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PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE

ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRU P[ PERIOADA 1986-1990

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
-cunoscută, extinsă, generalizată

Dezbătute și adoptate recent, într-o deplină 
unanimitate, de plenara C.C. al P.C.R., ple
nara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, de Marea Adunare 
Națională. Planul național unic de dezvol
tare economico-socială. ca și Planul de dez
voltare a agriculturii și industriei alimenta.re 
pe perioada 1986—1990 cuprind obiective me
nite să asigure traducerea în viață a Progra
mului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a patriei noastre spre comunism, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al parti
dului. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dispunem de tot ce este 
necesar pentru îndeplinirea in bune condiții 
a planurilor și programelor adoptate. Dispu
nem, după cum o demonstrează faptele, re
zultatele obținute de numeroase colective 
muncitorești, de o dotare dintre cele mai mo
derne, de oameni bine pregătiți profesional 
și, nu in ultimul rind, de o bogată experiență 
acumulată in anii construcției socialismului 
in industrie, agricultură, construcții, in toate 
domeniile de activitate.

Este cunoscută preocuparea conducerii 
partidului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a pune în evidență tot 
ce s-a dovedit valoros in modul de organi
zare a producției și a muncii, in domeniul 
tehnologic, al cercetării științifice, de a face 
din experiența înaintată un bun national, 
care să servească interesele societății, ale 
dezvoltării economico-sociale a țării. întot
deauna. experiențele cele mai valoroase s-au 
dovedit a fi aliați de nădejde ai colectivelor 
de oameni ai muncii in acțiunile întreprinse 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au reve
nit. Unul din marile avantaje ale societății 
noastre socialiste il constituie tocmai posi
bilitatea unei cunoașteri și circulații largi, 
intense, deschise a experienței inaintate.

In calitatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari, oamenii muncii din întreaga 
economie națională nu au secrete profesio
nale unii față de alții. Dimpotrivă, expe
riența cîștigată intr-un județ sau altul, in
tr-o întreprindere sau alta poate să circule 
liber, fără opreliști : ea devine prin natura 
relațiilor de producție socialiste un bun al 
întregului popor. Recent, la plenara .C.C. aj 
P.C.R., referindu-se la unul din factorii' de
terminant! pentru înfăptuirea hotâririlor 
Congresului al XIII-lea, pentru afirmarea 
superiorității societății socialiste, secretarul 
general al partidului sublinia : „Experiența 
bună din întreprinderile unde s-au aplicat 
măsurile de organizare și perfecționare a 
tehnologiilor arată că s-au obținut creșteri 
ale productivității muncii de 2—2,5 ori. Sint 
unele domenii unde s-a obținut o creștere 
de 5—6 ori a productivității muncii. Acum 
este necesar să generalizăm, în cel mai scurt 
timp, experiențele bune și să infăptuim 
neabătut măsurile stabilite pe ramuri, pe 
subramuri și în unități".

Acest îndemn al secretârului general al 
partidului are deplina valabilitate pentru oa
menii muncii din absolut toate domeniile de 
activitate. Pretutindeni — in industrie, agri
cultură, construcții. în cercetarea științifică, 
In activitatea consiliilor populare — există la 
ora actuală experiențe deosebit de valoroase, 
care bine cunoscute și aplicate pe scară cit 
mai largă pot contribui substanțial la pro
gresul multilateral, neîntrerupt, in ritm ra
pid al economiei noastre naționale. Aproape

că nu există unitate care să nu aibă inova 
tori sau oameni care să se distingă printr-un 
pronunțat spirit organizatoric, printr-o per
manentă strădanie de autodepășire. Datoria 
organelor și organizațiilor de partid, a mi
nisterelor, centralelor, conducerilor întreprin
derilor este să asigure cunoașterea și apli
carea la nivelul întregii economii a tehnolo
giilor avansate, a metodelor superioare de 
organizare a producției și a muncii, a tot 
ceea ce se realizează nou, valoros in dome
niul lor de activitate.

După cum se știe. In această perioadă se 
desfășoară ample acțiuni pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea producției 
în întreaga economie. Acest cadru deosebit 
de favorabil trebuie folosit pentru cunoaște
rea. sintetizarea și generalizarea celor mai 
valoroase experiențe, pentru circulația ra
pidă a informațiilor. Nu trebuie ca între
prinderile să fie lăsate să caute ceea ce s-a 
descoperit și experimentat de mult, cu bune 
rezultate în alte unități. Secretarul general 
al partidului a subliniat nu cu mult timp în 
urmă că una din atribuțiile direcțiilor teh
nice din ministere trebuie să constea tocmai 
în studierea și generalizarea a tot ceea ce 
se realizează nou, avansat în domeniul lor 
de activitate. După cum. la toate nivelurile 
organizatorice, sarcini asemănătoare revin 
direcțiilor sau serviciilor financiare și eco
nomice. Prin experiență înaintată trebuie 
înțeles tot ceea ce se poate cuprinde în 
această sferă : tehnologii moderne, metode 
inaintate de organizare, forme superioare de 
perfecționare a pregătirii profesionale și 
conducere, soluții originale de folosire efi
cientă și economisire a resurselor materiale, 
aplicarea cu rezultate superioare a noului 
mecanism economic, organizarea pe criterii 
stimulatoare a întrecerii socialiste ș. a.
, Trebuie însă, așa cum a subliniat se
cretarul general a>l partidului, ca și in acest 
domeniu să fie eliminate manifestările de 
festivism și să se caute întotdeauna soluții 
cit mai operative și eficiente pentru cu
noașterea, preluarea și aplicarea experien
ței înaintate. Trebuie combătută cu fermi
tate tendința de mimare a preluării expe
rienței pozitive. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că este necesar ca ministere
le și consiliile oamenilor muncii, organe
le județene de partid și de stat să tra
gă toate concluziile din activitatea de 
pină acum — atit din ceea ce este bun, dar 
și din lipsurile și minusurile care continuă 
să se manifeste — să treacă, in spiritul pla
nurilor și programelor adoptate, la măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea întregii acti
vități, pentru a uni eforturile tuturor oame
nilor muncii, ale întregului popor, în ve
derea înfăptuirii neabătute a planurilor de 
dezvoltare, a ridicării patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

In acest context, reamintim faptul că în 
cadrul solemnității care a avut loc săptă- 
mina trecută in prezența participanților la 
plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inminat inalte distincții 
ale Republicii Socialiste România unor orga
nizații județene de partid și consilii popu
lare județene ca»e au ocupat locul I in în
trecerea socialistă pe anul 1985. In activita
tea acestora se reunește un bogat tezaur de 
idei, de experiențe inaintate care trebuie 
extinse și generalizate la nivelul întregii țări.

IN INDUSTRIA JUDEȚULUI OLT

Un stil de muncă definit 
prin încrederea 

în capacitatea oamenilor, 
prin munca asiduă 

pentru creșterea conștiinței 
și responsabilității lor
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cîteva elemente esențiale din expe
riența organizației de partid a jude
țului Olt, distinsă cu „Ordinul Muncii“ 
clasa I pentru rezultatele deosebite 
obținute în îndeplinirea și depășirea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1985 în 
industrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Egon Krenz, 

membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. D. Germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Egon Krenz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a efec
tuat o vizită în țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai bune urări din partea 
tovarășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit șl a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Erich Honecker un 
salut călduros și cele mai bune 
urări.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească a fost evidențiat cursul 
ascendent al legăturilor de prie
tenie și colaborare statornicite 
Intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger
mania, intre România și R. D.

Germană, fiind subliniat rolul 
hotăntor al intîlnirilor și con
vorbirilor la nivelul cel mai înalt 
in continua intărire și dezvoltare a 
acestor raporturi. S-a exprimat, in 
același timp, dorința comună de a 
extinde și in viitor bunele relații 
existente pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și in alte domenii 
de activitate, in interesul ambelor 
țări și popoare, al construcției so
cialiste în România și R.D. Germa
nă, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii in lume. S-a apreciat că 
potențialul economic in continuă 
creștere al celor două țări creează 
condiții favorabile dezvoltării și mai 
largi a colaborării reciproc avan
tajoase, intensificării cooperării în 
producție, sporirii volumului și di
versificării schimburilor comer
ciale.

A fost subliniată, în acest con
text, însemnătatea asigurării celor 
mai bune condiții pentru înfăptuirea 
obiectivelor cuprinse in programul de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-ștlin- 
țifice, a specializării și cooperării 
în producție dintre România și 
R.D. Germană pînă în anul 2000.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio

nale. S-a subliniat că, în condițiile 
actuale, deosebit de complexe, ale si
tuației politice mondiale, este nece
sar să se acționeze pentru a se pune 
capăt cursei inarmărilor, pentru în
cetarea experiențelor cu arme nu
cleare, pentru trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmarea nu
cleară, reducerea efectivelor și chel
tuielilor militare, a armamentelor 
convenționale, pentru asigurarea pă
cii și securității. A fost reliefată în
semnătatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea tuturor stărilor 
de încordare și conflict, a probleme
lor litigioase dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, pentru 
consolidarea politicii de destindere, 
înțelegere, colaborare și pace în Eu
ropa și în lume. S-a evidențiat im
portanta pe care o are încheierea cu 
rezultate bune, cu acorduri concrete 
a conferinței de la Stockholm, pen
tru întărirea încrederii între state, 
pentru securitate și dezarmare pe 
continentul european.

La primire a participat tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii 
Socialiste Romania, și a primului ministru al guvernului ' 

Ieri a început

Vizita oficială de prietenie in țara noastră 
a tovarășului Zhao Ziyang,

premierul Consiliului de Stat
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, - și a tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, miercuri a sosit în Capitală to
varășul Zhao Ziyang, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. .al P. C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, care efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Vizita premierului chinez în Româ
nia constituie un eveniment de pri
mă importanță în cronica raporturi
lor de prietenie tradițională și 
strinsă conlucrare ale tării noastre 
cu R. P. Chineză. în același timp, 
noul dialog la nivel înalt constituie 
o expresie a preocupării de a asi- 

continuare a 
Republica So- 
și Republica

gura extinderea în 
colaborării dintre 
cialistă România
Populară Chineză, dintre Partidul

al Republicii Populare
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, in interesul și spre bi
nele popoarelor țărilor noastre, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Premierul chinez este însoțit în a- 
ceastă vizită de Lu Dong. președin
tele Comitetului de Stat pentru Eco
nomie, Qian Qichen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Wang 
Pinqing. adjunct al ministrului rela
țiilor economice și comerțului exte
rior. Bao Tong. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Restruc
turarea Sistemului Economic, de alte 
persoane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. unde erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
tari.

La coborlrea din avion, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, tovarășul Zhao 
Ziyang a fost salutat cu cordialitate 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Chineze
Erau prezenti Ion Dincă. prim vl- 

ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
guvernamentală româno-chineză de 
colaborare economică și tehnică, 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, miniștri, membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Comer
țului Exterior .și Cooperării Econo
mice Internaționale, alte persoana 
oficiale.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Beijing. Angelo Miculescu, și 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești. Yu Hongliang, precum și 
membrii Ambasadei R.P. Chineze.

In onoarea premierului chinez, pa 
aeroport se afla aliniată o gardă mi
litară.

Au fost intonate imnurile de. stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Pionieri români și tineri chinezi 
au oferit flori.
(Continuare în pag. a V-a)

Campania agricolă de vară-desfășurată exemplar?
• în. condițiile timpului instabil, spe

cialiștii au datoria să urmărească per
manent stadiul coacerii lanurilor și umi
ditatea acestora pentru a decide opera
tiv începerea sau reluarea lucrului.

• Pentru a evita orice pierderi, întrea
ga recoltă adunată într-o zi să fie depo
zitată în aceeași zi în magazii!

• Livrarea grînelor la fondul de stat 
în același ritm cu recoltarea — sarcină 
de mare răspundere pentru toate unită
țile agricole.

• Pe suprafețele de pe care s-a strîns 
recolta să se treacă imediat la însămîn- 
țărea culturilor succesive, asigurîndu-se 
desfășurarea în flux continuu a lucră
rilor !

Argumentul temeinicei pregătiri ÎNSEMNĂRI

Primele zile ale lunii iulie au 
fost ploioase in toate zonele țării. 
Pentru stringerea grabnică și fără 
pierderi a recoltei de orz și grîu, cu 
atit mai mult in aceste condiții 
deosebite este absolut necesar ca 
pretutindeni activitatea în cimp să 
fie organizată exemplar, astfel in
cit să fie folosite la maximum fie
care oră bună de lucru. Care este 
stadiul „la zi" al lucrărilor de re
coltare ? După cum rezultă din da
tele comunicate de Ministerul Agri
culturii. pină in seara zilei de 1 
iulie orzul a fost strins de pe 
530 842 de hectare, reprezentind 93 
la sută din suprafețele cultivate, 
iar griul, a cărui recoltare a în
ceput în toate județele din sudul 
țării, a fost strîns de pe 168 465 de 
hectare — 7 la sută din suprafața 
prevăzută. Prioritate trebuie acor
dată acum Încheierii in. cel mai 
scurt timp a recoltări orzului in 
județele situate in zonele a doua și 
a treia — Botoșani, Neamț. Iași, 
Sibiu. Cluj — unde au mai rămas 
de secerat circa 40 000 de hectare. 
De asemenea, se impune accelera- 

X

rea ritmului de lucru la secerișul 
griului cu deosebire in județele din 
sudul tării, precum și extinderea 
acestuia în celelalte zone. Pentru 
aceasta, specialiștii au datoria să 
identifice, cu cea mai mare atenție, 
lanurile apte pentru a fi recoltate, 
să organizeze formațiile de com
bine in raport de dimensiunea par
celelor unde se poate lucra. Toto
dată, datorită condițiilor actuale de 
lucru, o atenție deosebită trebuie a- 
cordată menținerii în bună stare a 
întregului parc de utilaje, reglării 
acestora ori de cite ori este necesar, 
deoarece ploile au favorizat dezvol
tarea buruienilor si creșterea umi
dității lanurilor, ceea ce îngreunea
ză funcționarea combinelor.

O dată cu desfășurarea secerișu
lui, în toate unitățile agricole tre
buie să se manifeste răspundere 
maximă pentru transportul și de
pozitarea in cele mai bune condiții 
a producției, pentru livrarea, con
comitent cu recoltarea, a tuturor 
cantităților de cereale contractate 
la fondul de stat.

De recoltarea în ritm susținut a

cerealelor păioase este strîns le
gată realizarea întocmai a progra
mului de însămințare a culturilor 
succesive, lucrare efectuată pină în 
prezent pe 476 775 de hectare, din 
cele 699 307 hectare de pe care s-a'u 
strîns orzul și griul. Este o situație 
care evidențiază existenta unor de
calaje între suprafețele recoltate și 
cele însămîntate. Pentru înlăturarea 
acestor decalaje este necesar să fie 
folosite la eliberarea de paie a te
renurilor. pe lingă forțele mecanice, 
toate atelajele unităților agricole și 
ale membrilor cooperatori.

Volumul mare de lucrări ce tre
buie efectuate în aceste zile impu
ne ca organizațiile de partid de la 
sate, consiliile populare și conduce
rile unităților agricole să' acționeze 
pentru mobilizarea puternică a me
canizatorilor, cooperatorilor și spe
cialiștilor. a tuturor locuitorilor de 
la sate la munca în cimp. Ne aflăm 
într-o perioadă decisivă pentru re
coltă și de aceea acum fiecare oră. 
fiecare zi trebuie folosite din plin 
la recoltare și însămințarea culturi
lor duble.

Un om este egal cu \m om. El nu 
se poate substitui. în nici o îm
prejurare. unui intreg colectiv. Dar 
sint oameni care au dovedit că pot 
aduce intr-un colectiv un suflu nou; 
că pot să determine o nouă atitu
dine, superioară fată de muncă, un 
mod înaintat de înțelegere a răs
punderilor și de acțiune in acest spi
rit. Am cunoscut conducători de în
treprinderi industriale, de cooperati
ve agricole de producție care au ve
nit in fruntea colectivelor respecti
ve în momente critice. Ei au orga
nizat în asa fel munca, i-au însu
flețit în asa fel pe oameni, incit uni
tăți economice rămase în urmă 
numai că s-au redresat, dar au 
ajuns să obțină rezultate ex
cepționale în întreaga lor acti
vitate.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reamintea o veche zicală, ex
presie a înțelepciunii poporului nos
tru, potrivit căreia „omul 
locul". Nu omul în general, 
om anume, cu experiența, cu pri
ceperea, cu inteligența, cu puterea 

de muncă, de creație, cu voința 
de înnoire, de progres. Un om 

o înaltă pregătire. profesională, 
un

respectiv presupune o activitate de 
conducere, de îndrumare a mai mul
tor oameni, a unor colective întregi. 
Pe acest tărîm, al muncii de condu
cere, este și mai mare răspunderea 
cu privire la perfecționarea neînce
tată a pregătirii profesionale, pentru 
ridicarea activității la cotele cele 
mai inalte ale conștiinței revolu
ționare. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie 
a.c„ „trebuie să acționăm cu toată 
hotărirea pentru perfecționarea con
tinuă a conducerii tuturor sectoare
lor, pentru creșterea răspunderiinu

sfințește 
ci un

lui 
lui 
cu 
cu 
noștințe 
„Toate 
noastre, 
dezvoltării României 
recent secretarul general al partidu
lui, la plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale — se pot realiza in bune con
diții numai și numai cu oameni cu 
inaltă calificare și pregătire profesio
nală și tehnică, cu înalt nivel de cul
tură, cu inaltă conștiință revoluțio
nară. Omul reprezintă factorul hotă- 
ritor al tuturor realizărilor. De oa
meni, de muncitori, de țărani, de in
telectuali, de întregul nostru popor 
depinde înfăptuirea programelor pe 
care le-am adoptat în unanimitate !“

Se poate ' spune, nu fără temei, 
că orice loc — un loc de mun
că. firește — este mai mult sau mai 
puțin rodnic, după cit de harnic si 
de priceput se dovedește a fi omul 
care îl ocupă. Acest adevăr pe de
plin confirmat de viată, de practi- 

^că este și mal relevant cînd locul

larg
științifice 

programele 
obiectivele strategice

orizont 
și 
Și

de cu- 
culturale. 
planurile 

ale 
sublinia

voluționare a organelor și organiza
țiilor de partid, a cadrelor de partid, 
a comuniștilor, a tuturor 
muncii".

O bună activitate de 
presupune intensificarea 
tehnico-științifice, dar și a revoluției 
în conștiințe. Desigur, desemnarea 
unui om pentru o muncă de conduce
re se face pe baza unor criterii fer
me, profesionale, politice și morale. 
Astfel de criterii constituie o garanție 
a ducerii la bun sfirșit a misiunii în
credințate. Dar calitățile ce au de
terminat ca cineva să fie numit să 
conducă un colectiv se cer a fi nu 
numai reconfirmate în fiecare zi. ci 
si îmbogățite, perfecționate. Pentru 
că suprema garanție a unei activi
tăți de conducere eficiente o confe
ră numai responsabilitatea dovedită 
in îndeplinirea îndatoririlor, dubla
tă de o continuă pregătire, de o 
neîncetată preocupare pentru ridica
rea competentei profesionale. Cum 
spunea, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
nimeni nu s-a născut învătat. nici 
ministrul, nici primul secretar al co
mitetului județean de partid, nici 
directorul. Toți trebuie să învețe con
tinuu. toti trebuie să dovedească o 
neîntreruptă preocupare pentru o cu
noaștere aprofundată si o deplină 
stăpinire a domeniului de care se 
ocupă. Directorul unei întreprinderi 
industriale, bunăoară, poate folosi

oamenilor

conducere 
revoluției

„argumentul funcției", dar limitin- 
du-se numai la el rezultatele obți
nute nu vor fi dintre cele mai bune. 
O activitate de conducere eficientă 
impune promovarea funcției argu
mentului. Numai această funcție 
conferă celui ce conduce un ade
vărat prestigiu. Numai această func
ție poate să determine, intr-un co
lectiv de muncă, schimbări înnoitoa
re. o continuă perfecționare a în
tregii activități. Desigur, funcția ar
gumentului nu-i este la îndemînă de- 
cit conducătorului temeinic pregătit, 
competent.

Un obiectiv fundamental al actua- 
etape îl constituie organizarea 

științifică a muncii, moderni
zarea producției. Dar o eco
nomie modernă presupune exis
tenta, în fiecare unitate, a unui 
mare număr de posturi de 
conducere, de la directorul ge
neral pînă la șefii de echipă. 

Dacă cel 
interes și 
fecționarea propriei pregătiri 
fesionale, exemplul lui va 
o influentă pozitivă asupra 
tregului colectiv. Primul folos 
însă acela că. pregătindu-se fără în
cetare. conducătorul va fi în măsu
ră să-și facă bine munca. Pregătirea 
celui ce conduce trebuie să fie însă 
complexă. El nu mai este inginerul, 
maistrul sau muncitorul-soecialist 
care rezolvă probleme tehnice. Acum 
are de soluționat probleme mult mai 
complicate. Este om politic. Este spe
cialist. Este pedagog. Desfășoară o 
activitate la nivelul căreia se ma
nifestă o puternică interdependență 
între o multitudine de factori — teh
nici. științifici, economici, organiza
torici. financiari si umani.

Activitatea de conducere 
stiintă. Ea cere o pregătire 
lă pentru analize profunde, 
observații complexe, pentru 
obiective. Dar este și o artă, pen
tru că cere talent, cere darul de a-i 
însufleți ne oameni. Competenta, in 
munca de conducere, are ca prin
cipali indicatori pregătirea politică 
si profesională, metodele folosite, 
comportamentul. De acești trei fac-

ce conduce dovedește 
pasiune pentru per- 

pro- 
ave# 

în- 
este

este o 
specia- 
pentru 
decizii

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Oameni 
mereu tineri
Nu cred să existe vreun om 

pe care să nu-l tulbure revede
rea liceului, la multi ani după 
ce l-a absolvit. Emoția trăită 
deci de mine, nu de mult, este 
dintre cele mai obișnuite și poa
te n-ar merita să rețin atenția 
cititorilor cu un subiect atit de 
bine cunoscut lor. Dar mă simt 
dator s-o fac, gîndindu-mă că 
un anumit aspect rămine uneori 
ignorat.

Mi-arn revăzut, așadar, liceul 
— „Petru Rareș" din Suceava — 
și, alături de foștii mei profe
sori și de foștii mei colegi, am 
îndeplinit cu pietate, cu dragos
te și cu o cumințenie suspectă 
(expresie a căinței pentru tur
bulența din anii adolescenței) 
intregul ceremonial al revede
rii, de la rostirea unui „Pre
zent !“ prompt la strigarea ca
talogului și pină la pelerinajul 
la mormîntul lui Ștefan cel 
Mare de la Putna. Momentele in 
care fiecare a povestit ce „a 
făcut în viață" mi s-au părut 
mai impresionante decit un film 
de Ingmar Bergman. Unii din
tre foștii mei colegi declarau, 
cu privirea în pămint, că n-au 
realizat nimic demn de istorisit, 
pentru ca apoi, la întrebările 
„ajutătoare" ale profesorilor, să 
dezvăluie treptat-treptat faptul 
că au ajuns oameni in toată pu
terea cuvintului, activi și nece
sari. că au copii mari, in școli, 
că ei înșiși n-au încetat să stu
dieze, că pun mult suflet in în
deplinirea unor proiecte ambi
țioase. Alții mărturiseau șl ce 
necazuri au avut, considerîn- 
du-ne pe noi toți o veche și re
găsită familie, față de care pu
teau fi sinceri fără reținere.

