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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA 

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

PROBLEMELE PLANULUI-PROBLEME ALE 
RĂSPUNDERII MUNCITOREȘTI

S-a spus în repetate rînduri și practica a 
confirmat pe deplin că problemele producției 
materiale, problemele realizării planului trebuie 
să fie rezolvate la lata locului, in secțiile și 
atelierele de fabricație, pe șantiere si în uzi
ne. acolo unde efectiv se hotărăște soarta pro
ducției. Orice hîrtie. orice program de măsuri 
se dovedesc utile și eficiente numai atunci cînd 
se regăsesc în activitatea practică, atunci cînd 
determină în mod concret rezolvarea unor pro
bleme ale producției.

Cu aceeași claritate și consecventă, condu
cerea partidului a subliniat că centralele in
dustriale sint si trebuie să se considere cu a- 
devărat titulare de plan, adică răspunzătoare 
deopotrivă de modul cum se fundamentează 
indicatorii de plan, de modul in care se acțio
nează pentru asigurarea bazei tehnico-materia- 
le necesare îndeplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan, precum și de modul in care se realizea
ză efectiv producția, in strinsă corelare cu in
teresele majore ale economiei.

Pornind de la aceste exigențe, de la aceste 
cerințe, trebuie abordate problemele complexe 
ale răspunderii fiecărui om al muncii, ale fie
cărui colectiv față de realizarea ritmică, in
tegrală a planului la toți indicatorii cantitativi 
si calitativi. Așa cum s-a apreciat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., în luna mai au fost obținute unele 
rezultate bune în îndeplinirea indicatorilor de 
plan, realizările pe ansamblu fiind superioare 
celor înregistrate în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Totuși, în același timp s-a subliniat 
că o serie de întreprinderi, centrale si minis
tere nu au acționat cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea ritmică, integrală a planului, pen
tru înlăturarea lipsurilor manifestate în activi
tatea economică și din această cauză realiză
rile obținute nu s-au situat la nivelul preve
derilor. al posibilităților existente.

La o analiză atentă a cauzelor care au de
terminat această situație, se ajunge la un ele
ment comun, esențial în desfășurarea întregu
lui mecanism productiv : răspunderea în mun
că. de la muncitor la director si de aici la 
conducerile centralelor si ministerelor. Avem in 
vedere nu o răspundere teoretică, de princi
piu. ci o răspundere concretă, o răspundere a 
faptelor, materializată într-o atitudine activă, 
eficientă pentru soluționarea promptă, efectivă 
a absolut tuturor problemelor de care depin
de realizarea planului. Trebuie bine înțeles că 
răspunderea în muncă pornește de la felul cum 
se fundamentează indicatorii de plan, de la 
asigurarea bazei materiale a producției și mer
ge pînă la expedierea produselor finite, pînă

la urmărirea parametrilor lor de funcționare 
in perioadele de garanție. Nimic, nici un a- 
mănunt al producției nu trebuie neglijat sau 
rezolvat superficial, prin simpla așezare a unor 
cifre pe hîrtie ori prin transmiterea unor re
partiții de materiale fără acoperire.

Problemele planului nu sint numai proble
mele locului de muncă. Ele sint in primul rînd 
probleme de concepție, ale centralelor și mi
nisterelor. probleme care trebuie soluționate in 
mod unitar la nivelul intregii economii. Planul 
trebuie corelat în ansamblul lui. la toti indi
catorii fizici si valorici, prin dimensionarea e- 
xactă a sarcinilor în funcție de capacități și re
surse. de posibilitățile reale ale ramurilor așa- 
zis conducătoare, furnizoare de materii prime 
si materiale, de energie si combustibili, astfel 
incit să se elimine orice • neconcordantă.

Tinînd seama de aceste imperative ale răs
punderii în muncă, de la muncitor la direc
tor și pînă la ministru, de sarcinile ce revin 
fiecărui colectiv de oameni ai muncii în lumi
na obiectivelor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv. „Scinteia" îsi propune să abordeze 
într-o suită de anchete problemele majore ale 
realizării planului.

în grupajul de azi ne vom referi la pro
ducția de rulmenți.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, pe Abderrezak Bouhara, 
membru al Secretariatului Perma
nent al C.C. al Partidului Frontul 
de Eliberare Națională din Algeria, 
însărcinat cu problemele relațiilor 
externe, care, în fruntea unei dele
gații, efectuează o vizită în țâra 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaiușescu 
i-au fost adresate eu acest prilej 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări din partea secretarului general 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională, președintele Republicii 
Algeriene Democratice si Populare, 
Chadli Bendjedid. Oaspetele a 
transmis, de asemenea, dorința șefu
lui statului algeriân privind dezvol
tarea. în continuare, a relațiilor din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat secretarului 
general al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională, președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări de pro
gres, prosperitate și pace pentru 
poporul algerian prieten. Secre
tarul general al partidului nos
tru a subliniat importanța vizitei 
pe care o efectuează delegația F.L.N. 
și a exprimat încrederea că aceasta

va contribui la întărirea relațiilor 
bilaterale.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Frontul de Eli
berare Națională din Algeria, subli- 
niindu-se contribuția acestora la 
extinderea și întărirea conlucrării 
dintre țările și popoarele noastre. 
Au fost relevate posibilitățile largi 
de dezvoltare a cooperării româno- 
algeriene pe diferite planuri.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale, s-a apreciat că, 
în condițiile actuale, cînd situația 
mondială se menține deosebit de 
gravă și complexă, se impune inten
sificarea eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră. Totodată, a fost 
subliniată necesitatea soluționării pe 
cale politică, prin tratative, a tutu
ror stărilor de încordare și conflict 
existente în diferite zone ale lumii 
și situării ferme a raporturilor din
tre state pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, elimi
nării forței și amenințării cu forța.

în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția principială a tării noastre refe
ritoare la soluționarea pe cale paș-„ 
nică a problemelor din Orientul

Mijlociu și a subliniat necesitatea 
organizării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U., în vederea 
reglementării situației din această 
zonă, cu participarea tuturor state
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a Israelului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, de asemenea, poziția prin
cipială a României referitoare la re
glementarea pașnică a problemei Sa- 
harei occidentale în conformitate cu 
rezoluțiile O.U.A. și O.N.U.

în cursul întrevederii a fost relie
fată importanta soluționării globale 
a problemelor subdezvoltării, a in
staurării noii ordini economice in
ternaționale. a mobilizării întregului 
potențial material și uman de care 
dispun țările în curs de dezvoltare 
pentru asigurarea progresului lor e- 
conomic și social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea întăririi cola
borării și unității de acțiune a po
poarelor africane în lupta pentru li
chidarea deplină a colonialismului, a 
politicii de apartheid, pentru apăra
rea și consolidarea independenței lor 
naționale.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Mokhtar Kaci-Ab- 
dallah, ambasadorul Algeriei la 
București.

Godert Posthumus, director executiv la Fondul Monetar Internațional
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, marți după-amiază. pe 
Godert Posthumus. director executiv 
la Fondul Monetar Internațional, 
aflat in vizită în tara noastră.

Oaspetele a mulțumit președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru pri
mire si a dat o înaltă apreciere re
zultatelor. obținute, de poporul ro
mân ne calea dezvoltării economico- 
sociale.

în timpul întrevederii au fost e- 
vidențiate colaborarea dintre Româ

nia si Fondul Monetar Internațional, 
posibilitățile existente pentru întă
rirea acesteia în continuare.

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte privind sistemul financiar- 
monetar internațional.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că. in actualele condiții e- 
conomice mondiale. Fondului Mone
tar Internațional îi revine un rol 
important in perfecționarea sistemu
lui financiar-monetar. îndeosebi în 
soluționarea globală a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a datorii

lor externe extrem de mari care 
împovărează țările în curs de dez
voltare — în lichidarea marilor de
calaje dintre țările bogate si cele 
sărace. S-a subliniat necesitatea ca 
Fondul Monetar Internațional să de
vină un mecanism mai echitabil, care 
să servească efectiv dezvoltării e- 
conomiei mondiale, progresului eco
nomic și social al tuturor țărilor, și 
în primul rind al țărilor rămase în 
urmă.

