de locuințe ar
monios, cu o notă distinctă, se
anunță și cel de pe malul Bistriței,
care va număra, în final, cîteva mii
de apartamente. Frumusețea aces
tuia este întregită atît de arhitec
tura deosebită a locuințelor, cît și
de peisajul natural care cuprinde,
între altele, parcul de agrement de
pe insula creată în aval de Iacul
de acumulare Bacău II. în noul
cartier s-au mutat, pînă Ia această
dată, circa 2 500 familii. Acestora 11
se alătură noile ansambluri „Mio
rița" și „George Bacovia". Noile
locuințe au un grad de confort ri
dicat și finisaje exterioare de ca
litate. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").
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La întreprinderea de aparataj electric

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
-DESFĂȘURATE EXEMPLAR!
La prășit - cu toate forțele,
cu toate mijloacele
Buna întreținere a culturilor pră terenurile în pantă prăsitoarele cu
sitoare constituie, in aceste zile, tracțiune animală. Cu cele 14 prăsi
principala preocupare a sătenilor din toare existente se întrețin zilnic cul
județul Bacău. Explicabil, pentru că. turile de pe circa 30—35 hectare. De
după ploile căzute in ultima vreme, altminteri, inițiativa de a folosi pră
plantele cresc văzind eu ochii insă, sitoarele cu tracțiune animală a fost
o dată cu acestea, poate chiar mai larg răspindită in județ, mai gjes
rapid, se dezvoltă și buruienile. Se în zona colinară. în unitățile coope
muncește organizat, din zori si pînă ratiste din consiliile agroindustriale
seara tîrziu, pe echipe, in acord glo Traian. Dealu Morii și Izvoru Berbal.
heciului, bunăoară, au fost Întreți
„Ne-am convins nu o dată că o nute cu prăsitoarele cu tracțiune aprasilă in plus înseamnă un spor de nimală culturile de pe o suprafață
recoltă" — spunea ing. Nicolae Leuș- mai mare de 8 000 hectare. La Tîrgu
tean. președintele cooperativei agri Trotuș. de exemplu, unitate din con
cole „Nicolae Bălcescu". Caz con siliul unic Ștefan cel Mare, prin fo
cret. în anul trecut, cooperatorii de losirea cultivatoarelor si a prăsitoa
aici au obținut pe terenurile prășite relor cu tracțiune animală, au fost
de 3—4 ori cite 1 000—1 500 kg la prăsite in trei zile, centru a treia
hectar mai mult decit pe terenurile oară, peste 150 hectare cu porumb,
prășite de două ori. Si in aceste zile, în prezent, patru echipe de coopera
satul întreg parcă s-a mutat pe cimp. tori. conduse de ing. Elena Croitoru,
Același aspect de muncă respon execută cea de-a treia prasilă ma
sabilă pentru soarta viitoarei recol nuală la porumb de pe tarlaua de la
te poate fi intilnit și pe ogoarele punctul „Aerodrom", iar alte trei
cooperativelor agricole Berești-Taz- echipe, in frunte cu Ion Cobuz, pre
lău. unitate din consiliul agroin ședintele unității, efectuează cea
dustrial Moinești. Pe șesul Tazlău- de-a treia prasilă manuală la sfecla
lui, incepind de la Tescani pînă la de zahăr. Constanta Siminiuc, pri
Prisaca. ca si pe dealurile de la marul comunei, ne spunea că pentru
Turluianu lucrează zilnic la prășit a grăbi ritmul de lucru la întreține
peste 600 cooperatori. Ing. Ciprian
Goagă, președintele unității, a ținut rea culturilor participă toti locuitorii
satelor : cooperatori tineri si virstsă precizeze că întreaga suprafață de nici,
cadre didactice, specialiști, oa
654 hectare cultivată cu porumb a
fost prăsită pină acum mecanic si meni ai muncii din unitățile econo
manual de două ori. Acum se exe mice.
cută cea de-a treia prasilă la po
Gheorqhe BALTĂ
rumb. Pentru ca ritmul de lucru să
corespondentul „Scinteii"
crească, oamenii de aici folosesc pe

Un „duș rece“ s-ar cuveni...
Suprafața irigată in județul Boto
șani a ajuns la peste 32 000 hectare.
Și, nu intîmplător, o mare parte a
acesteia. îndeosebi cea cuprinsă în
sisteme mari, este localizată in zona
cu terenurile cele mai fertile din
județ pentru a contribui efectiv la
obținerea unor producții agricole re
cord.
Realizate în ultimii ani. sistemele
mari de irigații au intrat cu adevă
rat în probe tehnologice abia in a
doua jumătate a anului trecut. De
ce „cu adevărat" ? întrucit. pină la
vremea respectivă, au fost luate
drept... realități ceea ce informa
conducerea întreprinderii locale pen
tru executarea si exploatarea lucră
rilor de imbunătătiri funciare. Și
care...
De notat totuși că. între timp, pen
tru remedierea gravelor abateri de
la tehnologiile de amplasare, mon
tare si exploatare a sistemelor de
irigații, susnumita întreprindere a
fost sprijinită si a depus considera
bile eforturi. Nu insă pe atîta pe cit
ar fi fost necesar. Efectul ? în pri
mul rind. acela că nu toate defec
țiunile ce existau s-au putut înlă
tura pină la declanșarea secetei din
acest an. Și astfel, pe terenurile co
operativei agricole de producție din
comuna Mitoc, de exemplu, in loc să
se fi irigat toate cele 1 700 hectare,

pe care lucrările de investiții se incheiaseră in anii trecuti. apa a
ajuns la rădăcina plantelor pe o SU-"
prafată de numai 170 hectare. în al
doilea rind. concentrarea forțelor
pentru remedierea acestor defecțiuni
a redus posibilitatea încadrării în
graficele de execuție a noilor sis
teme de irigații. Ceea ce a făcut ca
alte si alte unități agricole din ju
deț să nu-si poată îndeplini progra
mele de udare a culturilor.
în sfirșit, după o nouă intervenție
a comitetului județean de partid,
s-au creat, condiții pentru îmbunătă
țirea grabnică a situației. A fost
suplimentată forța de muncă ne fie
care șantier, se desfășoară acțiuni
pentru o aprovizionare corespunză
toare — ceea ce garantează că, in
scurt timp, suprafața planificată a fi
irigată în județ va corespunde în
tocmai cu cea pe care se realizează
in mod efectiv programul de udare
a culturilor. Cum rămine insă cu
pierderile de recoltă pricinuite pină
acum unităților agricole ? N-ar fi
cazul aplicării măcar a unui „duș
rece" celor din conducerea Între
prinderii județene de profil ? Fie si
pentru a trage învățămintele cu
venite.
Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scinteii’1

pentru instalații Titu

Eficiență ridicată prin modernizarea producției
și a proceselor tehnologice

La C.A.P. Drăghiceni-Olt, com
binele seceră din plin orzul,
lucrare care, pe zi ce trece, se
extinde pe noi suprafețe. Un
prim examen la care mecani
zatorii județului Olt răspund
bine prin lucrări executate Io
timp și de bună calitate
Foto : Nicu Ciorei

Trifolienele- la baza creșterii
producției de lapte
Ajungem, într-o dimineață, la Aso
ciația intercooperatistă zootehnică
Gălănești, județul Suceava. Aici,
contabilul-șef Vianor Ciobotaru, după
ce a calculat producția de lapte obți
nută, ne-a oferit citeva cifre. La zi.
se înregistra o depășire a planului
de 187 litri lapte-marfă de fiecare
vacă, care este cu 169 litri mai măre
decit cea realizată in aceeași perioa
dă a anului trecut, cind unitatea s-a
situat pe locul doi pe județ la pro
ducția de lapte obținută. Cum vrem
să stăm de vorbă cu directorul Ion
Ilurjui. mergem in cimp. 11 găsim
pe tarlaua cultivată cu sfeclă fura
jeră, împreună cu inginerul Vasile
Țigănescu, șeful bazei furajere.
„După cum vedeți — ne spune di
rectorul — destui oameni la prășit.
Sint cooperatori din Gălănești. Pe
cele 33 hectare cultivate cu sfeclă
furajeră lucrează peste 200 oameni
la prășit. Sub supravegherea noas
tră. calitatea lucrărilor de întreținere
este ireproșabilă, răspunde cerințe
lor de calitate. Vrem să depășim
producția realizată anul trecut, cind
am obținut 87 000 kg sfeclă la hec
tar. Condiții există. Am fertilizat cu
gunoi de grajd 210 hectare cultivate
cu sfeclă furajeră, trifoliene și ier
buri. De altfel, folosirea îngrășă
mintelor naturale face cu putință să
sporim randamentul la hectar. La
noi. deși terenul- nu este prea fertil,
în 1985 am recoltat cite 30 tone trifoi
masă verde la hectar și am obținut
5.5 tone fin la hectar. Pentru fiecare
vită mare am asigurat cite o tonă fin
de calitate, din ierburi cultivate și
trifoi, și 3 500 kg suculente".
Acest nivel ridicat de unități nu
tritive a fost asigurat și în 1985 și in
perioada de timp friguros din 1986.
„Anul acesta am mărit cu 30 hectare
suprafața cultivată cu trifoi — ne
spune inginerul Vasile Țigănescu.
Această plantă are o valoare nutri
tivă mai ridicată, iar producția obți
nută la hectar este mai mare decit
la ierburi. Ne-am propus, de altfel,
ca jumătate din suprafața pe care o
deținem să fie ocupată de trifoi și
lucerna,. Experimental,, jn primăvara
acestui an am semănat lucernă pe
10 hectare. Terenul este situat lingă
riul Suceava, cu posibilități de iri
gare. Dacă vom obține o producție
bună, vom organiza o lucernieră iri
gată pe 30 de hectare.

Pe llie Obreja. directorul Asocia
ției economice intercooperatiste zoo
tehnice Clit-Arbore, l-am găsit pe
terenul unde pășunau animalele. „La
6 mai am scos animalele la pășunat
— ne spune directorul asociației.
Aceasta pentru că iarba este bună
și are un conținut mai ridicat de
proteină. Avem îngrijitori destoinici,
dar urmăresc personal cum se face
pășunatul. Noi dispunem de 100 hec
tare pășune cultivată. La exploatarea
rațională a ei utilizăm gardul elec-

Fapt demonstrat
de rezultatele a două
asociații intercooperatiste
zootehnice din județul
Suceava
trie, pe principiul ieslel verzi, folo
sim astfel 90 la sută din cantitatea
de masă verde, comparativ cu 40—50
la sută, cit se folosește prin pășuna
tul obișnuit. Sintem favorizați și de
faptul că terenul nostru este situat
in jurul complexului, astfel incit il
putem fertiliza mai ușor cu gunoi de
grajd. De asemenea, după fiecare
perioadă de pășunat. administrăm
purin. ceea ce face ea pășunea să se
refacă foarte repede. Ca atare, rea
lizăm 4—5 cicluri de pășunat pe
vară. Producția de masă verde se ri
dică la 35—40 tone la hectar".
în 1985, pentru cele 910 animale
au fost asigurate 980 tone fin (depo
zitat in totalitate in finare. unde s-a
conservat foarte bine), 2 500 tone
semifin, importante cantități de su
culente. Tot anul trecut s-a realizat
aici și un prim record. De pe o par
celă de 15 hectare cultivată cu tri
foi, dar care a fost fertilizată doi
ani la rind cu gunoi de grajd, s-au
obținut 10 tone fin la hectar, pro
ducția medie pe cele 100 hectare cu
trifoi ridicindu-se la 8 tone fin la
hectar, Pentru a asigura , proteina
necesară , animalelor, se extinde cul
tura trifoiului. Anul acesta 150 hec
tare au fost semănate cu trifoi, avind
ovăzul ca plantă protectoare. întrea

ga suprafață a fost fertilizată, incit
cultura se prezintă foarte bine.
In perioada de stabulație, la aso
ciația Clit-Arbore s-au asigurat zil
nic pe animal 11 unități nutritive.
O dată cu scoaterea animalelor la
pășunat, s-a diversificat și hrana
acestora. Acum, dimineața li se ad
ministrează la fiecare cile 2 kg fin
și 10 kg borhot provenit de la fa
brica de bere Solea, iar seara, după
venirea de la pășunat. cite 5—10 kg
semifin. „Cantitatea de proteină a
crescut și, totodată, a sporit și pro
ducția de lapîe — ne spune îngriji
toarea Domnica Chiriluș. Pînă la
sfîrșitul primei decade a lunii iunie
am realizat aproape 2 000 litri lapte
de la fiecare din cele 25 de vaci pe
care le îngrijesc. Am astfel posibili
tatea să depășesc producția de 4 000
litri lapte ne cap de vacă". Același
obiectiv și l-au propus și alți ingrijitori : Maria Motică. Maria Buzincu. Profira Nistor. Mihai Tărnicer.
..Faptul că anul acesta ne-am asigu
rat p structură și mai bună a cultu
rilor furajere, că am aplicat pe 175
hectare 10 000 tone gunoi de grajd,
iar pe restul suprafeței de 375 hec
tare — cite 350 kg îngrășăminte chi
mice la hectar, că avem oameni
buni, pricepuți și dăruiți muncii de
crescător de animale ne face să
avem certitudinea că vom depăși
producția medie de 3 800 litri lapte
pe cap de vacă" — ne spunea ingi
nerul llie Obreja. De fapt, interlocu
torul nostru se baza și pe începutul
foarte bun din acest an. cind planul
pe 5 luni a fost îndeplinit încă de
la 6 mai.
Am insistat asupra modului în
care se acționează pentru asigurarea
bazei furajere deoarece este cel mat
important element pentru creșterea
producției de lapte. Dar, atît la aso
ciația intercooperatistă zootehnică
Gălănești, cit șl la cea de la ClitArbore, se muncește cu pricepere și
cu bune , rezultate pentru selecția
animalelor și realizarea efectivului
matcă din prăsilă proprie. Se creea
ză astfel o bună bază pentru crește
rea in continuare a producției de
lapte.
'Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

O gamă largă de produse, care
se înnoiesc și se perfecționează in
tr-un ritm tot . mai alert, un aflux
de tehnologii, metode de lucru și
forme de organizare ce determină
creșteri substanțiale ale producti
vității muncii și reduceri ale chel
tuielilor materiale — iată citeva
date ce nu pot lipsi dintr-o prezen
tare a activității producătorilor de
aparataj electric pentru instalații
din Titu. Un sondaj in rindul mun
citorilor și specialiștilor de aici ar
pune in lumină, fără îndoială, că
aceasta este ordinea preocupărilor
in unitate, și o listă de priorități
pentru prezent și perspectivă cu
aceste obiective trebuie să înceapă.
— Este firesc să se gindească și
să se acționeze în acest fel — ne
spune directorul întreprinderii, in
ginerul Paul Lungu. Sintem in plin
proces de dezvoltare intensivă, de
accentuare a laturilor calitative în
întreaga activitate Și toți cei care
muncim aici sintem conștienți că
trebuie să acționăm cu toate tor
țele pentru a-i asigura succesul.
Judecind după rezultate, putem
spune că am cucerit unele poziții
importante și. totodată, că dispu
nem de toate condițiile pentru a în
făptui cum se cuvine sarcinile pe
care ni le-a incredințat conducerea
partidului.
Care sint „pozițiile" cîștigate ?
Una dintre ele poate fi ușor sesi
zată privind expoziția cu produsele
aflate la ora actuală in fabricație.
Știind cum arată, bunăoară, un în
trerupător de curent electric sau o
priză obișnuite, „clasice", rămîi
surprins de ceea ce vezi acum și
nu știi ce să admiri mai intîi :
ideile constructive ingenioase, geo
metria elegantă, efectul culorilor ?
Manevrezi butonul comutatorului și
nu mai auzi pocnetul cu care ești
deprins ; este perfect silențios. Iar
semnalele soneriilor muzicale in
troduse de curind in fabricație sint
intr-adevăr... muzicale. Ce mai
cuprinde expoziția ? Prize multi
ple. automate de scară, variatoare
de lumină, butoane de comandă, si
guranțe Și multe alte produse. în
sute de tipuri și variante. Numărul
lor crește mereu cu aparate noi.
toate, fără excepție, fiind de înalt
nivel tehnic și calitativ. Evident,
la cele care nu mai corespund ce
rințelor se renunță. în perioada
care a trecut din acest an au fost
asimilate. între altele, cleme de ra
cordare ce asigură o prindere mai
bună a cablurilor, o siguranță ultra
rapidă perfecționată, un tip cu to
tul nou de ștecher cu contact de
protecție.

HUNEDOARA : Minereu de fier peste prevederi
Harnicii mineri, din munții Po
iana Ruscăi. care se numără prin
tre fruntașii din județul Hune
doara, acționind in spiritul indica
țiilor și orientărilor date de secre
tarul general al partidului, acordă
o deosebită atenție creșterii pro
ductivității muncii in subteran și
in cariere. Ca urmare a măsurilor
întreprinse, colectivul întreprin
derii miniere Hunedoara a extras.

PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

Calcule și argumente care demonstrează caracterul
stimulativ al acestei forme superioare
de organizare și retribuire (V)
AZI, ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ
brută de furnal obținută dintr-o tonă
de incărcătură sau cantitatea de oțel
lingou obținut dintr-o tonă de în
cărcătură metalică, sau cantitatea de
laminate finite pline obținute dintr-o tonă de oțel lingou sau semiT
fabricat turnat continuu) ; 2) consu
murile specifice normate de materii
prime, materiale, combustibili și energie, acolo unde nu se planifică
indici de valorificare sau scoatere :
3) ponderea planificată a producției
de calitate superioară.
Se mai cuvine precizat că. potri
vit legii, pentru personalul din sub
unitățile de producție la care ne-am
referit condițiile pentru acordarea
integrală a sumei cuvenite in raport
cu producția fizică, cu producția de
export realizate, precum și cu gradul
de îndeplinire a criteriilor sint : rea
lizarea integrală a producției fizice
la toate sortimentele prevăzute in
plan ; încadrarea in consumurile spe
cifice normate de materii prime,
materiale, combustibili și energie, in
cazurile în care acestea nu consti
tuie criterii de majorare sau dimi
nuare a retribuției ; realizarea indi
cilor planificați de utilizare a mași
nilor și instalațiilor.
Specific aplicării acordului global
în această ramură este și faptul că
suma calculată a fi cuvenită la ni
velul secției (atelierului) sau insta
lației se repartizează pe schimburi și
formații de lucru in raport cu vo
lumul producției fizice realizate de
fiecare schimb și formație și în func
ție de modul in care se asigură res
pectarea programelor de fabricație,
reducerea limpilor de staționare, de
aportul la încadrarea în consumurile
normate, recuperarea și valorifica
rea resurselor refolosibile, laminarea
in toleranțe negative, economisirea
resurselor din import ș.a.