Profesorii, reuniți la catedră, 
ascultau răbdători și atenți, ca 
„pe vremuri", și, privindu-i,

Alex. ȘTEFANESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

eticii și echității socialiste,
Ordine și disciplină in conducerea 

cercetărilor piscicole
La Nucet, comună situată în ju

dețul Dîmbovița. se află o sta
țiune de cercetări pentru oisci- 
cultură. După cum rezultă dintr-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, directorul sta" 
tiunil. inginerul-sef și contabilul- 
sef tolerează sau săvirsesc diferite 
abateri. Autorul scrisorii susține a- 
firmațiile printr-un șir de fapte și 
exemple concrete, solicitând spriji
nul pentru a se pune ordine in 
conducerea activității și valorifica
rea cercetărilor piscicole.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, scrisoarea a fost 
repartizată spre rezolvare unui 
secretar al C.C. al P.C.R. si prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului, la cercetări participind 
activiști ai Comitetului Central si 
Consiliului de Miniștri, precum si 
ai organelor locale de partid si de 
stat.

în raportul de cercetare se preci
zează că, intr-adevăr, în ultimii ani 
planul la producția fizică a fost 
realizat numai în proporție de 87 
la sută : nu au fost finalizate în 
timpul stabilit temele de cercetare 
incluse in plan, acestea fiind ami
nate de la un an la altul, cu in
fluente negative asupra bugetului 
de venituri si cheltuieli. Numai 
tema „dezvoltarea pisciculturii in 
lacurile de acumulare" a durat 10 
ani. fată de 2 ani cit era prevăzut 
In plan, cheltuindu-se in acest timp 
importante fonduri bănești.

în perioada 1980—1985. retribuirea 
cadrelor de conducere, a persona
lului TESA și a muncitorilor de 
la baza Nucet s-a făcut din fon
durile de cercetare, si nu din cșle 
de producție, asa cum prevede 
legea : la ocuparea posturilor va
cante s-au înregistrat, de aseme
nea. cazuri de încălcare a prevede
rilor legale. Se mai precizează că 
persoane incadrate ca muncitori

pisdcoli au fost folosite în activi
tăți administrative si funcționă
rești. retribuțiile încasate de aceștia 
insumind 80 de mii lei (suma a fost 
pe loc imputată celor 3 cadre din 
conducerea stațiunii care au dispus 
această măsură). Atit directorul, 
cit si contabilul-sef au aprobat ile
gal ca diferite persoane să pescu
iască în incinta bazei de cercetare.

S-au constatat si serioase defi
ciente în ce privește pregătirea ca
drelor de cercetare. Nu există pre
ocupare pentru continuarea si desă
vârșirea studiilor : din bei 19 cerce
tători cu studii superioare, nici unul 
nu are titlul științific de doctor, 
în prezent sint înscriși la doctoran- 
tufă doi cercetători, din care unul... 
s-a retras. Cele, două cadre de con
ducere tehnică nu au nici ele. doc
toratul. deși funcțiile De care le 
dețin impun acest lucru.

Raportul de cercetare mențio
nează. totodată, neajunsuri în în
treținerea si gospodărirea clădiri
lor. dependințelor, laboratoarelor si 
a bazei de cercetare.

Concluziile cercetării au fost 
aduse la cunoștință secretariatului 
Comitetului județean de partid 
Dîmbovița, stabilindu-se măsuri 
corespunzătoare. S-a hotărit desti
tuirea din funcție a directorului 
stațiunii.— Ene Constantin. a ingi- 
nerului-sef — Manolache Dumitru, 
a contabilului-șef — Tudor Con
stantin si punerea lor in discuția 
organizației de partid în vederea 
sancționării : constituirea unei co
misii de specialiști pentru atesta
rea științifică a cadrelor stațiunii 
cu pregătire superioară si disponi
bilizarea celor necorespunzători : 
efectuarea unui control de fond 
asupra activității stațiunii. De ase
menea. au fost scosi din funcții 
secretarul organizației de bază, 
președintele comitetului sindicatu
lui si inspectorul de personal.

spre examinare si soluționare, unui 
secretar al C.C. al P.C.R. si vice- 
nrim-ministrului de resort al gu
vernului.

Din verificările efectuate a re
zultat că dună efectuarea lucrări
lor de consolidare a blocului de 
către I.C.R.A.L. Colentina. această 
întreprindere a solicitat, intr-ade
văr. proprietarilor de apartamente 
să suporte costul cheltuielilor 
evaluate, in final, la suma mențio
nată ; fată de refuzul proprietari
lor. I.C.R.A.L. Colentina s-a adre
sat instanțelor de judecată.

Examinîndu-se dosarul cauzei, a 
rezultat că hotăririle judecătorești 
pronunțate sînt netemeinice, deoa
rece. prin probele administrate, ca 
si prin expertiza tehnică efectuată 
nu s-a stabilit care din lucrările

efectuate au fost determinate de 
avariile Produse de seism si care 
au fost necesare pentru înlăturarea 
deficientelor inițiale ale construc
ției. costul acestora urmind sâ fie 
suportat de unitatea constructoare. 
De asemenea, a rezultat că din 
costul total al consolidărilor nu 
s-a .scăzut cota corespunzătoare a 
celor 10 apartamente proprietate de 
stat si a spatiilor comerciale exis
tente in imobil. Totodată, nu s-a 
dispus de către instanță ca 70 la 
sută din valoarea lucrărilor de con
solidare să fie suportată de ADAS, 
așa cum prevăd dispozițiile legale.

Pentru toate aceste motive, 
procuratura generală a declarat 
recurs extraordinar împotriva ho- 
tăririlor judecătorești, dosarul fiind 
trimis spre reanalizare Tribunalu
lui Suprem.

Pentru sănătatea oamenilor
Ceaușescu, 

care și-a dăruit întreaga 
pentru prosperitatea și feri- 
semenilor săi, omul care con- 
destinele țării noastre și care

Decizia neîntemeiată va fi reanalizată
Pe strada Doamna Ghica nr. 8. 

din București, sectorul 2. se află 
un bloc in care 110 apartamente 
sint proprietate personală si 10 
apartamente proprietate de stat, 
administrate de I.C.R.A.L. într-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, se relata că 
proprietarii particulari de la res
pectiva adresă au fost acționați in 
judecată de către I.C.R.A.L. Colen- 
tina si obligați la plata sumei de

1 128 375 lei — reprezentând con
travaloarea lucrărilor de consolida
re a blocului care a suferit avarii 
in urma seismului din martie 1977. 

în scrisoare se mai afirmă că din 
această sumă nu s-a scăzut valoa
rea lucrărilor ce trebuiau supor
tate de constructor, ca urmare a 
unor deficiente inițiale de execuție 
la construcția clădirii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat ca scrisoarea să fie dată.

„Tovarășul Nicolae 
omul 
viață 
cirea 
duce 
a definit o epocă ce-i va purta nu
mele în tot decursul istoriei, ne 
învață că atunci cind observăm eâ 
ceva nu merge pe făgașul cel bun 
să arătăm tot ceea ce observăm și 
să reflectăm in mod cinstit chiar 
asupra unor soluții care vor fi 
examinate cu atenție de organele 
de resort și care vor fi rezolvate 
în conformitate cu legislația noas
tră socialistă. în acest context, cu 
convingerea că aduc o contribuție 
efectivă îmbunătățirii sănătății pu
blice. îmi îngădui să expun ob
servațiile mele după ce am stat 
internat cîteva zile în spitalul de 
la Covasna, punctul Voinești". Așa 
își începe medicul primar, pensio
nar, Filip Bărbulescu, din Tirgo- 
viște, scrisoarea adresată C.C. al 
P.C.R.

După părerea autorului scrisorii, 
la acest spital cu 800 de paturi, cu 
un confort care poate fi comparat 
cu acela al marilor hoteluri din 
stațiunile balneare, vin la trata
ment. cu concediu medical plătit, 
un număr mare de cetățeni, cu o 
situație materială bună, care ar 
putea să beneficieze de un trata
ment cu plată, sau care vin „în 
vilegiatură sau pur și simplu la 
munte" pe banii statului.

Autorul făcea și o seamă de 
observații privind îngrijirea, tra
tamentul și grija față de bolnavi, 
dind in acest sens o seamă de 
exemple concrete.

Faptele din scrisoare au fost ve-

rificate la fața locului de specia
liști ai Consiliului de Miniștri, Mi
nisterului Sănătății, profesori uni
versitari cardiologi — sub îndruma
rea viceprim-ministrului de resort 
al guvernului, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului.

în raportul de cercetare1 se re
latează că la acest spital calitatea 
mesei nu este corespunzătoare, in- 
tocmindu-se numai meniuri cu 
specific local, fără gust și cu lipsă 
la gramaj. Și aceasta în timp ce 
pe 10 luni s-au înregistrat econo
mii la alocația zilnică de hrană 
curentă a bolnavilor in 
aproape 90 mii lei.

în timpul controlului s-au con' 
statat și alte nereguli : ... .. I... 
contravizitele programate, in noul 
pavilion de 300 de locuri au fost 
amenajate 6 apartamente cu mo
bilier de hotel, la dispoziția di
recției sanitare județene și care 
sînt insuficient utilizate — la data 
controlului 5 erau libere : distri
buirea apei se face cu intermi
tență. restaurantul „Valea Zinelor" 
din apropiere funcționează in con
diții necorespunzătoare, drept pen
tru care în timpul cercetărilor a 
și fost inchis. S-au luat și alte mă
suri pentru respectarea, de către 
pacienți a regulamentului spitalu
lui, s-au redistribuit circuitele m 
blocul alimentar și s-au aplicat 
sancțiuni contravenționale.

în raportul de cercetare se pre
văd măsurile ce se impun a fi lua
te de Ministerul Sănătății. împreu
nă cu Direcția sanitară a județu
lui Covasna.

valoare de

nu se fac

O cerință esențială a unui stil de muncă
» 9

dinamic, eficient al organizației de partid

Operativitate și consecvență
în finalizarea măsurilor stabilite
întreprinderea de aparataj electric 

pentru instalații din municipiul Foc
șani este o unitate industrială nouă. 
Anul trecut, la 30 iunie, aici a fost 
pusă în funcțiune ultima capacitate 
de producție. Desigur, reglarea utila
jelor, punerea la punct a fluxurilor 
tehnologice, a cooperării dintre com
partimentele unității au presupus o 
anumită perioadă de timp, ceea ce 
explică în parte situarea rezultatelor 
economice in lunile următoare pune
rii in funcțiune sub nivelul dotării 
tehnice a întreprinderii. Dar și pe pri
mele două luni din acest an. deși se 
înregistrase o îmbunătățire a activi
tății de producție, totuși rezultatele 
economice de ansamblu au continuat 
să se afle sub diagrama indicilor de 
plan.

La Comitetul municipal de partid 
Focșani s-a pus pe bună dreptate în
trebarea dacă „rodajul" întreprinderii 
nu se prelungește nefiresc de mult. 
Pentru a se da un răspuns la această 
întrebare și a se aplica apoi măsu
rile de rigoare, secretariatul comite
tului municipal de partid a hotănt 
să efectuez^ o analiză la fața locu
lui. în prealabil, membri ai birou
lui, activiști și comuniști din activul 
de partid al comitetului municipal 
au luat direct cunoștință cu realită
țile desfășurării producției in secții
le întreprinderii, constatând persis
tența unor neajunsuri in organizarea 
locurilor de muncă, în desfășurarea 
fluxurilor de producție, în aprovizio
narea tehnico-materială și coopera
rea dintre diferite compartimente. Că 
toate aceste deficiențe nu mai pu
teau fi circumscrise în aria unor 
„cauze obiective" o demonstrau și 
carențele depistate in privința res
pectării disciplinei muncii și disci
plinei tehnologice, a asigurării ordi
nii și curățeniei în unele sectoare.

Intr-o plenară comună a comite
tului de partid și a consiliului oa- 

■ menilor muncii din întreprindere, 
secretariatul comitetului municipal a 
prezentat concluziile sale formulate 
în 11 puncte.clare și la obiect. Reco
mandările făcute au fost însușite de 
plenară și cuprinse intr-un amplu 
plan de măsuri, diversificat și pre
văzut cu răspunderi precise, atit la 
nivelul întreprinderii, cit și la cel al 
secțiilor. Cu acest prilej s-a efec
tuat și o judicioasă repartizare a for
țelor de care dispune organizația de 
partid din întreprindere, domeniu in 
care se manifestau deficiente evi
dente. Tovarășa Marieta Boștiog, 
secretară adjunctă a comitetului de 
partid, a răspuns de secția prelu
crări mase plastice. Aici, împreună 
cu organizația de partid din secție, 
secretara adjunctă și-a îndreptat a- 
tenția asupra organizării muncii in 
cele trei schimburi, asigurării unei 
asistențe tehnice echilibrate, funcțio
nării continue a utilajelor. Lucrurile 
au fost puse Ia punct in numai cî
teva zile. Apoi au fost reorgani
zate fluxurile tehnologice în secția 
montaj, sarcină ce i-a revenit comu
nistului Constantin Dușcă. De intro
ducerea polideservirii s-a ocupat 
maistrul Tudor Dima. Concomitent, 
au fost organizate cursuri speciale de 
policalificare cu intregul personal 
muncitor.

Este demn de relevat că, în perma-

nență. comitetul de partid a urmărit 
traducerea in viată a măsurilor sta
bilite. Zilnic, membrii comitetului de 
partid au informat despre modul in 
care și-au indeplinit răspunderile în
credințate, despre dificultățile întâm
pinate, solicitând și primind sprijinul 
necesar. La rindul său, comitetul 
municipal de partid, prin activiștii 
săi. a avut permanent o imagine cla
ră asupra desfășurării acestei ac
țiuni. a ajutat comitetul de partid 
din întreprindere să conceapă mun
ca politico-organizatorică intr-o vi
ziune unitară, în strinsă legătură cu 
obiectivele majore ale producției. 
Și iată . rezultatele acestei atot
cuprinzătoare acțiuni : recuperarea 
răminerilor in urmă înregistrate pe 
primele două luni din acest an. în
deplinirea și depășirea cu regulari
tate a principalilor indicatori de 
plan. în prezent, un colectiv format

»

VIAȚA DE PARTID

în municipiul Focșani

din specialiști ai întreprinderii, con
dus de inginerul-șef Nicu Constanti- 
nescu. desfășoară o stăruitoare activi
tate in direcția — cerută cu insisten
tă de secretarul general al partidului 
și la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
— conceperii și introducerii in fa
bricație a unor noi produse cu cali
tăți tehnice și competitive superioa
re. Numai într-o singură lună, colec
tivul a izbutit să introducă in fabri
cație 22 de produse noi și să îmbu
nătățească performantele tehnice la 
alte opt produse.

„Exemplul întreprinderii de apara
taj electric pentru instalații — ne-a 
spus tovarășul Grigore Dima, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid — demonstrează, așa cum in 
repetate rinduri a subliniat secreta
rul general al partidului nostru, că 
hotăririle, planurile de muncă, oricit 
de bune ar fi, valorează foarte puțin 
dacă nu se intervine la timp pentru 
înfăptuirea lor. De aceea, în acțiunea 
de sprijinire a organizației de partid 
din unitatea amintită, noi am situat ■ 
pe primul plan tocmai imprimarea 
în activitatea sa a unui stil de mun
că eficient, caracterizat, printre al
tele, prin operativitate, flexibilitate 
în alegereâ și aplicarea formelor și 
metodelor de lucru, o rațională și 
echilibrată repartizare a forțelor, 
precizare clară a răspunderilor, fer
mitate în aplicarea pină la capăt a 
măsurilor stabilite. Mai presus de 
toate insă, operativitatea presupune 
angajarea cu precădere a forțelor 
proprii in îndeplinirea unor sarcini 
urgente, spirit de inițiativă și răs
pundere".

La întreprinderea de confecții am 
reținut un episod semnificativ care 
ilustrează capacitatea organizației de 
partid de aici de a acționa prompt, 
de a finaliza operativ obiectivele pe 
care și le propune. Un partener ex-

tern a cerut să i se livreze 17 000 
de compleuri — bluze și fuste — 
în termen de două săptămini. S-a 
trecut neîntârziat la reorganiza
rea formațiilor de lucru. Colecti
vul de 1a atelierul de croit a 
hotărit să înceapă lucrul cu o jumă
tate de oră mai devreme, pentru ca 
muncitoarele din secția confecții 
pentru femei să aibă totul pregătit 
incă de la începutul schimbului. Cei 
de la atelierul mecanic au asigurat 
funcționarea neîntreruptă a mașini
lor. Colectivul întreprinderii a reali
zat astfel o remarcabilă performan
tă de muncă. în obținerea ei s-au 
evidențiat, in mod deosebit, Mioara 
Dodu, Vica Luca, Carolina Marin, 
Georgeta Prăvăliei. Maria Dumitra- 
che și alte multe muncitoare.

Desigur, am fi dorit să reținem 
asemenea exemple de operativitate 
și la combinatul de prelucrare a lem
nului. La comitetul de partid de aici 
am fost insă copleșiți de diferitele 
justificări, care mai de care mai 
„obiective", prin care se căuta să se 
motiveze neindeplinirile la mai toți 
indicatorii de plan. E drept, unele 
dintre ele nu pot «.fi trecute cu ve
derea. Dar este greu de înțeles, de 
pildă, o justificare ca aceasta : „ne- 
corelarea consumului intern". Vina 
ar purta-o. potrivit opiniei tovarășei 
Georgeta Ioniță. secretara comitetu
lui de partid, unitatea de producție 
de la Gugești, din apropierea muni
cipiului Focșani, care nu livrează a- 
numite materiale in mod ritmic și în 
cantitățile prevăzute. Or, această 
unitate face parte integrantă din 
combinat. E nevoie, oare, să vină 
cineva din afara combinatului ca să 
rezolve o problemă internă ?

Diferite carențe în stilul de muncă 
al organelor și organizațiilor de
partid, poate nu atit de pregnante 
ca in activitatea comitetului de
partid de la combinatul de prelucra
re a lemnului, sînt de semnalat și in 
alte citeva unități industriale din 
municipiu. Aceste situații sint bine 
cunoscute de comitetul municipal de 
partid, ele au fost analizate in ple
nare sau in ședințe ale biroului. 
Esențial este că sint prevăzute mă
suri și acțiuni de mai largă cuprin
dere, ca în cazul celor inițiate și a- 
plicate Ia întreprinderea de apara
taj electric, pentru a se înlătura a- 
ceste stări de lucruri. Ținînd seama 
de indicațiile secretarului general al 
partidului la recenta Plenară a C.C. 
al. P.C.R., comitetul municipal de 
partid acționează cu fermitate în 
direcția inscrieril 
te superioare a 
organizatorice desfășurate de organi
zațiile de partid în vederea mobili
zării energiilor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din unitățile 
industriale ale municipiului pentru 
indeplinirea riguroasă, la toți indica
torii, a planului pe acest an. Rezul
tatele bune obținute pină acum pe 
ansamblul municipiului reprezintă o 
dovadă concretă a capacității politi
ce și organizatorice a organizației 
municipale de partid de a înfăptui 
acest obiectiv.

Constantin VARVARA 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

pe coordona- 
muncii politico-

Campania agricolă de vară
-desfășurată exemplar!

Insămințarea culturilor duble, imediat după seceriș
în această vară, agricultorii din ju

dețul Timiș urmează să insămințeze 
cu culturi duble peste 135 000 hecta
re. din care 32 000 hectare cu porumb 
pentru boabe. Așa cum arată expe
riența unor unități fruntașe, cum sint 
cooperativele agricole Periam. Cia- 
cova. Gottlob. Pesac ori întreprinde
rile agricole, de stat Liebling, Peciu 
Nou, unde din cultura a doua de po
rumb. legume, plante tehnice ori 
plante de‘ nutreț se obțin an de an 
producții însemnate, executarea se
mănatului imediat după stringerea 
orzului, rapiței și chiar a griului din 
soiurile timpurii, respectindu-se in- 
tocmai verigile tehnologice ale fiecă
rei culturi, asigură realizarea unor 
repolte ridicate la hectar. „Anul 
acesta — ne spune ing. Marcel Ure- 
chescu, directorul direcției agricole 
județene — sint condiții dintre cele 
mai bune pentru reușita culturilor 
duble. E vorba atât de rezerva de apă 
din sol, cit și de coacerea mai tim
purie a cerealelor păioase. Iată de ce, 
în baza programului de măsuri stabi
lit de comandamentul județean pen
tru agricultură, in majoritatea unită
ților insămințarea porumbului in cul
tură dublă . se face intr-un interval 
de maximum 48 de ore de la recolta
rea orzului și eliberarea terenurilor 
de paie, aceasta și datorită faptului 
că lucrările de pregătire a terenului 
se desfășoară de regulă noaptea".

în cursul unui raid-anchetă aveam

să consemnăm o seamă de aspecte 
pozitive la insămințarea culturilor 
duble. In cooperativele agricole din 
consiliul unic Timișoara, pină Juni au 
fost semănate cu porumb in cultură 
dublă 1 171 hectare din cele 1 350 pla
nificate. La cooperativa agricolă 
Dumbrăvița. bunăoară. întreaga ac
țiune s-a desfășurat sub conducerea 
nemijlocită a inginerului-șef ilie

TIMIȘ

Arcan și a șefului secției mecaniza
re. Gheorghe Sap. Paiele de orz au 
fost balotate cu patru prese prevă
zute cu tirișuri și transportate cu 
ajutorul platformelor trase de cai 
direct in baza furajeră a sectorului 
zootehnic. Imediat solul a fost dis
cuit și insămințat cu hibrizi de po
rumb din grupa 100. De atunci au 

cîteva zile, porumbul a și ră- 
iar cooperatorii aplică acum 
prașilă manuală.

rumb 
trecut 
sărit, 
prima

Prezența permanentă 
cimp a specialiștilor, 
operativă a situațiilor 
cu sprijinul activiștilor 
de stat repartizați să ajute unitățile 
agricole, au asigurat ca și in consi
liile unice Găvojdia. Bethausen. Gă- 
taia ș.a. semănatul culturilor duble.