La primire a participat Alecsandru 
Babe, ministrul finanțelor.

Azi, despre PRODUCȚIA DE RULMENȚI
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LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Fiecare zi să fie intens folosită!

BRAȘOV

Din partea centralei se așteaptă 
un ajutor ca între buni vecini
în biroul directorului tehnic al în

treprinderii de rulmenți din Brașov 
urmărim un grafic aparte. în care 
sint trecute zeci și zeci de comenzi 
urgente ale unor beneficiari din 
țară, unele chiar pentru produse 
care nici nu s-au omologat încă. Se 
fac calcule, se programează capaci
tățile de producție, se caută tot fe
lul de soluții pentru a se putea sa
tisface în cit mai bune condiții cere
rile primite. Ce concluzii desprin
dem numai din descifrarea acestui 
grafic ? în primul rind, că rulmenții 
fabricați la Brașov sint foarte soli
citați. în al doilea rînd, că întreprin
derea, concomitent cu onorarea obli
gațiilor contractuale, caută să satis
facă și cererile suplimentare. în al 
treilea rînd, faptul că aici, la Brașov, 
există o stare de permanentă mobi
lizare pentru onorarea în cit mai 
bune condiții a obligațiilor contrac
tuale și a cererilor suplimentare.

Este un mod matur de a privi pro
blemele producției, care ar trebui 
să constituie un exemplu demn de 

urmat. Și totuși, la Brașov există 
încă probleme în realizarea planului 
de producție la unele sortimente de 
rulmenți. Cum se explică aceste ră- 
mîneri în urmă ? Practic, restanțele 
s-au acumulat în prima lună a anu
lui, cînd s-au intimplat o serie de 
greutăți în alimentarea cu energie. 
De atunci, colectivul întreprinderii 
face eforturi deosebite pentru recu
perarea restanțelor si. într-o anumi
tă măsură, a și reușit acest lucru. 
Totuși, după cum ne-a precizat to
varășul Stelian Bîlici. directorul co
mercial al unității, nivelul produc
ției realizate putea fi mai mare dacă 
se asigurau, potrivit contractelor în
cheiate, toate materialele necesare.

Or, ce se constată? După cinci luni, 
combinatul gălățean a acumulat o im
portantă restanță de benzi și laminate 
la rece. Totodată. întreprinderea de 
mașini electrice București nu a livrat 
în totalitate motoarele contractate 
pentru convertizoarele de medie frec-
(Continuare în pag. a III-a)

La întreprinderea de rulmenți din Alexandria
Foto : Sandu Cristian
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ATRIBUȚIILE DEPUTATULUI
— atribuții de bază in sistemul democrației socialiste

Constituie o realitate că orice do
meniu de muncă este supus unei 
permanente îmbunătățiri. Lupta pen
tru continua perfecționare, ca și 
pentru autoperfecționare constituie o 
legitate a vieții și, în același timp, 
un teren principal de afirmare a 
spiritului revoluționar. în acest con
text se cuvin privite și aspectele 
măi mult sau mai puțin critice re
zultate din analiza desfășurării unor 
sesiuni de consiliu popular. Chiar 
dacă ele nu sint definitorii pentru 
activitatea consiliului popular în 
cauză (respectiv 
al sectorului 2 
din Capitală), la 
exemplul căruia 
ne-am oprit — 
consiliu ce are 
merite incontes
tabile. de nu
meroase ori evi
dențiate — pre
zența unor as
pecte de forma
lism, fie spora
dice, fie mai 
puțin sporadice, nu poate fi ignorată.

Recent, am asistat la una din se
siunile (a Xll-a) consiliului popu
lar amintit. Tema principală — 
analiza respectării legalității. S-au 
pregătit și prezentat mai multe ma
teriale care ar fi oferit o bază con
sistentă pentru dezbateri. Sub im
periul importanței, temei, au fost 
invitați mulți, chiar foarte mulți 
activiști obștești din unitățile și 
cartierele sectorului, numărul aces
tora depășind cam de cinci ori nu
mărul deputaților. Acest „public" 
numeros —• termenul nu e folosit 
întimplător — s-a dovedit mai exi
gent (se poate citi și mai „nerăbdă
tor") față de desfășurarea dezbateri
lor decît se sconta și cuvenea. După 
un timp, asistenta a început să so
licite „filmul !... filmul !...“. Pentru 
că era anunțat și un foarte bun do
cumentar de propagandă juridică, 
care a stîrnit un legitim interes.

Firește, buna intenție de a orga
niza, simultan cu sesiunea deputa- 

ților, și o acțiune educativă de masă 
se cerea completată cu o grijă spe
cială pentru a nu se impieta cu 
nimic asupra desfășurării sesiunii. 
Pentru că sesiunea deputaților este, 
trebuie să fie, forul viu, dinamic, 
responsabil, de dezbatere a tuturor 
problemelor locale, prin ea capătă 
contur organizatoric experiența și 
inițiativa maselor și tot in cadrul ei 
se cristalizează spiritul răspunderii 
majore față de interesele obștești, 
spirit ce trebuie transmis — prin 
deputați și prin activ — in rindul

ALE CONSILIILOR POPULARE-FORMALISMUL
maselor. Or, în cazul amintit s-a în- 
timplat invers. Acțiunea educativă a 
captivat atenția celor prezenți, re- 
ducindu-se timpul principalei ac
țiuni, incit o parte dintre partici- 
panții înscriși la dezbateri nici nu 
au mai apucat să ia cuvintul.

Bineînțeles, foarte frecvent, în di
ferite ocazii, nu este posibil — și 
nimeni nu revendică pretenția — ca 
dezbaterile să se lungească la ne- 
sfirșit. Democrația noastră este de
mocrația faptelor, a concreteței — 
iar aceasta trebuie să se reflecte nu 
atît și nu numai asupra numărului, 
ci și a calității, a conținutului in
tervențiilor. Or, în vreme ce unii 
participanți — președintele comite
tului sindicatelor din sector, pre
ședinta sindicatului de la întreprin
derea „Electronica", vicepreședinta 
judecătoriei, directorul adjunct al în
treprinderii de alimentație publică — 
s-au referit concret la aspecte de 
real interes și folos pentru analiza 
efectuată de sesiune, ca și pentru 

larga categorie a celor ce participau 
în calitate de invitați, alți vorbitori 
au cantonat în generalități și ex
puneri abstracte, irosind timpul și 
obosind lumea. O reprezentantă a 
invățămîntului descoperise că „sis
temele de norme juridice apar ca 
factori circumstanțiali ai acțiunii ce 
influențează atitudinile și deciziile, 
scopurile și aspirațiile tuturor", iar 
factorii educaționali... „pun in lumi
nă necesitatea unui filtru normativ 
al tuturor conduitelor individuale, 
dezvoltă motivații intr-un sistem 

de convingeri și 
atitudini". Idei 
corecte în esența 
lor, dar abstracte, 
înecate intr-un 
limbaj pretențios 
și pedant, de un 
ermetism căutat. 

Ce ăr fi dorit, 
în schimb, să 
pună în discuție 
persoanele care 
nu au putut lua 
.cuvîntul î Unul 

voia să ridice anumite- aspecte con
crete din activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii, altul 
să semnaleze un aspect legat de or
dinea publică și conduita civilizată... 
Contribuții neîndoielnic utile și in
teresante.