★
în exemplul ipotetic Ia care ne
vom referi in continuare (construit
cu sprijinul specialiștilor din Minis
terul Industriei Metalurgice și Mi
nisterul Muncii), calculele se referă
la retribuirea in funcție de realizări
a muncitorilor direct productivi din
tr-o secție de laminoare. Colectivul
acestei secții a contractat să reali
zeze in luna respectivă 21 000 tone
laminate (profile mijlocii) in urmă
toarea structură: 11 000 tone —sorti
mentul I, din care 8 000 tone desti
nate exportului, și 10 000 tone — sor
timentul II. Tarifele de manoperă

pe unitatea de produs sint : 84,6 lei/
tonă pentru sortimentul I și 80 lei/
tonă pentru sortimentul II. Sarcinile
respective, potrivit planului, trebuie
realizate cu 710 muncitori direct pro
ductivi.
Criteriile în funcție de care se ma
jorează sau diminuează retribuțiile
sint : realizarea unui indice de valo
rificare, exprimat prin cantitatea de
laminate obținute dintr-o tonă de
semifabricat, de 0,934 (cota de ma
jorare sau de diminuare — 0,5 la
sută pentru fiecare procent de de
pășire sau nerealizare) și asigurarea
unei ponderi de 95 la sută a produ
selor de calitate superioară (cota de
majorare sau diminuare — 0,5 la
sută).
în privința condițiilor pentru neîndeplinirea cărora se diminuează re
tribuțiile. acestea sint: încadrarea in
consumurile specifice normate de
materiale, combustibil și energie
(227 lei/tona de laminate), realizarea
integrală a structurii sortimentale
planificate a producției și obținerea
unui indice planificat de utilizare a
mașinilor șl instalațiilor de 91 la
sută.
Pentru realizarea integrală a pla
nului la producția fizică și la export,
suma cuvenită muncitorilor este de :
11 000 tone X 84.6 lei/tonă + 10 000
tone X 80 lei/tonă “ 1 730 600 lei
care este acordată integral dacă se
respectă criteriile și condițiile la care
ne-am referit, revenind, in medie,
pe un muncitor o retribuție de 2 437
lei (1 730 600 lei : 710 muncitori).
VARIANTA „A“
Planul la producția fizică este de
pășit cu 9,5 la sută, producția supli
mentară de 2 000 tone fiind din sor
timentul I. din care 800 tone des
tinată in plus exportului. Suma se
determină, astfel :
13 000 tone X 84,6 lei/tonă + 10 000
tone X 80 lei/tonă = 1 899 800 lei.
întrucit planul la export s-a de
pășit cu 10 la sută, se cuvine calcu
lată o majorare, astfel :
8 000 tone X 84,6 lei/tonă - 676 800
lei.
676 800 lei X 10% - 67 680 Iei.
Aceasta se adaugă la suma de
terminată in raport de producția
realizată :
1 899 800 lei + 67 680 lei - 1 967 480
lei.
Pentru Îmbunătățirea de la 0,934

peste prevederi, in acest an, 10 908
tone minereu de fier marfă, 18 720
tone dolomită siderurgică și 126
tone talc preparat, obținind o de
pășire a valorii producției marfă
de peste 12.7 milioane lei. Cele
mai bune rezultate le-au obținut
minerii din Ghelar și din cariera
Crăciuneasa. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scinteii").

TIMIȘ : Au îndeplinit
obligațiile contractuale
la export pe primul
semestru

Veniturile din muncă strîns legate de rezultatele muncii

In industria metalurgică, unitatea
organizatorică de bază cu care se
încheie contractul de acord global,
potrivit legii, este secția (atelierul)
de producție, organizată pe o insta
lație sau un ansamblu de instalații
tehnologice grupate într-un flux uni
tar, în care se realizează un produs
sau o gamă de produse nominalizate
în plan : cocs, fontă, oțel, laminate,
țevi, cărămizi refractare, abrazivi,
electrozi siderurgici. La rindul său,
secția, care are în componență mai
multe instalații tehnologice de ace
lași fel. (baterii de cocsificare, fur
nale, cuptoare electrice ș.a.), perfec
tează contracte de acord global cu
formațiile de lucru din cele trei
schimburi de la fiecare instalație.
Se mai încheie contracte de acord
global cu formația condusă de mais
tru, atelierul sau secția specializate
pentru producerea de utilități, repa
rații și revizii, transport uzinal ș.a.
Important este faptul că sarcinile
de producție se defalcă pc lună, pe
zi și pe fiecare schimb, pină la ni
velul formațiilor conduse de maistru,
al echipelor și chiar pină la fiecare
muncitor, după caz. Astfel, la nive
lul secției (atelierului) sau al insta
lației obiectul contractului îl repre
zintă producția fizică ce trebuie rea
lizată in perioada respectivă, expri
mată în tone de cocs, fontă, oțel, la
minate finite pline, feroaliaje, ma
teriale refractare sau metri pătrați
de tablă, abrazivi pe suport, metri
liniari de țevi, oțel beton ș.a.
în această ramură, prin natura
proceselor tehnologice, activitatea
productivă impune consumul unor
mari cantități de resurse materiale
si energetice, asigurate cu dificulta
te, cu costuri ridicate din exploată
rile -din țară sau din import. De aceea, sint deosebit de importante
acțiunile care se .întreprind, spiritul
gospodăresc de care dau dovadă co
lectivele de oameni ai muncii pen
tru economisirea unor asemenea re
surse, realizarea din acestea a unor
produse de valoare metalurgică tot
mai ridicată, de înalt nivel calitativ,
cu cheltuieli materiale reduse. Pen
tru a stimula material eforturile indreptate spre sporirea eficienței eco
nomice a producției, criteriile în ra
port cu care se majorează sau se di
minuează retribuțiile in această ra
mură sint : 1) indicele planificat de
valorificare a materiilor prime sau
de scoatere a produselor (exprimat,
bunăoară, prin cantitatea de fontă

Acesta este, se înțelege, rezulta
tul muncii proiectanților. al specia
liștilor și muncitorilor unității. Dar
nu singurul.
— Urmărim creșterea competiti
vității produselor sub raportul ca
racteristicilor funcționale și calita
tive — ne informează Silviu Grigore. inginerul-șef cu pregătirea fa
bricației — dar și in privința pro
ductivității muncii și consumurilor
de materiale și energie. Promovăm
un produs nou in fabricația de serie
numai dacă este superior din toate
punctele de vedere menționate.
Pe patru luni, întreprinderea a
economisit laminate din alamă, cu
pru și oțel, argint și oțel de scule,
bachelită și energie electrică in
valoare de peste două milioane Iei,
Totodată, nivelul productivității
muncii a fost cu 2.4 la sută mai
mare decit cel planificat.
Aceste rezultate au la bază apli
carea unui număr mare de măsuri.
Din discuția pe care am avut-o cu
inginera Constantina
Chițulescu,
șefa atelierului de proiectare
S.D.V.-uri. a reieșit că analiza cri
tică a procedeelor tehnologice, a
sculelor și dispozitivelor utilizate a
scos la iveală o serie de imperfec
țiuni, iar eliminarea lor. pentru
care s-au depus eforturi stăruitoa
re. a avut o pronunțată influență
pozitivă asupra calității produselor
și eficienței economice. Sint multe
la număr operațiile ce se execută
într-un timp de cîteva ori mai scurt
ca urmare a îmbunătățirii tehnolo
giilor și dotării cu S.D.V.-uri de
mare randament. Ca și reperele care
Se obțin cu un consum mai mic de
material sau cintăresc mai puțin in
urma reproiectărilor. fără ca prin
aceasta calitatea să se diminueze, ci
dimpotrivă. Ar mai fi de reținut,
dintre multe alte acțiuni și preocu
pări ce se desfășoară in această în
treprindere. ceea ce ne-a spus teh
nicianul Marian Popescu, șeful ate
lierului nr. 3 montaj : prin reorga
nizarea unor fluxuri tehnologice,
reducerea la zero a rebuturilor, me
canizarea și automatizarea unor
lucrări. în acest compartiment se
realizează in prezent o producție
cu peste 50 la sută mai mare- decit
jn aceeași perioadă a anului trecut.
Sint fapte și rezultate ce pun eu
putere în evidență competența și
spiritul de răspundere ale acestui
colectiv muncitoresc și constituie
temelia trainică pentru rezultate
superioare în perioada următoare.
Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii"
j

la 0,953 (in proporție de. 2 la
sută) a indicelui de valorifi
care. precum și pentru spo
rirea la 96 la sută (cu 1 la sută)
a ponderii producției de calitate su
perioară. suma respectivă se va ma
jora cu :
2% X 0,5 + l’/o X 0.5 - 1,5%.
1 967 480 lei X 1,5% = 29 512 Iei.
1 967 480 lei + 29 512 lei = 1 996 992
lei.
Suma se acordă integral, deoare
ce toate condițiile prevăzute în con
tractul de acord global au fost în
deplinite. S-a lucrat cu 10 muncitori
mai puțin (98.6 la sută din numă
rul de muncitori planificat), reve
nind în medie pe un muncitor direct
productiv o retribuție de 2 853 lei
(1 996 992 lei: 700 muncitori), adică
cu 416 lei (17 la sută) mai mult
decit a fost prevăzut. Conform le
gii, repartizarea între membrii for
mației a sumei cuvenite’pe luna res
pectivă se face in raport cu contri
buția fiecăruia la realizarea sarcini
lor, retribuția tarifară și timpul efectiv lucrat. De asemenea, pentru
depășirea sarcinilor de plan, mun
citorii de la anumite locuri de mun
că din cadrul laminorului pot bC’
neficia de acord progresiv.
VARIANTA „B“
Se consideră că. pe ansamblu, pro
ducția fizică planificată a fost reali
zată (21 000 tone), dar structura pro
ducției a fost diferită de cea pre
văzută prin plan. Astfel, s-au pro
dus numai 8 000 tone d>n sortimen
tul I (72,7 la sută din plan), onorîndu-se integral numai sarcina la ex
port și 13 000 1one din soitimentul
II (cu 30 la sută peste plan).
Suma cuvenită pentru producția fi
zică realizată este în acest caz de :
8 000 tone X 84.6 lei/tonă + 13 000
tone X 80 lei/tonă = 1 716 800 lei.
Deci suma este mai mică decit cea
cuvenită dacă s-ar fi respectat struc
tura sortimentală planificată. întrucît planul la export s-a realizat in
tegral și s-au respectat criteriile sta
bilite. nu se aplică majorări sau di
minuări.
Dintre condiții, aceea referitoare

la realizarea integrală a producției
fizice in structura sortimentală pla
nificată nu a fost îndeplinită decit
în proporție de 85,4 la sută. Pentru
fiecare procent de neîndeplinire a
condiției se aplică o cotă de dimi
nuare de 0,25.
14,6% X 0,25 - 3,65%.
1 716 800 lei X 3,65% - 62 663 lei.
1 716 800 lei — 62 663 lei “ 1 654 137
Iei.
întrucit în perioada respectivă a
lucrat efectivul planificat de mun
citori direct productivi, retribuția
medie a fost de 2 330 lei, cu 107 Ici
(4,4 la sută) mai puțin. Rezultă deci
că. nerespectîndu-se structura pla
nificată. a producției, chiar dacă pe
ansamblu planul lă producția fizică
a fost îndeplinit, clștigurile vor fi
mai mici.

zultat o cantitate mai mare de șutaje. ceea ce a făcut ca în luna res
pectivă indicele de valorificare (de
scoatere) să fie numai de 0,915, eu
2 la sută mai mie decit cel planifi
cat. Gradul de îndeplinire a crite
riului este în acest caz de 98 la
sută.
De asemenea, ponderea produselor
de calitate superioară a fost de 94
la sută, cu 1 Ia sută mai puțin de
cit s-a prevăzut în contractul de
acord global. Gradul de îndeplinire
a acestui criteriu — 99 la sută.
2% X 0,5 4- 1% X 0,5 = 1,5%.
Procent cu care se dimintiează
suma cuvenită in raport cu produc
ția fizică și producția pentru export
realizate :
1 627 150 lei X 1,5% - 24 £07 lei.
1 627 150 lei —24 407 lei J 1 602 743
lei.
Nici una din condițiile pentru aVARIANTA „C*
♦
cordarea integrală a sumei de mai
în luna luată in calcul secția a
sus nu a fost respectată. Astfel :
realizat numai 20 000 tone de lami
• consumurile specifice normate
nate (95,2 la sută din plan) :
de combustibil și energie au fost
• 10 500 tone din sortimentul I
depășite cu 1 Ia sută. Cota de di
(95,45 la sută) și
minuare a retribuției — 0.15.
• 9 500 tone din sortimentul II
• Nu s-au realizat integral sor
(95 la sută), producția pentru ex
timentele prevăzute în plan. Gradul
port fiind de 7 500 tone, cu 6,25 la
de îndeplinire a condiției a fost de
sută mai mică decit s-a planificat.
95,2 la sută. Cota de diminuare a re
Suma cuvenită pentru producția
tribuției — 0,25.
realizată este de :
• Indicele de utilizare a mașini
10 500 tone X 84,6 lei/tonă + 9 500
lor și instalațiilor a fost de 89,18 la
tone X 80 lei/tonă “* 1 <M8 300 Iei.
sută, cu 2 la sută mai mic decit cel
Se aplică o penalizare de 0,5 la
planificat. Cota de diminuare a re
sută pentru fiecare procent de ne
tribuției — 0,1.
realizare a exportului :
1% X 0,15 + 4,8% X 0,25 + 2% X
6,25% X 0,5% = 3,125%.
0.1 = 1,55%.
8 000 tone X 84,6 lei/tonă X
1 602 743 lei X 1,55% - 24 842 Iei.
3,125% = 21 150 Iei.
1 602 743 lei — 24 842 lei =■ 1 577 901
1 648 300 lei — 21 150 lei - 1 627 150
lei.
lei.
Retribuția medie este deci de 2 222
Datorită in principal insuficientei
Iei, adică cu 215 ici (cu 8.8 la sută)
atenții la tăierea laminatelor, a re
mai puțin decit s-a planificat.
Deci, dacă se muncește bine și spornic, cu spirit gospodăresc, crescînd producția, realizind și depășind sarcinile la export, valorificînd su
perior mijloacele tehnice și materiale de care dispune, colectivul de
oameni ai muncii poate ciștiga oricit de mult ; după cum, dacă activi
tatea este necorespunzătoare, clștigurile se diminuează corespunzător.
Așadar, in toate cazurile veniturile din muncă sint strîns legate de re
zultatele muncii.
Cornellu CÂRLAN

Acționind cu înaltă responsabi
litate in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul
general al partidului pentru rea
lizarea exemplară a producției
destinate exportului. colectivele
muncitorești din unitățile economi
ce ale județului Timiș raportează
îndeplinirea mai devreme a obli
gațiilor contractuale asumate față
de partenerii externi pe primul
semestru ai anului. Succesul are
la bază aplicarea unor ample
programe de măsuri tehnico-organizatorice vizînd înnoirea și diver
sificarea producției, ridicarea pa
rametrilor calitativi funcționali și
de fiabilitate ai produselor in ra
port cu cerințele pieței externe,
organizarea de secții de formații
specializate in producția pentru
export, întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă.
S-au creat astfel condiții ca pină
la finele lunii iunie unitățile cu
activitate de export din județul
Timiș să livreze suplimentar par
tenerilor externi motoare electri
ce, utilaje tehnologice pentru lu
crări miniere, aparate de măsură
și control, produse chimice, bunuri
de consum și aite mărfuri, in va
loare de peste 50 milioane lei.
(Cezar Ioana, corespondentul „Scin
teii").

CLUJ : Producție fizică
suplimentară
Acționind cu inițiativă și dăruire
pentru realizarea exemplară a
sarcinilor de plan, colectivele de
oameni ai muncii din județul Cluj
au încheiat primele cinci luni cu o
depășire a prevederilor la producția-marfă în valoare de aproape
430 milioane lei. în această peri
oadă au fost fabricate și livrate
suplimentar beneficiarilor interni
și la export cantități sporite de
produse fizice, între care 5 872 toneoțel beton, 934 tone laminate finite
pline din oțel, 3115 tone calcar
pentru industria siderurgică, apa
rataj electric de inaltă și joasă
tensiune, mijloace de automatizare
electronice, 540 tone utilaje tehno
logice pentru metalurgie, 148 tone
utilaje tehnologice pentru indus
tria alimentară, mașini și utilaje
pentru agricultură și silvicultură,
produse chimice, ciment, plăci din
faianță și alte materiale de con
strucții, textile, articole din porțe
lan și sticlărie de menaj. Sporul
de producție a fost obținut ca ur
mare a creșterii productivității
muncii, indicator realizat in pro
porție de 102,1 la sută. Cu cele
mai bune rezultate se prezintă la
această dată Combinatul minier
Cluj, Combinatul metalurgic din
Cimpia Turzii. Combinatul de
lianți și materiale refractare. între
prinderea „Chimica". întreprinde
rea de materiale de construcții din
Turda, întreprinderile „Tehnofrig",
„Carbochim", „Sanex", „Flacăra"
și „Terapia" din municipiul ClujNapoca. (Marin Oprea, corespon
dentul „Scinteii").
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DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
garanția MtMwi miratelor programe de pragres multilateral al patriei
Un act revoluționar, cu profunde consecințe
La dezbaterea noastră, privind rolul hotărîtor al proprietății
socialiste în înfăptuirea industrializării, în dezvoltarea multila
terală a patriei, participă : prof. univ. dr. Gheorghe CREȚOIU,
prof. univ. dr. Ion DRAGAN, Nicoloe ALEXANDRU, secretarul
comitetului de partid din cadrul întreprinderii „Vulcan" București.
GHEORGHE CREȚOIU : Edi
ficarea noii orinduiri sociale a
implicat și implică transformări
profunde in toate domeniile de
activitate, în baza tehnico-materială, în structura social-economică, în formele de organi
zare și conducere a activității
economico-sociale.
Premisa hotărîtoare a adestor
transformări a reprezentat-o în
lăturarea proprietății capitalis
te, bazată pe separația dintre
producător și mijloacele de pro
ducție și crearea proprietății
socialiste, ca factor hotăritor al
făuririi unui nou sistem de re
lații economice și sociale. Referindu-se la această menire a
societății socialiste, în cuvintarea la adunarea solemnă con
sacrată aniversării partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia ideea că „socialismului
îi revine menirea istorică de
a restabili echilibrul în confor
mitate cu legile dezvoltării so
cietății omenești, llchidind pen
tru totdeauna societatea împăr
țită in clase, proprietatea capi
talistă asupra mijloacelor de
producție, exploatarea omului
de către om și realizind un
echilibru nou, pe baza proprie
tății comune asupra mijloace
lor de producție, asigurind de
plina egalitate și echitate socia
listă intre toți oamenii muncii,
între toți cetățenii fiecărei țări".
Experiența construcției socia
liste în România în perioada
care a trecut de la naționaliza
rea principalelor mijloace de
producție la 11 iunie 1948 pune
in evidență rolul esențial pe
care l-a jucat acest act revolu
ționar în realizarea unui nou
echilibru în dezvoltarea economico-socială a țării și in crearea
cadrului social-economic favo
rabil progresului forțelor de
producție, societății noastre in
general. Pe de o parte, prin
trecerea principalelor mijloace
de producție in proprietate de
stat, ca bun al întregului popor,
s-a creat un puternic sector so
cialist in economia națională, in
care, fiind lichidate caracterul
de capital al mijloacelor de
producție și relațiile de exploa
tare, s-a restabilit unitatea fi
rească dintre forța de muncă —
in calitatea de factor uman al
producției — și mijloacele de
producție — ca factor material
al producției. Oamenii muncii
au devenit, prin transpunerea in
viață a acestui act politic de
semnificație majoră, producă
tori, proprietari și beneficiari ai
rezultatelor procesului de pro
ducție.
Pe de altă parte, la scara în
tregului sector socialist a fost
lichidată contradicția antago
nistă dintre caracterul social al
producției și însușirea privatcapitalistă a produselor, deschizîndu-se cîmp liber pentru ac
țiunea legilor economice și so
ciale specifice noii orinduiri so
ciale, precum și pentru forma
rea și dezvoltarea unui sistem
complex de raporturi noi, prin
cipial diferite, între membrii so
cietății, intre unitățile socialis
te, precum și intre acestea și
societate.
Naționalizarea socialistă a
principalelor mijloace de pro
ducție a pus bazele organizării
pe principii noi a relațiilor de
repartiție, în sectorul de stat,
fiind înlăturată repartiția pro
ducției după capital, caracteris
tică societății capitaliste. La

scurt timp după naționalizare, în
sectorul de stat s-a introdus
sistemul de retribuire așezat pe
principii noi, care aveau la bază
cantitatea și calitatea muncii
prestate și egalitatea intre toți
membrii societății, excluderea
oricărei discriminări in rapor
turile economice de repartiție.
Mai trebuie subliniat că națio
nalizarea a desființat relația
dintre capital și muncă, a lichi
dat raporturile de exploatare și
a permis trecerea la un nou
sistem de repartiție pentru toți
membrii societății, indiferent de

întregului popor depășește im
portanța unui eveniment isto
ric obișnuit in rîndul celor care
au marcat, progresiv. înfăptui
rea transformărilor socialiste in
primii ani după cucerirea pu
terii politice de către clasa
muncitoare. Instituirea proprie
tății socialiste asupra principa
lelor mijloace de producție Ia
11 iunie 1948 reprezintă o etapă
esențială în înfăptuirea trans
formărilor socialiste, ea marcind
de fapt începutul făuririi socie
tății socialiste in România. Așa
cum este cunoscut, relația de
proprietate constituie dimensiu
nea fundamentală a relațiilor
sociale și economice din fiecare
orinduire. „întreaga dezvoltare
a societății omenești, sublinia
în
acest
sens
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul

nismul se pot edifica cu succes
numai pe baza proprietății so
ciale a oamenilor muncii, asupra
tuturor mijloacelor de produc
ție".
Așa cum experiența istorică
a revoluției și construcției so
cialiste a probat în mod con
cludent, numai pe baza trainică
a proprietății socialiste se pot
asigura dezvoltarea puternică a
forțelor de producție, ridicarea
gradului de civilizație, de bună
stare a întregului popor. Noile
relații pe care proprietatea co
mună a tuturor oamenilor mun
cii asupra mijloacelor de pro
ducție le instituie in viața eco
nomică și socială conferă mem
brilor societății noastre un
statut social nou. bazat pe uni
tatea de structură dintre forțele
de producție și forța de muncă,

GHEORGHE CREȚOIU : Pro
prietatea socialistă a jucat,
înainte de toate, .rolul determinant pentru realizarea a
ceea ce clasicii marxismului
numeau interesul esențial al

clasei muncitoare, după cuce
rirea puterii politice, si anume
dezvoltarea susținută si puter
nică a tortelor de producție ale
societății si sporirea continuă a
avuției naționale ca bază traini
că si de neinlocuit a civilizației
si progresului social. Restructu
rarea economiei in funcție de
aceste cerințe, prin înlocuirea
vechilor proporții si formarea
unui complex economic național
modern, prin industrializare, nu
se putea realiza decit cu condi-

tia existentei proprietății socia
liste si a conducerii planificate
a economiei. Naționalizarea a
impulsionat puternic nrocesul
industrializării tării si totodată
a reprezentat pirghia care a
permis si susținut procesul coo
perativizării agriculturii. Deschizind procesul transformărilor
revoluționare in economie, na
ționalizarea a pus bazele trece
rii la realizarea programului de
creștere si diversificare conti
nuă a producției sociale. Prin

ION DRAGAN : Procesul de
industrializare socialistă a țării,
inceput încă de la primul plan
de stat pe anul 1949 și înfăptuit
cu consecvență în etapele care
au urmat în construcția socia-

tut afjirma pregnant noul profil
și noul rol istoric al clasei mun
citoare. clasă conducătoare a
societății noastre socialiste, for
ță dinamizatoare a progresului
economic și social. Deosebit de

naționalizării principalelor mij
loace de producție, sînt ilustra
te de mari realizări, precum sînt
noile și modernele platforme in
dustriale constituite in toate ju
dețele țării, marile unități

• Producția industriala a fost în 1985 de peste
100 de ori mai mare decît în anul 1944,

• în perioada 1951-1985 numărul personalului
muncitor a crescut cu circa 5,5 milioane.