și activă in 
.soluționarea 
mai dificile, 
de partid și

și în special al porumbului pentru 
boabe, să se încheie sau să se apro
pie de final. Dar la fel de adevărat 
este și faptul că in județ există uni
tăți agricole care au demarat cu în
cetinitorul această lucrare datorită 
unor carențe organizatorice și teh
nice. între care desele defecțiuni în
registrate in funcționarea preselor 
de balotat paie, din care cauză nu s-a 
eliberat terenul și deci nu s-a asi
gurat front de lucru pentru pregăti
rea patului germinativ și semănat, 
în această situație se află unitățile 
din consiliul agroindustrial Făget, 
unde ritmul lucrărilor este foarte 
scăzut, în medie insămînțindu-se cu 
porumb doar 8 pină la 10 hectare pe 
zi. Rezultate sub posibilități se înre
gistrează și in consiliile unice Belinț, 
Cărpiniș, Lovrin, Sinnicolau Mare, 
unde n-au fost insămințate cu po
rumb nici jumătate din suprafețele 
planificate. Iată motivul pentru care 
in urma unei analize eficiente făcu
te luni de comandamentul județean 
pentru agricultură s-au luat noi mă
suri de organizare mai bună a mun
cii, de utilizare cu randament sporit 
a forței mecanice și de întrajutorare 
între unități, astfel ca in cîteva 
zile semănatul porumbului pentru 
boabe în cultură dublă să se încheie 
in toate unitățile.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Buna organizare asigură calitatea recoltării
în județul Tulcea, comparativ cu 

alți ani, lanurile, de griu s-au copt 
mai devreme cu aproximativ zece 
zile. „După încheierea recoltării or
zului am trecut imediat la stringerea 
producției de griu — ne spunea ing. 
Ștefan Gavriliță, director eu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană. Acum, in toate unitățile 
agricole există lânuri bune de recol
tat. Din cauza timpului ploios, lucră
rile se desfășoară anevoios, iar pe su
prafețele unde griul s-a copt mai re
pede există pericolul scuturării boa
belor dacă nu se alege bine momen
tul recoltării. De aceea, comanda
mentul județean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole a indicat specialiș
tilor să urmărească continuu stadiul 
de coacere a lanurilor și să dirijeze 
combinele acolo unde situația o im
pune

Un 
săbii 
gerea
din consiliul 
care, și în acest an, au fost printre 
primii care au inceput secerișul. „Am 
recoltat orzul în numai trei zile

ne spunea tovarășul Decu Dumitraș- 
cu. președintele consiliului. Imediat 
am mutat combinele in lanurile de 
gnu. Recolta este bună și ne grăbim 
ca fiecare bob să fie strins și depo
zitat in. cel mai scurt timp". Aici 
reținem că, deși lanurile nu sint coap
te uniform, in toate cele șase coope
rative agricole și la I.A.S. Măcjn

TULCEA

pentru a nu pierde producția", 
exemplu despre modul respon- 
in care se acționează la strin- 
recoltei il oferă mecanizatorii 

agroindustrial Greci,

combinele recoltau. Specialiștii ur
măresc oră de oră stadiul de coacere 
a lanurilor, solele sînt parcelate în 
funcție de umiditate, iar acele în 
care pot lucra combinele sint recol
tate 
colă 
fost 
fata 
au porțiuni unde boabele au umidi
tate mai mare — ne spunea Lauren- 
tiu Neagu, inginerul-șef al coopera
tivei — le ocolim și, în felul acesta, 
asigurăm front de lucru pentru toate

imediat. La cooperativa agri- 
de producție Turcoaia. griul a 
strins de pe jumătate din supra- 
cultivată. „Chiar dacă lanurile

combinele. Pină recoltăm aceste su
prafețe se usucă și lanurile unde 
umiditatea este mai mare". La fel se 
procedează și la cooperativele agrico
le Greci, Garvăn, Carcaliu și Jijila 
din acest consiliu agroindustrial. Și 
in unitățile din consiliul agroindus
trial Mahmudia, lanurile de griu au 
ajuns la maturitate. în cooperativele 
lazurile. Independența, Mahmudia și 
Sarinasuf remarcăm preocuparea 
pentru a stringe repede și fără pier
deri întreaga recoltă. La cooperativa 
agricolă Mahmudia, de exemplu, toa
te cele zece combine au fost adaptate 
pentru a recolta și plantele cu talie 
mică. „La rabatoare am montat benzi 
de pinză cauciucată pentru a permite 
prinderea tuturor spicelor in apara
tul de tăiere, ne spunea Ion Brinză, 
președintele cooperativei. Pentru a nu 
pierde nimic din recoltă, echipe de 
cooperatori string spicele rămase 
după combină". Inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Mahmudia, Io
nel Popa, ne spunea că suprafața 
recoltată putea fi mult mai mare 
dacă aprovizionarea cu motorină se 
făcea ritmic. în ultimele patru zile 
— preciza el — in secțiile de meca
nizare nu a mai sosit motorină. Ca 
urmare, combinele de la cooperati
vele 
rilor

La 
aflat . ..
respunzătoare făcute de 
Agriculturii, în luna iunie, județului 
Tulcea i-a fost repartizată motorină 
pentru recoltarea a numai 19 190 hec
tare de cereale păioase. „Motorina 
repartizată nu a fost suficientă nici 
pentru recoltarea celor aproape 21 000 
hectare de orz — ne spunea Vasile 
Dranovețeanu. secretar al comitetu
lui județean de partid. Precizez, nu 
s-au efectuat alte lucrări, ci am re
coltat întreaga suprafață cu orz și 
aproape 7 000 hectare cu griu. De 
patru zile Ministerul Industriei Pe
trochimice nu a livrat motorină pen
tru agricultură. Din această cauză. în- 
ccpînd de marți. 1 iulie, cele mai 
multe combine stau". Supunem aten
ției această situație cu convingerea 
că Ministerul Agriculturii și Minis
terul Industriei Petrochimice 
treprinde măsurile necesare 
derea aprovizionării ritmice 
torinâ a unităților agricole 
dețul Tulcea.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

agricole Agighiol, Valea Nuca- 
și Beștepe au fost oprite, 
direcția agricolă județeană am 
că din cauza programării neco- 

Ministerul

Neculai ROSCA

Petroșani 1986 S. Cristian

vor in- j 
in ve-

cu mo- 
din ju-

Zona montană în circuitul autoaprovizionării
Zona de munte formează cea mai 

mare pășune a zootehniei, iar gos
podăriile individuale din această 
zonă au o valoroasă experiență și 
tradiție în creșterea animalelor. A- 
sociațiile crescătorilor de bovine și 
ovine din zonele necooperativizate, 
inființate pe baza liberului consim- 
tămint al țăranilor din unul sau mai 
multe sate ale aceleiași comune, au 
rolul de a organiza și coordona ac
tivitatea gospodăriilor individuale 
pentru creșterea și ameliorarea a- 
cestor specii. de bază ale zooteh
niei montane.

în județul NEAMȚ există 18 aso
ciații, constituite în tot atîtea co
mune situate in zona montană, cu- 
prinzind aproape șapte mii de 
membri. Activitatea unora dintre 
aceste asociații, cum sint cele din 
Piatra Șoimului. 
Tazlău, Pingărați 
superioare.

„Localnicii' sînt 
ne spune Elena Țopliceanu, președin
te al asociației din Dămuc. 
revin, in medie, pe 
cite trei bovine, cinci 
porc, zeci de păsări.

Dămuc. Viișoara, 
ș.a„ atinge cote

crescători iscusiți,
Aici 

gospodărie 
ovine, un 

Cind a 
fost să alegem comitetul asociației 
am chibzuit și discutat pc indeletc ; 
ne-am propus să fie aleși cei mai 
vrednici gospodari, cu cele mai multe 
și mai frumoase animale, oameni de 
nădejde, care au darul de a con
vinge și pe alții cu vorba și cu fap
ta. Pe scurt, astea au fost criteriile 
alegerii comitetului". Și — parcă 
ghicind întrebarea rostită pe jumă
tate, „Cu ce te mîndrești dumnea
ta “ — Elena Țopliceanu continuă : 
„Eu am în gospodărie zece bovine 
și 25 ovine. înainte de orice discuție 
cu consătenii mă gindesc cit am îm
plinit eu din cele hotărite în co
mitetul asociației și cît am livrat eu 
statului din cele scrise în contrac
tele incheiate. Am livrat anul trecut 
patru bovine de peste patru sute 
kg fiecare, iar in acest an voi. vinde 
statului două bovine, 2 400 1 lapte, 
24 kg lină. 60 kg caș și alte pro
duse".

Fiecare dintre membrii comitetu
lui asociației este un exemplu de 
urmat : crescătorul Gheorghe Ne
culai Focșa, spre exemplu, a livrat 
întreaga cantitate de trei mii litri 
lățite contractată cu statul de la trei

spune el
pină la

— va mai 
sfîrșitul a-

vaci și — ne 
livra tot atâta 
nului. Urmîndu-le pilda, locuitorii 
comunei Dămuc au realizat integral 
graficele de livrare la lapte și carne, 
în această localitate mărginașă a ju
dețului. gospodari harnici și inimoși 
au prestat mii de ore de muncă 
pentru întreținerea și fertilizarea 
celor 2 600 hectare de pajiști — sursa 
principală ele furaje.

Interesante sînt modalitățile prac
tice de adaptare a prevederilor sta
tutare ale asociației la specificul și 
tradițiile locale : gospodarii cu ex
periență sînt considerați, conform

ameliorare și fertilizare a pajiștilor 
respective.

Posibilitâți superioare 
pentru zootehnia intensivă. 
Cum se încheagă o asociație, cum 
se creează și in ce constă baza sa 
materială, cum este ea utilizată in 
folosul gospodarilor de la munte 7 
„Am pornit aproape de la zero, adică 
de la nimic, doar cu un statut in 
nună și cu dorința de a face cite 
ceva pentru zona montană — iși a- 
mintește Maria Vlad, primarul din 
Viișoara. Poate o să vi se pară puțin,

optzeci dintre gospodăriile din Vii- 
șoara, care aveau bătătura goală, au 
fost inzestrate cu bovine, devenind 
Sau redevenind crescătoare de ani
male. Este, desigur, un inceput. Avu
ția asociației și a gospodarilor — 
după cum ni s-a spus — urmează sâ 
crească.

• Cum sînt sprijinite, cum iși îndeplinesc atribuțiile asocia
țiile crescătorilor de animale din zona de munte din județul 
Neamț • Conlucrare rodnică între ciobani și „păstorii 
electrici" • Din nou despre forța de convingere a exem
plului personal • Se conturează satul de munte al viitorului

unei vechi tradiții, „responsabili de 
munte" acolo unde se organizează 
stâna, fiecare avind îndatoririle ba
ciului de odinioară, de a respecta 
legile scrise și nescrise ale munte
lui, normele de muncă și de organi
zare a stânelor, de întreținere. a 
pășunilor repartizate. Desigur, se 
ivesc felurite probleme, uneori se 
constată abateri de la normele de 
pășunat. Un asemenea caz am în
tâlnit recent la Dămuc : un responsa
bil de stână a decis, cu de la sine 
putere, să modifice repartiția pășu
nilor făcută de consiliul popular si 
de conducerea asociației. Litigiul la 
care s-a ajuns putea fi evitat dacă 
primăria, dar în primul rînd comi
tetul asociației, ar fi antrenat in toa
te acțiunile importante, și în primul 
rînd la repartizarea pășunilor, pe toți 
factorii de răspundere, pe gospoda
rii cunoscători ai muntelui. Nu este 
lipsită de interes propunerea unor 
cetățeni de a se repartiza pășunile 
pe sate pe o perioadă mai îndelun
gată, de cinci, zece ani. cel puțin 
pină la recuperarea cheltuielilor de

dar acum avem și noi, în cont la 
bancă o sută de mii de lei. E ade
vărat, fondul nu e mare, dar mai 
trebuie avute în vedere și valorile 
materiale create. Am construit cu 
forțele noastre, și ' materiale locale 
trei adăposturi pe tot atâtea trupuri 
de pășune și trei băi cu substanțe 
medicamentoase pentru îmbăierea 
oilor ; am cumpărat primele cinci 
semănători cu tracțiune animală și 
am mai comandat zece. Pentru prima 
dată pe pășunile comunei am insta
lat -păstori electrici», care schimbă 
felul de a munci și deprinderile în
grijitorilor, puși în situația de a so
coti cind și cit să portioneze pă
șunile după norme științifice. Așa 
cum au cerut gospodarii, am procu
rat tocători pentru prepararea fura
jelor acționate manual, iar de cu- 
rînd am comandat o moară cu cio
cănele. La -activul» asociației puteti 
nota amenajarea adăposturilor și a- 
dăpătorilor pe un trup de pășune 
ameliorată unde vom crește și în- 
grășa 110 tăurași contractați cu 
statul".

Cu sprijinul consiliului popular,

Programul zonei montane. 
Schițele și proiectele 'pentru zece 
modele de gospodării montane, așa 
cum ni le înfățișează tovarășul Lu
cian Buzdugan, secretar al comite
tului județean de partid, oferă o 
imagine clară a dezvoltării soctal- 
economice și edilitare a satelor de 
munte. Pentru fiecare gospodărie- 
model, care prefigurează viitorul sa
tului de munte, sînt conturate 
precis casele etajate cu toate aca
returile : grajduri și finare, șoproa- 
ne, platforme de gunoi ș.a. Se re
marcă preocuparea de a conferi un 
rol multifuncțional construcțiilor și 
utilităților. Specialiștii pe 
Iuti diferite, proiectanți 
hitecti au studiat zonele 
ne locale, cît și din Vatra Dor- 
nei pentru a prelua cele mai 
reușite soluții constructive și de do
tare a gospodăriilor. în gospodăriile 
model ale viitorului vor fi imple
mentate elemente ale confortului 
urban, utile, deopotrivă, localnicilor, 
cit și turiștilor. De altfel, agroturis- 
mul montan se înscrie ca una dintre 
coordonatele dezvoltării acestor zone 
cu aer și apă nepoluate, cu numeroa
se puncte de atracție și neasemuite 
frumuseți.

Programul zonei montane prevede 
înzestrarea asociațiilor cu mașini a- 
decvate, mijloace de transport hipo 
ușoare, îndeosebi extinderea meca
nizării. Primele formații de mecani
zare pentru zona de munte asigură 
efectuarea unor lucrări de bază — 
arăturile și pregătirea terenului. 
Gospodarii din localitățile montane 
Poiana Teiului. Piatra Șoimului, 
Tazlău, Crăcăuani au făcut observa
ții interesante privind funcționalita
tea și randamentul 
mașinilor utilizate, în sensul redu
cerii dimensiunilor, al diversificării 
și al unei mai bune adaptări la spe
cificul montan.

profi- 
și ar- 
monta-

tractoarelor și

C. BORDEIANU
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[ ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN EXPERIENȚA FRUNTĂșÎLOR ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ j

în industria 1 Un stil de muncă definit prin încrederea 
iudetuiui oit, jn capacitatea oamenilor, prin munca asiduă 
pentru creșterea conștiinței și responsabilității lor

0 analiză care a deschis drumul spre o nouă 
calitate in munca de partid

Poate că una dintre cele mai 
„aspre" dezbateri care au avut 
loc in biroul Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., aspră dar 
calmă, serioasă, gospodărească, 
a fost aceea în care, cu mai 
mult timp în urmă, s-a ana
lizat situația întreprinderii de 
produse cărbunoase din Slatina. 
Analiza a fost, urmarea faptu
lui că, în timpul unei vizite 
în acest județ, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a atras aten
ția comitetului județean de 
partid, comitetului de partid și 
consiliului oamenilor muncii 
din unitate asupra modului ne
corespunzător în care această 
întreprindere, unică prin profi
lul său în economie. iși desfă
șura activitatea și a indicat un 
număr precis de măsuri pentru 
îndreptarea grabnică a situației.

Trecerea la aplicarea, punct 
cu punct, a acestor măsuri se 
poate spune că a constituit o 
foarte bună școală, un. foarte 
bun început în perfecționarea 
substanțială a stilului de lucru 
al organelor și organizațiilor de 
partid in conducerea activității 
economice. Asa s-a produs re
virimentul în activitatea aces
tei importante unități econo
mice. care în ultimii doi ani a 
ciștigat întrecerea între unită
țile. din ramura din care face 
parte.

Am evocat acest moment, 
această secvență concretă a 
vieții de partid, deoarece defi
nitorii pentru stilul de muncă 
al organelor și organizațiilor de 
partid în domeniul economiei 
sînt tocmai cunoașterea precisă 
a stărilor de lucruri din unită
țile economice, explicarea te
meinică a obiectivelor ce tre
buie îndeplinite, in asa fel 
încit să fie înțelese de fiecare

om al muncii, clarificarea, cu 
toată limpezimea. a modului 
cum trebuie lucrat, a ceea ce 
trebuie făcut concret și mobili
zarea efectivă a specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea sarcinilor de plan. 
Adică, se face cu mai multă 
temeinicie și eficiență ceea ce 
îndeobște numim a fi mun
ca politică pentru cunoașterea 
și însușirea a tot ce este ne
cesar să se întreprindă pentru 
ducerea la bun sfîrșit a fiecărei 
acțiuni.

Faptele, rezultatele economice 
obținute în'industrie și agricul
tură în ultimii ani confirmă că. 
atunci cind se vorbește despre 
conducerea de către organele și 
organizațiile- de partid a acti
vității productive, ai realmente 
în față activitatea vie, concretă, 
întemeiată pe «analize riguroa
se, pe măsuri precise, pe un 
control, de fesemenea. riguros, 
exact, asupra îndeplinirii lor, 
pas cu pas, pînă la obținerea 
eficientei scontate și, lucru deo

sebit de Important, pe antrena
rea efectivă a tuturor colecti
velor. a tuturor oamenilor mun
cii la realizarea obiectivelor 
stabilite.

Desigur, si trecerea în revistă 
a programelor și planurilor ds 
acțiune ale organizației județe
ne de partid, adoptate in de
cursul timpului și îndeosebi in 
anul care a trecut; Dot sta măr
turie acestui stil de lucru pro
movat consecvent, dar dovezile 
cele mai concludente sînt rezul
tatele. realitățile concrete din 
întreaga viață economico-socia- 
lă a județului. Astfel, in anul 
1985 Organizația județeană Olt 
a P.C.R. a ocupat locul I in 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în industrie, 
construcții, transporturi și cir
culația mărfurilor, precum și în 
agricultură, pentru care i s-au 
decernat Ordinul Muncii clasai 
și, respectiv. Ordinul Meritul 
Agricol clasa I. Ce rezultate au 
stat la baza acestui succes ?

Pe ansamblul județului s-a obținut o pioducție-marfă supli
mentară în valoare de 437,7 milioane lei, producția fizică reali
zată peste prevederi fiind constituită din. 6 960 tone aluminiu 
și aliaje de aluminiu, 600 tone laminate din aluminiu, 121 tone 
electrozi siderurgici, confecții-textile in valoare de 38 milioane 
lei, precum și alte produse deosebit de solicitate de economic 
națională, livrindu-se la fondul pieței cu 20,5 la sută mai multe 
mărfuri decit s-a prevăzut. La aceste rezultate de ordin cantita
tiv se alătură progresele notabile din domeniul sporirii eficien
ței producției, cum ar fi economisirea a 23 572 tone combustibil 
convențional și depășirea cu 14 la sută a sarcinilor privind 
recuperarea și refolosirea materialelor. In construcții, planul la 
producția netă a fost depășit cu 10,1 la sută, in condițiile in 
care cheltuielile la 1 000 lei producție de construcții-montaj au 
fost reduse cu 6,3 lei, rezultate superioare consemnindu-se și 
în activitatea de transporturi și circulația mărfurilor, in prestă
rile de servicii.
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POTENTIAL PRODUCTIV ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
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Evoluția unor indicatori economici in industria județului

Cunoaștere temeinică, măsuri prompte, 
control riguros

în mai multe unități econo
mice din județul Olt am stat 
zilele trecute de vorbă cu mun
citori si specialiști, cu activiști 
de partid, urmărind să descifrăm 
care au fost metodele de muncă 
ale organizației județene de 
partid, ce elemente deosebite 
definesc experiența sa în anul 
care a trecut. Iată citeva din 
ideile esențiale desprinse cu 
acest prilej :

• ..De mare ajutor a. fost 
pentru noi consecventa cu care 
organizația județeană de partid 
urmărește modul in care ne 
realizăm sarcinile de plan la 
producția fizică, la export, felul 
în care ne încadrăm in consu
murile energetice normate — 
ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Paraschiv. inginer-sef al între
prinderii,de aluminiu din Sla
tina. Zi de zi. în întreprinderea 
noastră se află activiști ai co
mitetului județean sau ai celui 
municipal de partid, care ajută 
organizația de partid, condu
cerea intreprinderii in soluțio
narea practică a problemelor 
care apar. Nimic nu este lăsat 
de azi pe miine. orice proble
mă se dezbate imediat, comi
tetul județean de partid antre- 
nînd cu promptitudine în acest 
scop toate organismele compe
tente. Bunăoară, la un moment 
dat s-a impus stringent cerin
ța îmbunătățirii calității anozi
lor. de care depindea nemijlo
cit încadrarea in consumul nor
mat de energie electrică. Noi, 
împreună cu Centrul de cerce
tări și proiectări pentru tehno
logia aluminiului din Slatina, 
găsisem o soluție, dar totul de
pindea de asigurarea unei anu
mite materii prime. Si atunci, 
sub coordonarea comitetului 
județean de partid, am solicitat 
ajutorul întreprinderii de pro
duse cărbunoase. împreună cu 
care am reușit să fabricăm ano
zii necesari. Așadar, coordona
rea eforturilor celor trei unități 
slătinene s-a dovedit salutară, 
și-a demonstrat eficienta prac
tică. Si asemenea exemple con
crete sint numeroase. Dincolo 
de rezultatele imediate, impor
tante ni se par efectele pe ter
men lung, ca să le numesc așa, 
ale unui asemenea stil de mun
că al organelor și organizațiilor 
de partid : pe de o parte, avem 
încredere că oricind. în orice 
împrejurare primim un sprijin 

prompt și eficient și. pe de altă 
parte, a sporit răspunderea fac
torilor de conducere și a comi
tetului de partid din intreprin-
dere. care știu că nu le sint; to- cărbunoase
lerate nici un fel de scăderi de 
ritm în activitatea productivă, 
nici o abatere de la disciplina 
planului".
• „Să nu no culcăm pe 

lauri ! — ni s-a spus într-o șe
dință a comitetului de partid 
pe întreprindere, la care au par
ticipat membri ai biroului co
mitetului județean de partid, la 
citeva luni după ce colectivul 
nostru cucerise primul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste — ne 
relatează tovarășul Sevastian 
Popa, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului din 
Slatina. O comisie de activiști 
și specialiști abia iși terminase 
o analiză complexă a activității 
din unitatea noastră și pusese 
în evidență posibilități de mai 
bună organizare a muncii, de 
creștere a productivității mun
cii. Cind să aplicăm măsurile 
ce se impuneau, ne-am lovit de 
rezistența unor specialiști din 
întreprindere care nu pricepeau 
rostul unor înnoiri, atita vreme 
cit, spuneau ei, cu ceea ce 
există se pot obține rezultate 
bune. A fost momentul in care 
munca politico-educativă s-a 
dovedit esențială, mai impor
tantă decit inseși măsurile or
ganizatorice pe care trebuia să 
le întreprindem. Și, cu sprijinul 
direct, la fața locului al comi
tetului județean și municipal, 
am reușit să schimbăm men
talitatea unor oameni, ba. mai 
mult, să imprimăm întregului 
colectiv dorința de perfecțio
nare, să stimulăm inițiativele 
și spiritul de răspundere. Așa 
incit, deși nu fără eforturi, al 
doilea titlu de Erou al Muncii 
Socialiste a venit firesc, răsplă
tind. spunem noi, nu atit re
zultatele, cit un anume spirit 
comunist de muncă, ordine, dis
ciplină și creativitate care s-a 
statornicit în colectivul nostru".
• „îmbinarea muncii curente, 

de rezolvare a problemelor 
acute ale planului de producție 
cu cele de perspectivă, care nu 
este niciodată uitată sau tre
cută pe planul doi — reprezintă, 
după părerea noastră, o carac
teristică importantă a stilului 
de muncă imprimat in activita

tea organizațiilor de partid din 
unitățile economice, este de pă
rere ing. Petre Botoran, direc
torul întreprinderii de produ.se 

din Slatina. Pentru 
întreprinderea noastră se impu
nea la un moment dat cu acui
tate să îmbunătățim calitatea 
produselor și să satisfacem cerin
țele beneficiarilor. Iată însă că, 
în vizitele sale de lucru în în
treprinderea noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a cerut 
mai mult decit atit, și anume 
să fabricăm produse la nivel 
mondial, să ieșim cu produsele 
noastre la export. S-au stabi
lit clar și măsurile necesare, 
între care unele cu aplicabili
tate imediată, iar altele cu bă
taie mai lungă pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de secre
tarul general al partidului. 
Ne-a ajutat mult, esențial aș 
putea spune, măsura stabilită 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
ca specialiști din cercetarea ști
ințifică, și în primul rînd de la 
Institutul Central de Chimie, 
să ne acorde un sprijin nemij
locit în perfecționarea produc
ției. Așa s-a conturat 'necesarul 
pas înainte pe care trebuie să-l 
facem, realizînd electrozi side
rurgici de inaltă performanță 
din «cocs acicular. Nu ne per
mitem nici o abatere de la 
înfăptuirea în ritmul stabilit a 
programelor de perfecționare a 
activității, iar comitetul jude
țean ne ajută direct in soluțio
narea problemelor care depă-

Eficiența - criteriu esențial de apreciere a 
valorii acțiunii de modernizare a producției

Urmăririd programul de mo
dernizare a producției industria
le din județul Olt. retine, aten
ția faptul că o bună Darie din 
măsurile stabilite pentru prima 
etapă au fost aplicate in prima 
jumătate a acestui an. Se vede 
în aceasta aceeași griiă gospo
dărească a muncitorilor si spe
cialiștilor. a cadrelor de condu
cere din întreprinderi pentru 
ducerea la bun sfîrșit a uneia 
dintre cele mai importante ac
țiuni menite să asigure pro
pulsarea industriei iudetuiui ue 
calea dezvoltării intensive. La o 
analiză mai atentă constatăm 

șese posibilitățile noastre. Re
zultatele sînt clare : am ridi
cat calitatea electrozilor side
rurgici, cu care am și ieșit la. 
export.