Dar nu numai nerăbdarea audi
toriului de a vedea filmtil documen
tar, adăugată, risipei de vorbe a 
unor opinenți au creat criza de timp 
care a scurtat dezbaterile sesiunii a 
Xll-a. Multe, foarte multe minute 
s-au consumat și de această dată — 
ca și la alte sesiuni — prin expu
nerea orală a tuturor rapoartelor, 
proiectelor de hotărire și a celorlalte 
documente supuse dezbaterii. Este o 
măsură menită să garanteze buna 
informare a participanților, măsură 
aplicată cu strictețe la consiliul 
popular al sectorului. Dar buna in
formare a deputaților poate fi obți-

Serqiu ANDON
(Continuare în pag. a V-a)

Consultație 
in sprijinul convorbirilor 

recapitulative 
din învătămîntul 
politico -ideologic 

de partid

SPORIREA 
EFICIENȚEI 

ECONOMICE
In pagina a iv-a

...Erau frumoase și demne de 
toată lauda realizările prezentate 
sobru și „statistic" de dr. ing. Va- 
6ile Popa : in 18 săli de clasă în
vață 1 041 de elevi, care dispun 
de 29 cabinete și laboratoare, mo
bilier modern, funcțional, fermă di
dactică, sector horticol și zootehnic, 
colecție ampelografică (3 ha) cu 86 
de soiuri de viță de vie, colecție 
de căpșun cu 50 de soiuri, colecție 
floricolă, livadă, pepinieră. Și incă: 
adăposturi moderne pentru crește
rea bovinelor, ovinelor, porcirielor, 
iepuri, nutrii, tractoare, mașini și 
utilaje agricole, indispensabile, fi
rește, meseriei de „țăran". Și incă: 
numai in ultimii patru ani Liceul 
agroindustrial din Șimleu Sil- 
vaniei .și-a îmbogățit baza mate
rială cu un inventar de aproape 5 
milioane de lei, din.care 70 la sută 
prin autodotate. Iată cifre care, 
adăugate celorlalte, rotunjesc un 
bilanț consistent, demn de laudă. 
Așa 'cum este firesc. Așa cum era 
de așteptat să aflăm și să intîlnim 
intr-un modern liceu agroindustrial 
din zilele noastre.

Neașteptată, surprinzătoare a fost 
aici altă întilnire. Care n-a încăput 
nicicum în bilanțul sobru șl 
„statistic" al însoțitorului nostru. 
Intram, așadar, in clasa a Xll-a B. 
Goală, la prima vedere, sala se 
umplu pe nesimțite de foșnetul me
lodios al unei mări vegetale. Părea 
câ, nevăzute, clapele unui pian erau 
atinse de degete sensibile ca peta
lele florilor : pe un perete, alb ca 
zăpada, inrămîndu-i zimbetul dtern, 
cintau versurile unui măre /poet,

STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI PRAȘILE LA PORUMB. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente 
pe Județe, in seara zilei de 8 iunie, proporția în care porumbul a fost prășit mecanic (cifra de sus) și ma
nual (cifra de jos). Date furnizate de Ministerul Agriculturii.

* Prima prașilă la porumb a fost efectuată pe 97 la sută mecanic și 
94 la sută manual, iar prașila a doua in proporție de 35 și, respectiv, 27 
la sută • Temperaturile ridicate, care favorizează pierderea apei din sol, 
impun grăbirea lucrărilor de întreținere • Mijloacele mecanice să fie 
intens folosite, iar prin participarea activă la muncă a tuturor locuitori

lor de la sate ritmul prășitului să fie intensificat la maximum

Nichita Stănescu 1 „Din punctul de 
vedere at aerului, / soarele-i un aer 
plin de păsări, / aripă in aripă 
zbătind. / Oamenii sint păsări ne- 
maiintilnite, / cu aripile crescute 
inlăuntru, / care bat, plutind, pia
nină, / intr-un aer mai curat — 
care e gindul !" — iată ce metafore 
purificau aerul nobil al acelei cla
se agricole, aer pe care-1 respiră, zl 

Școala în care 
aș dori să fiu elev...

de zi, tot anul, tinerii ei locui
tori, viitorii țărani, mecanizatori, 
agronomi, horticultori. Cu o oră 
mai tîrziu — intraseră în „munci
le de primăvară" — i-am văzut cum 
iși bateau coasele, cum își smulgeau 
cămășile de pe trupurile albe de 
„suavi lungani", cum începeau să 
aștearnă la pămînt, intr-un elan 
primăvăratic, prima iarbă a acestui 
an, pentru iarna care va veni. Și 
am revăzut, atunci, zimbetul și ima
ginile, manuscrisele și versurile din 
clasă scâpărînd în acest „aer mai 
curat — care e gîndul" : „A te spri
jini pe propriul tău pămînt / cină 
ești sămînță, cind iarna / iși liche
fiază oasele ei albe și lungi / și 

primăvara se ridică I...I Dar mai 
înainte de toate, 7 noi sintem se
mințele, noi sintem / cei văzuți din 
toate părțile - deodată, I ca și cum 
am locui de-a dreptul intr-un ochi 
/ sau un cimp, pe care-n loc de 
iarbă / cresc priviri — și noi cu noi 
înșine / deodată, duri, aproape me
talici, / cosim firele...".

în ce bilanț statistic încape oare 

această memorabilă ,’,întilnire" de 
la Liceul agroindustrial din Șimleu 
Silvaniei ? Ne-am dat seama că, in 
nobila misiune de a-i învăța pe ti
neri să iubească pămîntul cu toate 
ale lui, profesorii acestui liceu 
și-au luat ca aliați. pe lingă atît de 
necesarele tractoare și unelte agri
cole, pe lingă extrem de utilele co
lecții horticole, floricole și celelal
te dotări, cîteva „utilaje" în absen
ta cărora roadele muncii lor ar fi 
infinit mai sărace : lumina, și căl
dura, și frumusețea, și adevărul, și 
prospețimea inepuizabile, veșnic vii 
pe care operele marilor scriitori le 
răspindesc asupra minții și sufle
tului tinerilor lor contemporani diif 

toate timpurile. Sensul adînc uma
nist al acestui invățămînt de „spe
cialitate" își are rădăcina departe 
în timp, dar aproape in spațiu : li
ceul este străjuit, la intrare, de im
punătorul bust al marelui, cărturar 
și patriot Simion Bărnuțiu. acel 
„nobil învățător și formator de su
flete", cum l-a numit Nicolae Iorga. 
Toți oamenii școlii sint, ar trebui 
să fie. „formatori" de suflete.

...Nu departe de liceul agroindus
trial se află o altă școală a Șimleu- 
lui, demnă de admirat : Liceul de 
filologie-istbrie „Simion Bărnuțiu". 
Școală despre care e greu să spui 
ce este mai întii. Firește, și aici 
copiii noștri învață, intre altele, să 
fie mecanici, lucrători în diverse 
sectoare industriale, economice și 
chiar în comerț, deprind cunoștințe 
multiple și folositoare, punindu-se 
mai presus de orice formarea lor în 
spiritul unui veritabil cult al mun
cii. în școală, în orice școală, efec
tele concrete, materiale ale acestui 
nobil cuit isi vădesc adevăratul be
neficiu în valuta spirituală a edu
cației. a formării unor oameni com- 
petenți, multilaterali. Unul dintre 
primele 20 de licee românești în
ființate imediat după înfăptuirea 
Unirii, liceul „Simion Bărnuțiu" iși 
deschidea porțile la 1 octombrie 
1919 și datorează alegerea patronu
lui său spiritual — ideolog și con
ducător al revoluției pașoptiste din

C. STĂNESCU 
Eugen TEGLAȘ

(Continuare in pag. a IV-a)
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CU FAPTA ÎN PREZENT,
CU GINDUL LA VIITOR

Județul Ialomița se află în inima 
celei mai mănoase zone agricole a 
țării. O sinteză a evoluției produc
țiilor agricole pe o perioadă mai în
delungată pune în evidentă realizări 
remarcabile, dar și neimpliniri care 
nu se explică numai — și nu in pri
mul rînd — prin condițiile naturale 
nefavorabile din anumiți ani. Ia
lomița este, intr-un fel. un județ al 
„surprizelor" in ce privește evoluția 
producției agricole. Primul județ 
care a fost distins cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" pentru produc
ția de porumb atinge din 
nivelul pentru care a 
plătit cu înaltul ordin abia du
pă 11 ani de zile. într-o zonă 
cotată cu rezultate modeste in pro
ducția zootehnică s-au 
deosebire in ultimii trei

nou 
fost răs-

obtinut. cu 
ani, rezul-

tate care au situat județul Ia pro
ducția de lapte pe primele locuri din 
țară. în același timp insă la unele 
din produsele de bază se constată 
chiar o involuție a randamentelor, cu 
toate că investițiile făcute au fost 
mai mari și experiența acumulată de 
oameni mai bogată. Anul trecut, ca 
să ne referim la datele cele mai a- 
propiate, producțiile obținute la cul
turile de bază s-au situat, din punct 
de vedere al randamentului, sub 
posibilitățile existente.