• Venitul national a crescut în această perioadă
de 32 de ori,

ION DRAGAN : Semnificația
lichidării proprietății capitaliste
asupra mijloacelor de producție
și a făuririi in economia Româ
niei a proprietății socialiste a

După cum se știe, în_ eco'
nomia antebelică a României pătrunseseră mult capitalul străin Și monopolurile. Așa cum evidenția to
varășul Nicolae Ceaușescu în
cuvîntarea la Plenara C.C. al
P.C.R. din 1—2 iunie 1982, în
ajunul celui de-al doilea război
mondial peste 60 la sută din
economia noastră se afla în
mina trusturilor și monopolu
rilor internaționale. Naționa■lizarea a pus capăt pen
tru totdeauna dominației mo
nopolurilor internaționale, ducînd la recăpătarea suveranității asupra resurselor na
ționale și la orientarea aces
tora în concordanță cu dezvol
tarea și cu aspirațiile poporu
lui român. în acest fel deciziile
privind gospodărirea resurselor
țării au intrat în competența
națiunii, proprietatea socialistă
devenind temelia trainică a in
dependenței și suveranității. Pe
baza economică nouă pe care o
asigură proprietatea socialistă
asupra mijloacelor de produc
ție, România s-a transformat în
anii revoluției și construcției
socialiste într-o țară industrialagrară cu o industrie puternică,
modernă, dotată in cea mai
mare parte cu tehnica cea mai
avansată, cu o agricultură so
cialistă in plin progres. Semni
ficativ pentru potențialul fără
precedent de dezvoltare pe care
il are astăzi economia noastră
socialistă este faptul că produc
ția industrială a României a
fost în 1985 de peste 100 de ori
mai mare decît în 1944, circa 80
la sută din această creștere
realizindu-se în ultimii 20 de

• Producția agricola a fost în 1985 de 4 ori
mai mare decît în anul 1944.

prezentat la Congresul al XIII- pe lichidarea oricăror forme de
listă, a avut un rol hotărîtor in
lea, atestă că fiecare orinduire exploatare și transformarea
dezvoltarea și modernizarea în
și-a avut' și își are forma pro muncii in criteriul unic al re
tregii economii, ca și in contu
prie de proprietate asupra mij partiției produsului social. O
rarea noii configurații a rela
loacelor de producție. Socialis asemenea mutație profundă,
țiilor de clasă. Societatea noas
mul realizează o nouă formă de care constituie elementul politic
tră este alcătuită astăzi din claproprietate asupra mijloacelor și economic definitoriu al pro ■ se și categorii sociale unite prin
de producție — proprietatea co cesului de transformări revolu
interese fundamentale comune,
mună a oamenilor muncii — ționare din societatea româneas
prin munca pe
. _ care
___ o_ desfăde stat și cooperatistă. Această că în cea de-a doua jumătate
șoară pentru înfăptuirea pro
gramelor de progres economic
formă de proprietate asupra a deceniului 5, avea să deter
și social.
mijloacelor de producție consti mine, în mod firesc, transfortuie una din legitățile obiective , mări adinei în structura socie
Creșterea puternică a forțe
lor de producție în anii care
fundamentale și determinante tății, în fizionomia și profilul
au
urmat actului istoric de la
in raport cu alte legi economice claselor sociale și în raporturile
11 iunie 1948 a constituit cadrul
obiective. Socialismul și comu dintre ele.
social-economic în care s-a pu-

ani. Producția agricolă a cres
cut in 1985 față de 1944 de
peste 4 ori, iar venitul național
de peste 32 de ori. Fondurile
fixe în economia națională au
ajuns la 2 200 miliarde lei, din
care 82 la sută s-au realizat in
perioada 1965—1985.

NICOLAE ALEXANDRU : Etapele dezvoltării uneia dintre
unitățile importante ale indus
triei grele românești, uzina
„Vulcan", sînt ele însele sem
nificative pentru felul în care
proprietatea socialistă a asigu
rat progresul rapid al forțelor
de producție. Timp de 44 de ani,
pină Ia 11 iunie 1948, diferiții
proprietari, care s-au succedat
la conducerea activității uzinei,
au urmărit doar sporirea con
tinuă a beneficiilor pe sea
ma exploatării muncii salariaților lipsiți de drepturi eco
nomice și politice. Statul
burghez a creat proprietarilor
capitaliști, în diferite perioade,
avantaje directe prin reducerea
impozitelor, destinată formal să
încurajeze „dezvoltarea tinerei
industrii grele românești".
La 1948, fabrica producea aproape 3 000 tone de utilaj și
folosea peste 1 000 de muncitori.
Preluarea mijloacelor de pro
ducție ale întreprinderii, la 11
iunie 1948, din mîinile proprieta
rilor a fost minuțios organizată
de comitetul de partid de la
„Vulcan", împreună cu comisia
de naționalizare. Statul munci
toresc democratic își asuma în
iunie 1948 răspunderea organi
zării și conducerii vieții eco
nomice, a gospodăririi proprie
tății comune a întregului popor.

Puternicului colectiv muncito
resc de la „Vulcan", un cejectiv
cu bogate tradiții în lupta re
voluționară pentru cucerirea de
drepturi economice și politice,
ii revenea, in acei ani eroici de
început al transformărilor re
voluționare, răspunderea de a
asigura dezvoltarea puternică a
unei unități reprezentative a in
dustriei grele și constructoare
de mașini, de a contribui la
înfăptuirea procesului de indus
trializare socialistă a țării, prin
realizarea unei game largi
de utilaje și mașini din
programul de Investiții pre
văzut. Prin politica sa de in
vestiții, statul socialist a asigu
rat, încă din primii ani după
1948, dezvoltarea și moderniza
rea întreprinderii, creșterea for
ței sale economice. In 1952 a
fost dată în folosință o nouă
hală de cazangerie, în 1953 a
fost reamenajată și complet
utilată turnătoria de fontă,
în 1954 intra în funcțiune o
nouă hală mecanică și întreprin
derea începea să producă utilaj
chimic. Față de anul naționa
lizării, la sfîrșitul primului cin
cinal, în 1955, producția globală
a uzinei era de aproape trei
ori mai mare, în 1959 aceasta
crescuse deja de 6,5 ori, iar în
1965, anul Congresului al IX-lea
al partidului, producția globală
era de peste 13 ori mai mare
decît în 1948, In ultimele două
decenii, în pas cu schimbările
revoluționare din viața întregii
noastre societăți, uzina „Vul
can" a cunoscut un ritm înalt
de dezvoltare, de înnoire pe

toate județele țării a fost inau
gurată în 1965 de Congresul al
IX-lea al partidului. Abordarea
într-o perspectivă novatoare a
problematicii teoretice și prac
tice a relațiilor sociale și de
producție, a dezvoltării proprie
tății socialiste, a avuției națio
nale a asigurat in acești ani ac
celerarea procesului de dezvol
tare și modernizare a bazei tehnico-materiale a societății noas
tre socialiste.

NICOLAE ALEXANDRU : In
perioada de ample înfăptuiri re
voluționare pe care a inaugu
rat-o Congresul al IX-lea, co
lectivul muncitoresc de la „Vul
can", afirmindu-și cu demnitate
statutul său social de proprietar
și producător, a răspuns de fie
care dată cu competență organi
zatorică și tehnică cerinței per
manente de a produce noul în
industria constructoare de ma
șini. Aici s-au fabricat pentru
prima dată in țară coloane de
rafinare, utilaj chimic și ener
getic, utilaj de extracție țiței,
cuptoare și mori pentru fabri
cile de ciment. Reprezentînd cu
profesionalitate și dăruire pa
triotică industria românească pe
meridianele lumii, am exportat
și exportăm utilaj petrolier și
utilaj energetic în țări cu o bo
gată tradiție în aceste domenii.
Ca urmare a orientărilor pri
vind dezvoltarea producției de
energie pe bază de combustibili
solizi, în 1970 intra în funcțiune,
pe noua platformă din sudul Ca
pitalei, fabrica de cazane ener
getice mari unde s-au construit
în acești ani utilaje pentru ma
rile centrale termoelectrice ale
țării de la Rovinari, Turceni,
Craiova, și cele pentru centrala
pe șisturi bituminoase de la
Anina. Putem spune că investi
țiile mari pe care statul socia
list le-a alocat în acești ani,
pentru dezvoltarea și moderni
zarea întreprinderii noastre, s-au
materializat in produsele de
mare tehnicitate și de valoare
economică tot mai ridicată pe
care oamenii muncii de aici
le-au livrat economiei naționale
. asigurind întărirea continuă a
forței economice a țării, dezvol
tarea și valorificarea superioară
a proprietății socialiste.
In anul 1985 producția indus
trială a întreprinderii „Vulcan"
era de peste 80 de ori mai mare
decit în anul naționalizării. Va
loarea fondurilor fixe și capa
citatea tehnico-productivă a sec
țiilor uzinei au sporit, in cei 38
sistemului energetic național, hi de ani care au trecut de la acel
drocentralele de pe Dunăre șl istoric iunie 1948, intr-un ritm
de pe riurile interioare, termo care nu a fost atins niciodată
centralele de la Turceni, Rovi- înainte. Acest potențial de deznari, Oradea, Deva și din alte voltare fără precedent dezone ale țării, Canalul Dunăre- monstrează în modul cel mai
Marea Neagră, noile porturi ma elocvent, prin fapte și realități,
ritime și șantierele navale de superioritatea strategiei elabora
la Constanța și Mangalia, nu te în perioada inaugurată de
meroase alte grandioase con Congresul al IX-lea privind in
strucții industriale.
dustrializarea rapidă a țării,
O etapă de mari realizări în dezvoltarea proprietății socialis
dezvoltarea și modernizarea te, înfăptuirea principiilor so
economiei românești, pe baza
unei judicioase politici de acu cialiste de organizare și condu
mulare și a repartizării armo cere a vieții economice și so
nioase a forțelor de producție in ciale.

• Pe baza proprietății socialiste, prin realizarea
consecventă a politicii de investiții, fondurile fixe în
economia națională au crescut de la 161,7 miliarde
lei în 1945 la peste 2 200 miliarde în 1985.

naționalitate, care au devenit,
deopotrivă, proprietari socialiști
uniți ai mijloacelor de produc
ție și beneficiari ai producției
realizate. Cooperativizarea agri
culturii a inceput la scurt timp
după acest act revoluționar și a
avut ca premisă importantă
constituirea sectorului socialist
în industrie, in transporturi și
in sectorul bancar.

transformările profunde care au
avut loc în. toate domeniile vie
ții sociale. în anii revoluției si
construcției socialiste tara noas
tră a străbătut mai multe etape
istorice de dezvoltare, dintr-o
tară cu o industrie slab dez
voltată si o agricultură înapoia
tă. România devenind o tară
industrial-agrară. cu o industrie
puternică, modernă, dotată in
cea mai mare parte cu tehnica
cea mai avansată si o agricultu
ră socialistă în plin progres.

Congresul al IX-Iea- moment istoric in desfășurarea

****'”■'

Realizări mărețe pe temelia trainică a proprietății obștești
GHEORGHE CREȚOIU : Pro
prietatea socialistă, creată prin
actul revoluționar al naționa
lizării. a asigurat condiții pen
tru armonizarea și convergen
ta intereselor tuturor oamenilor
muncii, dezvoltîndu-se treptat
conlucrarea, cooperarea și în
trajutorarea, convergenta și uni
tatea aspirațiilor și intereselor
lor fundamentale.
Așa cum arată experiența ce
lor patru decenii de edificare a
noii orinduiri sociale în țara
noastră, proprietatea socialistă
reprezintă singura bază econo
mică și condiția esențială pen
tru trecerea de la dezvoltarea ,
spontană la reglarea socială a
proporțiilor reproducției sociale
și la dezvoltarea armonioasă a
economiei naționale. In acest
sens, naționalizarea a reprezen
tat actul revoluționar hotăritor
pentru înlăturarea fărimițării
producției sociale în entități
economice antagonice contrapuse una alteia și concu
rente, întreprinderile proprie
tate socialistă fiind cuprinse
intr-un sistem unitar din punct
de vedere social-economic. Tot
odată. naționalizarea a făcut
posibilă mobilizarea resurselor
de care dispune economia națio
nală, a energiilor creatoare ale
națiunii și dirijarea lor coordo
nată. unitară, potrivit cerințelor
dezvoltării și progresului economico-social, ale edificării noii
orinduiri sociale pe baza planu
lui național unic. Edificator
este faptul că, la scurt timp
după naționalizare, s-a creat câdrul instituțional al planificării
și s-a trecut la dezvoltarea eco
nomiei pe bază de plan.

toate planurile, devenind astăzi
un adevărat simbol al preocu
părilor pentru modernizare,
pentru perfecționarea calitativă
a activității, în consens cu ce
rințele formulate la Congresul
al XIII-lea al partidului.

semnificativ este faptul că în
anii construcției socialiste cla
sa muncitoare a devenit și din
punct de vedere numeric cea
mai puternică clasă a socie
tății noastre, ponderea ei in
structura socială a țării ridicîridu-se de la 15 la sută, cit reprezentau muncitorii în anul
1948, la circa 50 la sută in prezent.
Capacitatea de progres a economiei românești, dezvoltarea
rapidă a forțelor de producție
în perioada celor șapte planuri
cincinale pe care le-am parcurs
în anii de după actul istoric al

Afirmarea autoconducerii muncitorești - factor al întăririi

proprietății socialiste
» ----------------------GHEORGHE CREȚOIU : In
concepția partidului nostru,
înfăptuirea Sarcinilor edificării
societății socialiste multilateral
dezvoltate presupune în mod
necesar valorificarea deplină a
potențialului de progres pe
care îl reprezintă relațiile so
cialiste de producție, creșterea
forței economiei socialiste și
modernizarea capacităților de
producție, o dată cu perfecțio
narea a înseși formelor de or
ganizare și conducere a activi
tății economice, în raport cu
cerințele pe care progresul economic le pune continuu în
fața societății. Concomitent cu
dezvoltarea și întărirea pro
prietății socialiste, se cere rea
lizată deci perfecționarea me
canismului economic însuși, a
formelor și metodelor de orga
nizare, conducere și planifica
re prin care se realizează și
funcționează efectiv proprieta
tea socialistă. Utilizarea cu
maximă eficiență a tuturor re
surselor de creștere a produc
tivității muncii, sporirea in ge
nere a eficienței cu care este
folosită proprietatea socialistă
constituie astăzi singura sursă
a progresului societății noastre,
a creșterii bunăstării întregului
popor.
Generalizarea
principiilor
autoconduceri și autogestiunii
economico-financiare are in acest sens, ca una din premisele
sale importante, conștientizarea
producătorului asupra calității

sale de proprietar, creșterea
răspunderii fiecărui om al mun
cii și a fiecărui colectiv pen
tru apărarea și dezvoltarea
părții din avuția întregului po
por ce le-a fost încredințată
spre gospodărire. „Trebuie să
înțelegem bine că autoconducerea și autngestiunea nu sint
noțiuni
abstracte,
subli
nia în acest sens tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Ele trebuie
înțelese în sensul că tot ceea
ce se produce in țara noastră,
toate bogățiile materiale și spi
rituale aparțin poporului, sint
proprietatea întregii națiuni
și nimeni nu poate să risipeas
că sau să aducă daune acestei
proprietăți și avuții. Obliga
ția fiecăruia este de a face to
iul pentru creșterea avuției
naționale, pentru a spori forța
materială și spirituală a între
gului nostru popor".
Accentuarea laturii intensive
a dezvoltării economice în eta
pa actuală de dezvoltare a so
cietății noastre situează în cen
trul atenției criteriul eficienței
economico-sociale a activității
productive, obținerea unui efect economic maxim la nivelul
fiecărui loc de muncă', al fie
cărei unități și al economiei
naționale în ansamblul ei.
NICOLAE ALEXANDRU : Ex
periența dezvoltării și moderni
zării întreprinderii noastre in
acești ani confirmă adevărul că
modernizarea producției, creș
terea eficienței întregii activi

tăți constituie calea actuală a
dezvoltării și întăririi proprie
tății socialiste. La fel ca Între
prinderea „Vulcan", numeroase
alte unități economice din toate
zonele țării dispun azi de mij
loace fixe noi sau modernizate
în ultimii ani, de capacități
productive la nivelul tehnicii
celei mai avansate pe plan
mondial. Valorificarea deplină
a acestui potențial productiv
constituie acum un obiectiv
prioritar al activității din eco
nomie.
Măsurile adoptate in ultimul
timp pentru perfecționarea me
canismului economico-financiar
vizează de aceea cu precădere
creșterea răspunderii colective
lor de oameni ai muncii pentru
rezultatele activității fiecărei
unități, generalizarea acordului
global ca formă de organizare
și retribuire a muncii, conștien
tizarea tot mai largă a faptului
că răspunderea pentru adminis
trarea și gospodărirea proprie
tății socialiste înseamnă răspun
dere pentru prezentul și viitorul
țării, pentru bunăstarea între
gului popor și pentru propria
bunăstare. Buna gospodărire a
părții din avuția națională care
a fost încredințată întreprinde
rii noastre prin politica de in
vestiții a statului socialist re
prezintă astăzi — și colectivul
de oameni ai muncii de Ia
„Vulcan" este tot mai mult con
știent de acest adevăr — sin
gura sursă a progresului eco
nomic și social. Noi purtăm