• „Este adevărat, colectivul 
nostru nu s-a clasat pe un loc 
fruntaș in întrecere, dar anul 
trecut a marcat o cotitură in 
activitatea noastră — ne-a spus 
tovarășul ion Veselin, secreta
rul comitetului de partid al în
treprinderii de vagoane Caracal, 
încă din prima parte a anului 
1985 au fost declanșate ample 
acțiuni de reorganizare a fluxu
rilor de producție atit la liniile 
de montaj, cit și în sectoarele 
primare, eliminîndu-se toate 
locurile Înguste și organizîn- 
du-se linii specializate pentru 
realizarea unor subansamble 
mari. în acest fel, ne-am creat 
condiții pentru fabricarea rit
mică a întregii producții plani
ficate și îndeosebi a celei desti
nate exportului. Iar rezultatele 
bune ale acestor măsuri au în
ceput să se vadă încă din a 
doua parte a anului trecut. Oa
menii au fost stimulați să gîn- 
dească, să creeze și astfel am 
ajuns, lucru mare pentru noi, 
să punem la punct unele pro
cedee tehnologice, care au fost 
preluate in toate fabricile de 
vagoane, inclusiv în cele cu tra
diție".

Ce am mai reținut din Inves
tigațiile noastre ? Că la comi
tetul județean de partid se 
urmărește zi de zi realizarea 
planului la principalele produ
se, precum și a exportului. 
Orice problemă care apare este 
imediat discutată in biroul sau 
secretariatul comitetului jude
țean de partid, cerindu-se in
tervenția promptă a centralelor 

că multe dintre cele 400 de mă
suri de modernizare a producți
ei scadente pină la 30 iunie a.c. 
au putut fi finalizate in bune 
condiții tocmai datorită conti
nuității pe care organizația ju
dețeană de partid a asigurat-o 
tuturor acțiunilor de moderniza
re a producției, care in ultimii 
ani au constituit o constantă a 
preocupărilor din fiecare uni
tate productivă.

Iată citeva măsuri cu eficien
tă economică deosebită duse la 
bun sfirsit in această perioadă: 

• utilizarea miiloacelor de 
prelucrare automată a dalelor la 

și ministerelor de resort. Un 
program de acțiune o dată 
hotărit este urmărit permanent 
pină la finalizare, fiecare acti
vist șau factor de conducere 
care are răspunderea aplicării 
unei măsuri fiind pus să ra
porteze asupra transpunerii in 
viață a celor stabilite. Planul 
de activitate al comitetului ju
dețean, de partid nu este fixat 
o dată, pentru totdeauna, pen
tru că oricind trebuie să se 
acorde importanța cuvenită 
unei probleme, unei cerințe noi 
pe care o impun practica, acti
vitatea curentă. Disciplina și 
legalitatea sint cuvinte de or
dine pentru toți activiștii de 
partid, pentru factorii de con
ducere și toate colectivele de 
oameni ai muncii.

— Măsurile, soluțiile, acțiu
nile pe care le întreprindem iși 
au izvorul în contactul nemij
locit cu oamenii, eu producția 
— ne spune tovarășul Marin 
Guță, secretar al Comitetului 
județean de partid. în spiritul 
profundului democratism al 
societății noastre, căutăm să 
antrenăm oamenii muncii, ce
tățenii la îndeplinirea a tot ceea 
ce vrem sâ înfăptuim, creind 
cimp larg de acțiune inițiativei 
lor, spiritului gospodăresc, de 
răspundere. Așa incit, putem 
spune, că dacă am reușit să 
realizăm unele lucruri bune în 
economia județului, aceasta se 
datorește comuniștilor, oame
nilor muncii din toate sectoa
rele de activitate, care au în
țeles rostul muncii lor și au 
pus umărul la transpunerea in 
practică a sarcinilor trasate 
județului de conducerea parti
dului.

conducerea proceselor tehnolo
gice de extracție a aluminiului 
din cuve la întreprinderea de 
aluminiu, din Slatina, prin care 
s-a asigurat un spor de produc- 
tie-marfă de 25,2 milioane' lei, 
precum si beneficii suplimenta
re de 5.5 milioane lei :

• perfecționarea organizării 
muncii intr-o serie de secții ale 
Fabricii de confecții din Scor- 
nicesti a determinat creșterea 
productivității muncii cu 1 400 
iei ne persoană, reducerea cos
turilor de producție cu 2 mili
oane lei si sporirea produc- 
tiei-marfă cu 2,2 milioane lei.

• organizarea unei linii teh
nologice de recuperare a pro
duselor cărbunoase. la întreprin
derea de profil din Slatina, a 
permis reducere;! costurilor de 
producție cu 1,4 milioane lei, 
economisirea a 1 400 tone cocs 
și obținerea unei producții su
plimentare în valoare de 12.5 
milioane lei.

Pe ansamblul economiei ju
dețului. eficienta unor astfel de 
măsuri se concretizează. în pe
rioada care a trecut din acest 
an. în realizarea unui spor de 
productie-marfă de peste o iu- 
mătate de miliard Iei. din care 
142 milioane la producția pen
tru export. în Condițiile econo
misirii unor importante cantități 
de otel. cocs, combustibil si 
energie electrică si ale creșterii 
substanțiale a productivității 
muncii.

în centrul întregii activități - omul
Sublinierile făcute la 

începutul acestor relatări vi
zau stilul de muncă al orga
nelor și organizațiilor da 
partid, de permanentă și me
reu mai eficientă antrenare a 
oamenilor la îndeplinirea 
planului, la acțiunile de per
fecționare a activității pro
ductive, de apel la spiritul 
lor gospodăresc, la capacita
tea lor profesională. Este una 
din trăsăturile stilului de 
muncă comunist care se re
flectă în tot mai mare măsu
ră pe toate planurile vieții 
economico-sociale, oglindind 
preocuparea stăruitoare pen
tru stimularea și crearea con
dițiilor dfe afirmare a iniția
tivelor, a creativității oame
nilor. acolo unde aceștia tră
iesc și muncesc.

Nu este deloc Intimplător 
faptul că. tn urmă cu cițiva 
ani, in unele întreprinderi 
una din problemele cu care 
se confruntau era marea 
fluctuație a forței de muncă,

In anul 1985 planul 
construcțiilor de locu
ințe a fost realizat in
tegral, ridicind la 
9 869 numărul aparta
mentelor construite în 
cincinalul trecut.

Pasul decisiv In momentul de 
fată se face De terenul desprin
derii si generalizării acelor ex
periențe care au o valoare cu 
totul deosebită De olanul orga
nizării si al eficientei economi
ce intr-un număr de întreprin
deri. Din nou. în fata organi
zațiilor de partid se deschide un 
vast citnp de acțiune, in care 
inițiativa comunistă. spjrițul 
gospodăresc, capacitatea organi
zatorică se pot afirma nestinie- 
hlt. Concret, pentru extinderea 
si generalizarea celor mai efi
ciente soluții de organizare si 
modernizare a proceselor de 
producție. în cadrul unităților 
economice din județul Olt s-au 
desfășurat schimburi de expe
riență. dezbateri, instruiri la 
care au participat peste 1 350 de 
cadre de conducere și specialiști.

Cu certitudine, perfectionarea

se remarcau fenomene de 
abatere de la disciplina mun
cii. Azi o caracteristică im
portantă este tocmai stabili
tatea oamenilor la locurile de 
muncă, ceea ce contribuie la 
închegarea unor colective 
puternice, sudate din toate 
punctele de vedere.

Deosebit de mult au cîn- 
tărit in formarea noii atitu
dini față de muncă încrede
rea pe care fiecare om al 
muncii a căpătat-o in fac
torii de conducere a activită
ții productive, in eficienta 
măsurilor și acțiunilor ini
țiate de organizațiile de 
partid, precum și faptul că 
ei înșiși au fost chemați să-și 
spună părerea despre mersul 
producției, să-și asume răs
punderi in rezolvarea unor 
probleme practice.

Dar la aceste rezultate 
bune s-a ajuns și ca efect al 
preocupărilor perseverente 
ale organelor și organizațiilor 
de partid, ale consiliilor oa

în loc de concluzii, 

un răspuns pentru viitor 
în finalul documentării noastre, la una din întrebările 

puse in legătură cu sentimentele pe care le încearcă oamenii 
care au ciștigat întrecerea socialistă, ne-a fost dat să aflăm 
un răspuns care, intr-un fel, ar putea să deconcerteze. In 
sediul unui comitet județean de partid care a ocupat locul I, 
pe ansamblu obținîndu-se 13 distincții pentru rezultatele 
bune in întrecerea socialistă, am auzit cuvinte de nemul
țumire pentru că nu s-a pus in'valoare tot ceea ce se putea 
pune. „Nu ne satisface că un colectiv sau altul, intr-un 
domeniu sau altul a ajuns la rezultate de vîrf ; important 
este ca asemenea recorduri să devină o obișnuință, să ca
racterizeze activitatea tuturor unităților economice" — ni 
s-a spus.

Aprecieri izvorîte nu din modestia fruntașilor, ci din ana
liza lucidă, realistă și corectă față de ei înșiși, din cunoaș
terea exactă a potențialului propriu, care i-au condus la 
concluzia că pot face mult mai mult. Și în acest sens se 
acționează, așa cum cere conducerea partidului, pentru ca 
fiecare comunist, fiecare om al muncii să dovedească spirit 
de răspundere, revoluționar, în perfecționarea activității de 
la fiecare loc de muncă, neimpăcare cu neajunsurile care 
mai există, să fie pătruns de dorința sinceră de a duce >a 
bun sfîrșit sarcinile încredințate.

Oamenii muncii din județul Olț doresc să confirme locul 
de onoare ciștigat în întrecere, amplificind bunele rezultate, 
acționind ferm pentru afirmarea noii calități în toate do
meniile de activitate.

Pagină realizată de Corneliu CARLAN 
și Mihai GR1GOROȘCUȚA

Foto : Eugen Dichlseana^

organizării si modernizarea 
proceselor de producție se în
scrie de De acum ca una dintre 
cele mai rodnice acțiuni pe plă
nui creșterii producției, sporirii 
eficientei economice, ridicării 
nivelului calitativ al întregii ac
tivități productive. Bunăoară, 
prin finalizarea unor măsuri, 
pină la sfirsitul acestui an se 
scontează obținerea unui spor de 
productie-marfă de 2,6 miliarde 
lei. din care aproape 1 miliard 
lei pentru export, creșterea cu 
16,2 la sută a productivității 
muncii si reducerea cheltuielilor 
materiale cu peste o jumătate 
de miliard lei. Sint repere ale 
activității viitoare, fixate adine 
în certitudinile prezentului, prin 
atingerea cărora județul Olt Iși 
propune să se inscrie ne mai 
departe în rîndul județelor frun
tașe ale tării.

menilor muncii pentru re
zolvarea diferitelor probleme 
sociale ale muncii și vieții 
oamenilor : s-au cheltuit 
sume importante pentru asi
gurarea unor condiții bune 
de muncă, în fiecare între
prindere au fost construite 
cantine, care sint aprovizio
nate în bună măsură' din 
gospodăriile anexă ale între
prinderilor. Anul trecut s-au 
dat in folosință toate apar
tamentele planificate, pe an
samblul cincinalului prece
dent acestea totalizînd 9 869. 
în anul 1985 s-au desfăcut 
către populație cu 3,6 la sută 
mai multe mărfuri decit s-a 
prevăzut, iar la prestările ele 
servicii planul a fo-'t depă
șit cu 3.8 la sută. S*nt cifre 
care reflectă importantele 
mutații intervenite in dota
rea social-edilitară a locali
tăților, in viața de fiecare zi, 
care, în esență, înseamnă un 
spor de bunăstare în fami
liile locuitorilor județului.

* <«<O
» 'W

produ.se


PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 3 iulie 1986

VIAȚA SPIRITUALĂ, VALORILE CULTURII 
ȘI NOUA CALITATE A VIEȚII (ii)

EROII UNUI TIMP 
DE MARI ÎMPLINIRI

Implicațiile certe pe care participarea mase
lor la exigentele impuse de actul de creație le 
vădește pot fi urmărite și in înțelegerea mai 
complexă, mai bogată a conceptului insuși de 
democrație a culturii, concept definit. în aceste 
condiții, pe o nouă c6ordonată calitativă. Din 
acest unghi ne putem pune o seamă de între
bări : cum răspund instituțiile culturale exi
gențelor și gusturilor crescinde ale oamenilor, 
beneficiari, dar și participant la actul de creare 
a noilor valori cultural-artistice ? Ce rol capătă, 
în raport cu aceste exigențe crescinde, activistul 
cultural ? Cum se preocupă organizațiile de 
partid de calitatea vieții spirituale a oamenilor ? 
Cum funcționează organismele democratice in- 
sărcinate să recepteze și soluționeze activitatea 
cultural-educativă a diverselor colective, din 
sate și orașe, din întreprinderi, instituții, școli 
și cooperative de producție ? Este evident apoi, 
că locul și funcția beneficiarului de cultură de
finesc un om activ, capabil să discearnă. și nu 
un receptor pasiv, care se mulțumește cu ceea 
ce i se oferă : omul nu este doar obiectul, ci și 
subiectul educației prin cultură, un subiect in 
stare de dialog. Cum asigurăm calitatea acestui

dialog, beneficiază el pretutindeni de valorf ar
tistice reale sau. uneori, scăpate exigentelor, în 
diverse locuri mai pătrund surogate, produse 
(opere, manifestări etc.) departe de a întruni 
calitatea necesară ?

In deceniul trecut, un cercetător francez — 
Robert Escarpit — constata că o categorie, con
siderabilă numericește. a tinerilor cu școala 
primară încheiată pînă la 11 ani „recad". la 19 
ani. in analfabetism : în întreaga lor adoles
centă nu au avut acces la un material de lectu
ră asimilabil. Respectivul cercetător menționa 
că nu este vorba despre o lipsă globală de ma
terie de lectură, ci despre o repartiție socială a 
rețelei de producție și distribuție care reproduce 
schema unei structuri de clasă. în aceeași Fran
ță a unei mari și recunoscute.culturi, aproape 
două treimi din populația trecută de 15 ani nu 
citea in medie — menționa același sociolog — 
nici măcar o carte pe an 1 Sint decalaje care 
au la origine nu inegalități sau înclinații natu
rale. ci inegalități de clasă, materiale și politice 
și, potrivit acestora, inegala repartiție socială a 
rețelei de producție și distribuție a bunurilor 
culturii și ale artei. Situație care denumește

succint Inegalitatea accesului Ia marile valori 
spirituale, la acele rezerve de bogăție capabile 
să alimenteze și să formeze oameni mai umani, 
caractere superioare, conștiente de rostul, de 
menirea lor în lume și societate. Față de o 
atare constatare, a spune că in România ace
luiași timp treceau anual prin mina tînărului 
sau adultului 4,8 cărți înseamnă a vorbi des
pre semnul decisiv al unei alte concepții, 
profund umaniste, asupra repartiției bunurilor 
culturii, despre viziunea umanistă a unui partid 
de guvernămint. intens preocupat ca masele 
largi să beneficieze cu adevărat de tot ceea ce 
omenirea a creat mai de preț, de toate marile 
valori ale artei și culturii naționale.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
In cuvintarea la Plenara C.C. al P.C.R.. socia
lismul se făurește de către oameni înarmați cu 
cele mai înaintate cuceriri ale științei si culturii, 
manifestînd spirit revoluționar in asimilarea va
lorilor. contribuind nemijlocit la crearea lor 
pentru ridicarea necontenită a orizontului de 
cunoștințe, a nivelului vieții spirituale a socie
tății.

Beneficiarul de cultura — un om activ, 
un creator cu personalitate

mai cu seamă
a. vieții prin 
fiecăruia din

GHEORGHE PISICA, ciberncti- 
cian, întreprinderea „Grivița Ro
șie" București : Trăim intr-o în
treprindere cu vechi și puternice 
tradiții muncitorești. Timpul nos
tru, timp al unor profunde pre
faceri, evidente 
în ultimele două decenii, a creat 
o nouă calitate 
situarea muncii 
noi la niveluri de productivitate 
nemaiîntîlnite. Noua condiție a 
muncii este de neimaginat fără un 
om al muncii cu înalte și temei
nice cunoștințe profesionale. Vastul 
proces de ridicare a perfecționării 
profesionale a avut efect direct si 
rapid nu numai asupra dezvoltării 
economlco-productive. ci s-a răs- 
frint nemijlocit în însăși esența 
vieții fiecăruia din noi. a unor mari 
grupuri sociale, a națiunii întregi. 
Este de la sine înțeles că noua ca
litate a vieții nu se poate mani
festa doar în latura materială, ceea 
ce nu ar fi posibil nici chiar în 
cazul roboților ; efectele ei se văd 
în egală măsură în dezvoltarea spi
rituală. împletirea osmotică a ce
lor două laturi decurge din necesi
tatea autoperfecțibnării și autode- 
pășirii. Este de neimaginat să lu
crezi astăzi într-o industrie dotată 
tehnic la nivel mondial — cum este 
de altfel și întreprinderea noastră 
— și să omiți dezvoltarea vieții 
șplrituale. Acordul între cele două 
lături trebuie să fie deplin și func
țional pentru a dezvolta armonios 
ființa omului.

De-a lungul acestor decenii de 
profundă revoluție, societatea noas
tră socialistă a făcut din garanta
rea accesului egal la cultură una 
din problemele fundamentale ale 
dezvoltării și perfecționării demo
crației noastre socialiste. O vastă 
rețea de instituții specializate ser
vește acest scop. Teatre, biblioteci, 
cinematografe, case de cultură, 
cluburi, cămine culturale oferă prin 
activitatea lor ample posibilități. 
Ne gîndim, în primul rînd. la po
sibilitățile perfecționării profesio
nale continue. Valorile culturale 
nu pot fi despărțite de valorile 
profesionale. Fără studiu temeinic, 
fără a fi la curent cu ceea ce este 
nou In acest vast spațiu al științei 
?i tehnicii nu se poate progresa, 
n acest domeniu există numeroa

se posibilități de perfecționare. Să 
mă refer numai la cele oferite de 
biblioteca noastră cu cele peste 
61 000 volume, dintre care circa 

14 000 se află în biblioteca tehnică. 
Cursurile de reciclare, cercurile 
tehnico-științifice organizate de' 
clubul intreprinderii. simpozioane, 
sesiuni de comunicări științifice, 
expoziții de carte, întîlniri cu oa
meni de știință și cultură contri
buie la cunoașterea și aprofunda
rea noutăților din domeniu.

GHEORGHE AMONTE, munci
tor, secția sculărie autoutilare. în
treprinderea „Grivița Roșie" Bucu
rești : Viața culturală a unei între
prinderi necesită un important 
efort organizatoric. o perfec
ționare a mijloacelor, căilor și 
metodelor. Mai multă adecvare 
și flexibilitate mi se par ne
cesare și In acest domeniu. în 
cadrul manifestării ' „Azi, clubul 
vă aparține", organizăm împreună 
cu tinerii din secția noastră acti
vități cultural-distractive, multe 
inițiate și pregătite chiar de tine
rii secției cu sprijinul clubului in- 
tr-o paletă tematică variată, de 
unde nu lipsesc dezbaterile, întîl- 
nirile cu fruntași în muncă, cu 
personalități ale vieții culturale și 
artistice, fără a neglija aspectele 
distractive, de petrecere a timpului 
liber cît mai util și plăcut. Prin 
cultură se poate participa mai cu 
folos la cunoașterea oamenilor, la 
stabilirea unor relații solide de 
prietenie, la dezvoltarea unor tră
sături morale superioare. Ne gîn
dim să participăm mai activ, fie
care dintre noi. la elaborarea și 
desfășurarea vieții culturale. Nu ne 
putem declara mulțumiți cu ceea 
ce facem. Este loc pentru o mai vie 
activitate, chiar In secțiile de pro
ducție, in ateliere. Aceasta ar crea 
și -o concurentă, un climat compe
titiv mai accentuat, care ar duce 
la o mai mare diversificare a acti
vităților în funcție de posibilități 
și aptitudini. O asemenea diversi
ficare ar corespunde si diferenție
rii de receptivitate, de înțelegere, 
și, de ce nu, de preferințe. Din 
păcate, întîlnim unele spectacole 
care fac dovada insuficientei cu
noașteri a vieții, a realităților 
noastre, ceea ce duce la improvi
zații. la superficialitate, la neapro- 
fundarea mesajului înalt umanist 
al timpului nostru socialist. Din 
acest unghi, pe alocuri, viata cul
turală se află în urma posibilită
ților și, mai ales, a cerințelor. 
Avem ocazia, de pildă, să citim 
adesea cârti bune și să ne întîlnim 

cu scriitori cunoscuți, pe care-i 
prețuim și-i respectăm. Trebuie să 
spun că nu tot ceea ce se oferă 
„consumatorului" — eu aș zice, mai 
exact, beneficiarului — de artă și 
cultură corespunde așteptărilor 
noastre : uneori apar si lucrări pe 
care nu le putem aprecia datorită 
sărăciei de idei, unei simplificări 
excesive, ceea ce dăunează și căr
ților și nouă, cititorilor. în direc
ția creșterii calității vieții culturale 
un rol mal activ poate și trebuie 
să aibă consiliu) educației politice 
și culturii socialiste din fiecare în
treprindere. Astfel de organisme 
sint, în unele locuri, strict forma
le, rămîn pe hîrtie, nu-și fac sim
țită prezența. Acestea ar trebui să 
cunoască îndeaproape posibilitățile 
și cerințele, preferințele reale ale 
oamenilor muncii. în acest fel. 
unele forme de birocratism cultu
ral — sinonim adesea cu procura
rea biletelor de spectacole, indife
rent de gustul și. preferințele noas
tre — pot fi înlăturate cu ușurință.