Creșterile și descreșterile bruște 
ale nivelului producțiilor se datoresc 
unui complex de factori, între care 
cei naturali, ca și neasigurării co
respunzătoare a unor mijloace ma
teriale cu o pondere importantă — 
prevalind însă cei de natură subiec
tivă.

me că „Biroul și secretariatul comi
tetului județean s-au ocupat de multe 
ori de rezolvarea unor probleme care

de fapt trebuie să fie rezolvate de 
direcția agricola sau de alte organe 
agricole județene...".

Concret, exigent,
în întreaga lor activitate, or

ganele și organizațiile de partid 
din județ au ca punct 
reper exigențele formulate de 
varăsul NICOLAE ~ 
secretarul general 
lui. care sublinia : 
măsuri hotărite pentru 
muncii și creșterea rolului organelor 
și organizațiilor de partid în buna 
organizare și desfășurare a intregii 
activități din agricultură. Trebuie să 
apreciem munca comuniștilor, a or
ganizațiilor de partid nu după vorbe, 
nu după declarații, ci după felul 
cum se îndeplinește planul de dez
voltare, după rezultatele obținute in 
producția agricolă".

Marcînd o etapă de reconsiderare 
a stilului de muncă al organelor și 
organizațiilor de partid. comitetul 
județean aprecia într-ujia din ple
narele sale că multe din defecțiu
nile care s-au manifestat în agricul
tură se datoresc unui stil și metode 
de muncă necorespunzătoare la 
multe comitete comunale de partid, 
consilii unice agroindustriale, Ia ni
velul comitetului județean de partid 
și al organismelor agricole județene.

Pe baza analizelor și aprecierilor 
a 

politice 
în stilul 
și 

se

de 
____ __  to- 
CEAUȘESCU, 
al partidu- 
„Se impun 

îmbunătățirea

la fața locului
la nivelul organizațiilor de bază, al 
fermelor și formațiilor de lucru din 
agricultură. Referindu-se la acest 
aspect, tovarășii Costică Chițimia și 
Vasile Berbecel, secretari ai comite
tului județean de partid, ne relatau 
— și afirmațiile se confirmă în or
ganizațiile de bază, în unități — că 
acest control nu se face asupra hîr- 
tiilor, ci cu prioritate prin discuții 
cu oamenii, cu birourile organizații
lor de bază, cu comuniștii, cu lucră
torii din ferme, prin verificarea la 
fata locului a modului în care se lu
crează, in care se îndeplinesc hotări- 
rile și măsurile stabilite. Colectivele 
de control complex sînt conduse 
nemijlocit de un secretar al comite
tului județean de partid, care, de 
asemenea, participă nu numai în ca
litate de „coordonator", ci ascultă șl 
vede direct la fața Jocului cum se 
desfășoară munca, preocupările oa
menilor, ajută 'la soluționarea pro-

Răspunderi largi,
O verigă esențială, cu rol dinami

zator in activitatea din agricultură 
o are consiliul unic agroindustrial. 
Rolul, atribuțiile de importanța deo
sebită pe care il are acest consiliu și. 
implicit, președintele C.U.A.S.C., or
ganizator de partid, au fost definite 
încă o dată, recent, de către secre
tarul generai al partidului la ședința 
de închidere a programului de pre
gătire și instruire a organizatorilor 
de partid, președinți ai consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste.

Ascultîndu-î pe tovarășii Vasile 
Barbu și Nicolae Miu. președinții 
consiliilor agroindustriale Gura Ialo- 
miței și, respectiv, Grivița, urmărin- 
du-le gîndurile și preocupările pre
zente și de perspectivă, cunoscind 
modul in care lucrează cei mai mulți , 
organizatori de partid, înțelegi și 
mai bine eficiența unui asemenea 
organism, rolul pe care îl are consi
liul agroindustrial, organizatorul de 
partid. Sînt oameni care știu să îm
bine armonios munca de partid cu 
metodele ei specifice, cu munca de 
îndrumare și conducere organiza
torică. economică și tehnică a 
unităților. Sint însă și aspecte 
care ar trebui să preocupe 
mitetul județean de partid 
ales să determine măsuri 
pentru soluționarea lor 
Unul din ele se referă la faptul că 
unii președinți de C.U.A.S.C., fie că 
n-au înțeles, fie că sub „presiunea" 
grijilor de fiecare zi au uitat că sînt 
și organizatori de partid și că in a- 
ceastă calitate trebuie să-i preocupe 
cu prioritate problemele concrete ale

. _ co
și mai 
practice 

pozitivă.

armonios împletite
nale și celor din unitățile agricole, 
al organizațiilor de partid, stimu
larea experienței bune în activitatea 
de partid. Rugindu-1 pe președintele 
C.U.A.S.C. Fetești, tovarășul Nicolae 
Duma, să sintetizeze ceea ce socoteș
te a fi mai valoros ca metode și stih 
de muncă in activitatea organizații
lor de partid din C.U.A.S.C., el ne-a 
vorbit despre faptul că participă 
la ședințe, că merge in unități și ia
răși că participă la ședințe, vădind 
clar o necunoaștere izvorită din lip
sa de preocupare pentru perfectio
narea muncii politice a organizații
lor de partid. Desigur, un exemplu 
izvorit dintr-o discuție s-ar putea 
spune că nu este edificator. Dar cînd 
o gîndire asemănătoare răzbate și 
din modul în care lucrează chiar or
ganizatori cu o bună experiență și 
cu rezultate bune în general, proble
ma nu poate să nu devină preocu- 
pantă.

Un al doilea aspect se referă la 
timpul președintelui — organizator 
de partid al consiliului unic agroin
dustrial. Este omul la care se în
noadă toate firele trimise de la ju
deț și apoi se deznoadă ca să por
nească spre unități. Timpul acestui 
om este foarte prețios. Uneori se în- 
timplă însă și cu organizatorul de 
partid ceea ce se.întîmplă, tot uneori, 
cu mecanizatorul care seamănă sau 
recoltează, iar cite 4—5 vin să vadă 
cum lucrează și să-i dea îndrumări, 
să-i ceară informații. Oricine are o 
misiune din partea unui orga
nism sau instituții județene vi
ne să-i. ceară, ceva, să-i 
munice ceva președintelui
C.U.A.S.C. „Cîți oaspeți aveți pe 
săptămînă ?“ — îl întrebăm pe pre
ședintele C.U.A.S.C. Gura Ialomiței. 
„Pe săptămină 7 Uneori și 7—8 pe 
zi !“. Președintele C.U.A.S.C. Grivița 
a găsit o soluție — nevoia te învață 
— de a-și mai cruța din timp. Pleacă 
dis-de-dimineață la cimp, spunind 
că o ia spre dreapta, dar el pleacă 
spre stingă hotarului. Desigur, nu se 
pot întreprinde în consiliile agroin
dustriale acțiuni fără știrea pre
ședintelui de consiliu unic. Dar ches
tiunea trebuie reglementată unitar, 
și nu numai din acest punct de 
vedere, pentru ca organizatorul de 
partid să-și poată consacra timpul 
muncii concrete de îndrumare, de 
control, de sprijin în unități, în 
ferme, în organizațiile de partid.

Foto : Eugen Dichiseanu

Un nou obiectiv de agrement pentru locuitorii Capitalei

Ștrandul Dîmbovița

co
de

comitetului. județean de partid, 
măsurilor organizatorice și 
stabilite în 
de muncă 
ganizațiilor 
distinge elemente 
au dat mai mult 
time și eficiență 
organizatorice. în ___ _____ _
tor de seamă îl constituie frecventa 
mai mare a controalelor și analize
lor întreprinse de comitetul județean 
de partid pe diferite aspecte ale 
muncii în agricultură, simultan cu 
deplasarea hotărită a muncii în con
siliile agroindustriale, unități și fer
me agricole, legarea nemijlocită a 
activității fiecărui organism și a fie
cărui activist de partid 
practică.