direct răspunderea pentru apă
rarea și păstrarea proprietății
socialiste, pentru dezvoltarea ei.
Prin creșterea eficienței econo
mice a muncii noastre asigurăm
atit mijloacele necesare retri
buirii colectivului și participă
rii la beneficii, cit și sursele
acumulării, ale dezvoltării și
modernizării, in continuare, a
forțelor de producție.
Interdependența strinsă dintre
rezultatele economice ale fiecă
rei unități și asigurarea resur
selor de progres ale întregii
economii impune astăzi mai
mult ca oricînd creșterea răs
punderii și exigenței în munca
noastră, afirmarea tot mai pu
ternică a calității oamenilor
muncii de adevărați proprietari,
de producători și beneficiari ai
avuției naționale. Aceasta pre
supune, desigur, întărirea ordi
nii și disciplinei, a răspunderii
colectivă- și a răspunderii fiecă
rui om al muncii pentru buna
desfășurare a activității.
La aproape patru decenii de
la înfăptuirea actului naționa
lizării mijloacelor de producție,
unitatea strinsă dintre dezvol
tarea proprietății socialiste,
creșterea continuă a puterii
economice a patriei și crește
rea bunăstării întregului popor
constituie astfel o realitate
fundamentală a societății noas
tre socialiste.
Dezbatere organizată de
Ioan STANESCU
Fotografii : Sandu Cristian
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Informația științifică mai bine valorificată
activitatea universitară
Informația științifică se definește
și îndrumătoare de laborator. Așa,
astăzi ca unul dintre bunurile cele
bunăoară, dintr-o cuprinzătoare cer
mai de preț ale unui popor și va
cetare desfășurată la Biblioteca cen
lorificarea ei optimă face parte din
trală universitară din București re
strategia dezvoltării pe termen lung.
zultă că circa 75 la sută dintre
Limpezimea in orientare și sigu
studenții ce o frecventează fac apel
ranța în îndeplinirea obiectivelor
exclusiv la manuale și cursuri uni
propuse, capacitatea de mobilizare,
versitare, iar procentul, eșalonat pe
însăși valoarea energiei sociale pro
ani de studiu, are tendințe de creș
prii fiecărui popor depind în mod
tere In loc să scadă spre vîrf. Dr.
hotărîtor de calitatea informației
Ion Stoica, directorul acestei presti
utilizate. îneît un dicton formulat
gioase și deosebit de active institu
ad-hoc „Spune-mi ce informații de
ții universitare, a comunicat și alte
ții ca să-ți spun ce devii !“ n-ar
date relevante : pe parcursul ultimi
lor 5 ani a fost urmărită circulația
mai surprinde astăzi pe nimeni. în
treaga dramă a dezvoltării lumii mo
a 1 000 de cărți fundamentale, de cel
derne, de la salturile cele mai spec
mai înalt nivel și interes științific,
taculoase, la cele mai frapante răaduse din întreaga lume. Dintre
mîneri în urmă, își află reflectarea
acestea, 30 la sută n-au fost solici
pe scena informației.
tate nici o singură dată, iar 52 la
sută au intrat in circulație o dată
Oricît de sumar înfățișate, aseme
sau, cel mult, de două ori. Așadar,
nea caracteristici ilustrează grăitor
necesitatea, urgența accesului la o
modernă cultură informațională, or
donată in structuri operaționale, cp
utilizarea corespunzătoare a mijloa
celor automatizate de stocare, prelu
crare și difuzare ; in același timp
însă, valoarea reală a informației se
regăsește în folosirea ei integral
creatoare pe plan social, ca instru
ment Ia îndemîna oricui pentru ri
dicarea calității vieții și a muncii.
Iată corelația obiectivă sub semnul
puținătatea lecturii de larg orizont
căreia se exprimă necesitatea ca fie
și de maximă densitate a ideilor,
care tinăr, cu deosebire fiecare stu
sesizabilă la nivelul studenților (șident să-și cultive neîncetat vocația
poate nu numai al lor), explică în
cunoașterii, să-și însușească temei
bună
parte insuficientul aparat cri
nic, sistematic tehnicile de cercetare
tic
al unor lucrări de diplomă și —
și de utilizare rapidă și eficientă a
așa cum deseori s-a subliniat —
informațiilor, deprinderea stabilirii
chiar al unor lucrări de doctorat.
de conexiuni inedite în orizontul
Din această cauză, metodologia ela
cunoștințelor dobindite. Din această
borării unora dintre aceste lucrări,
perspectivă, în Hotărîrea Congresu
văduvită
fiind de aportul, indispen
lui științei și invățămintului se for
sabil astăzi, al mijloacelor moderne
mulează sarcini specifice pe adresa
de informare, conduce nu o dată
tuturor cadrelor didactice din înspre concluzii de mai mică sem
vățămîntul superior.
nificație. adeseori chiar primare,
Este și rațiunea pentru care
abia de unde ar merita să înceapă o
toți factorii
- •
de gîndire șl de
veritabilă investigație științifică, fi
acțiune din invățămintul supenalizată
în soluții aplicative, com
rior își propun sistematic spopetitive, cu care se identifică astăzi
rirea și, implicit, mai buna orrațiunea lucrărilor de ținută uni
ganizare a arsenalului de informații,
versitară și postuniversitară.
Și pe bună dreptate, pentru că
Cauzele și remediul unor aseme
nicăieri nu e nevoie de mai multă
nea stări nefirești de lucruri au
informație de bună calitate decit in
fost, limpede, cu curaj evidențiate și
domeniile unde se pregătesc viitorii
în aceasta constă mai întîi caracte
specialiști care, lucrînd în producție,
rul rodnic, binevenit al dezbateri
în cercetare sau în învățămînt, să
lor amintite și, implicit, al conclu
poată imprima tuturor proceselor
ziilor pertinente, formulate cu aceste
un ritm de dezvoltare și o valoare
prilejuri. Așa. de pildă, în ordinea
socială din ce în ce mai înaltă.
educației universitare, o bună par
Dar problema utilizării informa
te din referenți, coreferenți sau parției de calitate in invățămintul su
ticipanți la discuții au pus în lumi
perior nu se reduce numai la stră
nă faptul că tehnicile de investiga
duința multiplicării izvoarelor din
ție
științifică la nivelul unor stu
moment ce nici chiar cele existente
dent!, nemaifiind sistematic cultiva
nu sint toate folosite pe măsura va
te, au rămas dintre cele mai suma
lorii lor. Au demonstrat-o două re
re, datorită, între altele, și concen
cente și rodnice consfătuiri interunitrării preocupării unora dintre ca
versitare, la Brașov și București,
din seria celei inițiate la Cluj-Na- x drele didactice universitare îndeo
sebi asupra modernizării conținutu
poca (asupra concluziilor căreia
lui cursurilor, nu însă și asupra
ne-am referit într-un precedent ar
modalității de predare, de accesiticol : „Scînteia" nr. 13 568) de către
departamentul Invățămintului supe
bilizare stimulativă a acestui con
rior din ministerul de resort. La
ținut. Ca urmare, studenții se văd
Brașov, de pildă, au fost dezbătute
pe alocuri nevoiți să recurgă mai
modalitățile de folosire optimă a
degrabă la memorie decît la efortul
mijloacelor documentare din biblio
de sinteză, ceea ce restrînge și mai
tecile universitare, iar la București,
mult documentarea așa-zicînd la
metodologia predării și seminariză
„strictul necesar". Uneori, o aseme
rii, documentarea bibliografică și
nea restrîngere este favorizată, am
studiul individual, dar de fiecare
mai spus-o, și de metodologia de
dată participanții (rectori, prorecevaluare universitară, de caracterul
tori, decani, directori de biblioteci
puțin exigent, cu o euristică mime
universitare, reprezentanți ai asotică, formală, pe care-1 adoptă unele
ciațiilor studenților comuniști, cadre
activități seminariale, de laborator
didactice specializate în pedagogia
sau chiar de cerc științific. De unde
Invățămintului superior) au subli
și necesitatea — s-a sugerat — a unor
niat, între altele, puținătatea infor
cursuri sau seminarii speciale, con
mației utilizate de studenți și din
sacrate cultivării tehnicilor de do
cumentare și de cercetare Ia nivelul
alte surse decit obișnuitele cursuri

tuturor studenților. Neîndoielnic,
asemenea modalități de inițiere în
activitatea ' universitară nu pot fi
decît binevenite, dar pină la recu
noașterea unanimă și la instituirea
lor. firesc și necesar este ca ase
menea obiective să intre în preocu
pările fiecărei discipline, ale fie
cărui cadru didactic universitar,
cointeresat, dar și co-răspunzător nu
numai de lărgirea ariei informații
lor utilizate in cursuri, ci și de
calitatea, de acuratețea receptării
lor.
In această ordine de idei, o sea
mă de resurse de perfecționare a
activității universitare au fost iden
tificate în zonele de mai strînsă
colaborare dintre învățămînt, cerce
tare științifică și producție : „Sub
stanța lecturii poate spori cind reu
șim să-i menținem pe tineri la alti-

Dar cauzele și, implicit, remediul
circulației încă scăzute a informa
ției universitare nu se reduc aici. în
dezbateri a fost evidențiat și faptul
că un sistem unitar, mobil, eficient
de coordonare și manipulare a infor
matici universitare, fiind încă un
deziderat, fiecare sursă bibliografi
că deosebit de valoroasă, dar cu ca
racter eventual de unicat, existentă
într-un centru universitar, rareori
poate fi cunoscută, și mai rar utili
zată de solicitanți din alte centre,
deși adeseori se poate întîmpla, cum
am văzut, ca la domiciliul ei aproape
să nu fie folosită. împrumutul interuniversitar de carte, de bibliogra
fii sau de alte surse informative
funcționează sporadic și adeseori
defectuos. Problema ca atare se re
găsește, la dimensiuni mult mai
mari, la nivel interdepartamen
tal. în sensul că deși o seamă de
ministere economice beneficiază de
fonduri substanțiale de informații,
acestea circulă de cele mai multe
ori într-un spațiu restrîns, uzinal sau
departamental, fără să fertilizeze,
cum ar fi și necesar, și posibil, în
tregul cîmp al activității științifice
și universitare din țara noastră.
„Din această cauză — sublinia prof.
Ioan Oșan, șef de bibliotecă la In
stitutul de subingineri din Baia Mare
— nici o unitate documentară, luată
tudinea marilor idei, a ideilor nova
în parte, nu este în măsuță să în
toare, fertilizante pentru creație.
tocmească, în foarte multe cazuri, o
Este motivul pentru care, între al
listă bibliografică completă, iar pen
tele, la biblioteca institutului nos
tru temele de cercetare de adîncime
tru am înființat o brevetotecă, avînd
este și mai greu. Cercetătorul ne
un fond de circa 45 000 descrieri de
mulțumit trebuie, dacă nu renunță,
invenții din diferite domenii teh
să-și completeze lista cu documente
nice ; consultîndu-le, studenții apede la alte biblioteci din țară, și acest
lează concomitent la lecturi, la inlucru nu este ușor de făcut. Pentru
formații mult mai bogate" (conf.
o temă din domeniul mineritului, de
univ. dr. ing. Dorina Matieșan, propildă, ar trebui căutate documente,
rector al Politehnicii din Cluj-Nape lîngă bihlioteca noastră, cel puțin
poca) ; „Atragerea cit mai multor
și la bibliotecile Institutului de cer
studenți în colective mixte, intercetare și proiectare de profil din
disciplinare, care-și propun cerceBaia Mare, Institutului de mine din
soluționarea
unor
probleme
tarea și
Petroșani, la Institutul Național de
concrete de producție, în regim de
Informare și Documentare, Oficiul
contract economic, îi solicită mai
de informare de ramură minieră".
mult și, ca atare, documentarea lor
Mai buna coordonare a acestor
cîștigă în adîncime și în precizie"
microsisteme informaționale se im
(conf. univ. dr. ing. Aurel Negruțiu,
pune, așadar, de la sine — concluzie
directorul Bibliotecii Universității
unanim acceptată.
din Brașov) ; „Pe lîngă seminarii
In încheiere, să reținem și alte
sau lucrări practice, și cursurile își
două aspecte în definirea cărora s-au
pot spori caracterul de dezbatere,
regăsit unanim toți participanții :
care să-i solicite multilateral pe stu
biblioteca universitară este o unitate
dent), dar pentru a ajunge aici e
cu foc continuu, programul și con
nevoie de efortul sistematic al fie
ținutul activității ei se refuză, așa
cărui cadru didactic de a-și îmbogăți
dar, improvizației de orice natură.
cursul cu ideile, cu învățămintele re
Apoi să nu ne sfiim a numi activi
zultate din propria lui activitate de
tatea cu cartea drept o muncă tenace,
integrare" (prof. univ. dr. ing. Ion
ce-și asumă exigențe și autoexigențe
Dinu, prorector al Institutului agro
sporite cu fiecare nouă etapă de
nomic „N. Bălcescu" din București) ;
dezvoltare a țării ; ca atare, forma„Firesc ar fi ca nu doar cursurile, . rea bibliotecarilor trebuie să fie ea
ci și bibliografiile universitare să be
însăși echivalentă cu a altor specia
neficieze de răspunderea, de aportul
liști, iar perfecționarea pregătirii lor
fiecărui cadru didactic, cel dinții
reclamă un sistem riguros fundamen
care trebuie să fie avizat asupra
tat pe aportul sporit al științelor și
reliefului de valori al cercetărilor
tehnicilor moderne, inclusiv al in
din specialitatea sa" (dr. Mihail Triformaticii și ciberneticii.
teanu, direbtorul Bibliotecii centrale
universitare din Cluj-Napoca).
Mihai IORDANESCU
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CERINȚE SUPERIOARE IN PREGĂTIREA
Șl PERFECȚIONAREA SPECIALIȘTILOR

„Vă rugăm să pri
miți scuzele noastre.
In ce privește nota de
plată... nu aveți nimic
de plătit. Socotiți că
ați fost invitații noș
tri, respectiv ai ospdv-a
tarului
care
servit".
Responsabilul complexului „Privighetoa
rea" — unitate așezată
la marginea munici
piului Slobozia — to
varășul Iulian Oprea, a
fost pus m situația de
a da răspunsuri ase
mănătoare unor clienți
ai restaurantului nu
de prea multe ori,
dar a fost pus. Rațio
namentul lui pedago
gic și metoda pe care
a aplicat-o sint sim
ple și foarte eficiente.
Cind un ospătar a în
cărcat nota de plată a
unui client, inainte de
a-l pune in discuția
colectivului, responsa
bilul l-a obligat pe
respectivul să plăteas
că întreaga notă de
plată care i-a fost
prezentată clientului,
„Vrei să, ciștigi mai
mult, muncește mai
mult, servește mai
bine, înșelăciunea nu
este admisă".
O întrebăm pe tinăra țâre fusese și ea
„eroina" unei intimasemănătoare.
plări
„Cum a fost ?“ Este
evident jenată și se
cam codește să răspundă, dar cind vede
că responsabilul vrea
să dea răspunsul în
locul ei, se hotărăște
și zice : „Lisați, mai
bine explic eu. Am
greșit o notă de plată
— zice ea — și tovară
șul responsabil, după
ce m-a pus să o achit
eu, m-a trimis să lu
crez la construirea hotelului care se ridica
tocmai atunci, să car
mortar și cărămidă, și
tot ce le mai trebuia
constructorilor, Zicea
dumnealui că acolo o
să mă conving cită
trudă trebuie depusă
pentru a cîștiga in
tr-adevăr bani multi.
Două săptămîni am
^fost constructor".

mare varietate de sor
timente și după rețete
ce pot fi invidiate
■ de lucrătorii celor mai
mari restaurante din
Capitală. Am aminti,
in acest sens, că la
expoziția culinară or
ganizată aici au fost
prezentate nu mai pu
țin de 628 de prepara
te, dintre care 110 fără
rețete omologate. Dar
nu
atit varietatea
mare a preparatelor
impresionează pe dru
mețul care poposește
aici pentru o gustare,
cit calitatea și prospe
țimea acestora, tn sectoarele-anexă ale com
plexului se realizează
aproape 40 la sută
Exemplul demn din consumul anual
carne. Crescătode urmat al unei de
ria de păsări sau
cea de porci sint
unități
in fapt niște șoproaue
de alimentație
simple, executate din
scindură și material
publică
plastic refolosite. Am
văzut la începutul pri
măverii grădina de le
gume a complexului
zat constituie partea
— roșii, cartofi, ardei,
de esență a instrucmorcovi și toate cele
ției. Este șt aceasta
lalte legume și ver
explicațiile
una din <
dețuri necesare. De pe
pentru care• compleo suprafață de 8—10
xul „Privighetoarea"
hectare se asigură
se bucură de multă.
practic întreaga canti
foarte multă apreciere
tate de legume și ver
din partea celor care
dețuri. bi cursul anu
apelează la serviciile
lui 1985 s-au obținut
lui, fapt probat nu
aici 150 tone de legu
numai de notațiile din
me, în valoare de peste
cartea de impresii, ci
1 milion de lei. unita
mai ales de cifrele
tea necumpărind de
care se adună in co
pe piață nici măcar un
loanele registrului de
fir de ceapă. Numai
venituri și cheltuieli.
pentru murături au
Complexul amintit a
fost insilozate circa 15
realizat in cursul anu
tone.
lui 1985 un venit total
Iată, este unul din
de 49 milioane lei.
complexele care de
Ne-am referit la amonstrează foarte clar
ceste fapte, dar sint
că în domeniul gli
și altele care ex
mentației și în general
plică asigurarea ual serviciilor către
nui cadru civilizat de
populație se pot face
servire si mai ales a
lucruri foarte utile,
unor beneficii sub
foarte frumoase penstanțiale. Complexul
tru cetățeni atuncî
și-a creat, am fi ten
c’nd există conștiința
tați să spunem, citedatoriei, cind simțul
va microferme agrico
de răspundere și spiri
le. dacă nu ar fi prea
tul gospodăresc sint
pretențios
cuvintul,
prezente in fiecare ac
dar care ii asigură o
țiune, in fiecare gest.
bună parte din produ
sele necesare pregăti
rii mincărurilor. intr-o
Mihai V1SO1U

Sint și alte intimplâri din care, dinco
lo de partea hazlie,
trebuie reținută pre
ocuparea pentru a nu
se îngădui nici o aba
tere de la regulile de
bună servire, de la
corectitudine. Din fr
eest punct de vedere
am putea spune că
unitatea de aici se
constituie intr-o ade
vărată școală in care
se îmbină pregătirea
profesională cu pregă
tirea pentru viată, in
care munca, cinstea,
comportamentul civili

Unități turistice de mare atracție
în drumețiile . din
timpul vacanței se re
comandă un popas re
confortant la ospitali
erele unități turistice,
de unde se pot efec
tua și excursii atrac
tive în împrejurimile
renumite prin pitorescui lor.
Astfel, in județul
Harghita, în renumita
stațiune turistică Izvorul Muresului. pe
națională
șoseaua
Brașov
1 Toplita. Se
„Izvorul
află hanul
‘
Mureșului", unde se
poate beneficia de ca
zare și masă în tot
timpul anului. Unita
tea este de confort
I A și are 48 locuri de
cazare și restaurant.
In
județul
Sibiu,
hotelul „Dacia" din
orașul Agnita are 42
de locuri de cazare și
restaurant.
unitatea
fiind de confort I A.
De asemenea, hotelul
din Năsăud are 60
locuri de cazare și
restaurant cu o capa-

Noul centru civic ol municipiului Satu Mare

Să îngrijim orașul așa cum
ne îngrijim propria casa
Experiența
' noilor
Disciplina financiară —
condiție decisivă a bunelor
rezultate. Pentru a se înțelege
mai bine cum sint abordate proble
mele autofinanțării, în condițiile
aplicării noii legi, de către Consiliul
popular al municipiului Satu Mare
prezintă interes stadiul de la care
s-a pornit. Anul trecut, consiliul
popular municipal a virat la bugetul
republican un excedent de peste 135
de milioane lei, conform unei bune
tradiții (existentă încă din anul cind
localitatea a devenit reședință de
județ) de a se autofinanța și de a
contribui cu sume tot mai mari la
dezvoltarea generală a societății.
— Începînd de anul acesta, auto
finanțarea se desfășoară pe baze ju
ridice noi, ce fac ca rezultatele ac
tivității să fie legate în mod decisiv
de respectarea disciplinei financiare.
Se pune acum cu toată acuitatea
problema realizării tuturor venitu
rilor, la toate capitolele bugetare
prevăzute, concomitent cu ’încadra
rea strictă în cheltuieli, ne-a spus
tovarășul Petru Sigheti, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al
consiliului popular municipal.
Intr-adevăr, așa cum reiese lim
pede din Legea autofinanțării, se im
pune o disciplină severă în respec
tarea fiecărui capitol al bugetului,
pentru fiecare perioadă de plan. De
cea mai mare importanță este asi
gurarea permanentă a raportului
optim dintre venituri și cheltuieli
— nemaiexistînd, practic, „supapa"
apelurilor la alocații de la bugetele
superioare. Se impune, prin urmare,
și o preocupare mai susținută pen
tru încasarea la: timp a tuturor su
melor destinate bugetului local, ca și
pentru atenta lor drămuire, fără a
fi afectate activitățile cărora le sint
destinate.