DINA COCEA : Cind oamenii nu 
sint consultați, cînd nu se cunosc 
înclinațiile și cerințele lor concre
te. manifestările cultural-artistice 
rămîn fără ecou, nu emoționează, 
nu-și ating scopul. în pofida con
dițiilor materiale, impresionante, 
de care dispunem. Sint unele locuri 
unde clădirile, muzeele etc. par 
încă „reci", pustii, pentru că. in
tr-adevăr. acele manifestări cultu
rale pe care le adăpostesc nu răs
pund unor necesități reale, nu se 
adresează unor oameni cunoscuți, 
cu propriile lor așteptări, aspirații. 
Sint multe alte locuri (și numai în 
ultima jumătate de an am cunos
cut artiști amatori, activiști cultu
rali din Buzău. Focșani și Sighetu 
Marmației. Zalău și Alexandria. 
Rimnicu Vîlcea sau Slobozia), unde 
activitatea spațiilor culturale este 
pilduitoare. Și mă gîndesc atlt la 
activitatea cercurilor foto, film 
arte plastice etc., la pregătirea for
mațiilor de amatori și la frecventa 
ridicată a confruntării lor cu pu
blicul. cit și Ia turneele unor tea
tre sau formații muzical-profesio- 
niste. la vernisajele de pictură, 
expozițiile de carte, tntîlnirile cu 
cititori, cinefili etc. — desfășurate 
in cluburile muncitorești, la cămi
nele culturale. în școli, in labora
toare. în sălile de cinematograf. Nu 
întîmplător, dacă în unele părți 
oamenii se referă la toate aceste 

dotări ca fiind „ale orașului" sau 
..ale comunei", in altele ei spun 
..ale noastre", pășind in incinta lor 
ca in niște firești prelungiri ale 
spațiului vieții și muncii lor de 
fiecare zi.

Fără îndoială că sint diferențe 
Intre condițiile obiective ale înflo
ririi Culturale la Slobozia, să zi
cem, față de cele dintr-un județ 
mai îndepărtat, lipsit și de aportul 
instituțiilor profesioniste și de si
tuarea lor mai apropiată. Dar, une
ori, există diferente sesizabile — 
în condiții sensibil egale. Extrem 
de important rămine — ca în orice 
domeniu de activitate : omul care 
„sfințește" locul, calitatea, pregă
tirea, dragostea de cultură, dar și 
spiritul de inițiativă, capacitatea 
organizatorică a animatorilor cul
turali.

Bunele intenții in acest domeniu 
nu sint suficiente. Esențială este, 
aș zice, puterea activistului de a 
mobiliza pe cei din jur, „inventi
vitatea" sa și mai ales capacitatea 
sa de a-și alia forțele necesare, 
competența și receptivitatea fiilor 
zonei, a intelectualilor și artiști
lor profesioniști. O colaborare ex
trem de prețioasă pentru ambele 
părți — artistul simțind pulsul 
vieții, sensibilității contemporane, 
iar oamenii muncii avînd ocazia să 
asimileze îndrumări privind recep
tarea culturii, elemente de măies
trie pentru exercitarea actului ar
tistic. Acolo unde atari legături au 
fost strînse, permanente — clima
tul, tensiunea vieții spirituale, to
nusul creator sînt mai vii. Contac
tul cu creatorii adevărați rodește 
uneori nebănuit in timp. Așa, de 
pildă, simți că o formație de ama
tori a lucrat cu Victor Moldovan, 
C. Codrescu, Alexa Visarion. C. 
Dinischiotu etc., chiar și după mai 
multi ani de la efectuarea cola
borării.

Cred Insă că. dincolo de iniția
tivele individuale, se cer multipli
cate și cele la nivel central, se cer 
îmbogățite pîrghiile dialogului, ini
țierii, prilejuite de contactul dintre 
creatori și public. Așa, de pildă, aș 
zice că îndeosebi teatrele muncito
rești nou înființate necesită un aju
tor mai substanțial, incepind chiar 
cu alegerea repertoriului, in care 
se mai strecoară, uneori, lucrări 
slabe, sub nivelul celor care pot 
face, cu adevărat, operă culturală, 
educație eficientă. .

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — de la care se 
împlinesc in această lună douăzeci 
și unu de ani — a marcat un mo
ment de radicale transformări In în
treaga evoluție spirituală a țării, a 
descătușat energiile creatoare ale na
țiunii noastre, astfel incit ultime
le două decenii au reprezentat 
epoca cea mai fertilă pentru crea
ția literar-artistică. Pentru tea
trul românesc — această durată a 
coincis eu perioada cind dramatur
gia, eliberată de unele scheme și de 
șabloane idilizante, s-a îndreptat cu 
fața către izvoarele vii ale vieții po
porului, către realitatea in plin pro
ces de prefacere revoluționară. Con
comitent și solidar cu procesul de 
înflorire a scrisului original, inspi
rat din problematica actualității, s-a 
produs o puternică afirmare a șco
lii românești de regie și actorie pe 
plan național și mondial totodată.

Dind expresie celor mai felurite 
temperamente și personalități crea
toare, arta românească și-a diversi
ficat stilurile și modalitățile artis
tice, cunoscind o Înflorire fără pre
cedent. în locul personajelor abstrac
te. fără viață, in locul acelor „fantoșe 
de hîrtie", colorate schematic în alb 
sau negru, în dramaturgie și-au fă
cut apariția oamenii vii, animați de 
idealurile epocii noastre, eroi ai 
muncii, confruntîndu-se cu proble
me reale, confruntîndu-se în con
flicte pe care le generează viața în
săși, transformarea socialistă a țării.

Printre primele opere de mare an
vergură, care au adus în scenă per
sonaje complexe, aflate chiar în 
miezul prefacerilor politice, putem 
vorbi despre piesa lui Titus Po- 
povici „Puterea și adevărul", lucra
re cu caracter programatic, caracte
ristică în cel mal înalt grad pentru 
noul mod de a înțelege și profesa 
literatura, în care lupta între vechi 
și nou nu se mai poartă numai în
tre un personaj și altul, reprezentind 
două mentalități neapărat opuse 
(Stoian și Duma), ci înăuntrul ace
lorași personaje care trăiesc și 
conștientizează, fiecare după puteri
le lui, imperativele epocii și îndeo
sebi căile mersului inainte, intr-un 
dialog deschis, vădind efortul pentru 
autocunoaștere și autodepășire ca 
drumuri ale progresului. Galeria „e- 
roilor muncii" a continuat să se îm
bogățească cu oameni ai șantierelor 
(George din „Hoțul de vulturi" de 
D.R. Popescu. Nae, Teofil sau Victor 
din „Rugăciune pentru un disc-jo- 
ckei" de același autor, eroii unor 
piese semnate de Eugenia Busuio- 
ceanu. Doru Motoc. Dina Cocea) ; 
din medii industriale (lovită este un 
astfel de personaj exemplar, o con
știință in acțiune, iar piesa „Cartea 
lui Ioviță face un origina! inventar 
de autentice conflicte contempo-
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rane, conflicte dezvoltate și tn 
piesele lui Platon Pardău). ori 
din domeniul cercetării științifice 
(unde același dramaturg. Paul E- 
verac. a dat. poate. una din 
cele mai complexe și mai luminoa
se figuri de comunist, Pavel Cris
tian din drama „Camera de ală
turi"). Eroii muncii care in drama
turgia primilor ani de după revolu
ție se infruntau in probleme con
crete legate strici și exclusiv de pro
ducție. sint înfățișați intr-o perspec
tivă mai complexă, in Infruntări-li- 
mită cu propria conștiință. Aseme
nea mișcări și procese interioare sint 
surprinse și in piesele mai noi unde 
etosul profesiunii, al activității con
structive, orientat de aspirația spre 
creativitate, se corelează mai strîns 
cu cel al vieții personale — con
știința individuală este surprinsă in 
relație profundă, dinamică cu men
talitățile și idealurile colectivității. 
O problematizare a politicului, im- 
plicind și documentul alături de fic
țiunea literară, întreprinde Teodor 
Mănescu în „Politica" și „Trestia 
gînditoare". Eroul pieselor (Bărba
tul) face din bilanțul existențial al 
biografiei proprii o „radiografie a 
adeziunii sale politice", o mărturisi
re a credinței sale în partidul comu
nist.

Alături de aceste personaje rea
liste, dramaturgia ultimilor douăzeci 
de ani a cunoscut și eroi cu dimen
siune mitologică, eroi ridicați la va
loare de simboluri ale permanenței, 
cum este Maria din „Piticul din gră
dina de vară" ori eroina cu același 
nume din „Mormintul călărețului a- 
var" — de D.R. Popescu. In piese de 
felul acesta se pot descifra insem- 
nele noului umanism, efortul de 
aproximare a unui model uman și 
complex, plin de adevăr, exemplar. 
După cum tot aici apare și un per
sonaj colectiv intruchipind forța de 
acțiune, virtuțile „conștiinței pu
blice" ale „opiniei publice", practice 
democratice noi — de a interveni in 
evoluția fenomenelor sociale. Statu
tul acestui personaj colectiv ne vor
bește elocvent despre noile mijloace 
de expresie ale dramaturgiei in ul
timele decenii.

O altă dimensiune a dobindit și 
comedia, care s-a despărțit de vechi
le scheme, în care binele și răul se 
înfruntau abstract, în care persona
jele, cu biografii puțin plauzibile și

Invățămînt
Facultatea de elec

trotehnică din Craiova 
este integrată organic 
activității de cercetare 
și producție, in reali
zarea unui amplu pro
gram de modernizare 
și fundamentare prac
tică. definind un in- 
vățămînt superior de 
maximă eficiență. Ci- 
teva direcții principa
le de acțiune ale ca
drelor didactice, spe
cialiștilor și studenți
lor de aici ne sînt ex
puse de Dan Nicolae, 
decanul facultății : 
„Elaborăm teme de 
cercetare pentru di
versificarea și amelio
rarea fabricării echi
pamentelor și sisteme
lor de mașini "electri- 

- cercetare
ce. Utiliztnd electro
nica de putere și mi- 
crosistemele de calcul 
am conceput și reali
zat elemente necesa
re conducerii pro
ceselor tehnologice eu 
calculatorul electronic. 
Colaborăm cu o serie 
de întreprinderi, din 
țară șl din Capitală
— de exemplu, cu 
întreprinderea de ele
mente pentru auto
matizări București. O 
altă direcție de acțiu
ne privind cercetarea 
și integrarea o consti
tuie alcătuirea unor 
instalații și dispozitive 
industriale in vederea 
reducerii consumurilor 
energetice, tn acest

lipsite de adincime interioară, ilus
trau sec teze și idei pozitive. Prin 
opera unor autori ca Aurel Baranga, 
Teodor Mazilu, Ion Băieșu, Tudor 
Popescu, Dumitru Solomon, comedia 
se întoarce la virtuțile comediei cla
sice, la satiră, formulată artistic in 
temeiul unei credințe vii în rolul 
artei, in semnalarea unor forme ale 
conflictului dintre nou și vechi, in 
asigurarea progresului moral și so
cial. Mutarea accentului de la sati
rizarea naturii umane la satira unor 
tare morale conexe unor practici 
sociale a constituit primul și cel mai 
mare ciștig. In dramaturgia lui Teo
dor Mazilu, valorile morale sint per
sonaje tot atît de vii, dacă nu chiar 
mai vii, decit personajele „in carne 
și oase", personaje care se zbat za
darnic in oceanul mediocrității lor. 
Exemplari sint și naivii fanatici din 
piesele lui Dumitru Solomon și Tu
dor Popescu. In comediile lor „pro
blematice", personaje ca Al sau Da
niel, Tudor sau Sever nu se lasă 
maculați de compromisuri, se află 
mereu în căutarea unei „noțiuni" și 
„stări" de fericire, de adevăr, de 
conștiință,' de autenticitate. Această 
căutare definește existența perenă a 
valorilor morale, dar și dimensiunea 
umanismului socialist, revoluționar 
angajat in . lupta pentru formarea 
omului nou- Din toate aceste come
dii răzbat ecoul conflictului intre 
bine și mai bine, precum și credința 
in perfectibilitatea ființei umane.

Rindurile acestea nu intenționează 
să radiografieze peisajul dramatur
giei contemporane, în toate direcții
le lui de dezvoltare, ci numai să 
pună în lumină diversitatea și com
plexitatea personajelor create in 
epoca de după Congresul al IX-lea, 
„epocă de aur" cum o numim cu 
mindrie și satisfacție patriotică, pu- 
nind puternic in lumină consecven
ța profundă cu care partidul a mi
litat pentru idealurile înscrise in 
programul său încă de la făurirea is
torică de acum 6ă de ani. Pentru că. 
așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adevăratele sur-, 
se de inspirație pentru artistul con
temporan sint realitățile și idealurile 
poporului său. Artistul nu are nevoie 
de apa stătută a ulciorului, ci se a- 
dapă direct din undele mereu proas
pete ale izvorului vieții.

Teofil VÎLCU

producție
sens, am încheiat con
tracte cu întreprinderi 
din țară." Una dintre 
cele mai convingătoa
re realizări ale Facui- 
tații de electrotehnică 
din Craiova este, 
adăugăm noi, ultimul 
laborator de studii 
experimentale pentru 
mașinile rotative (în 
fotografie), construit 
după schemă origina
lă, unde studenții, 
asistați de cadre di
dactice, finalizează 
importante teme de 
cercetare contractate 
cu întreprinderea 
„Electroputere" Cra
iova.

Euqen 
DICHISEANU

Argumentul temeinicei pregătiri
(Urmare din pag. I)
tori depinde, intli si întîi. autorita
tea exemplului personal. De acești 
trei factori depinde funcția argu
mentului.

Prestigiul celui ce conduce se clă
dește treaptă cu treaptă, incepind de 
la modul propriu în care se infor
mează. Știința modernă a conduce
rii acordă o mare importantă infor
mației. Fără o cunoaștere „la zi“ a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă colectivul, fără a avea in față, 
in fiecare moment, tabloul clar și 
real atît al realizărilor, cît si al ne- 
împlinirilor. nu poate fi concepută 
o activitate eficientă. Numeroase 
unități economice au fost dotate cu 
mașini electronice. Aparatura ciber
netică determină o creștere conside
rabilă a operativității si exactității 
în adunarea datelor necesare actelor 
decizionale. Dar cu ordinatoare sau 
fără ele. este absolut necesar ca fie
care unitate economică să dispună 
de un sistem informațional bine pus 
la punct, de un bagaj de informații 
stocate si sistematizate în așa fel in
cit să fie ușor de ajuns la ele. Atît 
aspectele fundamentale, cît si deta
liile referitoare la îndeplinirea pla
nului. la calitatea produselor si pro
ductivitatea muncii, la consumuri de 
energie, de materii prime, la nu
meroase alte probleme ale procesu
lui de producție și ale activității oa
menilor vor beneficia de soluții bune 
numai dacă sînt cunoscute temeinic 
si in timp optim.

Informarea conducătorului are o 
sferă largă de acțiune. Ea nu se re
zumă la problemele tehnice : în a- 
ceastă sferă sînt cuprinse aspecte e- 
conomice si psihologice a căror in
vestigare cere o pregătire adecvată. 
„Vă cunosc bine oamenii din colec
tivul pe care îl conduceți ?“ — a fost 
întrebat un șef de secție dintr-o mare 
întreprindere industrială. „Eu cred — 
a răspuns cel întrebat — că alt as
pect este de mai mare importantă : 
dacă mie îmi sint bine cunoscuți oa
menii din colectivul pe care il con
duc. Pentru că in nici o împrejura
re un conducător nu va reuși să fie 
cunoscut și recunoscut fără ca el. cel 
dinții, să se străduiască să afle ce 
gindesc oamenii, care le sint preo
cupările. cerințele, problemele ; fără 
ca să acționeze pornind tocmai de la 
aceste particularități". Iată un punct 
de vedere care merită o atentie deo
sebită. Sînt numeroase exemplele ce 
reliefează adevărul că se bucură în
totdeauna de prestigiu conducătorul 
care este mereu prezent intre oa
meni. care discută deschis cu ei. află • 
primul ce li bucură sau îi nemulțu

mește. ce preocupări au. cu ce fel 
de probleme se confruntă. Fermita
tea. rigoarea, hotărirea în îndepli
nirea îndatoririlor, a răspunderilor 
nu presupun îndepărtarea de oameni, 
ci. dimpotrivă, apropierea de ei. 
Calculatorul electronic îi asigură con
ducătorului o temeinică informare. 
Dar datele „reci" pe care le furni
zează se cer a fi completate cu in
formații „calde" aflate direct la fala 
locului. în colectivele de muncă.

Dar ce face conducătorul cu in
formațiile primite? Iată o altă'Pro
blemă importantă de al cărei mod 
de soluționare depinde prestigiul lui. 
Am întîlnit oameni care se ambi
ționează să fie „creierul" colectivu
lui pe care îl conduc. Și acționează 
după schema creierului uman : pre
iau informații; le analizează, le pre
lucrează. apoi emit decizii. Ei singuri 
decid, iar celor cu care colaborează 
le cer să execute. O astfel de ati
tudine — în fata căreia nu putem 
să rămînem indiferenți chiar dacă o 
întîlnim tot mai rar — contravina 
principiilor democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. Partidul, 
secretarul său general au creat un 
sistem democratic eficient, au făurit 
forme active de conducere colectivă. 
A conduce in colectiv nu este numai 
o cerință politică, ci si o condiție 
fundamentală a eficientei economice. 
Pentru că este firesc ca omul din 
fruntea unui colectiv să nu poată 
judeca pentru toți ceilalți colabora
tori ai săi. Un adevărat conducător 
nu se substituie colectivului, ci se 
implică activ și responsabil In acti
vitatea acestuia. Desigur, răspunde
rea lui este mai mare decit a celor
lalți. Lui îi revine si îndatorirea de 
a milita pentru ca toți ceilalți să 
se implice, să gîndească. să vină cu 
soluții îndrăznețe, dar realiste, care 
să fie analizate în colectiv. De a ac
ționa pentru ca deciziile să fie ema
nația tuturor si pentru ca toți mem
brii unui colectiv să participe activ 
la îndeplinirea a ceea ce împreună 
au hotărît.

...Un om este egal cu un om. El nu 
se poate substitui. In nici o împre
jurare. unui întreg colectiv. Dar sînt 
oameni care au dovedit că pot aduce 
lntr-un colectiv un suflu nou ; că 
pot să determine o nouă atitudine 
superioară fată de muncă, un mod 
înaintat de înțelegere a răspunde
rilor și de acțiune in spiritul lor. 
Prestigiul celui ce conduce depinde 
in mod fundamental de astfel de 
calități, de preocuparea permanentă 
pentru perfecționarea stilului de 
muncă, de perfecționarea actului de 
conducere, de rezultatele întregului 
colectiv. v

ADNOTĂRI

Fîntinile
Frumusețea și veșnicia fintinilor 

vin din noi, prin generații, din 
adincul ființei acestui popor. Am 
văzut un film de 13 minute, un 
documentar dedicat creației sculpto
rului Constantin Lucaci, laureat al 
premiului Herder pentru sculptură. 
Documentar in regia lui Jean Pe
trov ici, cu un inspirat comentariu 
al Evei Sirbu. Am văzut mai exact 
o față a operei lui Constantin 
Lucaci. Să aduni toate fintinile din 
țară intr-un singur film e o artă 
pe care operatorul Gheorghe Du
mitru a făcut-o cu ochi de maestru. 
Reșița, Drobeta-Turnu Severin, 
Vaslui, Constanta — un curcubeu 
întins peste eternitate, un. film- 
elogiu artei și muncii. Finti
nile lui Lucaci „săpate în oțel" 
oglindesc „stelele din apă“, proiec- 
tindu-le spre inimile celor ce au 
bucuria de a le privi. Muzica lui 
Andrei Bretz este parcă „izvorită" 
din atelierul sculptorului. Am sim
țit din plin farmecul acelor fintini 
de „anticar", căutind aici, ș« gă
sind aici, o ipostază a sufletului 
poporului român. Arta pe care o 
năzuiește Constantin Lucaci este — 
cred — in concepția sa, intr-un 
continuu raport matematic, de unde 
și îmbrățișarea fintinilor ca intr-un 
sărut al apelor și apoi despărțirea 
lor efemeră pentru a-i urma o altă 
îngemănare. Mișcare cosmică sau 
păminteană 1 Fintinile lui Constan
tin Lucaci — opere ale zilelor noas
tre. Prima, cea de la Constanța, a 
apărut in 1971. Au urmat : Drobeta- 
Turnu Severin — 1979, Vaslui — 
1981, Reșița — 1984. Fintini menite 
dăinuirii, opere pentru vremuri, 
opere pentru cei multi. Dincolo ți 
dincoace de orizont, cumpăna finti
nilor sădește tn noi acea „tinerețe 
fără bătrinețe".

Prin filmul lui Jean Petrovici, 
„fintinile" sculptorului — in a cărui 
lucrare artistică mesajul din 
adincuri îmbracă forme moderne, 
contemporane — pornesc intr-o 
nouă și altfel de călătorie către 
conștiința și sufletul iubitorilor de 
frumos.