Sînt procedee întîlnite 
, tea tuturor organelor și
lor de partid, precum _______
complexe organizate pe baza indica
țiilor date de conducerea partidului, 
pregătirea, instruirea cu regularitate 
a întregului aparat de partid jude
țean, organizarea studierii și însuși
rii documentelor de partid, partici
parea nemijlocită a întregului activ 
de partid și de stat la munca prac- 
tică în unități, in organizațiile de 
bază etc. Ceea ce se impune a fi sub
liniat din stilul de muncă al Comi
tetului județean de partid Ialomița 
este preocuparea ca problemele de 
fond izvorite din documentele de 
partid să constituie pentru fiecare 
organizație de partid obiective prio
ritare, să capete concretețe in pro
gramele curente de lucru ale fiecărei 
organizații, iar in ceea ce privește 
controlul se impun atenției temeini
cia cu care este organizat, exerci
tarea acestuia intr-un mod concret.

ultimii 
al 
de

ani 
organelor 

partid 
calitative 
dinamism, prospe- 
activității politico- 
acest sens, un fac-

or- 
pot 

noi, care

de munca

în activita- 
orgănizațij- 
controalele

Comitetul județean Ialomița al P.C.R
blemelor ce se ivesc. Este un cîștig 
important pentru cunoașterea nemij
locită a realității și pentru infor- 

orga-
locită a realității și pentru 
marea completă și corectă a 
nului județean de partid.

Faptul că la concluziile 
12 controale complexe și 
lize ale secretariatului 
județean, care au avut 
ultimul timp în comune 
consilii agroindustriale, 
cipat și toți coi 
datiibir județene ___  _____
de receptare directă a tuturor situa
țiilor care preocupă comuna și uni
tățile respective. Pentru toate pro
blemele sint nominalizate răspunde
rile și se stabilesc termene de rezol
vare. Periodic sint chemați să rapor
teze în fata secretariatului atît con
ducătorii comunei și consiliului agro
industrial, cit..............
de soluționat 
din analizele 
de lucru este 
mai aplicată, 
a birourilor organizațiilor de bază și 
comitetelor de partid, care sînt aju
tate nu prin indicații generale, ci în 
mod concret, să-și alcătuiască pro
gramele de lucru, să pună pe primul 
plan problemele cele mai impor
tante, să stabilească răspunderi și 
să învețe la rindul lor cum să or
ganizeze munca și să exercite con
trolul asupra îndeplinirii hotăririlor.

muncil de partid, organizatorice, po
litico-educative, perfecționarea stilu
lui de muncă al comitetelor comu-

celor 
ana- 

comitetului 
loc în 

și în 
au parti-

De la om la om!
Munca politico-educativă urmăreș

te clarificarea pentru toți membrii 
de partid, pentru toți lucrătorii din 
agricultură a tuturor problemelor,

«ducătorii iristi- sarcinilor ce izvorăsc din documen- 
’^airul'^:';tele' de partid, din programele, de

și toți cei ce au avut 
problemele rezultate 
efectuate. Acest mod 

In fapt instruirea cea 
mai suplă și nuanțată

măsuri ale comitetului județean. Și 
se face in general bine, urmărind 
esențialul : să determine o stare 
generală de mobilizare, să întărească 
răspunderea, să stimuleze pasiunea. 
Prin formele consacrate — adunări 
de partid, adunări ale oamenilor 
muncii din agricultură, învățămintul 
de partid și învățămintul agricol de 
masă ș.a. — sînt dezbătute cu 
promptitudine, cu insistență pentru 
a fi bine înțelese sarcinile actuale 
și de perspectivă, problemele poli
tice, economice, agrotehnice, activi
tăți în care sint cuprinși marea 
majoritate a celor ce lucrează în 
agricultură. Am văzut un film — 
foarte bine făcut — despre situația 

unități agri- 
foarte

fost pre- 
a comitetului

Două stiluri contradictorii nu pot servi 
aceluiași scop

Există peste tot, și la nivelul co
mitetului județean și al consiliilor 
agroindustriale, și în organizațiile 
de bază dorința, preocuparea de a 
perfecționa metodele muncii de 
partid. Dar un fapt, doar în aparen
tă fără legătură directă cu proble
mele în discuție, atrage atenția. Din 
numărul mare de activiști și mem
bri de partid cu care am discutat, 
cei mai mulți oameni bine pregătiți, 
care iși cunosc temeinic răspunde
rile pe care le au, la întrebarea : 
„ce sugestii aveți de făcut cu pri
vire la munca comitetului județean 
de partid în domeniul 
turii nici unul 
nici o sugestie. Ce 
duce din aceasta ? 
comitetului județean 
sur ? ; sau că cei 
pus semnul egalității 
și critică ? Să nu aibă oare 
oameni cu bogată experiență a mun
cii de partid exercițiul criticii ? Sau 
poate că in felul in care sint efec
tuate analizele amintite, criticile și 
sugestiile vin dintr-o singură parte 
și se consideră că aoesta este modul 
normal de a se purta dialogul ? ’ 
trebările nu vor să sugereze una 
alta din explicații. Este doar o... 
gestie de a examina acest 
pect. Socotim important să 
facă acest lucru, pentru că, se știe, 
munca de partid se perfecționează 
prin continua confruntare a metode
lor folosite cu rezultatele obținute și 
prin circulația liberă, deschisă a 
ideilor de jos în sus și de sus în jos, 
prin confruntarea opiniilor.

în schimb, sugestii și chiar critici, 
unele destul de ascuțite, se fac cu 
privire la modul în care se exerci
tă controlul si îndrumarea de către 
aparatul organismelor agricole jude
țene. Aici lucrează specialiști de va
loare, cu bogată experiență, începind 
cu conducerea direcției agricole și 
încheind cu oricare dintre comparti
mentele organismului agricol jude
țean. Ținind seama de frecvența ob
servațiilor critice și a sugestiilor, se 
pare însă că ceea ce este bun în sti
lul de muncă al organelor de partid 
nu este practicat în mod corespun
zător in toate împrejurările și de 
către aparatul organismelor agricole 
județene. Nu se pune la îndoială 
competența tehnică, ci se reclamă 
uneori ineficienta controalelor și a 
intervențiilor. Se apreciază că, une
ori, prevalează munca de „inspec
ție", cu prea multe accente funcțio
nărești. că nu se răspunde cu 
promptitudine la diferite solicitări 
la care se poate răspunde concret. 
Președintele C.U.A.S.C. Grivița ne 
relata următorul fapt : într-o

agri cul- 
nu a avut 

se poate de- 
Că activitatea 
este fără cu- 
întrebațl au 

între sugestie 
acești

In- 
sau 
su- 
as- 

se

fermă zootehnică — Ia C.A.P. 
Traian — au venit patru specialiști 
în zootehnie de la județ. Au văzut 
ferma și la sfirșit i-au lăsat șefului 
de fermă — om cu școala gene
rală, dar cu bogată experiență în do
meniu — un proces-verbal pe care 
acesta n-a reușit nici măcar să-1 
descifreze. Că lasă scris e bine. Dar 
că problemele au rămas nerezolvate, 
iar cei în cauză au raportat la județ 
câ și-au îndeplinit misiunea de con
trol confirmă în parte aprecierile de 
mai înainte. Sint și alte aspecte care 
atestă că unele manifestări de forma
lism sînt încă rezistente. La sesiza
rea unor organizatori de partid am 
văzut in registrele de note telefoni
ce indicații ce nu pot fi și nici nu 
trebuie să fie „explicate" prin tele
fon. Prin telefon poți anunța o șe
dință, poți anunța evoluția vremii, 
dar nu-și au loc „indicațiile" de 
tipul : „Din controale rezultă că nu 
se acționează cu toată răspunderea 
pentru buna desfășurare a învăță- 
mintului agricol de masă... Să se ia 
măsuri...". Sau : „întrucît timpul este 
înaintat, luați măsuri energice pen
tru amenajarea paturilor calde pen
tru plantele medicinale". Sau : „re
zultă că nu se îndeplinesc sarcinile 
de extindere a suprafeței arabile... 
Luați măsuri...". Sau : „luați măsuri 
să crească producția medie de lapte 
de la 3 Ia 7 litri".