Noi inițiative, deci noi ve
nituri Începînd din acest an, con

citate de 250 locuri la
mese.
Cele trei unități
turistice funcționează

in tot cursul anului.
Tn fotografie : com
plexul turistic „Dacia“
din Agnita.

Foto : Sandu Cristian

siliile populare urmăresc și mai sus
ținut să realizeze venituri care să le
depășească pe cele planificate, să-și
creeze noi posibilități de „întărire" a
bugetelor viitoare. Iar experiența
celor aproape cinci luni de la apli
carea noilor prevederi ale legii auto
finanțării relevă, în. mod deosebit,
necesitatea sporirii veniturilor pro
venite de Ia unitățile sau secțiile
aflate în directa subordonare a con
siliilor populare. Aceasta deoarece
asupra creșterii și realizării acestor
venituri consiliul popular poate in
terveni mult mai operativ și mai
eficient.
In lumina acestor considerente.
Consiliul popular al municipiului
Satu Mare a luat Inițiativa de a am
plifica și diversifica activitatea de
prestări-servicii și industrie mică,
de a folosi intensiv resursele locale,
de a mări producția agricolă în uni-

iipular din municipiul Satu Mare în aplicarea
privind autoconducerea și autofinanțarea
tățile de pe raza municipiului.
Astfel, s-a luat hotărîrea ca în ca
drul unității eeonomice de prestări
municipale să se înființeze și unele
servicii către populație (croitorii,
cizmării, secții de prefabricate pen
tru garduri etc.). Răspunzînd unor
necesități reale, ele se dovedesc a
fi eficiente și rentabile. In acest fel,
rețeaua respectivă urmează a fi îm
bunătățită în continuare, atit prin
lărgirea și diversificarea nomencla
torului de servicii, cjt mai ales prin
repartizarea mai bună pe cartiere —
ceea ce va veni în întîmpinarea so
licitărilor populației și, totodată, va
asigura consiliului popular venituri
mai mari pentru bugetul local.
în concordanță cu cerințele creș
terii eficienței și veniturilor s-au
luat măsuri ca la cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor să se utilizeze mai larg ma
terialele refolosibile și resursele se
cundare de energie, respectiv biogazul. Această cooperativă este prin
cipala unitate de industrie mică ce
alimentează bugetul consiliului popu
lar municipal.
Ne-am oprit doar la citeva exem
ple, fiecare dintre ele și toate Ia un
loc demonstrînd că cerințele noii
legi privind autoconducerea, auto- •
gestiunea și autofinanțarea conduc
la intensificarea activității de punere
în valoare a noi surse de venituri
destinate bugetului local, determinind, în același timp, îmbunătățirea
gospodăririi localităților.

Participare cetățenească
activă, contribuție sporită, eficientă. Dacă consiliile populare
și organele lor financiare au un
rol determinant în autofinanțarea
localităților, se poate spune că la fel
de important este și aportul cetățe
nesc. Ca in orice altă localitate a
țării, și în municipiul Satu Mare cele
mai mari economii de la bugetul
local se pot face prin diminuarea
sumelor destinate prin buget acțiu
nilor gospodărești (întreținere de
străzi, salubrizare, gospodărirea zo
nelor verzi etc). Multe dintre aceste
lucrări, ce dețin o pondere însemna
tă (peste 15 la sută) în bugetul mu
nicipiului, se realizează în mod cu
rent cu ajutorul și prin participarea
cetățenilor. Este, de fapt, un aspect
prevăzut de Legea autofinanțării, in
baza căreia cetățenii au obligația
de a-și aduce contribuția nemijloci
tă la dezvoltarea, modernizarea și
înfrumusețarea localităților în care
trăiesc și muncesc.
Și din acest punct de vedere, noile
reglementări continuă și perfecțio
nează unele activități devenite tra
diționale. Anul trecut, de exemplu,
in municipiul Satu Mare, prin muncă
patriotică, deci prin contribuție ce
tățenească in folosul obștii, s-au
efectuat lucrări în valoare de peste
180 de milioane lei, ceea ce repre-

zintă aproape 1 500 de lei de fiecare
locuitor. în acest an, aceste activi
tăți gospodărești sint continuate in
ritm și mai susținut, pe baze orga
nizatorice și juridice noi, cu o efi
ciență mult mai mare.
Dintre numeroasele sale inițiati
ve de acest fel, se detașează prin
amploare și importanță cea intitulată
„Să ne construim propria casă", in
care anul acesta sint angrenați tineri
ce participă zi de zi la înălțarea
blocurilor în care vor locui cu fa
miliile lor. Rezultatele sint pozitive
din mai multe unghiuri de vedere :
se lucrează bine și se realizează
economii substanțiale pentru antre
priza de construcții-montaj și, tot
odată, se realizează progrese in dez
voltarea spiritului civic, a răspunde
rii și conduitei de bun cetățean, de
adevărat „orășean" ce va avea moti
ve in plus să-și întrețină cu toată
grija blocul și împrejurimile sale,
cartierul in care trăiește.
De altfel, o asemenea conduită
este caracteristică majorității gospo
darilor din Satu Mare. Deputatul
Vasile Hosu releva acest aspect,
aducînd ca argumente marile ac
țiuni gospodărești întreprinse in
municipiu la care au participat, nu
meroși cetățeni, numeroși oameni ai
muncii din întreprinderile sătmăre
ne : construirea unor faleze din dale
colorate de-a lungul Someșului și a
unui adevărat mozaic în piața cen
trală, mărirea apreciabilă și moder
nizarea bazelor de agrement, exe
cutarea unui bazin de înot de .di
mensiuni olimpice, amenajarea gp-,',
trărilor în oraș... Chipul proaspăt al
orașului atestă grija cotidiană pen
tru curățenie, pentru întreținerea
spațiilor verzi, a locurilor de
joacă pentru copii etc. Toate
sint, de fapt, lucrări ce ar
fi solicitat fonduri mari de la bu
get, fonduri care, datorită sub
stanțialului aport cetățenesc, pot fi
acum folosite pentru alte acțiuni și
obiective, pentru înflorirea localită
ții, ca și pentru dezvoltarea gene
rală a societății.
Desigur, ca la orice lucru nou —
și reglementările Legii nr. 1 din
1985 aduc, intr-adevăr, multe ele
mente noi — autofinanțarea suscită
încă anumite căutări de soluții,
pentru unele probleme, și la Satu
Mare. Dar responsabilitatea cu care
se acționează, ca și experiența acu
mulată pină în prezent, orientarea
fermă a consiliului popular către
utilizarea intensivă a resurselor pro
prii, ca și larga participare și im
plicare cetățenească, anticipează că
în continuare principiile autofinan
țării vor fi traduse în viață cu tot
mai mult succes în interesul cetă
țenilor, al progresului propriului
oraș și prosperității generale.
an MARIN
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii

MISIUNEA TEATRELOR NAȚIONALE in
O binemeritată inițiativă in cadrul
„Primăverii culturale bucureștene"
a fost aceea de a invita la sărbătoa
rea culturală a Capitalei teatrele na
ționale. Patru din cele șase „prime
scene" ale țării — colective din Iași,
Craiova. Cluj-Napoca. Tîrgu Mureș
— au fost prezente înfățișînd publi
cului în intervalul unei săptămîni,
una sau două din montările de re
lief din ultima vreme.
Cit de elocvente au fost „cărțile
de vizită" ale teatrelor, oaspeți ai
Bucureștilor ? Cum se prezintă pro
gramul teatrelor naționale in aceas
tă stagiune ? Cum duc. azi. mai de
parte aceste importante instituții
artistice tradiția Teatrului Național?
Tradiție, prin care, așa cum arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, „tea
trul național s-a afirmat ca o tri
bună de educație civică și patriotică,
contribuind eficient la deșteptarea
și închegarea conștiinței naționale,
la împlinirea marilor aspirații de
unitate, libertate și independentă ale
poporului, la cultivarea celor mai de
seamă idei umaniste și progresiste
ale societății românești".
în ce măsură programele de acti
vitate ale teatrelor naționale sinte
tizează realități, valori, adevăruri și
frumuseți, sensuri și opțiuni defini
torii ale societății noastre ? In ce
măsură concentrează si exprimă
imaginile cele mai grăitoare, esența
vieții și aspirațiilor spirituale ale
poporului nostru, propunind creații
care să incite către cunoaștere, me
ditație și implicare in opera de
transformare revoluționară ?
Iată întrebări la care ne propunem
să căutăm răspunsurile ce le dau
teatrele.
Patru din Naționalele românești
au vîrste impresionante, Nu multe
țări se pot mindri cu tradiții artis
tice așa de bogate precum inștituțiile din Iași, București sau
Craiova. Puține s-au născut înînclestată
luptă
tr-o atit de
pentru progres social si na
tionaj, libertate și independentă.
^afirmare națională — ca aceste tea-

tre. „Venerabile" sau tinere (precum
Naționalul timișorean și cel din
Tîrgu Mureș, ambele create in anii
noștri), aceste teatre moștenesc o
tradiție glorioasă. O orientare de
frunte în cadrul acestei tradiții :
promovarea tțnor piese ale autorilor
români, inspirate din realitățile naționale specifice, din ,frămintările
vremii și vădind angajarea politică.
socială, civică a celor atrași de pres
tigiul Thaliei. Unele din aceste pie
se constituie azi (și prin osîrdia
slujitorilor scenei care le-au consa
crat) tezaurul moștenirii clasice.

lorilor care o definesc". Activizarea
conținutului cere însă modernizarea
mijloacelor, făcută deopotrivă cu
maturitate (in sensul elementarei
adecvări și reflectări a propunerilor
operei), dar și cu îndrăzneală crea
toare. Fiecare generație are dreptul
să se întilnească — pe aceste căi —
cu operele clasice.
Oprindu-ne in mod , deosebit asu
pra piesei clasice românești (clasicii,
ca și autorii străini contemporani ai
unor opere pătrunse de mesaj urhanist. de încredere în om și forțele
sale creatoare, deținînd, de asemeni.

(„Despot Vodă" fiind, cum am mai
scris, o remarcabilă argumentare a
dimensiunilor politice ale piesei ro
mantice). O situație bună observăm
și la Craiova : gazdă a „Zilelor Ca
ragiale", Naționalul din cetatea Bă
niei a încheiat in această toamnă
„integrala" Caragiale — invitîndu-și
spectatorii la „D’ale carnavalului" și
la „Năpasta" — montări ce afirmă
înalta profesionalitate. talentele re
marcabile ale trupei. Se cuvine să
notăm, de asemeni, preocupările
existente la Tîrgu Mureș unde, ală
turi de piese de Caragiale, M. Se

montare, remarcabilă prin seriozi
tate și ținută profesionala, a „Dezer
torului" la Reșița, și cu o alta iarăși
notabilă a „Patimei roșii" — la Tea
trul studenților din Tîrgu Mureș,
nici una, deci, pe afișul unui Na
țional.
Cum poate fi interpretată această
situație ? Dialogurile pe care le-am
avut cu creatorii, îndeosebi cu cei
din generația de mijloc, generația
cea mai activă, arată că nu este
vorba nici de necunoaștere, nici de
lipsă de considerație sau absența interesului cuvenit.
Explicația stă în „montarea si
interpretarea clasicilor", fiind vor
ba deci de o problemă de creație
legată de căile cele mai solide și vii
de abordare a operei clasice. Este
vorba, nu în ultimul rînd, de un as
pect de limbaj, de adecvare a mij
loacelor de expresie modeme la ce
rințele de atmosferă, ambianță,
bastian, Liviu Rebreanu. a văzut, nu atitudine, rostire — „înscrise" in sub
de mult, lumina rampei o sobră și stanța estetică a capodoperelor. îți
expresivă transpunere scenică, ten trebuie, intr-adevăr, o deosebită ma
tativa de epură tragică, a lui „Ion" turitate artistică pentru a evita in
(pornindu-se de la dramatizarea tervențiile brutale în texte sau sim
romanului, făcută de Mihail Sorbul). ple operații exterioare de „chirurgie
Și totuși, situația nu este satisfă estetică" — aducătoare ale unei ti
cătoare. Nicăieri, la nici un Național nereți părelnice. îți trebuie, intr-a
și. de fapt, pe nici o altă scenă a devăr, o înaltă pregătire și conștiin
țării, nu pot fi văzute capodopera ță profesională pentru a restitui,
lui Hașdeu „Răzvan și Vidra", cele prin noi străluciri, vigoarea comicu
bra trilogie a Iui Delavrancea. în lui caragialean. fără a-1 deforma
drăgitele comedii ale lui Alecsandri. (demers la care am asistat, din pă
dramele ,lui Blaga, Voiculescu, Ma- cate, nu o dată !) ori pentru a rosti
niu etc. Dar feeriile lui Victor Efti- convingător pentru spectatorul de
miu — întrebare justificată mai ales azi tiradele romantice ale dramelor
dacă ne gindim Ia faimoasele spec Iui Hașdeu, Alecsandri, Delavrancea
tacole dedicate școlarilor însoțite de — subliniind expresivitatea poeziei
conferințe, practică reluată la un dramatice și contemporaneitatea
moment dat, dar întreruptă apoi (ex unor idei morale, sociale, politice.
Dar cine,, alții, trebuie să propună
cepție făcînd. din cind în cind,
instituțiile din
Cluj-Napoca .,i. — cei dinții — un model în acest
sens,
după cum trebuie să dea un
Craiova), Aniversările — de' obi
cei prilejuri incitante de redes exemplu in lupta cu rutina, cu aca
coperire a clasicilor — nu s-au do demismul, cu tratările osificate —
vedit atit de stimulatoare, pe cii decit colectivele primelor scene ale
am fi dorit. „Centenarul Rebreanu" țării ? Căci, așa cum observa pe
a avut un anume ecou prin montă bună dreptâte Radu Beligan, „tradi
rile de la Cluj-Napoca. Tg. Mureș, ția Teatrului National a fost încă din
Sibiu etc, „Centenarul Sorbul" s-a primele zile inovație".
soldat în schimb, dincolo de citeva
spectacole lectură, cu o singură
Natalia STANCU
_________________ >

CONTEMPORANEITATEA OPERELOR CLASICE
Acest tezaur nu poate rămîne doar
in orizontul școlii, in rafturile bi
bliotecii sau în vitrinele unor muzee
teatrale. El se cere mereu ținut în
atenția marelui public, pus. repus in
circulație — prin tratări scenice care
să releve continuitatea aspirațiilor
naționale și umane, solidaritatea va
lorilor eterne cu cele ale unor idea
luri spirituale și artistice contempo
rane.
Artiștii, regizorii, scenografii de
azi sint chemați ca. anrooiindu-se
de aceste lucrări, să vădească deo
potrivă prețuirea cuvenită — printr-un efort de restituire a virtuților
consacrate — dar. totodată, să ma
nifeste și atitudine creatoare, izvo
râtă din încrederea in rezistența la
timp a operelor respective, „Reînvierea literaturii clasice, realizarea
unei apropieri între ea și noi devine
posibilă numai atunci cind o situăm
față de generația noastră în același
raport în care s-a aflat la timpul
său, față de propria ei generație'
spunea un celebru om de teatru.
Căci „teatrul este o întrebare adre
sată prezentului, izvorită din uni
versul de reprezentări al fiecărei
generații, o perpetuă repunere în
discuție a condiției umane și a va-

un rol substanțial in repertorii)
trebuie să observăm că acesta este
capitolul cel mai deficitar al națio
nalelor. Un aspect cu atit mai greu
de înțeles cu cit naționalele (ca
de altfel toate teatrele din tara noas
tră) spre deosebire de majoritatea
instituțiilor similare din alte părți
ale lumii sint teatre „de reper
toriu" : caracteristică
ce
per
mite „păstrarea" timp de mai multe
stagiuni in repertoriul activ a unor
realizări semnificative. Pornind de
Ia această situație — „pe hîrtie"
vom afla, e drept, destul de multe
piese clasice. în fapt, examinarea
vieții teatrale din stagiunea actuală
arată că multe din spectacolele de
ținută cu drame romantice ori co
medii celebre etc. au fost practic
abandonate, „uitate".
Cel mai bogat afiș din unghiul in
discuție îl are. fără îndoială. Na
ționalul bucureștean. prin numărul
si varietatea
titlurilor
(„Despot Vodă" de Vasile Alecsandri,
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila.
„D’ale carnavalului" de I. L. Cara
giale, apoi „Gaițele" de Al. Kirițescu. „Titanic vals" de T. Mușatescu,
„Jocul ielelor" de Camil Petrescu,
ș.a.). dar si prin ținuta unor montări.

r
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SCINTEIA — miercuri 11 iunie 1986
Excelenței Sale Domnului KURT WALDHEIM
Președintele Federal al Republicii Austria

Cu prilejul alegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte federal
al Republicii Austria, vă transmit felicitări cordiale, Împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire, iar poporului austriac prieten prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că. In spiritul tradiționalelor legături de prietenie și colaborare dintre România și Austria, raporturile dintre țările și
popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele si folosul
reciproc, al cauzei păcii, colaborării și destinderii in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

t
20,00 Telejurnal
20,25 Proprietari, producători,
benefi
ciari. 11 iunie 1948 — li iunie 1986.
Documentar (color)
20,40 Teatru TV (color)
„Tudor din
Vladimiri". După romanele „Că
mașa de mire" de Ion Lotreanu
șl „Tudor" de Petre A. Georges
cu. Dramatizare de Alexandra
Orban. Premieră pe țară. Inter
pretează : Fiorin Piersic, Gheor-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 iunie, ora 21 — 14 iunie,
ora 21. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, iar cerul temporar noros. Vor
cădea ploi locale, ce vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descăr
cări electrice, mai ales în cursul dupăamiezelor. Frecvența lor va fi mai
mare în regiunile din sudul și estul

Cronica zilei

VIENA

ghe Cozoricl.
Corado Negreanu,
Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Cos
te! Constantin, Dorin Varga, Vistrian Roman.
Vladimir Găitan,
Daniel Tomescu, Cătălin Ciornei,
Petre Moraru, Emil Mureșan.
Papii Panduru, Eugen Ungureanu,
Vaslle Boghiță, Dumitru Drăgan,
Dana Dogaru, Ana Ciontea. Tania
Filip, Jeaninne Stavarache, Valen
tin Teodosiu, Gh. Slmonca. Sergiu
Demetriad, Gheorghe Turda șl
copilul Diana Petrache. Regia ar
tistică : Constantin Dlcu. Partea a
Il-a : „Drumurile biruinței"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

țârii. Izolat, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat în 24 de
ore, iar
condițiile vor fi favorabile
producerii grlndlnei. Vîntul va sufla
slab pină la moderat, cu intensificări
trecătoare in sud-estul țării din nord
șl in nord-est cu viteze de 40—50 km
pe oră. Temperaturile minime vor fi
cuprinse, in general, intre 10 șl 20 de
grade, cele maxime intre 20 și 30 de
grade. în București : Vremea va fl
schimbătoare.
Iar
cerul
temporar
noros. Trecător va ploua. Vîntul va
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 14
și 18 grade, cele maxime între 24 șl
28 de grade.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Filipine, marți a avut loc.
în Capitală, o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea
. și Asociația de prietenie româno-filipineză, in cadrul căreia au fost
prezentate aspecte ale dezvoltării
economice și sociale din această țară
și a fost vizionat un film documen
tar filipinez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-filipineză, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.
Au fost prezenți Julius Torres. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Republi
cii Filipine la București, membri ai
ambasadei.