Elena STEFANESCU

Inițiativă și competență in educația artistică a tineretului
Străjuit ferm1 de lanțurile mun

toase ale Bîrgăului. Călimanilor, 
Rodnei și Țibleșului. ținutul Bistrița- 
Năsăud se înscrie azi printre jude
țele țării cu o impetuoasă dezvol
tare economică, aici năseîndu-se, in 
ultimii ani, puternice obiective ale 
industriei constructoare de mașini, 
ale celulozei și hirtiei și industriei 
ușoare. Desigur, istoria veche este 
și ea prezentă, printre vestigii în- 
scriindu-se semne ale culturii neo
litice. ale epocii daco-romane și 
celtice, dar mai ales ruinele cetății 
Ciceului, purtînd in ele însemnele 
marelui domnitor Ștefan cel Mare. 
Din aproape în aproape, ajungem, 
bineînțeles, si la cele mai mari 
mindrii culturale ale oamenilor din 
această zonă a țării, gîndindu-ne la 
George Coșbuc și la Liviu Rebrea- 
nu, alături de Tiberiu Brediceanu, 
aflați printre elevii celebrului liceu 
din Năsăud... Dar, poposind, pentru 
cîteva zile, în mijlocul bistrițenilor, 
am avut și revelația unor împliniri 
muzicale, privite din punctul de ve
dere al compozitorului, al profeso
rului. A 11-a ediție a Concursului 
de interpretare instrumentală cu 
muzică românească, organizată de 
școala cu clase da artă din Bis
trița, a constituit o sărbătoare, 
oglindind împlinirea unor dezide
rate ce caracterizau, de mult timp, 
acești ’ oameni dornici de a putea 
urmări, la ei acasă, concerte simfo
nice, spectacole de operă realizate 
cu forțe locale 1 Iată ce ne spune 
Simion Lupșan, primarul orașului 
Bistrița : „Ne bucurăm că avem 
copii cu preocupări de acest fel. 
Viața trebuie să aibă și această di
mensiune — care se Cheamă Muzică, 
în Bistrița se face industrie, împli
nim o serie de obiective economice; 
avem nevoie și de viață spirituală, 

de muzică, de artă". După cîteva 
zile de concurs, am putut să-mi 
dau seama că, cel aproape o sută 
de elevi participant!, veniți din Alba 
Iulia, Baia Mare, Cluj-Napoca, Re
ghin, Suceava, Tîrgu Mureș, Zalău 
și Bistrița, acum aflați la virstă 
fragedă, vor reuși, avînd baza edu
cativă asigurată, să continue stră
daniile actuale, materializate in 
special In orchestra semisimfonică, 
ce începe deja să activeze la Bis
trița, precum și in corul „Apassio- 
nata", 'condus de Francisc Mureșan,

încununat cu lauri pe scena Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", ambele fiind formate din 
tineri interpreți și profesori. Certi
tudinea cu care cred că pot vorbi 
despre viitoarea lor afirmare mal 
are un argument : existența unui 
nucleu de entuziaști animatori cul
turali la Bistrița. Din acest nu
cleu fac parte, după cum era 
de așteptat și după cum am con
statat la fața locului, pe lingă 
reprezentanții forurilor locale de 
cultură și ai organizațiilor U.T.C. și 
C.N.O.P., profesorii școlii, conduși 
cu abnegație de directorul lor, co
mitetul de părinți, reprezentanții 
inspectoratului școlar și apoi orga
nele de îndrumare din „Societatea 
profesorilor de muzică si desen" 
(filiala Bistrița-Năsăud). Comentind 
ediția la care am participat, prof. 
Ioan Ilieș, inspector școlar general 
adjunct, sublinia că „experiența 
acumulată de-a lungul a 10 ani de 
către Școala generală nr. 2 din 
Bistrița — secția arte — în orga
nizarea concursului de interpretare 

a unei lucrări muzicale româ
nești a permis transformarea aces
tei competiții, incepind cu a 11-a 
ediție, intr-o confruntare interju
dețeană. Timp de cîteva zile, Bis
trița a trăit bucuriile muzicii pe care 
numai întilnirea cu artele ți le poate 
oferi. Manifestarea face parte 
dintr-un amplu program de acțiuni 
politico-educative și cultural artis
tice, inițiate și organizate de către 
inspectoratul școlar județean în în
treaga rețea de invățămînt. Cu sigu
ranță. despre unii dintre cei prezenți

Ia a 11-a ediție bistrițeană — numită 
și «Olimpiada națională a muzicii- — 
se va mai vorbi în viitor". O perspec
tivă sugerată și de prof. univ. Liviu 
Comes (care conduce lucrările ju
riului de mai multe ediții), care a 
semnalat, in ultimele zile de între
cere, creșterea nivelului interpre
tativ, sensibila evoluție a micilor 
protagoniști și a celor chemați să 
le Îndrume acești pași hotăritori 
pentru activitatea lor viitoare. Per
sonal am fost impresionat de fru
moasa prezență în festival a elevi
lor școlii clujene și a celor de la 
Suceava, primii, printre care se în-, 
scriu Bartha Matyas, Sieu Radu, 
Mureșan Anca și Carina Frandeș, 
evoluînd cu rigoare și echilibru, iar 
ceilalți, Beldeanu Ioana, Iftimie Io
nela, Lucaciu Dumitru și Zamfir 
Ionuț. făcindu -se purtătorii unei 
sensibilități deosebite. Alături de ei 
aș mai cita, ea veritabile „stele" 
ale concursului bistrițean, pe Orian 
Cristina, Rădoiu Corina, Petruța 
Adriana, Vîntu Codruța și pe foarte 
micuța Baciu Marta. De asemenea, 

demnă de notat a fost și atenția, de 
excepție, a publicului din noua sală 
de concerte a școlii, demonstrind 
interesul pentru frumusețile înscrise 
in paginile lucrărilor de Ciprian 
Porumbescu, Marțian Negrea, Sabin 
Drăgoi, Tiberiu Olah, Liviu Comes, 
Wilhelm Berger, Dan Buciu. Liviu 
Dandara. Grigore Niea și Valentin 
Petculescu. De fapt, la masa rotun
dă organizată cu prilejul festivalu
lui, la care au participat și profe
sorii implicați în educația muzicală 
a tinerei generații, au fost dezbă
tute, in chip pasionat, probleme de 
repertoriu, legătura dintre tehnică 
și expresivitate. particularitățile 
educației pe virate etc., dovedindu-se 
aria largă de preocupări vizate cu 
scopul atingerii unui ridicat nivel al 
educației ; de asemenea, s-au relie
fat sarcinile care stau in fața 
secției de creație pentru copii din 
Uniunea compozitorilor, organism 
ce se preocupă îndeaproape de ma
nifestările ce înscriu, intre obiecti
vele lor, educația muzicală a micilor 
interpreți, apreciind rezultatele bis
trițenilor ca pe niște adevărate recor
duri. Dar să nu uităm că alături de 
performeri se află o bogată serie de 
educatori, care-și dedică întreaga 
gamă de preocupări înnobilării, șle
fuirii cu finețe a talentelor, așa cum 
sint profesorii Ioan Dima, Cristina 
Sîrbu, Ghiță Adriana. Ecaterina 
Baciu. Adriana Neculai, Ciprian 
Gavriliu, Bălaj Adriana. Rabiniuc 
Alex, Anca Parghel, Marius Ta
bacii, Doru Albu și alții. Concertul 
laureaților a confirmat, cu puterea 
și forța conținute in muzica Orfeului 
moldav, valoarea și frumusețea ini
țiativelor împlinite pe frumoasele 
meleaguri bistrițene.

Anton DOGARU
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Zhao

în țara noastră 
Ziyang

Convorbiri între primul ministru al guvernului român 
și premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze

Miercuri au avut loc In Capitală 
convorbiri intre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. tovarășul Constantin 
Dăscălescu. si premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze. tovarășul Zhao Ziyang.

Primul ministru al guvernului ro
mân și premierul chinez au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor obți
nute în dezvoltarea multilaterală a 
colaborării dintre țările noastre. A 
fost subliniat rolul determinant al 
dialogului la cel mai înalt nivel, al 
înțelegerilor și hotărîrilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. cu conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Populare Chineze 
in extinderea permanentă a conlu
crării dintre partidele, țările si po
poarele noastre. în dinamizarea re
lațiilor româno-chineze pe cele mai 
diferite planuri.

S-a evidențiat dorința reciprocă de 
a adînci în continuare această 
colaborare. în interesul construcției 
socialiste în cele două țări, al cau
zei generale a socialismului. înțele
gerii și păcii în lume.

In cadrul convorbirilor, s-a făcut 
o informare reciprocă privind reali
zările obținute in înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a celor două țări, precum și

Dineu oferit de prim-ministrul guvernului român
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a ofe
rit, miercuri, un dineu în onoarea 
premierului Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, tova
rășul Zhao Ziyang.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
niștri, Nicolae Constantin, Ludovic 
Fazekas, loan Totu, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului, miniștri, alte per
soane oficiale.

(Urmare din pag. I)
La sosirea pe aeroport, premierul 

Zhao Ziyang, a difuzat următoarea 
declarație :

Incercînd sentimente de mare 
bucurie, am sosit în România într-o 
vizită oficială de prietenie, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al guvernului român. în mo
mentul sosirii pe frumosul pămînt al 
țării dumneavoastră, aș dori ca, în 
numele Partidului Comunist Chinez, 
al guvernului și poporului chinez, 
să adresez Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român 
calde salutări.

Relațiile dintre partidele șl țările 
noastre sînt foarte strînse. în ulti
mii ani au avut loc anual contacte, la 
cel mai înalt nivel, între conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări, ceea ce reprezintă un pu
ternic imbold pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre China și Româ
nia. Si de data aceasta, vizita mea 
în România are drept scop adîncirea 
cunoașterii reciproce, întărirea 
prieteniei dintre China și România, 
și Impulsionarea dezvoltării pe mai 
departe, pe toate planurile, a rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre China și România.

In timpul vizitei mele, voi face un 
ichimb de păreri aprofundat cu to-

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEII

PRAHOVA : Sonde noi 
în funcțiune

Prin îmbunătățirea metodelor de 
lucru la sonde, aplicarea măsurilor 
din programul de modernizare. în
tărirea ordinii și disciplinei, petro
liștii de la Schela de foraj Scă’eni, 
județul Prahova, au reușit să de
pășească substanțial sarcinile de 
plan ale primului semestru. Vite
zele de lucru au crescut cu 15 la 
sută, fată de aceeași perioadă a 
anului trecut, ceea ce a permis 
predarea in exploatare a încă 18 
noi sonde. (Ioan Marinescu).

BRAȘOV : Expoziție 
privind sistematizarea 

municipiului
în foaierul Teatrului dramatic 

din Brașov ș-a deschis expoziția 
pe tema sistematizării municipiului 
Brașov. Expoziția constituie una 
din primele măsuri luate de 
organele locale de partid și 
de stat. în urma recentei vizite 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in municipiul și 
județul Brașov. Sînt prezentate ma
chete. schițe și detalii de siste
matizare ale municipiului pînă în 
anul 2000. actuala expoziție fiind 
cea mai cuprinzătoare, realizată 
pină acum pe tema sistematizării 
orașului de la poalele Tîmpei. Ex
poziția este structurată pe șase 
mari capitole : 1. Indicatorii prin
cipali privind municipiul : 2. Or
ganizarea și sistematizarea noului 
centru civic ; 3. Restaurarea și pu
nerea în valoare a vechiului cen
tru istoric ; 4. Detaliile dă siste
matizare ale ansamblurilor de lo
cuințe aflate în curs de realizare 
și ale celor prevăzute să se reali
zeze pină în anul 1990 ; 5. Piețele 
agroalimentare : 6. Utilități. Orga
nizarea expoziției are drept scop 
să informeze pe cetățenii munici
piului Brașov asupra principalelor 
orientări și aspecte privind dezvol
tarea si sistematizarea localității lor 
pină în anul 2000 și. implicit, să 
le solicite părerea și sprijinul in 
rezolvarea problemelor pe care a- 
ceastă importantă operă le ridică. 
(Nicolae Mocanu). 

sarcinile existente pentru perioada 
care urmează.

O atenție deosebită a fost acor
dată analizării stadiului îndeplinirii 
hotărîrilor la nivel înalt privind în
tărirea raporturilor româno-chineze 
și examinării căilor și posibilități
lor de dezvoltare a colaborării bi
laterale. îndeosebi de extindere a 
cooperării economice și de lărgire a 
schimburilor reciproce de mărfuri.

S-a relevat că rezultatele obținu
te pină în prezent în colaborarea ro- 
mâno-chineză. potențialul industrial 
de care dispun țările noastre creează 
condiții ca relațiile economice bilate
rale să fie amplificate si diversifi
cate într-un ritm mai rapid. 
A fost subliniată necesitatea ca 
de ambele părți să se depună 
eforturi susținute în vederea obți
nerii. încă in acest an. a unei creș
teri mai puternice a schimburilor 
economioe. în conformitate cu înțele
gerile convenite cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie, efectuată în 
R.P. Chineză. în luna octombrie 1985. 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. pentru a se 
asigura realizarea obiectivelor de 
colaborare stabilite pentru actualul 
cincinal.

Au fost reliefate. în acest sens, 
căile si modalitățile concrete de 
lărgire a cooperării industriale si 
specializării in producție. îndeosebi

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze în vizita oficială de 
prietenie în țara noastră.

Au fost prezent! ambasadorul 
României la Beijing și ambasadorul 
Republicii Populare Chineze Ia 
București.

In timpul dineului, care a avut loc 
într-o ambiantă de caldă cordialita
te, tovarășii Constantin Dăscălescu 
și Zhao Ziyang au toastat pentru în

*
varășii Nicolae Ceaușescu și Con
stantin Dăscălescu, precum și cu alti 
tovarăși din conducerea României 
asupra problemelor internaționale de 
interes comun și problemelor legate 
de dezvoltarea continuă a relațiilor 
bilaterale. Totodată, voi folosi aceas
tă ocazie pentru a lua cunoștință de 
realizările obținute și a învăța din 
experiența acumulată în construcția 
socialistă din România. Sper că și 
această vizită va reprezenta un 
aport la strângerea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre China 
și România, va putea contribui la 
salvgardarea păcii mondiale.

★
Zhao Ziyang s-a născut in 1919, in 

județul Huaxian, provincia Henan. 
A intrat in rindurile Ligii Tineretu
lui Comunist in 1932, iar in 1938 a 
devenit membru al partidului comu
nist. In timpul războiului de rezis
tență împotriva agresiunii japoneze 
a activat ca secretar județean de 
partid.

In perioada războiului de elibe
rare a fost numit secretar de comi
tet de partid la nivel de prefectură 
din regiunea revoluționară Hebei — 
Shandong — Henan, secretar ad
junct de comitet de partid din re
giunea Tongbai și secretar al comi
tetului de partid din prefectura 

. Hanyang.
După întemeierea Republicii Popu

lare Chineze, a activat ca membru 
al Comitetului Permanent și ca 
secretar general al subsecției China 
de sud a C.C. al partidului, apoi ca

MUREȘ :
în circuitul productiv — 

însemnate cantități 
de materiale refolosibile
Recuperarea si revalorificarea 

materialelor refolosibile constituie 
una din preocupările de seamă ale 
consiliilor populare din orașele si 
satele județului Mures. Astfel. în 
perioada care a trecut din acest an 
au fost recuperate si predate între
prinderii județene de specialitate 
însemnate cantităti de materiale re
folosibile. între care : 18 530 tone 
otel. 4 900 tone fontă. 355 tone cu
pru. 300 tone alamă și bronz. 250 
tone aluminiu, cauciuc, hîrtie. cio
buri din sticlă si altele. (Gheorghe 
Giurgiu).

MOINEȘTI : Un nou 
ansamblu de locuințe

La Motnești capătă contur un 
nou ansamblu de locuințe, care va 
încheia zona centrală pe artera ce 
duce spre Comănești. Este vorba 
de ansamblul „Tudor Vladimires- 
cu-3“. Pe lîngă blocurile de locu
ințe care însumează peste 400 
apartamente, noul ansamblu mai 
cuprinde o școală cu 16 săli de cla
să, spatii comerciale și de servire, 
alte obiective social-culturale și 
edilitar-gospodărești de mare im
portantă pentru localnici. Numărul 
apartamentelor construite în ultima 
vreme în orașul petroliștilor mol
doveni a ajuns la 3 700. (Gheorghe 
Baltă).

TĂȘNAD : Complex 
de agrement

în zona bazinului cu apă termală 
amenajat prin grija edililor orașu
lui Tășnad, județul Satu Mare, în
tr-un frumos decor natural, s-a dat 
in folosință un nou complex de 
agrement — Popasul Merisor. care 
dispune si de căsuțe pentru cazare. 
Tot aici s-a amenajat si o seră de 
legume, avind ca sursă de încălzire 
apa termală. (Octav Grumeza). 

pe termen lung, in ceea ce privește 
extracția de cărbune, titei si alte 
materii prime, construcția de mașini, 
echipament energetic si alte domenii 
de interes comun.

. S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri privind unele as
pecte actuale ale vieții politice in
ternaționale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășii Ion Dincă. prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Alexandru Necula. ministrul indus
triei electrotehnice. Traian Pop. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Paula Prioteasa. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Lucianu Drăguț, secretar al Consi
liului de Miniștri, consilieri si 
expert!.

Din partea chineză au luat parte 
tovarășii Lu Dong. președintele Co
mitetului de Stat pentru Economie. 
Qian Qichen. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Wang Pinqing, 
adjunct al ministrului relațiilor eco
nomice si comerțului exterior. Bao 
Tong. vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Restructurarea Sis
temului Economic. consilieri si 
experti.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul Republicii , Socialiste Româ
nia la Beijing. Angelo Miculescu. si 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București. Yu Hongliang.

tărirea șl dezvoltarea continuă a 
prieteniei, solidarității șl colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, 
a tovarășilor Hu Yaobang, D.eng 
Xiaoping, Li Xiannian. a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat a Republicii Populare Chi
neze.
★
secretar și prim-secretar al Comi
tetului de partid din provincia 
Guangdong, secretar al Comitetului 
de partid și vicepreședinte al Comi
tetului revoluționar al Regiunii au
tonome Mongolia interioară. Re
întors in provincia Guangdong, de
vine secretar și apoi prim-secretar al 
comitetului de partid, președinte al 
Comitetului revoluționar provincial 
și comisar politic al unităților din 
Guangzhou ale Armatei Populare de 
Eliberare. A fost apoi prim-secre
tar al Comitetului de partid din 
provincia Sichuan, președinte al Co
mitetului revoluționar provincial și 
prim-comisar politic al unităților din 
Chengdu ale Armatei Populare de 
Eliberare. Ulterior, a fost ales vice
președinte al Comitetului Național 
al Consiliului Consultativ Politic și 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

Zhao Ziyang a fost membru al 
celui de-al X-lea și al XI-lea Comi
tet Central și membru supleant al 
Biroului Politic al celui de-al XI-lea 
Comitet Central al P.C. Chinez.

In septembrie 1979 a fost ales 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al partidului și din 
februarie 1980 este membru al Co
mitetului Permanent al Biroului 
Politic.

In septembrie 1980, la cea de-a 
treia sesiune a celei de-a V-a le
gislaturi a Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, a fost ales 
premier al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze.

BRĂILA : Instalație eoliană
împreună cu specialiști de la 

Consiliul popular județean, Între
prinderea de gospodărie comunală 
Si locativă Brăila a construit. în 
comuna Baldovinești. o instalație 
eoliană. Ea va produce anual, fără 
a consuma practic nimic, 375 000 
kWh energie electrică. (Candiano 
Priceputu).

BAIA SPRIE : Modernizări 
în exploatările miniere

La mina din Baia Sprie din ju
dețul Maramureș se află in plină 
desfășurare un amplu program de 
modernizare a tehnologiilor si a 
utilajelor în vederea obținerii unei 
productivități înalte, a unui grad 
superior de recuperare a metalu
lui din minereu si de valorificare a 
substanțelor utile. Astfel, de la în
ceputul anului, aici s-au obtinut. 
pe seama acestei modernizări, o 
producție suplimentară de peste 70 
tone plumb. 60 tone zinc. 35 tone 
cupru în concentrate si peste 3 000 
tone pirită, iar productivitatea 
muncii a fost depășită cu 6.5 la 
sută. De subliniat este si faptul că 
aceste rezultate au fost obținute în 
condițiile reducerii cheltuielilor de 
producție cu aproape 1.5 milioane 
lei. (Gheorghe Susa).

INTORSURA BUZĂULUI :
Cabine de tractor 

moderne, funcționale
Colectivul de muncă de la între

prinderea de piese pentru tractoa
re din Intorsura Buzăului, care 
si-a realizat planul la producția- 
marfă industrială aferentă primu
lui semestru al anului în curs. îna
inte de termen, a consemnat zile- 
Ife acestea un nou succes : fabrica
rea cabinei de tractor cu numărul 
10 000. Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de aici depun eforturi sus
ținute pentru modernizarea produ
selor. pentru introducerea in fa
bricație a unor noi tipuri de cabi
ne moderne si funcționale, care vor 
intra în dotarea tractoarelor pe șe
nile. (Constantin Timaru).

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
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Cronica zilei
Miercuri seara a părăsit Capitala, 

lndreptîndu-se spre patrie, tovară
șul Egon Krenz, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Democra
te Germane, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a efectuat o vizită în tara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față ambasadorul R. D. 
Germane la București.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnică între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, a primit, 
miercuri, pe Horst Tschanter, vice
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, vicepreședinte al părții 
R. D. Germane in comisia mixtă.

în timpul întrevederii au fost re
levate posibilitățile de extindere și 
aprofundare a colaborării și coope
rării economice, de lărgire și diver
sificare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, pe baze reci
proc avantajoase.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri, ne Martjn Griiner, 
secretar de stat parlamentar la Mi
nisterul Federal al Economiei al 
R.F. Germania, președintele . părții 
vest-germane în Comisia mixtă gu

DE LA
Cetățenii care doresc să-și păs

treze economiile bănești personale 
în siguranță și cu foloase materia
le pentru ei, concretizate în do- 
bînzi în numerar, cîștiguri în bani, 
autoturisme etc., le depun spre 
păstrare la C.E.C.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția depunăto
rilor, printr-o rețea de unități răs- 
pindită în întreaga țară, instrumen
te de economisire variate care sa
tisfac preferințele și dorințele cele 
mai diverse ale cetățenilor de toa
te vîrstele, asigurindu-se, totodată, 
o servire operativă și plină de so
licitudine a cetățenilor care apelea
ză la serviciile C.E.C.

In același timp, prin măsurile 
luate s-a asigurat apropierea ser
virii depunătorilor, atît de domici
liul, cit și de locul de muncă al 
acestora, dezvoltîndu-se în mod 
permanent rețeaua de . unități 
C.E.C. amplasate la orașe și la 
sate.

în prezent, rețeaua operativă 
C.E.C. cuprinde 10 985 unități pro
prii și mandatare existente in ora
șe, sate, întreprinderi, platforme 
industriale, I.A.S., C.A.P., instituții 
precum și in stațiuni balneoclima
terice și de odihnă, din care 4 434 
unități poștale și cooperative de

BULETIN RUTIER
Inioimatii de la Inspectoratul General al Miliției —

Direcția 
A acționa preventiv, civilizat

In aceste zile, pe arterele care duc 
spre Litoral și spre alte zone turis
tice ale țării se înregistrează un nu
măr sporit de autoturisme, motoci
clete, biciclete. Se circulă mai in
tens și in interiorul localităților 
pentru satisfacerea cerințelor de 
transporturi auto ale industriei, con
strucțiilor și comerțului. Cei mai 
mulți dintre cei aflați la volan dau 
dovadă de conduită rutieră disci
plinată, preventivă, de care depinde 
atît propria siguranță de deplasare 
pe drumurile publice, cit și a celor
lalți parteneri de trafic.

Zilnic, conducătorii auto care ac
ționează preventiv, cu atenție, pru
dență și precauție, cu viteză ponde
rată, potrivit principiului „ferește-te 
și pentru alții", contribuie, efectiv, 
la protejarea și apărarea de peri
colul accidentelor a unor parteneri 
de drum imprudenți, neatenți. Două 
exemple sînt edificatoare : la Cra
iova, pe Calea București, apropiin- 
du-se cu viteză redusă de un auto
buz oprit în stație, conducătorul au
toturismului 3—DJ—209 a izbutit să 
evite lovirea unui pieton imprudent 
angajat riscant în traversare prin 
spatele mijlocului de transport ; pe 
o șosea din județul Argeș, șoferul 
autobuzului 31—AG—615, încărcat cu 
călători, a observat ivirea unei de
fecțiuni la sistemul de direcție. Da
torită însă vitezei moderate cu care 
circula, stăpînirii de sine și price
perii în manevrarea autovehiculului, 
el a reușit să se mențină pe di
recția de mers și, pînă la urmă, să 
oprească în condiții de siguranță, nici 
unul dintre pasageri nefiind vătă
mat.

Oboseala la volan
O dată cu intensificarea circulației 

rutiere estivale, au început să apară 
și conducători auto care se avîntă 

BACĂU. ..Primăvara tinerelor 
talente" — asa s-a intitulat con
cursul interiudetean de muzică 
populară, ușoară si poezie patrioti
că desfășurat timp de 3 zile la 
Bacău. Aflată la cea de-a 6-a edi
ție. această prestigioasă manifesta
re cultural-artistică a întrunit în 
orașul de oe malul Bistriței un 
mare număr de tineri interoreti. 
compozitori, ooeti din mai multe 
iudete ale tării. Spectacolele dedi
cate colectivelor de muncă frun
tașe in întrecerea socialistă s-au 
bucurat de participarea unui nu
meros public. (Gheorghe Baltă).

DOLJ. La Craiova a avut loc o 
dezbatere cu tema „Locul și rolul 
tinerei generații în înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială și culturală a patriei". 
Organizată de Comitetul județean 
Dolj al U.T.C. și filiala Dolj a 
centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, la această ma

vernamentală de colaborare economi
că. industrială si tehnică intre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Federală Gerițania.

In cadrul întrevederii, au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea cooperării economice româno— 
vest-germane. adincirea colaborării 
tehnico-știintifice în domenii de in
teres comun, lărgirea si diver
sificarea schimburilor comerciale bi
laterale.

în aceeași zi. oaspetele vest-ger- 
man a avut o întrevedere cu Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

Miercuri s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a XIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică, industrială si 
tehnică intre Republica Socialistă 
România si Republica Federală Ger
mania.

Cu acest prilej, președinții celor 
două părți în comisie. Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Martin Griiner. secretar de stat 
parlamentar la Ministerul Federal al 
Economiei al R.F. Germania, au 
semnat protocolul sesiunii, in care 
sînt consemnate noi acțiuni si mă
suri menite să conducă la amplifi
carea conlucrării economice, indus
triale si tehnice româno—vest-germa
ne. atît ne olan bilateral, cit si oe 
terte niete. la creșterea schimburilor 
reciproce de mărfuri.