Normal este ca preocnpîndu-se de 
perfecționarea propriului stil de lu
cru. comitetul județean de partid să 
asigure ca toate organismele jude
țene agricole și toți ceilalți factori 
care concură la buna desfășurare » 
activității 
fecționeze 
Pentru că 
tradictorii 
iași scop.
analiză mai atentă atît a deficiențe
lor din diferite compartimente ale 
organismelor agricole, cît și a difi
cultăților. a greutăților pe care or
ganele agricole le întîmpină în efor
tul pe care-1 fac, de altfel cu pasi
une și multă răspundere, pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin. în
tre aoestea ar trebui poate analizat 
dacă, datorită unui complex de fac
tori, uneori organele de partid, la di
ferite niveluri. în Ioc să adopte mă
suri care să ridice autoritatea si să 
crească răspunderea organelor agri
cole nu se substituie cumva aces
tora fie și în mică măsură, fie și 
partial. Deși la comitetul județean 
de partid se afirmă că nu se sub
stituie. ar fi in Interesul muncii să 
se analizeze cu atenție acest aspect 
in lumina aprecierii făcute Intr-o 
plenară a comitetului județean, anu-

în agricultură să-și per- 
proprîul stil de muncă, 

nu pot exista stiluri con- 
care să servească acelu- 
Este poate nevoie de o

din zootehnia unor 
cole. cu exemple 
și foarte rele, care 
zentat la o plenară 
județean de partid care analiza acti
vitatea din zootehnie. Sint mai multe 
asemenea filme, care uneori au 
putere de convingere mai mare decit 

i referatele. Sint folosite cu inteligen
tă propagandistică, cu efect pozitiv 
mijloacele moderne de propagandă 
— filme, foi volante, programele bri
găzilor artistice ele. în comuna 
Scînteia am văzut colecția foilor vo
lante, editate pe o anumită perioadă 
de timp, atit pe probleme de agri
cultură, cit și din alte domenii. 
Sint bine făcute.

Se pare însă că în gîndirea și în 
practica unor activiști de partid 
munca politico-educativă ar avea un 
loc și un cadru de desfășurare fixe, 
de regulă adunările generale, fie de 
partid, fie ale oamenilor muncii, 
propaganda vizuală. Există tendința, 
și nu numai tendința, ci și practica 
de a reduce dezbaterile, clarificarea 
problemelor politice, economice, ju
ridice numai in adunări.

Discutăm la Grivița — consiliu 
agroindustrial, cu rezultate bune și 
foarte bune din multe puncte de 
vedere — despre modul în care au 
fost clarificate problemele privind 
munca în acord global. Ni se expli
că : „în toate adunările, pe formații 
de lucru s-au clarificat toate pro
blemele". Constatăm însă la cimp, 
discutind cu oamenii aflați la prăși- 
tul culturilor, că nu toate problemele 
și nu pentru toată lumea au fost 
clarificate, că s-a discutat în adu
nare, dar nu în toate formațiile de 
lucru, că nu se practică o verificată 
metodă a muncii politice întot
deauna promovată de partidul nos
tru : discuția directă cu oamenii, pe 
grupuri sau individual, pe grupe de 
case sau în pauzele de lucru. Unii 
activiști de partid, fie că au uitat, 
iar alții, mai noi, încă n-au apucat 
să învețe, nu discută direct cu oa
menii, așteaptă ca lucrurile să fie 
clarificate în adunări sau la invăță- 
mintul de partid, uilînd adevărul 
elementar că orice discuție de la om 
la om este mai apropiată, co
municarea se face mai direct, 
mai convingător. în discuția pe 
această temă, secretara comitetului 
județean de partid cu probleme de 
propagandă, tovarășa Constanța 
Cervinschi. sublinia hotărîrea comi
tetului județean de partid de a 
elimina această lacună reală 
activitatea multor organizații 
partid.

O confirmare a seriozității 
care comitetul județean de partid 
privește îmbinarea organică, armo
nioasă a muncii organizatorice cu 
munca politică educativă de masă, 
participarea întregului activ de 
partid la activitatea de propagandă, 
la formarea unei gindiri noi, înain
tate, a conștiinței revoluționare, in
diferent de sectorul tn care se des
fășoară activitatea, o constituie și 
Insistența cu care primul secretar al 
comitetului județean de partid, to-

bune
a

în 
de

eu

varășa Alexandrina Găinușe, a subli
niat la o recentă instruire a apa
ratului comitetului județean necesi
tatea ca organele de partid, fiecare 
activist al comitetului județean, toți 
activiștii din județ să se constituie 
în propagandiști permanenți, să-și 
exercite in munca de control și în
drumare pe care o desfășoară func
ția de propagandist de partid, să 
asculte și să răspundă la întrebă
rile pe care le pun oamenii, să ex
plice linia și documentele de partid, 
să dea răspuns concret problemelor 
economice, de organizare, sociale, 
care-i preocupă pe oamenii din agri
cultură.

Ceea ce se impune — și fără exa
gerare impresionează în munca or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
activiștilor de partid, a specialiștilor 
și lucrătorilor din agricultura județu
lui Ialomița — este ambiția cu care 
se muncește și, alături de ea, price
perea de a face lucrul bine, cu te
meinicie. Neajunsurile care mai 
există, în treacăt ne-am referit la 
unele pe care le-am putut cunoaște 
nemijlocit, pot fi înlăturate cu desă- 
vîrșire. pentru că există realmente 
un suflu proaspăt de muncă, o do
rință întemeiată pe posibilități reale 
ca județul care a primit pentru prima 
dată titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" să-si împodobească în acest 
an și in anii ce vin panoplia cu noi 
distincții pentru rezultate foarte 
bune, pentru că, așa cum spunea 
unul dintre interlocutori, cînd Ialo
mița se va situa în fruntea județelor 
în ce privește producția agricolă, 
agricultura noastră va face un foarte 
mare pas înainte.

Anqhel PARASCHIV 
Horea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Peisajul urbanistic al Capitalei 
se innoiește, intr-o dinamică im
presionantă. Capătă concretele 
proiectele de o mare amploare și 
frumusețe vizînd dezvoltarea si 
sistematizarea municipiului, înzes
trarea sa cu noi ctitorii, definitorii 
pentru fizionomia de mîine a pri
mului oraș al țării.

O secvență din cronica încărcată 
de fapte de muncă exemplare ale 
constructorilor bucureșteni am 
surprins în aceste zile pe cel mai 
vast șantier — Amenajarea com
plexă a rîului Dîmbovița pe teri
toriul Capitalei.

Din multiplele obiective oe com
pun această lucrare hidrotehnică, 
edilitară și de agrement ne-am 
oprit Ia viitorul ștrand Dîmbovița, 
care urmează să-și deschidă por
țile în curind.