★
La sala Radioteleviziunil române
a avut loc, marți, un concert de
muzică de cameră susținut de
flautistul Eric Wilner $1 chitaristul
Davis Joachim din Montreal.
La concert au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Uniunii compozi
torilor și muzicologilor, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Jacques Simard,
ambasadorul Canadei la București, și
membri ai ambasadei, precum și șefi
de misiuni diplomatice acreditați in
țara noastră.
Artiștii canadieni au mai concertat
la Craiova. Oradea și Satu Mare, iar
in zilele următoare se vor afla la
Cluj-Napoca.
(Agerpres)

VIATA ECONOMICO-SOCIALA A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ..SCÎNTEII"
CONSTANȚA:
A fost finalizat docul
uscat pentru repararea
navelor de mare tonaj
Oamenii muncii din cadrul Cen
tralei de antrepriză generală pen
tru construcții hidrotehnice Con
stanța au finalizat la Fabrica de
reparații și construcții navale din
Mangalia un mare obiectiv de in
vestiții : docul uscat pentru repa
rarea navelor de mare tonaj. Succesul a fost marcat de introducerea apei pentru efectuarea probelor de etanșeitate a uriașelor
porți rabatabile. Noul doc, obiectiv
important al programului special
de construcții navale inițiat de
secretarul general al partidului, va
fi folosit la repararea navelor de
pînă la 150 000 tdw. El are o lun
gime de 360 metri, lățimea de 60
metri și adincimea de 10 metri sub
nivelul mării și a fost realizat
după proiecte ale specialiștilor
români. La realizarea lui. construc
torii au folosit soluții originale, de
mare eficiență economică, mașini
și utilaje de înaltă productivitate
realizate în premieră de industria
noastră. (George Mihăescu).

SIBIU : Uiilaj de mare
eficiență
In atelierul de forjă al întreprin
derii „Independența" din Sibiu a
foșț pusă în funcțiune o presă de

debitat, prin forfecare, profile pină
la un diametru' de 100 mm. Reali
zat in premieră de întreprinderea
mecanică Dorohoi, noul utilaj pre
zintă un nivel tehnic ridicat, care
asigură o reduoere a consumului
de energie electrică de 8 ori, con
comitent cu o creștere a producti
vității muncii de 5—6 ori. (Ion
Onuc Nemeș).

VRANCEA: Economii
de energie electrică
Folosirea rațională a energiei
electrice, economisirea acesteia
constituie o preocupare permanen
tă a colectivelor de muncă din uni
tățile economice ale județului
Vrancea în vederea asigurării unei
eficiente cît mai ridicate a întregii
activități de producție. Noile so
luții tehnice și tehnologice, măsu
rile promovate pentru o mai bună
organizare a muncii au condus in
perioada parcursă din acest an la
economisirea a peste 2 200 MWh
energie electrică, o cantitate sufi
cientă pentru a asigura întregul
necesar al întreprinderii chimice
Mărășești timp de o lună de zile.
In această acțiune de economisire
se evidențiază colectivele de muncă
de la întreprinderea de scule și
elemente hidraulice. Fabrica de
utilaje și piese de schimb pentru
industria chimică. întreprinderea
de confecții din Focșani și între
prinderea chimică Mărășești. (Dan
Drăgulescu).

fontă, 34 tone aluminiu, 7 tone
alamă, 6 tone bronz și alte produse
refolosibile. (Manole Corcaci).

COVASNA:
Apartamente
peste prevederi

BRAȘOV : Noi tipuri
de tractoare ușoare

întreprinderea antrepriză de construcții-montaj din județul Covasna. printr-o folosire rațională a
utilajelor, a forței de muncă și ma
terialelor. și-a realizat planul la
producția de construcții-montaj in
antrepriză Pe perioada care a tre
cut de la începutul anului în pro
porție de 103 la sută. în acest fel,
constructorii au predat „la cheie"
oamenilor muncii un număr de cir
ca 100 de apartamente peste preve
derile planului. (Constantin Timaru).

Răspunzînd solicitărilor agricul
turii noastre, colectivul Institutului
de cercetări științifice și inginerie
tehnologică pentru tractoare din
Brașov a realizat o nouă gamă de
tractoare ușoare cu puteri și gaba
rite reduse destinate mecanizării
lucrărilor pe suprafețe mici situate
în pantă și în grădini, sere și so
larii. Noile tractoare pe roți sînt
echipate cu motoare între 26 și 34
CP. fiind capabile să acționeze o
gamă ’argă și complexă de echi
pamente tehnologice. (N. Mocanu).

IAȘI : Intensă
preocupare pentru
valorificarea
materialelor refolosibile

BOTOȘANI : Obiectiv
turistic de mare atracție
în pădurea de pe raza comunei
„Mihai Eminescu" a fost reamenajată și a intrat în circuitul turistic
zona care i-a inspirat marelui poet
unele dintre creațiile sale. în urma
efectuării, prin muncă patriotică,
a unui însemnat număr de lucrări
— îndeosebi de către colectivele de
oameni ai muncii de la oficiul ju
dețean pentru gospodărirea apelor,
inspectoratul silvic, direcția de
drumuri și secția județeană de
proiectare — „Lacul codrilor albas
tru..." a devenit și mai frumos.
(Silvestri Ailenei).

Oamenii muncii din județul Iași
depun eforturi susținute' pentru
recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile atît la locurile
de muncă, în întreprinderi și insti
tuții. cît și în cartierele în care
locuiesc. De la începutul anului și
pină în prezent au fost înregistrate
însemnate rezultate la colectarea
de fier vechi, hîrtie, cioburi de
sticlă și alte materiale. Ca urmare,
întreprinderea județeană de valori
ficare a materialelor refolosibile a
realizat, peste prevederi, intre
altele, 9 500 tone oțel, 1 500 tone

„EXPOFLORA 1986“
Bucureștenii si oaspeții Capitalei
au posibilitatea să vizioneze, in
parcul Herăstrău, vernisajul tra
diționalei manifestări ..Expoflora
1986". Florile, simbol dintotdeauna
al frumuseții desăvîrsite. prin mi
nunatul lor colorit, parfum si alcă
tuire. aduc in aceste zile o atmosfe
ră reconfortantă. ..Expofloră" din
acest an se remarcă prin varieta
tea si bogăția exponatelor. La in
trarea în parcul „Herăstrău", ba
zinele. jardinierele îi întîmpină pe
vizitatori cu o înfățișare nouă.
Plante floricole provenind din toa
te zonele tării, sînt prezente intr-o
gamă de 200 specii. Bucureștiul,
„oraș al trandafirilor", se regăsește
aici intr-un rozariu cu 500 varietăți,
multe dintre ele plantate în „insula
trandafirilor".
Două microexpozitii de aranja
mente florale, realizate de colecti
vul de horticultori din parcul „He
răstrău". prezintă plante perene si
trandafiri. Specialiștii si vizitatorii
apreciază că acestea sînt cele mai
frumoase si rafinate aranjamente

florale din cite a avut ..Expoflora"
de-a lungul anilor. Acestora li
se adaugă expoziția de fotografii
cu aspecte din parcurile si arterele
Capitalei, mobilierul din răchită
pentru grădini (exponate realizate
de Direcția domeniului public).
Simpozionul, referatele, filmele,
diapozitivele au scos in evidentă
preocuparea edililor pentru înfru
musețarea continuă a Capitalei. Pa
vilionul cu trandafiri, valea terase
lor. zona bazinului cu plante spe
cifice de apă. grădina rustică, zona
de cultură de lavandă, plantele în
locuitoare de gazon, diferitele tipuri
de garduri vii. colecția de arbori
specifici din tara noastră si multe
alte surprize ii așteaptă oe toti
iubitorii de frumos care vizitează
parcul ..Herăstrău"^ Florile, oaze de
bucurii, au ceva din sufletul nostru,
ceva din propria noastră identita
te. Vizionarea expoziției este re
confortantă pentru vizitatorii săi,
pentru toți admiratorii de frumos.
(Liliana Ivan).

INFORMĂRI S.PORTIVE
FOTBAL
Semifinalele
„Cupei României”
• Marți s-a efectuat tragerea Ia
sorti a semifinalelor „Cupei Româ
niei" la fotbal, competiție ce se des
fășoară sub genericul „Daciadei".
Meciurile se vor dispuți, pe tere
nuri neutre, la 22 iunie, după ur
mătorul program : Jiul Petroșani —
Steaua ; Victoria București — Di
namo.
• Astăzi vor avea loc meciurile
restante din divizia A : Steaua —
Gloria Buzău și F.C. Olt — A.S.A.
Tg. Mureș. Ambele partide vor în
cepe la ora 18.

Campionatul mondial
din Mexic
Ieri s-au disputat două meciuri
contind pentru grupa A : Bulgaria —
Argentina 0—2 (0—1), Italia — Co
reea de Sud 3—2 (1—0).
Astăzi sînt programate partidele :
Mexic — Irak și Belgia — Paraguay
(în grupa B), Polonia — Anglia și
Maroc — Portugalia (in grupa F).
„Raliul Dunării — Dacia”,
vineri și simbătă. Ia Sibiu
Cea de-a XXI-a ediție a compe
tiției automobilistice internaționale
„Raliul Dunării — Dacia" se va
desfășura la sfirșitul acestei săptămini — vineri și simbătă — pe un
traseu special ales la Sibiu și in
împrejurimi. Marea întrecere — in
clusă in calendarul forului interna
țional de specialitate (F.I.A.) și or
ganizată de Federația Automobil
Clubul Român, in colaborare cu fo
rurile locale — va conta anul aces
ta ca etapă in „Cupa Prietenia". La
start și-au anunțat participarea 30

de echipaje fruntașe din Bulgaria,
Cehoslovacia, R.D. Germană. Polonia. Ungaria și
. Uniunea Sovietică.
spe-
Acestora li se vor adăuga — spe
răm să aibă o comportare cit mai
frumoasă 1 — 11 echipaje românești,
alcătuite din cei mai buni automobiliști la ora actuală. Traseul mă
soară 860 km (cu 36 controale orare
și 32 probe de clasament).
Mîine. tot la Sibiu, vor avea loc. în
cadrul „Daciadei". „Raliul automo
bilelor de epocă" și, în premieră
pentru sibieni, o cursă demonstra
tivă (pe teren variat) pentru auto
camioane.

în fiecare an. foarte multi tu
riști vizitează Maramureșul, zonă
renumită pentru frumusețea peisa
jelor, si .pentru valorile etnografice
și de folclor păstrate din timpuri
străvechi. Iată o serie de unități tu
ristice care asigură cazare si masă
pentru citeva zile sau pentru un
intreg concediu :
® Motelul „Lăpușul" din orașul
Tirgu Lăpuș are 70 locuri de ca
zare. spațiu pentru amplasarea de
corturi și restaurant cu o capacitate
de 600 jocuri.
• Hotelul „Ocna Șugatag", din
stațiunea balneară cu același nume,
dispune de 80 locuri de cazare.
Masa se poate servi la restaurantul
unității.
* Cabana „Doi porumbei", amplasată pe drumul national Baia
Mare — Seini.
® Cabana „Două veverițe" din
pădurea Lăpușel. pe drumul nationai Baia Mare — Dei — ClujNapoca.
© Cabana Izei, la 2 kilometri de
comuna siliștea, pe drumul națioBorșa
nai Sighetu Marmației
(pe Valea Izei).
Agenția de turism COOP din
București, str. 13 Decembrie nr. 26
(în holul casei de bilete nr. 2 a
Sălii Palatului), telefon 14 52 09,
asigură rezervarea de locuri la nu
meroase unități turistice (hanuri,
hoteluri, cabane) amplasate pe di
ferite trasee turistice si in stațiuni
balneoclimaterice.
în fotografie : hanul turistic
„Pintea Viteazul" din județul Ma
ramureș.

LITORALUL ROMANESC 1986
Sănătate
reconfortare ospitalitate
bună dispoziție
Stațiunile Litoralului și-au des
chis porțile pentru oaspeții sezo
nului estival.
Mai bine pregătite, punînd la
dispoziție turiștilor toate cele ne
cesare petrecerii unor vacanțe de
neuitat Ia mare, gazdele propun
citeva modalități pentru petrecerea
timpului pe Litoral : • programe
de agrement și divertisment după
preferința fiecăruia ; © excursii pe
Canalul Dunăre — Marea Neagră,
în Delta Dunării și în alte zone de
larg interes : Histria, Adamclisi,
Cheile Dobrogei. Poiana Fîhtiniței,
Murfatlar ; © plimbări cu vaporul
pe mare, partide de pescuit și
jocuri sportive.

ÎN LUNA IUNIE SE BENEFI
CIAZĂ DE REDUCERI DE TAR1FE LA CAZARE, MASA ȘI
TRANSPORT PE C.F.R.
La solicitarea a numeroase colective de oameni ai muncii din
întreaga țară, oficiile județene de
turism și I.T.H.R. București au
suplimentat numărul de locuri dis
ponibile în luna IUNIE pe Litoral
pentru concedii, minivacarițe sau
excursii. Biletele se pot procura de
la agențiile oficiilor ' județene de
turism, I.T.H.R. București, comite
tele sindicatelor din întreprinderi
și instituții, precum și de la ofi
ciile de asigurări sociale și pensii
ale direcțiilor pentru probleme de
muncă și ocrotiri sociale.

*
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„LE MONDE"

Oceanele - imense rezervoare de materii prime
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CARNET CULTURAL

CLUJ. In cadrul manifestărilor
ce se organizează in această pe
rioadă în noua ediție a Festivalului
național „Sintarea României", la
Cluj-Napoca s-a desfășurat festivalul-concurs
„Zilele
teatrului
scurt", organizat de comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă. la care au participat for
mații reprezentative de teatru de
amatori din mai multe județe ale
tării. Pe scenele caselor de cultură,
cluburilor și altor așezăminte cul
turale au fost prezentate spectacole
cu piese intr-un act din dramatur
gia noastră clasică și contemporană
și din dramaturgia universală. Tot
odată, la școala populară de artă
a avut loc o masă rotundă cu tema
„Tradiție și inovație in mișcarea
artistică a amatorilor". (Marin
Oprea).

SIBIU. în unitățile culturale din
județul Sibiu continuă să aibă loc
manifestări politico-educative și
culturale dedicate Anului Interna
țional al Păcii. Sub genericele
„România — pentru o lume fără
arme", „Planeta Pămînt — o lume
a speranței", „Tineretul României
— pentru o planetă curată, pentfu o lume a păcii", căminele culturale, casele de cultură și ciubu
rile muncitorești găzduiesc simpo
zioane, mese rotunde, expuneri,
dezbateri ce ilustrează eforturile
continue și constante făcute de țara
noastră, de președintele ei pentru
crearea unei lumi a păcii, colaborării și înțelegerii. pentru oprirea
cursei înarmărilor și dezarmare,
pentru înlăturarea gravelor pericole ce amenintă liniștea planetei.
existența vieții pe pămînt;- (Ion
Onuc Nemeș).

Administrația de Stat
Loto Pronosport informează :
Duminică, 15 iunie 1986. va avea
loc o nouă TRAGERE SPECIALA
LOTO 2, prima din acest an. Des
fășurată după o formulă care se
bucură de Încrederea unui mare
număr de participanți. acest gen
de tragere prevede efectuarea a 7
extrageri, in cadrul a 3 faze, cu un
total de 32 de numere. Atractivitatea TRAGERII SPECIALE LOTO
2 se datorește și importantelor ciștiguri care se atribuie, constînd în
autoturisme „Dacia 1 300", mari
sume de bani, precum și excursii
peste hotare. Tragerea se consti
tuie intr-un prilej de satisfacții,
condiția esențială a reușitei fiind
participarea. Ultima zi de procu
rare a biletelor este simbătă. 14
iunie.

V
*
*

RĂSFOIND

LOCURI DE POPAS ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ

,ir.

CĂLĂRAȘI. în organizarea Co
mitetului județean de cultură si educatie socialistă și a Muzeului
județean, la Călărași a avut loc
cea de-a doua ediție a sesiunii
de comunicări științifice cu tema :
„Cultură și civilizație la Dunărea de jos", manifestare de am
ploare menită să pună in valoare un bogat material arheologi...
Cei peste 80. de oameni de știință
— cercetători, specialiști, arheologi,
profesori — din București, Călă
rași și din alte județe ale țării au
prezentat comunicări științifice care
vin să ateste, pe bază de docu
mente autentice, istoria multimile
nară a poporului român și pe aceste meleaguri de la Dunărea de
jos, continuitatea locuirii spațiului
caroato-danubiano-oontic do către
traco-geto-daci. formarea poporu
lui român și stabilitatea lui pe aceste străvechi meleaguri. (Mihail
Dumitrescu).
PRAHOVA. „Idealuri comuniste"
— așa se numește noua revistă
studențească al cărei prim număr a
apărut la Ploiești, ca organ de
presă al Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul
universitar al orașului petrolist.
Revista își propune să aibă o apa
riție trimestrială și să trateze in
coloanele sale aspirațiile, convin
gerile și preocupările studenților
de aici, modul în care se pregătesc
pentru a lucra în schelele de foraj
și extracție a țițeiului din țară, in
rafinării și combinate petrochimice,
în industria constructoare de utilaj
petrolier. Tînărului colectiv redac
țional de la ..Idealuri comunisto",
la început de drum o colegia'ă
urare de mult succes ! (Constantin
Căpraru).

De citeva decenii se vorbește tot
mai mult despre resursele minerale
ale oceanelor. în oceanul mondial,
care are un volum de 1,37 miliarde
km cubi de apă, se află în stare de
dizolvare majoritatea elementelor,
dar- în proporții atit de infime incit
costul extracției este prohibitiv, in
sensul propriu al cuvîntului.
Extracția de sare marină, care se
practică de mai multe milenii, se
estimează la 160 milioane de tone pe
an. Dar, în afară de S.U.A., care de
puțin timp scot din apa mării mag
neziu în cantități importante, cele
citeva țări (între care și Franța)
care se interesează concret de obți
nerea de brom, sulfat de potasiu și
de magneziu din apa mării produc
aceste substanțe în cantitate extrem
de redusă.
Oceanele acoperă 71 la sută din
suprafața planetei, dar 20 la sută
din fundul acestor oceane reprezintă
prelungiri sub apă ale maselor con
tinentale : este vorba de platourile
continentale, care au aceeași compo
ziție ca și zonele de suprafață. De
altfel, primele cîmpuri de petrol și
gaze naturale au fost găsite în lar
gul mării, continuîndu-se astfel pa
platformele continentale explorarea
petrolieră începută pe uscat. La ora
actuală, peste 22 la sută din cele
2 826 milioane de tone de petrol și
mai mult de 19 Ia sută din cele 1 444
milioane de tone (echivalent petrol)
de gaze produse în lume sînt exploa
tate prin platformele continentale.
Adincimea la care este practicată
exploatarea hidrocarburilor în mare
nu depășește, deocamdată, decît cu
totul excepțional 200 m. Dar toate
marile grupuri petroliere fac explo
rări la peste 200 m sub apă și vor
să pună la punct tehnici care vor
permite exploatarea petrolului sau
gazelor la adîncimi de multe sute de
metri.
Pe platformele continentale sînt
exploatate nisipurile și amestecurile
silicoase sau calcaroase. necesare în
construcții, pentru lucrările publica
sau pentru ameliorarea terenurilor
cultivate. S.U.A. scot de pe platfor
mele lor continentale 80 milioane de
tone de nisipuri și conglomerate, adică 15—20 la sută din necesități, iar
Marea Britanie a aiuns la o produc
ție de 30 milioane de tone (13—14 la
sută din necesitățile proprii). Japonia
produce 80 sau 90 milioane de tone,
adică 13—15 la sută din necesități.
Mai există și prundisurile. Acestea
sînt.acumulări de pietriș „smulse" de
riuri din stîncile continentali și
transportate în văi. pînă cînd o brus
că încetinire a curentului' obligă
rîurile să-și depună aluviunile. Cînd
văile sînt acoperite (în urma unor
evenimente geologice), prundișurile
devin submarine.
Este cazul zăcămintelor de casiterît
(oxid de staniu natural), exploatat-’
la o adîneime de cîțiva metri sub ană
în largul apelor Thailandei si ale In
doneziei ; pe baza lor se realizează o
producție de circa 20 000 tone de sta
niu. adică 10 la sută din producția
mondială. Dar exploatarea celorlalte
minereuri de casiterît — cel" de pe
coastele, malayeziană, chineză, aus
traliană sau spaniolă — este încă in
stadiu de proiect.
Cît despre minereurile de titan,
ritiliu (păminturi rare), despre nisi
purile bogate în fier sau crom, este
cunoscută prezența lor doăr de-a lun
gul coastelor cîtorva țări. De ase
menea. zăcămintele de fosfați exis
tente în largul apelor Noii Zeelande.
S.U.A.. Congoului și Marocului sînt
in stadiu de explorare.