La întrevedere si la lucrările se
siunii au fost prezenți ambasadorul 
României la Bonn si ambasadorul 
R.F.G. la București.

(Agerpres)

C. E. C.
credit care sînt autorizate să efec
tueze operații C.E.C.

Venind în întîmpinarea cerințe
lor populației, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă prioritate 
înființării de noi unități C.E.C. în 
marile cartiere ale orașelor, care 
concentrează un număr însemnat 
de oameni ai muncii. De asemenea, 
s-au înființat numeroase ghișee și 
puncte de servire chiar la locul de 
muncă al depunătorilor, în felul 
acesta fiind evitată deplasarea 
acestora în vederea efectuării de 
operații C.E.C. Consecința firească 
a dezvoltării activității C.E.C. in 
unitățile unde își desfășoară munca 
depunătorii este creșterea volumu
lui operațiilor fără numerar, în
deosebi a depunătorilor pe bază de 
consimțămînt scris prin virament, 
modalitate practică și eficientă de 
păstrare și sporire a economiilor 
bănești personale.

Prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți C.E.C., organizarea corespun
zătoare a activității de ghișeu, 
funcționarea unităților C.E.C.' pe 
baza unui program adecvat, precum 
și o exigentă pregătire politico- 
profesională a personalului, se asi
gură reducerea permanentă a 
timpului de efectuare a tuturor 
operațiilor la C.E.C.

circulație
în parcurgerea a sute de kilometri 
fără oprire, străbătînd țara de la un 
colț la altul, „non-stop“, chipurile 
pentru a ajunge cu citeva minute 
mai repede pe Litoral sau într-o sta
țiune montană. Agenții de circulație 
aflați pe traseele ce duc spre țăr
mul mării au fost nevoiți să-i 
oprească și să-i îndemne la odihnă 
pe unii automobiliști plecați de la 
Satu Mare, Suceava sau Reșița, care 
rulau neîntrerupt de mai multe ore, 
neoprindu-se nici măcar după căde
rea serii. In județul Arad, un auto
mobilist bihorean, care se întorcea 
dintr-o astfel de deplasare lungă, a 
fost învins de oboseală, adormind la 
volan. Autoturismul s-a izbit violent 
de o cisternă ce venea din sens 
opus și trei oameni și-au pier
dut viața. Conducerea auto sub 
influența oboselii excesive trebuie 
evitată cu desăvîrșire. In județul 
Brașov, șoferul de pe autoduba 31— 
GL—186, conducînd fără nici o opri
re ore în șir, n-a rezistat somnului 
și s-a trezit lovindu-se de un pom. 
Din fericire, s-a ales doar cu spai
ma și avarierea autovehiculului.

Se recomandă tuturor conducători
lor auto o atenție sporită și pe por
țiunile de șosea mai puțin circu
late. Chiar dacă intensitatea traficu
lui este, la un moment dat, mai 
redusă, excesul de viteză sau „tă
ierea" curbelor pot genera conse
cințe dintre cele mai grave.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 IULIE 1986

Extragerea I : 11 25 45 24 35 31.
Extragerea a II-a : 20 40 4 34 9 3.

CARNET CULTURAL

nifestare au participat, cu referate 
și comunicări, activiști de partid 
și de stat, cercetători, cadre didac
tice din mai multe orașe ale țării, 
printre care București, Timișoara, 
Iași, Brașov, Ploiești și Craiova. 
(Nicolae Băbălău).

OLT. Recent, la Caracal, a avut 
loc. pe parcursul a două zile, o fru
moasă manifestare cultural-artisti
că. devenită tradițională în iudetul 
Olt. respectiv. în localitatea men
ționată. Este vorba de concursul 
interiudetean ..Călușul românesc". 
Organizat de comitetul județean de 
cultură si educație socialistă, la 
această a XVII-a ediție au parti
cipat 56 formații de călușari, călu
șeii sî căiuti din 21 de iudete. în

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole vă adre
sez calde felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a exprima Convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România și Mongolia, dintre popoarele român și 
mongol se vor dezvolta și amplifica continuu, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării in lume.

Vă doresc multă sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră 
de înaltă răspundere, consacrată prosperității Mongoliei socialiste, transpu
nerii în viață a hotărîrilor Congresului al XIX-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

. Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului Dumaaghiin Sodnom, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
o telegramă prin care îl adresează, 
cu prilejul reînvestirii sale în aceas
tă funcție, calde felicitări și urări 
de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni ce i-a fost încredințată. In 
telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de colaborare dintre gu
vernele celor două țări se vor dez
volta și diversifica continuu, în inte
resul popoarelor român și mongol 
prietene.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea tovarășului 
Gheorghi Atanasov, prin care ii mul
țumește pentru felicitările adresate 
cu prilejul realegerii sale în funcția 
de președinte al Consiliului de Mi

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 iulie, ora 21 — 6 iulie, ora 
21. în țară : Vremea va deveni predo
minant frumoasă, in toate regiunile 
țării, iar cerul va fi variabil. Ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice,

Oameni mereu tineri
(Urmare din pag. I)
n-am putut să nu constat că in 
timpul scurs de la despărțire im- 
bătriniseră mai puțin decit noi, 
foștii lor elevi. Bineînțeles că exis
tă o explicație logică a acestui 
miracol : spre deosebire de noi, 
care la absolvirea liceului aveam 
trăsăturile încă neformate, copilă
rești, ei erau deja oameni maturi, 
cu înfățișarea definită, astfel incit 
intervalul de timp care a trecut de 
atunci nu i-a modificat prea mult. 
Dar există și un sens simbolic, și 
anume acela că ei, profesorii, nu 
imbătrinesc niciodată, păstrați me
reu in conștiințele a noi și noi 
generații de tineri.

Am ajuns, astfel, la aspectul pe 
care țineam să-l evidențiez. Ani
versarea absolvirii liceului oferă 
prilejul de a înțelege cit de mult 
au contat acești oameni in bio
grafia fiecărui elev. Aparent poți 
uita de ei, ii poți considera parcă 
aparținind unei perioade depășite. 
Dar, reintîlnindu-i, iți dai repede 
seama că, in mare măsură, modul 
de a fi li se datorează. Ii imiți, 
involuntar, in multe privințe — 
chiar și pe cei pe care, elev fiind, 
i-ai contestat — și îi păstrezi in

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Proba feminină de 

1 500 m din cadrul concursului inter
național de atletism de la Stockholm, 
contînd pentru „Marele Premiu — 
I.A.A.F.", a fost cîștigată de ro
mânca Maricica Puică, înregistrată 
cu timpul de 4’00”38/100. Pe locurile 
următoare : Elly van Hulst (Olanda) 
— 4’04”32/100, Cornelia Buerki (Elve
ția) — 4’05”06/100, Sue Addison
(S.U.A.) — 4’05”73/100, Wendy Sly
(Anglia) — 4’06”74/100, Ulrike Bruns 
(R.D. Germană) — 4’07”32/100, Brit 
McRoberts (Canada) — 4’07”67/100 
și Mary Knisley (S.U.A.) 4’09”35/100. 
th cursa masculină de 800 m, ame
ricanul Johnny Gray (cu l’43”85/100) 
l-a întrecut pe recordmanul mondial 
al probei, englezul Sebastian Coe, 
situat pe locul doi (l’14”17/100). La 
5 000 m a terminat învingător maro
canul Said Aouita, cu 13T9”40/100, 
iar în proba de săritură în înălți
me pe primul loc s-a clasat sovie
ticul Igor Paklin — 2,34 m.

HANDBAL • Selecționata femini
nă de handbal a R. P. Chineze și-a 
încheiat turneul în tara noastră. Din 
cele patru meciuri susținute, selec
ționata R. P. Chineze a cîștigat două 
(33—29 cu Chimistul Rm. Vîlcea și 
28—27 cu Mureșul Imatex Tg. Mu
reș) și a pierdut două (24—32 cu se
lecționata divizionară a României și 
21—26 cu campioana tării. Știința 
Bacău).

FOTBAL • Tradiționalul trofeu 
„Balonul de aur", ce răsplătește pe 
cel mai valoros jucător al Campio
natului mondial de fotbal, a fost 
atribuit argentinianului Diego Ma
radona, cu 2 564 puncte. Pe locurile 
următoare au fost clasați Harald 
Schumacher (R.F. Germania) — 344 

trunind peste 1 500 de artiști ama
tori. întrecerea a situat De prime
le locuri formații de călușari din 
localitățile Dobrun. Vilcele. Colo- 
nesti — iudetul Olt. din Geoagiu — 
județul Hunedoara si formații con
stituite ne lingă mari întreDrinderi 
industriale din Alexandria (I.P.T.E.) 
și „23 August" București. (Mihai 
Grigoroșcuță).

SĂLAJ. în comuna Gilgău ne 
Someș s-a desfășurat o amplă ma
nifestare politico-educativă și cul
tural-artistică prilejuită de sărbă
torirea a 175 de ani de atestare do
cumentară a învățămîntului de stat 
din localitate. Serbarea s-a consti
tuit și într-un prilej pentru o re- 
întîlnire a tuturor fiilor satului și 

niștri al Republicii Populare Bulga
ria. In telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie ro- 
mâno-bulgare vor continua să ,se 
extindă, la aceasta contribuind în 
mod activ guvernele celor două țări.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a primit o 
telegramă din partea tovarășului 
Branko Mikulicl, prin care ii mul
țumește pentru felicitările adresate 
cu prilejul desemnării sale în func
ția de președinte al Consiliului 
Executiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia. Se 
exprimă, totodată, convingerea că 
relațiile prietenești și de bună ve
cinătate. precum și colaborarea din
tre Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia și ' Republica Socialistă 
România se vor dezvolta in conti
nuare cu succes. în Interesul popoa
relor celor două țări, al cooperării 
internaționale și păcii în lume.

vor cădea în zonele deluroase șl de 
munte și izolat în restul teritoriului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
8 șî 18 grade, iar maximele între 20 și 
30 grade, mai ridicate în a doua parte 
a intervalului. în București : Vremea 
va fi predominant frumoasă, iar cerul 
variabil. Ploi de scurtă durată, în
deosebi după-amiaza. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 16 
grade, iar maximele între 26 șl 29 gra
de. Dimineața ceață slabă.

minte ca pe un model, poate pen
tru tot restul vieții. Cind deschizi 
o carte scrisă in frumoasa limbă 
română ai un sentiment sărbă
toresc, așa cum ai văzut, in 
anii de școală, la profesoara de 
română. Cind vrei să apreciezi dacă 
un om este inteligent, iei in consi
derare raționalismul său, absența 
oricărei mistici, in felul in care 
proceda — să spunem — profe
soara de matematică. Cind inten
ționezi să arăți sigur de tine, au
toritar, il imiți pe profesorul de 
istorie. Sau pe un alt profesor. 
Cind iți propui să lucrezi conștiin
cios. adopți atitudinea pedantă și 
ușor ironică a altui profesor de 
română. Cind vrei să fii... frumos, 
pășești energic și elastic ca pro
fesorul de sport.

Așa se face că, privindu-i pe 
foștii profesori, te înțelegi mai bine 
pe tine. Și iți dai seama că nu exa
gerează cei care socotesc meseria 
de pedagog o înaltă menire, din 
moment ce de ea depinde însuși 
peisajul uman al unei țări. Ceea ce 
construiesc ei, profesorii, asemenea 
unor meșteri Manole ai spiritului, 
poate nu se observă imediat, dar 
are cel puțin aceeași măreție ca un 
baraj sau un viaduct.

puncte, Preben Elkjaer-Larsen (Da
nemarca) 236 puncte, Jean Marie 
Pfaff (Belgia), Michel Platini (Fran
ța) — cite 224 puncte, Gary Lineker 
(Anglia) — 200 puncte, Manuel
Amoros (Franța) — 168 puncțp.
Emilio Butragueno (Spania) — 156 
puncte etc. La anchetă au participat 
920 de ziariști din cei prezenți la în
trecerile „El Mundialului" mexican. 
• La actuala ediție a Campionatu
lui mondial a fost stabilit un nou 
record de public : la cele 52 de par
tide disputate au fost prezenți în 
tribune 2 441 731 de spectatori, cu 
peste 500 000 mal mult decit la edi
ția prqced^ntă. • Presa vest-germa- 
nă a primit cu sportivitate înfrân
gerea formației R.F. Germania în 
finala disputată în compania echipei 
Argentinei. Astfel, sub titlul „Păcat", 
ziarul „Expres" din Koln arată : 
„Fotbaliștii noștri au luptat admira
bil, dar Argentina a fost prea pu
ternică. Oricum, formația noastră 
își merită titlul de vicecampioană a 
lumii". „Meciul a fost fierbinte, dar 
dușul rece" — titrează „Bonner 
Rundschau“din Bonn.

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motocros la clasa 250 cmc a 
programat în localitatea elvețiană 
Zotenturm un concurs, cîștigat de 
francezul Jacky Vlmond („Yamaha"), 
învingător in ambele manșe dispu
tate. In clasamentul general, după 
18 probe, conduce Vlmond (264 
puncte), urmat de italianul Michele 
Rinaldi (211 puncte).

BASCHET. In prima zi a turneu
lui internațional masculin de baschet 
de la Lyon : S.U.A.—Uruguay 98—88 
(47—45), Argentina—Franța 82—81 
(38—40).

s-a încheiat cu un bogat program 
cultural-artistic. (Eugen Teglaș).

PRAHOVA. In aceste zile se des
fășoară în frumoasa stațiune Slănic 
Prahova cea de-a VII-a ediție a 
stagiunii de vară a teatrelor podu- 
lare si muncitorești, la care parti
cipă formații din județele Vrancea, 
Vaslui. Olt. Sibiu, municipiul Bucu
rești si Prahova. Cu acest prilej, va 
avea loc si o întîlnire de lucru cu 
directorii teatrelor populare si 
muncitorești din tară. (Ioan Mari
nescu). t

BOTOȘANI. La secția de artă a 
Muzeului județean Botoșani s-a 
deschis o expoziție care reunește 
cele mai valoroase lucrări prezen
tate în cadrul ediției a.XI-a a „Sa
lonului interjudețean al artelor 
plastice naive". Expun 30 de crea
tori populari din 10 județe ale țării. 
(Silvestri Ailenei).
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! I ™ 1 Initiative $i demersuri constructive ale României
INTERNAȚIONAL . .

ai păcii , socia is e pen ru in ap uirea dezarmam j

Uniunea Sovietică se pronunță pentru 
măsuri concrete de dezarmare reciprocă 
O cuvintara a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.,

Mihail Gorbaciov

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

2. Sarcina centrală și fundamentală 
-dezarmarea nucleară

„Armele nucleare constituie un grav pericol pentru securita
tea și independența popoarelor, pentru însăși existența vieții pe 
planeta noastră. De aceea trebuie să se renunțe la aceste arme! 
România consideră că nu menținerea și dezvoltarea armelor 
nucleare este calea reală spre securitate, ci distrugerea lor, trece
rea la o politică reală de dezarmare, de pace, de colaborare egală 
între toate națiunile lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU
In cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. ol 

P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentînd, cu cla
ritate și realism, principalele direcții spre a căror în
făptuire, în concepția României, este necesar să-și foca
lizeze atenția și eforturile toate statele și popoarele, a 
pus din nou accentul deosebit pe cerința arzătoare, în 
actualele împrejurări internaționale, a dezarmării, în 
primul rind nucleare, ca factor de importanță pri
mordială pentru salvgardarea vieții, a civilizației pe 
planeta noastră.

Aceasta este o poziție constantă, statornică a întregii 
activități internaționale a partidului și statului nostru, 
încă la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment de 
capitală însemnătate în viața patriei, de la care 
se vor împlini, in curînd, 21 de ani, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Tara noastră militează 
pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării, pentru crearea de zone denuclearizate, pentru 
interzicerea necondiționată a folosirii armelor atomice și 
distrugerea totală a stocurilor existente."

în acest spirit a acționat consecvent România în în
treaga perioadă ce a trecut de atunci, mărturie grăitoa

re fiind multiplele demersuri și inițiative constructive care 
au făcut ca numele României, al președintelui ei să fie 
indisolubil asociate, in conștiința contemporaneității, cu 
lupta dîrză, necurmată pentru înlăturarea amenințării 
distrugerii nucleare.

Expresie a înaltei responsabilități față de soarta pro
priului popor, a tuturor popoarelor globului, glasul 
României socialiste, al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pune în lumină marele adevăr că, mai mult ca oricînd, 
problema fundamentală a epocii contemporane este 
aceea de a face totul pentru a feri umanitatea de fla
gelul unui pustiitor conflict nuclear, a asigura supravie
țuirea și dezvoltarea în pace și colaborare a întregii 
omeniri. Este un imperativ reafirmat în repetate rînduri de 
secretarul general al partidului, preșdintele Republicii, 
întru totul corespunzător realităților de astăzi, cînd, din 
păcate, asistăm la evoluții nu în spiritul obiectivelor 
pentru care Organizația Națiunilor Unite a proclamat 
1986 drept An Internațional al Păcii, ci, dimpotrivă, con
trare unor asemenea obiective, ca și așteptărilor legi
time ale popoarelor.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la uzinele ..Karol Swier- 
czewski", din Varșovia, Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. s-a referit la unele pro
bleme ale situației internaționale. El 
a arătat. că. astăzi, la orizontul po
litic se conturează clar pericolul nu
clear. Este important, a spus el. ca 
lumea să fie conștientă că mai multe 
arme nu înseamnă în prezent mai 
multă securitate, ci mai putină. Un 
război nuclear global nu poate fi 
continuarea unei politici raționale, 
căci el va pune capăt vieții și deci 
oricărei politici. Iată de ce noi pro
punem atît de insistent să începem 
dezarmarea pe baze reciproce. Lan
săm guvernelor occidentale chemarea 
să se oprească la limita dincolo de 
care cursa înarmărilor poate scăpa 
de sub control.

Zilele trecute — a spus vorbitorul 
— glasul statelor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia s-a 
făcut din nou auzit cu tărie. După 
complexul de măsuri referitoare la 
Încetarea experiențelor nucleare, re
ducerea și lichidarea armelor de 
distrugere în masă, noi am propus 
un plan concret de reducere a ar
melor convenționale și a forțelor ar
mate in Europa.

Vorbind, recent, la Glassboro, pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
recunoscut, deși nu fără rețiheri. se
riozitatea noilor propqneri formulate 
de noi privind reducerea armamen
telor nucleare. El a declarat că acum 
poate interveni un punct de cotitură 
în eforturile îndreptate spre conso
lidarea securității și păcii în întrea
ga lume și, în acest context, a ridi
cat din nou problema unei întîlniri 
sovieto-americane la nivel înalt. Nu 
vom face decit să salutăm o atitu
dine mai serioasă și mai responsa
bilă a Washingtonului în problemele 
dezarmării.

Recent — a arătat M. Gorbaciov — 
l-am trimis președintelui o scrisoare 
continînd propuneri concrete în le
gătură cu modul în care situația 
poate fi scoasă din impas. în legă
tură cu modul în care se poate în
cepe. în sfirșit. lichidarea munților 
de arme. Sperăm — a arătat. în în
cheiere. secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — că Administrația ameri
cană se va alătura inițiativelor 
noastre, va face posibilă o întilnire 
și elaborarea unor înțelegeri pe care 
popoarele Europei și ale întregii 
lumi le așteaptă cu speranță.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — I. 
Dumitrașcu transmite : în cea de-a 
patra zi a lucrărilor Congresului al 
X-lea al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez au continuat discuțiile pe 
marginea Raportului Comitetului 
Central, Raportului Consiliului de 
Miniștri cu privire la direcțiile dez
voltării economico-sociale a Poloniei 
în perioada 1986—1990 și pină în 
1995, a celorlalte documente prezen
tate forumului comuniștilor polo
nezi.

Au fost relevate împlinirile șl nea
junsurile în diverse domenii, fiind 
făcute, totodată, sugestii și propu
neri concrete care să poată duce la 
ridicarea activității partidului pe o 
treaptă calitativ superioară. Delega
ții au subliniat necesitatea asigură
rii premiselor pentru dezvoltarea

în ritm susținut a industriei și agri
culturii. a celorlalte sectoare, ca și 
a folosirii la parametri superiori a 
întregului potențial material și uman 
de care dispune Polonia, realizării 
de economii importante de materii 
prime și materiale. Mulți vorbitori 
s-au referit la rolul școlii în pregă
tirea tinerei generații pentru muncă 
și viață, la participarea tinerilor la 
efortul general de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, în prezent și 
în perspectiva următorilor 15 ani. 
A fost subliniată, de asemenea, im
portanța colaborării economice și a 
schimburilor comerciale cu alte țări, 
în vederea soluționării problemelor 
cu care este confruntată economia 
poloneză.

Lucrările congresului continuă.

PARIS

Manifestări culturale dedicate României

IN CADRUL SESIUNII DE URGENTA A CONSILIULUI

DE SECURITATE AL O.N.U.

Fermă dezaprobare a sprijinului acordat 
de S.U.A. contrarevoluționarilor din Nicaragua

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 
s-au desfășurat, sub auspiciile 

■„Uniunii Latine", in colaborare cu 
ambasada română, o suită de ma
nifestări culturale românești.

La casa de cultură „Latina" a. 
avut loc o „Seară românească". In 
cadrul manifestării, asistenta a vi
zitat o expoziție de carte in care, 
la loc de frunte, se aflau volume 
consacrate personalității și activită
ții președintelui Nicolae Ceaușescu 
editate in Franța, precum și o ex
poziție infățișind imagini din 
România contemporană.

în alocuțiunea rostită cu atest 
prilej, Philippe Rossillon, secretar 
general al „Uniunii Latine", a 
evocat aspecte semnificative din 
istoria României, evidențiind latini
tatea poporului român, vocația și 
lupta sa multiseculară pentru inde
pendență și suveranitate națională.

A luat cuvintul, de asemenea, 
ambasadorul României la Paris, 
Gheorghe Tache.

La cinematograful „Latina" a avut 
loc „Săptămâna filmului românesc", 
in cadrul căreia au fost prezentate 
producții ale cinematografiei con
temporane din tara noastră.

Armele nucleare — cea 
mai mare primejdie. In con* 
cepția partidului și statului nostru, 
necesitatea eliminării armelor nu
cleare — ca parte componentă cen
trală a unui program complex de 
dezarmare, ca un pas hotăritor pe 
calea dezarmării generale și totale 
— este impusă de o seamă de 
factori.

In primul rind, existența si proli
ferarea armelor nucleare a produs o 
schimbare radicală a modului în care 
se pune problema războiului ; un 
conflict mondial s-ar transforma in 
mod inevitabil intr-un război atomic, 
cu consecințe catastrofale. Potrivit 
estimărilor minimale ale specialiști
lor. un duel nuclear, care ar antre
na numai a patra parte din arsena
lele nucleare, ar provoca instanta
neu pierderi umane cifrate la 1 mi
liard de morți și tot atîția grav ră
niți. în același timp, schimbările ce 
se vor produce in clima terestră, in
trate în vocabularul specialiștilor 
sub denumirea de „iarnă nucleară", 
ca și persistența fenomenelor de ra
dioactivitate vor determina practic 
exterminarea lentă, dar sigură, a 
supraviețuitorilor, vor face imposibi
lă continuarea civilizației umane ; 
nu este exclusă chiar dispariția ori
căror forme de viată pe Pămint.