Vă amintiți de vechiul ștrand 
Ciurel, construit pe malul drept al 
Dîmboviței prin anii ’50 ? Un 
ștrand mic, depășit de vreme. O 
replică a acestuia, la cu totul alte 
proporții, adusă pe coordonatele 
exigențelor actuale, se profilează 
astăzi intre șoseaua Ciurel, strada 

. Piatra Craiului și Splaiul Indepen
denței. De sus, de pe noul pod 
construit peste apa Dîmboviței, se 
distinge, bine forma sa triunghiu
lară, cu laturile aproape egale, 
măsurind fiecare cam 450 metri 
lungime. Dar abia după ce pă
trunzi dincolo de împrejmuirea 
din beton și panouri metalice iți 
dai seama 
construcții, 
denumit la 
acumulare 
conoeput pentru 10 000 de vizita
tori pe zi și, tn această perspecti-

de proporțiile acestei 
Ștrandul Dîmbovița, 

fel ca și marele lac de 
de peste drum, a fost

vă, este dotat 
înot. Ele sint 
potabilă provenită din rețeaua o- 
rășenească. tratată, corespunzător, 
apa care se evacuează 'in sistemul 
de canalizare urbană. împrospăta
rea ei asigurind condiții igienico- 
sanitare din cele mai bune. Bazi
nele sint 
vîrste și stadii 
tătorilor. Două, 
reduse, rămîn 
mici ; celelalte
si cu adinciml de 1.30 pînă la 1.80 
metri — sint destinate începătorilor 
și, respectiv, înotătorilor avansați. 
Construcția joasă și alungită găz
duiește garderoba, vestiarele, gru
purile sanitare, încăperea cu o- 
biecte de închiriat specifioe pen
tru plajă. Ici și colo iși aruncă 
umbrele pe pămintul proaspăt se
mănat pilcuri de copaci. Au fost 
aduse si variate instalații din ar
senalul distracțiilor pentru copii — 
carusele, balansoare, lanțuri, jocuri 
mecanice si altele. Pentru cei vîrst- 
nici. In dotarea ștrandului s-a ame
najat un debarcader amplasat pe 
malul sting al Dîmboviței, care va 
putea adăposti cîteva zeci de am
barcațiuni cu rame, destinate 
plimbărilor de agrement.

Apelăm, ca de altfel și pentru 
celelalte date, la informațiile ingi
nerului Andrei Anastasiu, director 
tehnic al I.C.A.B. Iși amintește 
bine cum arăta locul în zilele so
sirii primilor constructori ai în
treprinderii, adică pe la jumătatea 
lunii martie. Un teren răscolit de 
roțile utilajelor aduse să-1 dega
jeze, plin dp gropi, îmbibat de apa 
precipitațiilor abundente din pri-

cu cinci bazine de 
alimentate cu apă

destinate diferitelor 
de pregătire a ino
de dimensiuni mai 
la dispoziția celor 
— de 50 X 25 m

măvară. Cine sint cei ce au operat 
această rapidă transfigurare ? 
La amenajarea ștrandului și-au a- 
dus contribuția lucrătorii de la 
I.C.A.B., care au realizat partea 
de rezistentă a bazinelor. întinse 
suprafețe de drumuri si alei din 
incintă, sistematizarea verticală, re
țelele de apă. canal si dren. co
lectivele de muncă ale I.C.R.A.L.- 
urilor, din cadrul D.G.D.A.L., care 
au executat finisajele la bazine, clă
direa ștrandului și o mare parte 
din împrejmuire, cealaltă parte re
venind formațiilor de lucrători ai 
exploatării de termoficare din 
cadrul Grupului întreprinderilor 
de gospodărie comunală. Un aport 
deosebit a avut și întreprinderea 
„Hortioola 1 Mai", atit la curăța
rea terenului și transportarea unui, 
pâmînt mai omogen, cit și la insă- 
mințarea cu iarbă și transplantul 
masiv de arbori recuperați din 
zonă. Misiunea acestei întreprin
deri nu s-a Încheiat însă. în toam
nă, cind va reveni sezonul plantă
rilor, „Horticola 1 Mai" va conti
nua să îmbogățească zestrea ve
getală a ștrandului cu puiet orna
mentai, care să întregească partea 
decorativă și, totodată, 
teze zona de agrement 
tul orașului, creînd aici 
liniște, de sănătate și 
pentru oamenii muncii
sind metroul, pot ajunge rapid si 
comod la ștrandul Dîmbovița, la 
vasta platformă de agrement în 
curs de edificare o dată cu regu
larizarea și amenajarea complexă 
a rîului.

să delimi- 
de zgomo- 
o oază de 
destindere 
oare, folo-

Gabriela BONDOC

și da 
servi 
spe-

FRU-

Unități turistice 
în județul lași

Numeroasele unități turistice, 
amplasate în locuri pitorești din 
județul Iași oferă bune posibilități 
de cazare și masă. în orice ano
timp. Astfel, Cabana CODRII 
PAȘCANILOR este situată Intr-un 
cadru natural liniștit, într-o pădu
re de lingă Pașcani. Ea dispune de 
camere confortabile, precum 
un restaurant unde ee pot 
gustoase preparate culinare, 
cifice zonei. Hanul TÎRGU
MOS, din orașul cu același nume, 
dispune de 42 de locuri de cazare, 
restaurant cu terasă, cramă, cofe
tărie, precum și un restaurant cu 
autoservire. In orașul Hirlău func
ționează hotelul RAREȘOAIA, cu 
54 locuri de cazare în camere con
fortabile și un restaurant, unde se 
pregătesc specialități ale casei. O 
altă unitate care se bucură de 
aprecierea vizitatorilor, cu deose
bire tn sezonul estival, este Hanul

TREI IAZURI, amplasat la mar
ginea localității Miclăușeni, la 62 km 
de Iași, pe malul unor pitorești 
iazuri. Unitatea axe 30 de locuri de 
cazare în camere sau căsuțe și un 
restaurant.

Informații și rezervări de locuri 
se pot obține de la Agenția de 
turism din București, str. 13 De
cembrie nr. 26.

în fotografie : hanul „Trei Ia
zuri" din județul Iași.

Cine preia inițiativa ?
în perimetrul cen

tral al municipiului 
Timișoara, într-o ve
che clădire recent re
novată. a fost amena
jat un bazar al coo
perației meșteșugă
rești — primul de a- 
cest fel din tară. Ba
zarul. compus din tot 
atitea magazine da 
prezentare si desface
re cite cooperative 
funcționează în județ, 
adică 14. oferă cum
părătorilor 
gamă 
lizate 
locali 
le de _ . __  . _
podăresc la confecții 
si încălțăminte, de la 
articole de marochi- 
nărie la obiecte de 
mobilier, de la artiza
nat la panouri solare.

— în completarea 
funcțiilor sam. de a

întreaga 
de produse roa
de meșteșugarii 
— de la artico- 
uz casnic și gos-

contribui la o mai 
bună aprovizionare a 
populației, bazarul se 
dovedește a fi un e- 
ficisnt stimulent pen
tru realizarea produ
selor de calitate — ne 
spune Dumitru Pirvu. 
președintele Uniunii 
județene a cooperati
velor meșteșugărești 
din județul Timiș. In 
incinta bazarului a 
fost organizată o ex
poziție de noutăți tn 
care fiecare coopera
tivă aduce mostrele 
mărfurilor pe care do
rește să le producă în 
perioada următoare. 
In funcție de opiniile 
publicului, cooperati
vele stabilesc ce mo
dele anume se Intro
duc In fabricație și în 
ce cantități. Un alt a- 
vantai 
zar îl

tul că tot ceea ce se 
oferă aici este reali
zat in condiții de pro
ducție meșteșugăreas
că. adică în serii mici, 
ceea ce permite asigu
rarea unei palete sor
timentale extrem de 
diverse.

Succesul de care se 
bucură bazarul coope
rației din Timișoara 
— concretizat în vin- 
zări lunare de 3—4 mi
lioane lei — se dato- 

avantajului 
aici, cumpă- 
găsește 
gamă

începutul aces- 
și reparația ca- 

dar tot de-
La citeva zile 

au 
alte...

repa rație 
necesare

al acestui ba- 
constituie fap-

reste si 
că. venit 
rătorul 
treaga „___
mărfuri de care are 
nevoie, fără 
facă alte 
după fiecare 
parte.

...Cine preia iniția
tiva cooperației din 
Timișoara 2

cut la 
tui an 
pitală. 
geaba, 
după 
fost
reparații, apoi altele...