Evident, nu se poate vorbi de re
sursele minerale submarine fără a
se menționa nodulii polimetalici, de
numiți și noduli de mangan. Consi
derați timp de decenii drept curiozi
tăți mineralogice, nodulii polimeta
lici au revenit in atenție prin anii ’60.
La început s-au vînturat cifre de
necrezut, bazate pe extrapolări cel
puțin hazardate. S-a revenit apoi la
estimări mai rezonabile ale zăcămin
telor existente (100 miliarde de tone,
în loc de 1 660 miliarde) în ceea ce
privește Oceanul Pacific. Și. de ase
menea. s-au observat multe lucruri.
Mai intii că numai nodulii cu com
poziții foarte variate ar putea pre
zenta interes, respectiv nodulii in
care nichelul, cuprul și cobaltul îm
preună reprezintă cel puțin 2,6 la
sută din greutatea lor. Apoi s-a ob
servat că exploatarea ar fi foarte
dificilă (dat fiind faptul că nodulii
„buni" sînt situați la adîncimi de
4 500—5 500 metri sub apă) și foarte
costisitoare, ca orice activitate „off
shore" (in largul mării).
Sase consorții — patru internațio
nale. sub conducerea unui grup in
dustrial american, unul francez și
unul japonez — au fost constituite
între 1964 și 1981. Dar V^ate, după
eforturi financiare și tehnice impor
tante. au intrat oarecum în letargie.
E drept, consorțiile au pregătit pla
nurile instalațiilor necesare exploată
rii nodulilor. Dar planurile sînt una.
iar realizarea și punerea în funcțiu
ne a unei instalații capabile să „pes
cuiască" și să trateze 2,3 sau 4 mi
lioane de tone de noduli pe an timp
de 10 sau 20 de ani este altceva.
Printre celelalte resurse minerale
de pe fundul mării. Ia mare adîncime. trebuie citate noroaiele metali
fere din Marea Roșie și sulfurile me
talice din sursele hidrotermale.
Descoperite începînd din 1964, aceste noroaie metalifere conțin citeva
milioane de tone de zinc, argint, cu
pru. cobalt, aur etc. Se pare că ex
tragerea lor (s-au întreprins studii în
acest sens în largul Arabiei Saudite
Si Sudanului) este mai ușoară și mai
puțin costisitoare decît a nodulilor.
Dar ea incă nu a început.
Existenta sulfurilor metalice, pre
zente pe unele porțiuni ale dorsalilor
suboceanici. a fost descoperită abia
în 1977 in largul insulelor Galapagos.
De atunci s-au găsit alte depozite
asemănătoare pe lanțul muntos al
Pacificului răsăritean, precum și în
zonele de subducție din apropierea
coastei de vest a Americii de Nord
si a malurilor Japoniei. Dar nimeni
nu este acum în măsură să spună
dacă aceste sulfuri sînt exploatabile
din punct de vedere tehnic și dacă
sînt suficient de mari pentru ca ex
ploatarea lor să fie rentabilă.
Un tablou rezonabil al viitorului
resurselor minerale ale oceanelor a
fost făcut de P.O. Brett (de la „Det
Norske Veritas") cu prilejul celui
de-al II-lea Seminar internațional
asupra resurselor minerale marine,
organizat la Brest în 1984. După pă
rerea lui Brett, materiile prime pro
venite din terenurile neacoperite de
apă vor exista incă multă vreme. Nu
există deci acum o piață pentru re
surse minerale marine, mai ales că
nu sint la dispoziție capitaluri mari.
După părerea lui P.O. Brett, la în
ceput se va extinde exploatarea in
ape foarte puțin adinei. Faza urmă
toare ar putea fi exploatarea nodu
lilor de fosfați și imediat după aceea
ar putea deveni posibilă exploata
rea nodulilor polimetalici și cea a
sulfurilor. Dar toate acestea se vor
realiza probabil peste 25 de ani.

bIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• SOARE MAI BINE „GOS
PODĂRIT". Specialiștii din întreaga
lume depun eforturi în vederea găsirii unor
metode tot mai eficiente de stocare și con
versie a energiei solare. In acest sens, in
S.U.A. a fost realizată o instalație expe
rimentală destinată producerii de energie
electrică și de apă caldă menaieră prin
conversia energiei solare, stocarea si uti
lizarea eficientă a acesteia. Amplasată pe
acoperișul unei clădiri, instalația colec
tează energia solară cu aiutorul unui convertizor chimic solar constind din șiruri de
celule de siliciu afundate în acid brom
hidric. Energia electrică produsă de res
pectivele celule disociază acidul în hidro
gen și brom. Bromul astfel rezultat rămine în soluția de acid care se stochează
intr-un rezervor de acid uzat. Cit privește
hidrogenul, cercetătorii au ales pentru

stocarea acestuia un aliaj de calciu și
nichel. Respectivul aliaj este ieftin, stabil
la temperatura mediului și prezintă o ca
pacitate ridicată de stocare a hidrogenillui.
Datorită căldurii provenite de la colectorul
solar, hidrogenul stocat este degajat din
aliajul-,,gazdă" și se recombină cu bromul
din rezervorul de acid uzat. In paralel,
pe lingă acid bromhidric, se produce și
energie electrică. Acidul este recirculat
spre colectorul solar, iar electricitatea
se folosește pentru alimentarea, locuințelor,
întrucit rezervorul cu acid bromhidric se
încălzește datorită radiațiilor solare, rezer
vorul cu acid uzat a fost prevăzut cu un
schimbător de căldură care răcește soluția
de acid, in timp ce încălzește apa mena
jeră. Instalația cuprinde și o pompă de
căldură care asigură in locuință încălzirea
și aerul condiționat necesar.

• „SUGATIVĂ" DE CĂLDU
RA REZIDUALĂ. înlr-° mare intreprindere poligrafică din Franța funcționea
ză de citva timp un original, sistem de
recuperare a căldurii. Costul instalațiilor
urmează să se amortizeze in numai trei
anotimpuri în care este nevoie de încăl
zire. Originalitatea noului, procedeu constă
in utilizarea, ca suprafață pentru schimbul
de căldură, a unor tuburi din mase plastice poliamide. Aerul din atelierele unde
funcționează rotativele. încărcat, cu toluen.
este pulsat, la o temperatură de 30 grade
Celsius, in trei mii de tuburi cu înălțimea
de 7 metri și diametrul de 30 mm. Pe oră.
se pulsează astfel 80 mii metri cubi de aer
care apoi iese din rețeaua de tuburi ia
o temperatură de circa 17 grade Celsius,
în contracurent. se suflă 60 mii metri

cubi de aer proaspăt. Temperatura aces
tuia se ridică de la 17 la 22 grade Celsius.
Specialiștii consideră că prin utilizarea de
polietilenă de înaltă densitate reticulată
s-ar putea ridica temperatura de admisie
a aerului la peste 120 grade Celsius, ceea
ce va permite recuperarea căldurii din
gaze de ardere mai fierbinți.

• ACUPUNCTURA Șl BOLILE
INFECTIOASE. De la an la an cre?ta
numărul investigațiilor efectuate de insti
tutele de cercetări pentru acupunctura, de
pe lingă Academia de medicină tradițio
nală din China, care urmăresc îndeaproape
efectele acestui tratament in vindecarea
ori prevenirea unor boii. Astfel, din 35 de
rapoarte de cercetare asupra unor cazuri
de hepatită epidemică a rezultat că Dro-

porția vindecărilor prin acununctură este
de 85 la sută. Pentru aceasta se efectu
ează tratamentul. în general. în două punc
te de acupunctură. o dată ori de două ori
pe zi. In cele mai multe cazuri, simptomeie de hepatită dispar în decurs de zece
zile. La copii, eficienta acestui tratament
este mai rapidă. Din 200 de cazuri astfel
tratate și urmărite timp de doi ani. nu s-a
înregistrat nici o recidivă. In cazul gripei,
febra, dispare după 6—8 ore. iar celelalte
simptofne după 12 ore. Acupunctura poate
fi utilizată însă și pentru prevenirea aces
tei boli. Alte posibile utilizări ? La tratarea
oreionului. a rujeolei. dizenteriei, a tusei
convulsive, a scarlatinei etc. Experiențele
au demonstrat că prin acupunctură se for
tifică in mod considerabil imunitatea or
ganismului.

•

BALSAM

ELECTRONIC 2

în ? nglia a fost realizat un model expe
rimental de aparat electronic portabil des
tinat terapiei cu unde electromagnetice de
înaltă frecventă a durerilor provocate de
leziuni temporare (răniri, echimoze, entor
se, fracturi), dar și de maladii reumatis
male și circulatorii cronice. De dimensiuni
foarte reduse și in greutate de numai 115
grame, aparatul alimentat de o baterie
uscată se plasează direct de către persoana
suferindă pe zona ce trebuie tratată. Fie
care ciclu de tratament durează 20 de
minute, după care aparatul se oprește au
tomat. Principala funcție a acestui ..bal
sam" electronic constă in stimularea zone
lor dureroase, favorizîndu-se asffel proce
sele naturale de vindecare, de regenerare
a celulelor.
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU PACE Șl DEZARMARE
JAPONIA : „Medicii lumii pentru preintimpinarea
războiului nuclear"
TOKIO 10 (Agerpres). — La To
kio a sosit o delegație a organiza
ției obștești „Medicii lumii pen
tru preintimpinarea războiului nu
clear", care va participa la o serie
de manifestări împotriva cursei
înarmărilor, pentru dezarmare și
pace ce se vor desfășura la Hi
roshima, Nagasaki și in alte locali
tăți nipone. Din delegație fac par
te Bernard Lown și Evgheni Ctazov,
copreședinții american și, respec
tiv, sovietic ai acestei organizații.
Această acțiune se incadrează in

tr-o campanie pe care organizația
„Medicii lumii pentru preintimpi
narea războiului nuclear" o desfă
șoară pe întreg parcursul anului
1986 împotriva cursei înarmărilor
nucleare, pentru dezarmare, pre
venirea războiului și salvgardarea
păcii pe planeta noastră.
Agenția Associated Press preci
zează că organizația „Medicii lumii
pentru preintimpinarea războiului
nuclear" reunește circa 154 000 de
membri, din 49 de țări ale lumii.

ANGLIA : Conferință pe tema luptei
pentru stăvilirea înarmărilor
LONDRA.— Marea Britanie poa
te și trebuie să contribuie concret
Ia acțiunea de normalizare a si
tuației internaționale, în principal
la încetarea cursei aberante a în
armărilor, s-a subliniat la confe
rința de la Londra a secției re
gionale a organizației obștești din
Marea Britanie „Mișcarea pentru
dezarmare nucleară". Subliniind

importanta acțiunilor în direcția
eliminării cursei înarmărilor, Joan
Raddock, vicepreședinte al mișcăr
rii, a subliniat în cadrul confe
rinței că „este important ca Marea
Britanie să abordeze problema
controlului asupra armamentelor
cu bunăvoință și dorință de a con
tribui la menținerea păcii".

ETIOPIA : NU militarizării spațiului cosmic 1
ADDIS ABEBA. — La Addis
Abeba s-au încheiat lucrările unui
seminar internațional consacrat
luptei pentru pace și progres mon
dial, organizat din inițiativa Con
siliului etiopian al păcii. In de
clarația finală se subliniază nece
sitatea încetării imediate a cursei
înarmărilor, în principal a înarmă
rilor nucleare, și a militarizării
spațiului extraterestru. Se relevă
că răspunderea pentru Înrăutățirea

situației politice și sociale din su
dul Africii o poartă regimul rasist
de la Pretoria, care escaladează
valul de represiuni in interiorul
tării și atacurile teroriste împotri
va statelor independente vecine.
Documentul cere țărilor occidentale
să respecte sancțiunile instituite de
O.N.U. împotriva R.S.A. și să pună
capăt ajutorului militar acordat
regimului de apartheid.

SPANIA : Marș de protest împotriva bazelor militare
americane de pe teritoriul țării
MADRID. — Militanții spanioli
pentru pace au organizat un marș
spre baza militară a S.U.A. de la
Zaragoza. Manifestarea a fost orga
nizată de Comitetul de coordonare
a mișcării pentru pace și dezar
mare din Spania. Demonstranții

'și-au exprimat protestul Împotriva
prezenței trupelor americane pe
teritoriul Spaniei și au cerut li
chidarea tuturor bazelor militare
străine din țară, relatează agenția
T.A.S.S.

STOCKHOLM

Conferința pentru măsuri de încredere și de securitate
și pentru dezarmare în Europa și-a reluat lucrările
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — La
10 iunie au fost reluate, la Stockholm,
lucrările Conferinței pentru măsuri
de încredere și de securitate și pen
tru dezarmare în Europa.
Obiectivul celei de-a unsprezecea
sesiuni a negocierilor este de a sta
bili liniile generale ale acordului pe
care statele participante ar trebui
să-l convină pînă la 19 septembrie
1986, cînd lucrările conferinței vor fi
întrerupte pentru a da posibilitate
reuniunii general-europene de la
Viena să examineze progresele înre
gistrate la tratativele de la Stockholm
și să decidă asupra trecerii la faza
următoare consacrată dezarmării.
Deși lucrările conferinței au fost
reluate într-o atmosferă de lucru
constructivă, a fost exprimată pre
ocuparea profundă a majorității sta
telor participante față de progresele
nesemnificative înregistrate pină in
prezent. Textele puse de acord în
cursul sesiunilor precedente nu se

referă la problemele de fond aflate
în atenția conferinței, la aspectele
majore ale încrederii și securității
pe continent. Iată de ce se impune,
după părerea unui mare număr de
state participante, ca timpul limitat
de care dispune conferința să fie fo
losit cu eficiență maximă, intr-un
spirit de bunăvoință și înțelegere
reciprocă, care să permită obținerea
de rezultate pozitive în cursul celor
două sesiuni de negocieri care au
mai rămas pînă la întreruperea lu
crărilor.
încă de la prima ședință plenară a
actualei sesiuni, s-a subliniat impor
tanța deosebită pe care ar avea-o
încheierea cu succes a negocierilor,
atît pentru crearea unor premise
favorabile desfășurării lucrărilor re
uniunii general-europene de la Vie
na, cit și pentru impulsionarea pro
cesului de securitate și cooperare pe
continent, în general.

GENEVA

Sesiunea Conferinței pentru dezarmare
GENEVA 10 (Agerpres). — La
Geneva s-au reluat lucrările celei
de-a doua părți a sesiunii din. acest
an a Conferinței pentru dezarmare,
organism de negocieri multilaterale
format din 40 de state, printre care
și România. Pe ordinea de zi sint
înscrise o serie de subiecte priori
tare ale problematicii dezarmării,
îndeosebi încetarea cursei înarmă
rilor nucleare și dezarmarea nuclea
ră. interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, prevenirea
riscului unui război nuclear, garan
tarea securității țărilor neposesoare
de arme nucleare împotriva folosi
rii sau amenințării cu folosirea
unor astfel de arme, prevenirea
cursei înarmărilor în spațiul cosmic,
interzicerea și distrugerea armelor
chimice, radiologice și a altor arme
de nimicire în masă, precum și ela

borarea unul program global de
dezarmare.
în scopul examinării cit mai apro
fundate a problemelor de pe agenda
sesiunii, conferința, a adoptat un
program detaliat de activitate, în
cadrul căruia se pune un accent
deosebit pe desfășurarea de nego
cieri concrete, în comitete speciale
și alte organe de lucru. In prima
parte a sesiunii, conferința a hotărît
să creeze comitete speciale pentru
armele chimice, armele radiologice,
spațiul cosmic și programul global
de dezarmare.
O atenție deosebită urmează să se
acorde negocierii în cadrul confe
rinței a proiectului de convenție
privind interzicerea fabricării, per
fecționării și stocării armelor chi
mice, precum și distrugerea stocu
rilor existente de astfel de arme.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri în Liban • Seminar consacrat problemei

Crește tensiunea politico-socială
în Republica Sud-Africană
PRETORIA 10 (Agerpres). — Cel
puțin 10 persoane și-au găsit moar
tea în ultimele 24 de ore în timpul
incidentelor rasiale semnalate in Re
publica Sud-Africană, informează
agenția Reuter. Cele mai multe vic
time sînt înregistrate in zona
Crossroads, în apropiere de Cape
town, unde numărul celor care și-au
pierdut viața se ridică. într-o lună,
la 33 persoane, toate de culoare.
In același timp, climatul de
tensiune. care se așteaptă să
fie și mai puternic în perioada
imediat următoare datorită posibili
tății ca autoritățile să decreteze sta
rea excepțională pentru a preintîmpina manifestările populației negre
de la 16 iunie, cînd se împlinesc 10
ani de Ia masacrul comis de poliție
contra tinerilor din Soweto, afectea
ză și viața economică. La bursa de
schimb, rândul — moneda sud-africană — rt înregistrat cel mai scăzut
curs în raport cu dolarul.
LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda,
a declarat că este hotărît să retra
gă tara din Commonwealth. dacă
guvernul britanic va continua să se
opună adoptării de sancțiuni econo
mice Împotriva Africii de Sud. ..Sînt
din ce în ce mai convins că Zambia
nu mai poate să facă parte dintr-o

organizație în care există o tară ra
sistă". a afirmat Kaunda. El a con
damnat. totodată, atitudinea primu
lui ministru al Marii Britanii. Mar
garet Thatcher, care se opune insti
tuirii de către țările membre ale
Commonwealthu-ului a unor sanc
țiuni împotriva regimului de la
Pretoria.

HARARE 10 (Agerpres). — „Re
gimul de la Pretoria se află în stare
de război cu propriul popor", subli
niază volumul recent apărut la Ha
rare si intitulat „O cooperare nefas
tă. R.S.A. în stare de război". Elabo
rat de un grup de 11 cunoscuti isto
rici. sociologi, reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare si ziariști din di
verse țări, volumul analizează, sub
diverse aspecte, situația R.S.A. și
colaborarea statelor occidentale si
S.U.A. cu regimul rasist de la
Pretoria. Prefața volumului este
semnată de Julius Nyerere. fostul
președinte al Tanzaniei, unul din
fondatorii Organizației Unității Afri
cane. Cu aprobarea tacită și spri
jinul S.U.A. si țărilor occidentale,
scrie acesta. R.S.A. îsi intensifică ac
tele teroriste împotriva propriului
ponor si a statelor independente ve
cine. Pagubele produse statelor ve
cine se ridică la peste 10 miliarde
dolari.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Marți
Ia prînz s-au intensificat schimbu
rile de focuri între milițiile rivale
peste linia de demarcație dintre es
tul și vestul Beirutului, ceea ce a
determinat închiderea tuturor punc
telor de trecere intre cele două părți
ale capitalei libaneze. în noaptea de
luni spre marți, s-a produs un atac
cu grenade asupra clădirii centrului
de televiziune din vestul Beirutului,
atac în urma căruia s-au înregis
trat morți și răniți. Au fost semna
late lupte și în regiunea de munte
Souk El Gharb.
în sudul Beirutului. în zona tabe
relor de refugiați palestinieni Sabra,
Chatila și Bourj El Barajneh au con
tinuat. în noaptea de lu'ni spre marți,
luptele între combatanții palestinieni
și milițiile organizației Amal.

Postul de radio Beirut a anunțat
că forțele israeliene de ocupație din
sudul Libanului au bombardat cu
artileria satele libaneze Majdal
Zoun și Boyout El-Siyyad, situate in
sectorul în care sînt amplasate uni
tăți ale UNIFIL.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— La New York au început lucrările
unui seminar consacrat problemei
palestiniene, care face parte dintr-o
suită de acțiuni inițiate în 1986 de
Comitetul O.N.U. pentru exercitarea
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian. în vederea mobili
zării opiniei publice de pe toate con
tinentele în favoarea materializării
drepturilor legitime ale poporului
palestinian și a instaurării unei păci
juste și durabile în Orientul Mijlociu.