în al doilea rind, pentru . oricine 
este clar că suprainarmarea nuclea
ră. precizia crescîndă a loviturilor 
prin folosirea celor mai moderne 
mijloace, imposibilitatea asigurării 
unor măsuri certe de apărare vor 
face ca in urma unui conflict nu
clear să nu mai existe nici învinși, 
nici învingători. Fără îndoială, din 
acest punct de vedere, un eventual 
război nuclear ar fi și ultimul care 
l-ar cunoaște omenirea 1 Pe plan in
ternational. recunoașterea si însu
șirea acestui argument trebuie să 
conducă, in mod realist, la promo
varea unor acțiuni susceptibile de a 
scoate in afara legilor întreaga 
panoplie a armelor nucleare.

Un obiectiv complex, dar 
pe deplin realizabil. Desigur> 
lichidarea definitivă a armelor nu
cleare este un obiectiv grandios, dar 
care, evident, nu poate fi transpus 
în viață de pe o zi pe alta. Româ
nia socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, luînd în consi
derare complexitatea problemelor 
legate de eliminarea armamentului 
nuclear, concep dezarmarea nu
cleară ca un proces in continuă des
fășurare, menit să aibă loc în etape, 
care ar putea începe prin măsuri

simple, pe deplin realizabile. în 
abordarea acestei probleme, tara 
noastră pornește de la faptul că sint 
în cauză multiple aspecte care se 
întrepătrund, cu profunde implicații 
de natură militară, politică și eco
nomică, cu interese de mare diversi
tate în ceea ce privește securitatea 
și raporturile internaționale — toate 
influentiiid. într-o măsură mai mică 
sau mai mare, realizarea unor pași pe 
calea dezarmării nucleare. într-un 
asemenea context, se impune maxi
mă receptivitate față de toate ini
țiativele, analizarea cu deosebită 
grijă a tuturor propunerilor avansate.

Este bine cunoscut în acest sens 
faptul că România a salutat și sus
ține cu toată hotărîrea propunerile 
prezentate, la 15 ianuarie a.c., da 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
privind trecerea la înfăptuirea unui 
program de dezarmare nucleară, în 
mai multe etape, pină în anul 2000. 
Aceste propuneri, împreună cu cele 
avansate cu prilejul recentei Consfă
tuiri a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care — așa cum 
Bpunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— se completează în mod corespun
zător, deschid perspectiva reală, pen
tru prima dată, de a se trece la 
dezarmare, la eliminarea completă a 
războaielor din viața omenirii. Tot
odată, în opinia țării noastre, în ve
derea atingerii obiectivelor de dezar
mare nucleară, trebuie luate în con
siderare și propunerile altor state în 
vederea desfășurării negocierilor și 
realizarea unor acorduri corespun
zătoare.

După cum se știe. România socia
listă, care a acordat și acordă pro
blematicii dezarmării nucleare un 
loc prioritar în cadrul preocupărilor 
statornice vizînd făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, o lume 
mai bună și mai dreaptă, se pronun
ță pentru elaborarea unui program 
realist, menit să ducă la înlăturarea 
completă a tuturor armelor de dis
trugere în masă.

Propuneri constructive, în 
consens cu interesele su
preme ale păcii. Obiectivul fi
nal al inițiativelor României socia
liste. al demersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu In domeniul 
dezarmării nucleare îl reprezintă 
oprirea producției, experimentării și 
amplasării de noi arme atomice, li
chidarea celor existente. Fină la atin
gerea acestui tel vital ar putea fi. 
desigur, înfăptuite și alte măsuri de 
natură să stimuleze avansarea pe

acest drum. Astfel, în viziunea țării 
noastre, pornind de la situația gravă 
creată în Europa, unde se află 
cea mai puternică concentrare de 
arme nucleare, se impune sistarea 
imediată a instalării de noi rachete 
atomice, stabilirea unui termen-limi- 
ță pentru eliminarea celor existente. 
O asemenea măsură ar contribui la 
înseninarea climatului politic, la 
sporirea încrederii și colaborării, ar 
crea condițiile pentru adoptarea unor 
hotărîri similare și în alte regiuni 
ale lumii.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
un rol pozitiv în direcția dezarmării 
nucleare l-ar avea sistarea experien
țelor cu noi arme atomice. Este bine 
cunoscut faptul că testarea de noi 
armamente nucleare nu reprezintă 
un scop . în sine, ci o parte compo
nentă a unuia și aceluiași proces ex
trem de periculos, care vizează per
fectionarea acestor armamente, creș
terea potențialului lor distructiv. 
Incontestabil. încetarea de către toa
te puterile nucleare a oricăror ex
periențe cu arme atomice. încheierea 
unui acord in această privință ar 
putea constitui primul act ce se im
pune a fi realizat în Anul Internă"’ 
tional al Păcii, o demonstrație eloc
ventă a concordantei între vorbe si 
fanta.

Propunînd acțiuni concrete. în mă
sură să elimine arsenalele nucleare, 
tara noastră se ridică, totodată, cu 
hotărî re împotriva proiectelor de 
militarizare a spațiului cosmic, pen
tru a face din Cosmos un spațiu al 
colaborării rodnice, nu al confruntă
rilor militare.

Acestea sînt doar eîteva din nu
meroasele initiative si demersuri ale 
României socialiste privind dezar
marea nucleară, ca parte» integrantă 
a unui program complex de dezar
mare. care să aibă in vedere si ar
mele chimice, ca si cele conventio
nale. precum si cheltuielile militare. 
Sint propuneri izvorîte din necesi
tatea absolută a supraviețuirii. în 
numele acestui obiectiv suprem, 
România, poporul român, prin glasul 
celui mai autorizat reprezentant al 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresează chemarea fierbinte tuturor 
statelor, tuturor popoarelor de a-și 
uni eforturile pentru edificarea unui 
viitor de pace, ferit de spectrul răz
boaielor pustiitoare, Anul Internațio
nal al Păcii constituind, în acest 
context, cadrul generos al unor ac
țiuni tot mai viguroase și energice, 
pentru apărarea dreptului la viață, 
demnitate și progres.

Ioan TIMOFTE

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a reunit în sesiune de urgență la 
cererea Republicii Nicaragua pentru 
a examina situația creată prin re
centa decizie a Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. de a 
acorda un ajutor economic și militar 
în valoare de 100 milioane de dolari 
elementelor contrarevoluționare anti- 
sandiniste.

în discursul său, ministrul nicara
guan de externe, Miguel d’Escoto, a 
condamnat cu fermitate hotărîrea fo
rului legislativ american, arătind că 
aceasta va submina serios eforturile 
de pace în America Centrală depuse 
de țările membre ale „Grupului de 
la Contadora" și de O.N.U. Vorbi
torul a arătat că poporul .nicaraguan 
este decis să-și apere independența 
și a apreciat că singura cale de evi
tare a agravării situației" o repre
zintă angajarea intre S.U.A. și Nica
ragua a unui dialog politic direct.

Reprezentantul Venezuelei — țară 
care alături de Columbia. Mexic si 
Panama face parte din „Grupul de 
la Contadora" — a subliniat că de
cizia S.U.A. dăunează eforturilor a- 
cestor state de promovare a unei so
luții politice, negociate, în proble
mele existente in America Centrală 
și a arătat că noua măsură întreprin
să de guvernul Statelor Unite este 
contrară principiilor și normelor 
dreptului și legalității Internațio
nale.

Vorbind din partea statelor parti
cipante la mișcarea de nealiniere, 
reprezentantul Indiei a evidențiat că 
ajutorul acordat de guvernul ameri
can elementelor contrarevoluționare 
periclitează grav pacea și securitatea 
în regiune și a cerut tuturor state
lor membre ale O.N.U. să sprijine 
activ eforturile de pace întreprinse 
de „Grupul de la Contadora". Vorbi
torul a reiterat solidaritatea fermă a

țărilor nealiniate cu Republica Nica
ragua-și a adresat un apel O.N.U. și 
comunității internaționale să acorde 
întregul sprijin poporului nicaraguan 
în lupta sa pentru apărarea suvera
nității și integrității teritoriale a țării 
sale.

Reprezentantul Statelor Unite a în
cercat, în discursul său, să justifice 
politica tării sale de amestec in tre
burile interne ale Republicii Nicara
gua. politică ce este respinsă, după 
cum se știe, de o mare parte a opi
niei publice americane și de majori
tatea covîrșitoare a statelor membre 
ale O.N.U.

CANBERRA. — Ministrul de ex
terne al Australiei. Bill Hayden, a 
criticat hotărîrea forului legislativ al 
S.U.A. de a acorda 100 milioane de 
dolari pentru ajutorarea elemente
lor contrarevoluționare antisandinis- 
te. Arătînd, în cadrul unei confe
rințe de presă, că guvernul sandinist 
din Nicaragua a fost ales si se 
bucură de sprijinul populației, șeful 
diplomației australiene a atras aten
ția că încurajarea elementelor con
trarevoluționare „ridică probleme 
serioase, de principiu, in legătură cu 
modul de desfășurare a relațiilor 
între state suverane".

CARACAS. — „-“Grupul de la Con
tadora» și-a încheiat o etapă impor
tantă a procesului său de mediere 
privind soluționarea pe căi politico
diplomatice, prin negocieri, a stării 
confiictuale din America Centrală" 
— a declarat. Ia Caracas, ministrul 
venezuelean al relațiilor externe, Si
mon Âlberto Consalvi, transmite 
agenția I.P.S. „Revine acum guver
nelor țărilor din regiune sarcina să 
adopte măsuri pentru realizarea in 
fapt a acordului de pace propus de 
«Grupul de la Contadora»" — a ară
tat el.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 65-A ANIVERSĂRI

A CREĂRII P.C. CHINEZ

Adunarea festivă de la Beijing
BEIJING 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul marcării celei de-a 65-a aniver
sări a creării Partidului Comunist 
Chinez, in Sala Mare a Poporului, 
din Beijing, a avut loc o adunare 
festivă — relatează agenția China

Nouă. Au luat parte membri ai con
ducerii P.C. Chinez, ai guvernului, 
militari, peste 20 000 de veterani ai 
partidului. în încheierea adunării a 
fost prezentat un spectacol.

„Dialogul — bază universală a păcii"
Reuniunea internațională de la Roma

ROMA 2 (Agerpres). — Sub devi
za „Dialogul — bază universală a 
păcii", la Roma s-au deschis miercuri 
lucrările unei reuniuni internaționa
le la care participă delegați din a- 
proximativ 75 de țări. Printre parti
cipant se numără secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
și alte personalități politice. La reu
niune vor fi examinate o serie de 
probleme importante ale lumii con
temporane, între care oprirea cursei

înarmărilor și realizarea de progre
se pe calea dezarmării, reluarea des
tinderii. dezvoltarea cooperării din
tre state, îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest, reluarea dialogului Nord- 
Sud, întărirea păcii și securității in
ternaționale. La 4 iulie, în ultima zi 
a lucrărilor acestui forum, organizat 
cu prilejul Anului Internațional al 
Păcii, în fața participanților va lua 
cuvintul secretarul general al O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Conferință Internațională 

în problema palestiniană

ÎN FAȚA UNOR ASEMENEA REALITĂȚI, 
O SINGURĂ ALTERNATIVĂ - DEZARMAREA!

• Cele 55 000 de focoase nucleare existente in 
lume însumează o putere distructivă de 6 000 de ori 
totalul explozivilor folosiți in cel de-al doilea război 
mondial.

• Capacitățile nucleare de azi permit extermina
rea a 30 de miliarde de oameni, adică de șase 
ori populația actuală a globului.

• Un singur submarin de tipul „Poseidon", cu arme 
nucleare la bord, echivalează, sub raportul forței de 
distrugere, cu trei războaie mondiale, iar un submarin 
„Trident", înzestrat, de asemenea, cu arme nucleare.

dispune de o capacitate de distrugere echivalentă cu 
de 25 de ori ultimul conflict mondial.

• Prin declanșarea celor peste 15 000 încărcături 
nucleare aflate in Europa, fiecare locuitor al conti
nentului ar putea fi ucis de 114 000 ori.

• O singură rachetă „Pershing II" din cele am
plasate in Europa occidentală, transportă o încăr
cătură nucleară de 250 kilotone, adică de 15 ori 
mai mult decit bomba de la Hiroshima, care a făcut 
200 000 victime.

Wagentiile de PRESA
• ...

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R., condusă de Ion Sirbu. 
membru al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a făcut o vi
zită de schimb de experiență in 
U.R.S.S.. in perioada 25 iunie — 2 
iulie, in cadrul olanului de colabo
rare dintre P.C.R. si P.C.U.S. De
legația a avut convorbiri la secția 
economică a C.C. al P.C.U.S.. la 
Comitetul regional de partid Vol
gograd al P.C.U.S.. la Comitetul de 
Stat al Planificării al U.R.S.S. și 
a vizitat unităti economice si in
stitute de cercetări din Moscova Si 
regiunea Volgograd. In ultima zi .a

vizitei, delegația a fost primită de 
V. I. Dolghih. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

LA BERLIN s-au deschis lucră
rile celei de-a treia conferințe a 
președinților academiilor de știin
țe din țări socialiste. Din tara noas
tră participă o delegație condusă 
de academician Radu Voinea. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România.

TIRG INTERNATIONAL. La Ja
karta s-a deschis cea de-a XlX-a 
ediție a Tîrgului internațional, la 
care participă peste 425 de firme 
din tară și de peste hotare, printre

care și din România. Actuala edi
ție a fost inaugurată de Umăr 
Wirahadikusumah. vicepreședintele 
Indoneziei. Vizitînd standul Româ
niei. vicepreședintele indonezian a 
evidențiat calitatea exponatelor și 
a relevat importanta dezvoltării în 
continuare a cooperării economica 
dintre cele două țări.

HOTARÎRE. C.C.. al P.C.U.S. șl 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat hotărîrea „Cu privire la 
măsurile de creștere radicală a ca
lității producției", care stabilește 
un complex de măsuri organizato
rice. economice și juridice vizînd 
creșterea nivelului tehnic si al ca
lității producției. Hotărîrea subli
niază că indicatorii nivelului teh
nic si ai calității producției trebuie 
să devină factori decisivi în apre
cierea rezultatelor activității eco
nomice si formării fondurilor de 
stimulare economică a colectivelor. 
Totodată, documentul prevede re
organizarea activității serviciilor de 
control tehnic, sporirea rolului lor

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE AMERICANE 

Șl INTERNAȚIONALE

S.U.A. au efectuat un nou experiment 
în cadrul programului „războiul stelelor"

WASHINGTON 2 (Agerpres). — în 
condițiile in care în Statele Unite și 
în întreaga lume se înmulțesc luă
rile de atitudine împotriva proiectu
lui american „Inițiativa de Apărare 
Strategică" (S.D.I.), avertizîndu-se 
în legătură cu riscurile pe care acesta 
le prezintă pe planul escaladării 
cursei înarmărilor nucleare și al ex
tinderii competiției militare in spa
țiul cosmic, ministrul american al 
apărării, Caspar Weinberger, a anun
țat că S.U.A. au efectuat, recent, un

experiment care face parte din cer
cetările asupra „războiului stelelor". 
Este vorba de distrugerea in zbor a 
unui obiect, ce se deplasa la 4 000 m 
înălțime cu o viteză superioară de 
trei ori vitezei sunetului, de cătte o 
rachetă lansată din avion, de la alti
tudinea de 15 000 m. Testul a avut 
loc la 27 iunie, deasupra poligonului 
de la White Sands (New Mexico) — 
precizează agențiile Reuter și France 
Presse.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă anunță 
că miercuri, în Beirut, se semnala 
o respectare a Acordului de încetare 
a focului încheiat între principalele 
miliții rivale din capitala libaneză. 
Aproximativ 1 000 de soldați și poli
țiști libanezi dislocați în Beirutul de 
vest mențin controlul situației din 
această parte a orașului, rechizițio- 
nind armele și patrulînd pe străzi, 
arată agenția Reuter.

După o lună de lupte intense între 
părțile aflate in conflict, statisticile 
privind pierderile umane relevă ade
vărata dimensiune, dramatică, a si
tuației de conflict prelungit. Citind 
surise militare și ale spitalelor, agen
ția Reuter relevă că, in urma cioc
nirilor desfășurate în luna iunie. în 
Liban au fost ucise 260 de persoane, 
cu 70 mai mult decit în luna mai. 
Luptele dintre milițiile Amal și 
luptătorii palestinieni din sudul ca

pitalei libaneze au provocat moarte* 
a 119 persoane.

în cei 11 ani de război civil, cei 
puțin 100 000 de oameni și-au pier
dut, în Liban, viata.

VIENA 2 (Agerpres). — La Viena 
s-au deschis lucrările celei de-a 
IlI-a conferințe internaționale în 
problema palestiniană, la care parti
cipă reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale din unele țări din 
Europa, Asia, Africa și America de 
Nord. Convocată din inițiativa Comi
tetului O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian, reuniunea va dezbate 
probleme legate de necesitatea con
vocării cit mai urgent posibil a unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijldciu, sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor sta
telor interesate, și a altor chestiuni 
legate de soluționarea problemei pa
lestiniene.

Noi acțiuni împotriva regimului de apartheid 
de ia Pretoria

PRETORIA 2 (Agerpres). — Lideri 
ai celei mai mari centrale sindicale 
a populației de culoare din Republi
ca Sud-Africană. COSATU, s-au re
unit. intr-un loc secret, pentru a 
hotărî un plan de acțiuni, ca răs
puns la măsurile abuzive, adoptate 
de autorități prin impunerea, la 
12 iunie, a stării de urgență. Agen
ția U.P.I.. citind surse ale COSATU, 
relevă că in momentul de față in 
închisori, printre cele 4 000 de per
soane arestate, se află 900 de lideri, 
muncitori, lucrători din comerț care 
aparțin sindicatului. Din surse pro
prii, agenția Reuter informează că

data declanșării acțiunilor antigu
vernamentale de către sindicat 
ar putea fi 14 iulie.

Un ultim bilanț al climatului de 
violentă din R.S.A. relevă că de la 
instituirea stării de urgență și-au 
pierdut viața 109 persoane.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă informează că auto
ritățile de ,1a Pretoria au anunțat 
abolirea unor limitări privind depla
sarea negrilor. Unele organizații de 
opoziție, intr-o primă reacție, au 
declarat că măsura anunțată de au
torități nu schimbă cu nimic politica 
oficială de apartheid.

Datoriile externe și protecționismul - puternice trine 
In calea progresului țărilor In curs de dezvoltare 

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.
GENEVA 2 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la Geneva cu prilejul des
chiderii sesiunii Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (ECOSOC), secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, a atras 
atenția asupra proporțiilor alarman
te și implicațiilor grave ale proble
mei datoriei externe a țărilor in curs 
de dezvoltare, care afectează efortu
rile de progres ale acestor- state și 
provoacă perturbații serioase in viata 
economică mondială. El a lansat un 
apel la ușurarea poverii pe care tre
buie să o suporte țările în curs de 
dezvoltare ca urmare a datoriei ex
terne masive și a apreciat, în acest 
sens, că sint necesare noi credite în 
favoarea acestor state, precum și re
ducerea ratei dobînzilor, sugerînd, în 
context, că „țările cu venituri reduse

ar putea. plăti o parte a datoriei în 
moneda lor națională". Secretarul ge
neral al O.N.U. s-a referit, în conti
nuare, la implicațiile negative pe care 
le au asupra economiilor țărilor in 
curs de dezvoltare măsurile protec- 
ționiste adoptate de unele state occi
dentale, care privează țările sărace 
de posibilitatea obținerii unor re
surse financiare necesare realizării 
programelor lor de dezvoltare econo
mică. De asemenea, vorbitorul a ca
lificat drept o anomalie, ce se cere 
eliminată, transferul spre statele bo
gate al unor resurse din țările in 
curs de dezvoltare in termeni ds 
schimb inechitabili, care împiedică 
țările rămase în urmă din punct de 
vedere economic să-și asigure mij
loacele necesare pentr^ o rată , stabi
lă a creșterii lor economice.

în domeniul creșterii calității pro
ducției.

DECLARAȚIE. Luînd ouvîntul 
în cadrul unei conferințe de presă 
ti nu te la Moscova, cu privire la 
propunerea 6tatelor participante la 
Tratatul de la Varșovia referitor la 
reducerea forțelor armate si arma
mentelor conventionale. Vladimir 
Petrovski. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.. a de
clarat că partea sovietică a propus 
oficial părții americane să Înceapă 
pregătirile în vederea întîlnirii 
dintre ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. si secretarul de stat al 
S.U.A. De rezultatele acestei acti
vități pregătitoare, a subliniat di
plomatul sovietic, vor depinde re
zultatele întîlnirii dintre cei doi 
miniștri de externe.

CONVORBIRI. ITALO-FRANCE- 
ZE. Președintele Franței, Frangois 
Mitterrand, care a efectuat o vizită 
de trei zile în Italia, s-a întîlnit, la

Florența, cu primul ministru ita
lian. Bettino Craxi. Au fost .discu
tate probleme privind controlul ar
mamentelor, dezarmarea nucleară 
și alte chestiuni referitoare la si
tuația politică internațională. S-a 
precizat că președintele Franței s-a 
referit, în cursul convorbirilor, la 
vizitele pe care le va întreprinde 
luna aceasta la Washington și Mos
cova, unde va avea convorbiri cu 
președintele Ronald Reagan și cu 
secretarul general al C.C. SI 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. Primul 
ministru italian a arătat că atît el, 
cit și președintele Mitterrand con
sideră că „o atmosferă de încredere 
și înțelegere reciprocă" este de im
portanță vitală în convorbirile din
tre S.U.A. și U.R.S.S. în proble
mele dezarmării.

CONFERINȚA. în discursul rostit 
în cadrul sesiunii inaugurale a ce
lei de-a VII-a conferințe la nivel 
înalt a țărilor membre ale Pieței 
comune caraibiene (CARICOM),

președintele Guyanei. Desmond 
Hoyte. a subliniat că în actualul 
context statele din regiune trebuie 
să acționeze împreună pentru a 
înlătura grelele moșteniri ale pe
rioadei coloniale, dificultățile exis
tente în prezent în comerțul regio
nal. El a lansat statelor caraibiene 
apelul de a dezvolta puternic rela
țiile economice si comerciale cu 
America Latină. Pe de altă parte, 
președintele guyanez a chemat țări
le caraibiene să spriiine lupta pen
tru libertate a popoarelor din Afri
ca de Sud și Namibia, precum și 
țările africane din „prima linie", 
victime ale agresiunilor lansate de 
regimul rasist de la Pretoria.

PLENARĂ. La Alger au luat 
șfirsit lucrările Plenarei C.C. al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională (F.E.N.). în cadrul căreia 
au fost examinate probleme pri
vind situația economică a tării, 
măsurile de mobilizare a oameni
lor muncii algerieni in vederea în

deplinirii sarcinilor celui de-al doi
lea plan cincinal de dezvoltare 
social-economicâ a Algeriei, situa
ția din agricultură. Chadli Bendje- 
did. secretarul general al F.E.N.. 
președintele Algeriei, a rostit o 
cuvin tare.

COMUNICAT. în
Abuja, din Nigeria, s-au 
lucrările celei de-a IX-a reuniuni 
la nivel înalt a Comunității Econo
mice a Statelor Vest-Africane 
(E.C.O.W.A.S.). într-un comunicat 
dat publicității dună ședința finală 
a reuniunii se arată că cele 16 țări 
membre ale E.C.O.W.A.S. relevă ne
cesitatea extinderii colaborării din
tre ele ca un mijloc important pen
tru depășirea dificultăților econo
mice persistente cu care se con
fruntă. Potrivit rezoluțiilor adopta
te. particdnantii au căzut de acord 
să semneze un pact de neagresiune 
care să nreîntîmoine orice si
tuație de conflict între membrii 
E.C.O.W.A.S.

localitatea 
încheiat
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