Disputa comercială nipono-americană
TOKIO 10 (Agerpres). — Luni s-au
Încheiat la Tokio lucrările celei de-a
patra reuniuni a experților economici
americani și japonezi. Partea ameri
cană a cerut Japoniei să continue
să stimuleze cererea internă și să
transpună rapid în practică progra
mul de măsuri anunțat de guvern,
în vederea corectării enormului de
zechilibru comercial care caracteri
zează schimburile dintre cele două
țări și care afectează raporturile
bilaterale.
Experții niponi au prezentat —
după cum relatează agenția China

Nouă — obiectivele ajustărilor eco
nomice structurale, subliniind că po
litica Japoniei vizează îmbunătățirea
sistemului economic, orientat spre
creșterea consumului intern și pro
movarea exporturilor.
In luna mai, Japonia a Înregistrat,
pentru a treia lună consecutiv, un
surplus în schimburile sale comer
ciale cu restul lumii. în această lună
— a anunțat Ministerul Finanțelor
— valoarea exporturilor a depășit
pe cea a importurilor cu 7,53 mi
liarde dolari.

TIRGCL INTERNATIONAL
DE IA POZNAN
Standul românesc vizitat
de
președintele
Consiliului
de Miniștri al Poloniei
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — S-a
deschis cea de-a 58-a ediție a Tirgului internațional de la Poznan, ma
nifestare expozițională de tradiție,
care in acest an se desfășoară sub
deviza „Tehnici și tehnologii mo
derne in scopul economisirii mate
rialelor și energiei".
Standul Republicii Socialiste Româ
nia a fost vizitat de către Zbigniew
Messner, președintele Consiliului de
Miniștri, de alte oficialități polone
ze, care au apreciat calitatea expo
natelor românești : mașini-unelte,
produse ale industriei electrotehnice
și electronice, autoturisme, bunuri
electrocasnice, alte produse.

Desemnarea noului cancelar
al Austriei
VIENA 10 (Agerpres). — Ministrul
austriac al finanțelor, Franz Vranitzky, desemnat cancelar federal al
Austriei în locul lui Fred Sinowatz,
care a demisionat, își va prelua
noua funcție la 16 iunie, s-a anun
țat oficial la Viena.
Intr-o conferință de presă, Si
nowatz a declarat că actuala coali
ție guvernamentală, formată din
partidele socialist și liberal, va con
tinua pînă . la alegerile legislative,
programate să se desfășoare în apri
lie 1987.
Leopold Gratz, ministrul de exter
ne al Austriei, și-a anunțat demisia
din guvern.

VIZITA DELEGAȚIEI II. T. C. I» R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — O
delegație a Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Nicu
Ceaușeiscu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prlm-secretar al Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, efectuează în aceste zile o
vizită în Republica Populară Polonă,
la invitația Uniunii Tineretului So
cialist Polonez, Uniunii Tineretului
Sătesc. Uniunii Studenților și Uniu
nii Cercetașilor din această țară.
Cu prilejul convorbirilor avute cu
A. Kwasniewski, ministru pentru
problemele tineretului, a fost rea
lizat un larg schimb de opinii, in
formații și experiență privind parti
ciparea tineretului la înfăptuirea
obiectivelor de dezvoltare economi
că și socială, stabilite de Partidul
Comunist Român și, respectiv. Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez.
Au fost evidențiate bunele ra
porturi de prietenie și colaborare
dintre tineretul român și tineretul
polonez, care se dezvoltă și se ex

tind continuu, in spiritul relațiilor
tradiționale intre cele două partide,
țări și popoare, pe baza Înțelegeri
lor
convenite
intre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Wojciech
Jaruzelski, prlm-secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Polone.
în cadrul întâlnirilor cu conduce
rile organizațiilor poloneze de tine
ret, studenți și copii s-a exprimat
dorința comună de a se acționa și
in viitor pentru extinderea și dez
voltarea raporturilor de prietenie
și colaborare dintre tineretul din
Republica Socialistă România șl ti
neretul din R. P. Polonă, ca o
contribuție concretă la cauza păcii
și socialismului, înțelegerii șl co
laborării între popoare, a edificării
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.

„America Latină in economia mondială"
Seminar internațional la Caracas
CARACAS 10 (Agerpres). — La
tele Unite întăresc și mat mult de
seminarul internațional „America
pendența acestor țări față de ele,
Latină în economia mondială", ale
vorbitorii s-au pronunțat pentru in
cărui lucrări se desfășoară la Ca
stituirea de relații egale in contac
racas. vorbitorii au subliniat că sta
tele comerciale cu țările industria
tele occidentale furnizoare de cre
lizate. Economistul venezuelean Ser
dite Țolosesc protecționismul pentru
gio Bitar a declarat. în context, că
a arunca povara cursei inarmărilor
alocarea fondurilor irosite în pre
pe umerii partenerilor lor in curs de
zent pe Înarmări pentru înfăptuirea
dezvoltare. Arătînd că prin manipu
programelor de dezvoltare social-elarea preturilor la produsele de im
conomică ar elibera omenirea de
port din țările latino-americane Sta
spectrul unei catastrofe nucleare.
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IN CADRUL VIZITEI OFICIA
LE PE CARE O ÎNTREPRINDE ÎN
MAREA BRITANIE, Hu Yaobang,
secretar general al C.C. al P.C.
Chinez, a avut o convorbire cu
premierul britanic. Margaret Tha
tcher, asupra unei game largi de
probleme internaționale, transmite
agenția China Nouă. Cu același
prilej, au fost abordate modalită
țile de extindere a relațiilor comer
ciale dintre cele două țări. De
asemenea, Hu Yaobang s-a întâlnit
cu grupul parlamentar anglo-chinez, cu membri ai conducerii parti
delor social-democrat, conservator
și laburist.

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA.
în
cadrul negocierilor sovieto-americane cu privire la armamentele
nucleare și cosmice, la Geneva a
avut loc, la 10 iunie, ședința gruputui care se ocupă cu problema
armamentelor cosmice, relatează
agenția T.A.S.S.
UN SEMINAR INTERNAȚIONAL
privind problemele asistenței medico-sanitare primare s-a deschis la
Havana. Luînd cuvîntul, președin
tele Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii
Cuba, Fidel Castro Ruz, s-a referit
la rezultatele deosebite obținute în
Cuba, în ultimul timp, în domeniul
medico-sanitar.
ÎN CONVORBIRILE AVUTE LA

Egon Krenz, membru al
I BERLIN,
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G., și Peter Glotz, secretar
L

“I
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pe scurt

federal, membru al Prezidiului
Partidului Social-Democrat din
R. F. Germania, au analizat mo
dalități de asigurare a păcii, ca pro
blemă esențială în relațiile dintre
cele două state germane, transmi
te agenția A.D.N. în cursul între
vederii s-a relevat că inițiativa co
mună a P.S.U.G. și P.S.D. privind
crearea pe continent a unei zone
libere de arma chimică reprezintă
un pas important pe calea secu
rității și destinderii în Europa.
VIITORUL CONGRES AL IN
TERNAȚIONALEI SOCIALISTE va
avea loc la Lima, în perioada 20—23
iunie, a anunțat Secretariatul orga
nizației. Acest congres va fi pri
mul care se va desfășura în Ame
rica Latină. Pe agenda reuniunii fi
gurează, în principal, problema
apărării păcii și a solidarității eco
nomice, consolidarea sistemelor de
mocratice în America Latină și Ca
raibi și eforturile pentru soluțio
narea negociată a crizei din regiu
nea centroamericană.
i
TRANZACȚIE. Compania „Gene
ral Electric" a anunțat, la New
York, că a achiziționat societatea
„R.C.A." contra sumei de 6,4 mi
liarde de dolari — una din cele maî
mari tranzacții de acest gen înche
iate in ultimele decenii în Statele
Unite. „R.C.A." și filiala sa „Națio
nal Broadcasting Co", de care de
pinde și cunoscuta rețea de televi
ziune americană „N.B.C.", vor de
veni subsidiare ale firmei „General
Electric" și își vor menține sediile
lo<r centrale la New York.

GUVERNUL SPANIOL A CE
RUT PIEȚEI COMUNE SA IN
TERVINĂ ÎN CONFLICTUL DIN
TRE SPANIA ȘI FRANȚA in le
gătură cu o zonă de pescuit in lar
gul coastelor franceze. Cîteva sute
de pescadoare spaniole au blocat,
începînd de luni seara, portul Hendaye (sud-vestul Franței), pentru
a protesta împotriva interzicerii de
către autoritățile de la Paris de a
pescui într-o zonă situată la 55 km
de coastele franceze. Proprietarii
pescadoarelor spaniole revendică
menținerea „dreptului de pescuit
istoric" în această zonă, informea
ză agenția France Presse.

ATAC TERORIST. Un grup de
mercenari înarmați au săvîrșit un
atac terorist asupra sediului comi
sariatului provincial din orașul Ca
binda, centrul administrativ al pro
vinciei angoleze cu același nume.
Forțe ale securității și armatei an
goleze au respins atacul terorist,
capturlnd o importantă cantitate de
arme și muniții de producție sudafricana, arată agențiile internațio
nale de presă.
FORȚELE INSURGENTE GUA
TEMALEZE au ocupat, zilele trecu
te, municipiul San Francisco din de
partamentul Peten, organizînd, în
parcul central al orașului, un am
plu miting popular consacrat ex
punerii obiectivelor lor de luptă
— informează agenția cubaneză
Prensa Latina. Acțiuni similare au
avut loc și in localitățile Entre
Flores, Tikal și Socotzal, din ace
lași departament.
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„Nicaragua este gata să

semneze tratatul de pace

„Asigurați pacea și locuri de muncă!“

BRUXELLES 10 (Agerpres). —
Nicaragua este dispusă să semneze
și să pună in aplicare tratatul de
pace în America Centrală elaborat
de „Grupul de la Contadora", în ul
tima sa redactare, a declarat presei
vicepreședintele nicaraguan, Sergio
Ramirez, după intîlnirea avută cu
președintele comisiei C.E.E., Jac
ques Delors, și cu Claude Cheysson,
membru al comisiei C.E.E. însărcinat
cu relații Nord-Sud. Noua formă a
tratatului de pace a fost anunțată
la încheierea sesiunii de negocieri
dintre miniștrii de externe ai țărilor
„Grupului de la Contadora" (Pana
ma, Columbia, Venezuela și Mexic),
Ramirez a afirmat, de asemenea,
că Nicaragua — spre deosebire de
alte țări -- acceptă prevederile tra
tatului de pace referitoare la demi
litarizarea zonelor de frontieră și
retragerea tuturor trupelor străine
din regiune, sub supraveghere in
ternațională.

Stăvilirea cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor
militare - cerințe primordiale ale actualității
Pe toate meridianele, Anul Internațional al Păcii a descătușat noi
șl ample acțiuni, inițiative, luări de poziție pentru stăvilirea cursei inar
mărilor, in primul rînd nucleare, pentru trecerea la măsuri reale de
dezarmare. Cu o frecvență crescindă, în Europa — continentul pe care
»e află amplasate cele mai mari arsenale și unde continuă să se acu
muleze noi arme din cele mai distrugătoare — în America Latină, Africa,
Asia, America de Nord, practic in toate regiunile planetei, mișcarea
pentru pace cunoaște o extindere fără precedent. Oameni de cele mai
diferite profesii, orientări politice și convingeri filozofice, vîrstnici șl ti
neri, femei și bărbați, se întîlnesc pe baricadele păcii, animați de cea
mai arzătoare dorință : înlăturarea amenințării unui război nuclear pus
tiitor, făurirea unei lumi fără arme, fără războaie.

cheierii celui de-al doilea război
mondial, avioanele militare erau re
înnoite la interval de 10—15 ani,
in prezent acest lucru se produce la
7—8 ani. La fel se întîmplă cu mijloa
cele de luptă ale infanteriei, marinei.
Mai mult chiar, pentru unele arme noi
— cum sînt sistemele de rachete,
„învechirea" se produce la perioade
mai scurte de 3—4 ani. Din acest
punct de vedere, apare limpede că
există o legătură ca de la cauză la
efect între nivelul alocațiilor mili
tare și avalanșa de noi arme.

un ecou cu profundă rezonanță, de
largă audiență internațională îl are
cerința înghețării și reducerii chel
tuielilor militare.

Mijloace pentru bunăsta
rea oamenilor, nu pentru
distrugerea lor ! In repetate

Un barometru al climatu
lui politic mondial. într-adevăr,

rînduri, analize efectuate de orga
nizații internaționale au relevat fap
tul că prin uriașa irosire de mij
loace financiare escalada inarmări
lor constituie o povară tot mai grea
pe umerii tuturor popoarelor, îngreunîndu-le eforturile pentru îndepli
nirea obiectivelor economico-sociale,
depășirea crizei economice, făurirea
unei
lumi a progresului,
păcii
și colaborării. Potrivit surselos
U.N.C.T.A.D., înarmările deturnează
anual de la rosturile lor firești intre
5 și 8 la sută din producția mon
dială. Transferul galopant de mij
loace financiare din Sectorul civil
spre cel militat se numără printre
principalii factori care au contribuit
Ia accelerarea reducerii volumului
investițiilor, a gradului de folosire
a capacităților de producție, a for
ței de muncă, la slăbirea fără pre
cedent, în anii postbelici, a activi
tății productive in ansamblu.
Pornind tocmai de la semnificația
deosebită ne care ar avea-o redu

Anul Internațional al Pă
cii să-și merite pe deplin nu
mele ! P°lJOarp,e așteaptă, cu în
dreptățită speranță, ca 1986 să nu trea
că doar ca un simplu an calendaris
tic, ci, dimpotrivă, să ducă Ia consem
narea unor pași concreți in vederea
curmării cursului periculos din viața
internațională, a politicii de înar
mări, pentru asigurarea unui viitor
pașnic, în care toate națiunile să-și
poată împlini dezideratele de pro
gres și bunăstare. Acum, cînd ne
aflăm aproape la jumătatea Anului
Internațional al Păcii, se poate afir
ma că marele front al păcii a deve
nit mereu mai larg, iar obiectivele
mișcărilor antirăzboinice mai preci
se. Participanții la aceste mișcări
cer din partea guvernelor, a facto
rilor de decizie o politică realistă. în
noitoare, corespunzătoare țelurilor la
care toate statele membre ale
O.N.U. au aderat o dată cu procla
marea Anului Internațional al Pă
cii. în suita inițiativelor vizind eli
minarea primejdiei generate de pro
liferarea armelor nucleare, a rache
telor, a armamentelor de tot felul.

studii elaborate sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, a unor presti
gioase instituții internaționale și
personalități ale vieții politice, eco
nomice șl științifice contemporane
evidențiază, cu forța de convingere
a argumentelor oferite de realitate,
sporirea fără precedent, depășind
orice limită, a mijloacelor tot mai
sofisticate de distrugere.
Escalada Înarmărilor — cantitati
vă și calitativă — merge mină în
mină cu creșterea în proporții as
tronomice a bugetelor militare. Nu
întâmplător, în anii 1970—1985, carac
terizați prin ritmul tot mai frenetic
al acestor cheltuieli (care de la circa
270 miliarde dolari au ajuns acum
la 1 000 miliarde dolari anual) s-a
înregistrat și o intensificare a pro
cesului de înnoire a tuturor siste
melor de armamente. De pildă, dacă
în perioada imediat următoare în

cerea bugetelor militare, ca o pri
mă verigă in declanșarea procesu
lui de înfăptuire a dezarmării, oa
menii muncii din țările occidentale,
unde șomajul se menține la cote ri
dicate. înscriu între obiectivele
esențiale ale luptei împotriva războ
iului. pentru pace si dezarmare în
cetarea amputării programelor civile
și socjale in favoarea programelor
de înarmare, reducerea drastică a
bugetelor militare și alocarea fondu
rilor astfel eliberate pentru finan
țarea creării de noi locuri de muncă
în MAREA BRITANIE. Congresul
sindicatelor (T.U.C.). împreună cu
Partidul laburist au hotărit să-și in
tensifice acțiunile împotriva inten
ției cercurilor guvernamentale de a
spori masiv alocațiile pentru „finan
țarea mașinii militare". Unul din
cei mai cunoscuti medici britanici.
Douglas Black, a contribuit la lan
sarea campaniei naționale intitulată
sugestiv „Sănătate da. Trident nu !“
El a pornit de la faptul că guvernul
conservator intenționează să chel
tuiască 11 miliarde de lire sterline
pentru realizarea programului mili
tar „Trident". în timp ce procu
rarea a 1.5 miliarde lire necesare
îmbunătățirii situației copiilor pro
venind din familiile sărace pare im
posibilă.
In ITALIA, în cadrul unor ample
marșuri și reuniuni prilejuite de
Anul Internațional al Păcii, partici
panții purtau lozinci în care se ce
rea „Nu arme, ci locuri de muncă".
Pietro Ingrao, membru al Direcțiunii
P.C.I., declara că „înghețarea și re
ducerea cheltuielilor militare leagă
în mod obiectiv pacea de dezvoltare.
Sint convins — afirma el — că im
portanta problemă a șomajului, și in
general a ocupării forței de muncă,

in America Centrală"

Sub această lozincă, la chemarea unor organizații pacifiste din R.F,
Germania, in orașul Bremen a avut loc o amplă demonstrație, in cursul
căreia participanții s-au pronunțat împotriva cursei înarmărilor, pentru
reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor astfel eliberate, în
vederea creării de noi slujbe

nu-și poate găsi rezolvarea dacă nu
se ajunge la o reconvertire in sco
puri civile a resurselor risipite astăzi
in direcția înarmărilor și a cercetări
lor militare".
în STATELE UNITE. miile de
participant! la „Marșul păcii", ce se
desfășoară de la Los Angeles la
Washington, s-au pronunțat împotri
va sporirii bugetelor militare, pentru
canalizarea fondurilor alocate în
prezent programului denumit „răz
boiul stelelor", in vederea combaterii
sărăciei. soluționării problemelor
educației, sănătății. Recent, membri
ai opoziției democrate din Congresul
american au criticat sever politica
administrației in domeniul militar,
apreciind că alocarea unor noi fon
duri acestui capitol bugetar dăunea
ză in „realitate intereselor securită
ții S.U.A.".

Sint numai cîteva exemple ilus
trative pentru un curent de opinie
tot mai larg împărtășit pretutindeni
în lume.
în cadrul mai larg al acțiunilor
care au în vedere diminuarea uria
șelor cheltuieli militare se înscriu
și numeroasele rezoluții adoptate la
O.N.U. la inițiativa României, prin
consensul tuturor statelor membre.
Una din aceste rezoluții, adoptate la
actuala sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U. cuprinde apelul adresat
tuturor statelor. în primul rînd celor
puternic înarmate, de a da dovadă
de autoreținere în fixarea bugetelor
lor militare, tinînd cont de necesi
tatea realocării fondurilor devenite
disponibile în acest mod in scopul
dezvoltării economice si sociale a
tuturor statelor, în special a celor
in curs de dezvoltare.

Sint numai cîteva opinii și idei care pun In lumină cerința de maxi
mă importanță a reducerii cheltuielilor militare, căreia România, ca șl
alte state, îi atribuie o însemnătate fundamentală, ca o măsură esențială
pe calea frinării cursei inarmărilor, a pericolului de război, a amelioră
rii climatului politic mondial, asigurării progresului tuturor națiunilor, în
consens cu obiectivele generoase ale Anului Internațional al Păcii.

Ioan TIMOFTE

Activități
la bordul complexului
orbital sovietic
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Cosmonauții sovietici Leonid Kizim și
Vladimir Soloviov își continuă zbo
rul orbital de lungă durată la bor
dul complexului științific „Saliut-7"
— „Soiuz-T-15" — ,.Cosmos-l 686“,
relatează agenția T.A.S.S. In pro
gramul de lucru al echipajului, men
ționează agenția citată, au fost in
cluse in ultimele zile o serie de cer
cetări astrofizice și geofizice, pre
cum și experimente biologice.
Au fost efectuate măsurători ale
fluxurilor de electroni și pozitroni
cu energii înalte pentru studierea
mecanismelor apariției acestor parti
cule in spațiul circumterestru. Marți
au fost programate observații vi
zuale și luare de imagini ale unor
suprafețe ale uscatului și oceanului
planetar, analize spectrale și exami
narea caracteristicilor optice ale at
mosferei terestre.
Obligatorii, în condițiile zborului
orbital de lungă durată, sînt exer
cițiile fizice pentru cosmonauți, drept
care, marți, a fost efectuat și expe
rimentul „sport".
Potrivit datelor telemetrice și ra
poartelor furnizate de echipaj, starea
sănătății cosmonauțllor este bună,
cercetările științifice orbitale „Sa
liut-7" — „Soiuz-T-15“ — „Cosmos1 686" se desfășoară normal.
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