• tn luna octom
brie 1986. liftul de Ia 
scara A. blocul 3 A 
din Șoseaua Viilor .nr. 
102 a fost oprit pen
tru înlocuirea unui 
cablu rupt. Cablul a 
fost înlocuit, după 
care liftul iar s-a 
prit. și oprit este și 
momentul de fată.

o- 
in

Este drept că „secu
ritatea si buna func
ționare a lifturilor — 
așa cum ne preciza 
Cristian Jianu. ingine- 
rul-șef al întreprinde
rii «Ascensorul» — 
depinde si de modul 
în care cetățenii le 
folosesc". Dar Ia fel 
de important este ca 
si întreprinderea „As
censorul" să-si revi
zuiască stilul de mun
că. pentru că. cel pu
țin exemplele prezen
tate — la care mai pu-

tem adăuga multe al
tele sesizate de cetă
țeni redacției — dove
desc că lucrările de 
reparație si întreține
re se fac în unele ca
zuri de mintuială. fără 
răspundere.

Nivelul calității lu
crărilor întreprinde
rii nu trebuie să se 
conformeze denumirii 
— respectiv să fie. ca 
și ascensoarele. cind 
sus. cind jos...
Dumitru MAN O LE

Mlhal

în
de

maisă 
drumuri, 
produs în

IONESCU

0 carte
constituie o
vizită pentru

vizită nu prea onorantă

Cind reparatorii nu răspund de...
Nu trebuie să mai 

Insistăm asupra utili
tății ascensoarelor. De 
acest lucru este con
vinsă toată lumea, in
clusiv lucrătorii în
treprinderii de specia
litate — „Ascensorul".

Desigur, lifturile se 
mai și defectează. 
Pentru aceasta a fost 
creat serviciul de în
treținere si reparații 
de la sus-numita în
treprindere. Cum Iși 
fac datoria meseriașii 
de aici ? Iată citeva

cazuri 
tima 
timp de cititorii ..Scîn- 
teii" :
• în martie a.c.. la 

4 zile de la termina
rea reviziei anuale, 
ușa ascensorului de la 
parterul blocului PM-1 
din bd. Leontin Sălă- 
jan nr. 57 — pentru 
care asociația proprie
tarilor a achitat cir
ca 8 000 lei — s-a de
fectat. A fost sesiza
tă aproape zilnic în
treprinderea „Ascen-

sesizate în ul- 
perioadă de

reparații
dar răspunsul 

de fiecare dată 
același : „Echi-

sorul", 
primit 
a fost 
pa care a reparat lif
tul nu mai răspunde 
de lucrare" (! ?).
• în ultimii 2—3 ani 

liftul de la scara B 
a blocului Ol-A din 
str. Roșia Montană nr. 
2 A mai mult a stat 
decît a funcționat. 
Reparațiile s-au tinut 
lanț. Au fost zile tn 
care liftul s-a oprit 
imediat după plecarea 
depanatorilor. S-a tă-

Gara 
carte de 
orice localitate. Acest 
adevăr îl știu — sau 
ar trebui să-l știe — 
Si cei din Ciulnita.

...Deunăzi, ne la ora 
11. erau în gara din 
Ciulnita vreo două 
sute de oameni. Deși 
mai era aproape o ju
mătate de oră pînă la 
sosirea trenului care 
face legătura cu Bucu- 
restiul. cei prezent! au 
început să se impa
cienteze. Motivul 1 
Toate casele de bi
lete erau închise 1

Unul dintre călători, 
căutindu-1 pe i 
gării, a nimerit 
funcționara de 
„tranzit" : „Vă 
fiți amabilă, de ce nu 
se deschide casa de 
bilete ? Pină la linia 
3. unde trage trenul, 
trebuie să trecem pes
te mărfarele care o- 
cuoă liniile din fata

șeful 
la 
la 

rog.

gării. Avem 
vem bagaje, 
trenul !“.
..Sint ocupată". Si 
zgomotul ușii trîntite 
a pus punct dialogu
lui. La ..informații" 
nu era nimeni : „Azi 
lipsește 
iar alta în locul ei..

Gara Ciulnita oferă 
călătorilor si alte 
probe de inospitalita- 
te. în sala de aștep
tare — ce pare necu- 
rătată de citeva săp- 
tămîni — e un miros 
greu 
stătut, 
dorește 
te bea. 
dar nu 
Chioșcul din gară este 
si el mai tot timpul 
Închis.

După îndelungi In
sistente si așteptări, 
cei aproximativ două 
sute de călători din 
gară au reușit oină la 
urmă 6ă-și cumpere

copii, a- 
pierdem 

Răspunsul : 
ocupată".

funcționara.

de tutun, aer 
Dacă cineva 
apă. nu poa- 
Cismea există, 
are robinete.

biletele de drum, 
copiii în brațe, 
bagajele în mină, 
chiu, cu vai. au 
cut peste cele 
mărfare care 
cau liniile din 
gării. Trenul tocmai 
se apropia de peron, 
cind in megafonul gă
rii s-a auzit o voce 
care anunța : „Trenul 
de persoane care cir
culă spre București 
sosește în stație la li
nia... I și staționează 
un minut". Se înțele
ge în ce grabă au 
trecut oamenii din nou 
peste cele două măr
fare care blocau dru
mul. Din cauza îm
bulzelii. unii călători 
au si pierdut trenul.

...N-ar fi rău dacă 
ar trece, din cînd in 
cind. si cite un revi
zor prin gara de la 
Ciulnita.

Cu 
cu 
cu 

tre- 
două 
blo- 
fata

Gh. GRAURE
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PROBLEMELE PLANULUI-PROBLEME ALE
RĂSPUNDERII MUNCITOREȘTI

(Urmare din pag. I)
vență. în fine, la toate acestea se 
adaugă calitatea necorespunzătoare a 
unor loturi de laminate livrate de 
Combinatul de oteluri speciale din 
Tirgoviște.

Cu toate aceste greutăți, incepind 
din luna februarie Întreprinderea de 
rulmenți din Brasov a reușit să-șl 
îndeplinească sarcinile de plan Și 
ehlar să recupereze restantele la 
unele sortimente. Neajunsurile ma
nifestate in aprovizionarea tehnico- 
materială incep să devină însă in
surmontabile si pun sub semnul în
trebării realizarea planului pe luna

PLOIEȘTI 

Cine înlătură greutățile din 
fabricarea rulmenților grei ?

SEMNALE PE ADRESA
, ' 'v 7 -4 " <«

...CENTRALEI INDUSTRIALE DE RULMENȚI ȘI ORGANE DE 
ASAMBLARE BRAȘOV. în calitate de titulară de plan, centrala de 
resort trebuie să înțeleagă că are răspunderi precise deopotrivă în fun
damentarea indicatorilor de plan si in asigurarea bazei materiale ne
cesare pentru realizarea producției prevăzute. Iată de ce. așa cum re
zultă si din sondajul efectuat în unitățile producătoare de rulmenți, 
problemele serioase privind asigurarea bazei materiale a planului trebuie 
să stea la ora actuală in centrul atenției specialiștilor din cadrul cen
tralei de specialitate pină la solutionarea lor definitivă.

...FURNIZORILOR DE MATERIALE. Reamintim citeva din unitățile 
care trebuie să privească cu mai multă seriozitate obligațiile contractuale 
pe care le au fată de întreprinderile producătoare de rulmenți :

î 
î
î
I
I 
î 
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fel Incit toate problemele planului să fie solu
ționate operativ.

lată și motivul pentru care vom reveni in pagi
nile „Scinteii" asupra acestor probleme, urmind 
să prezentăm răspunsurile centralei de resort și 
ale unităților furnizoare de materiale.

— COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI, care trebuie să urgenteze 
livrările de benzi, table si laminate la rece.

— ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI, care 
nu a livrat unității din Brasov intreaga cantitate de motoare pentru con- 
vertizoarele de medie frecventă.

— ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DIN CÎMPINA. care se nare că 
a uitat că are obligații contractuale- ferme fată de unitatea din Ploiești cu 
privire la livrarea pieselor forjate.

— COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA, care are o restantă 
de 1 152 tone otel pentru 
Ploiești.

inelele de foriare fată de intreprinderea din

IN CONCLUZIE : Economia națională are ne
voie de cantități sporite de rulmenți de bună 
calitate atît pentru nevoile interne, cit și 
pentru export. In unitățile producătoare exis
tă condiții tehnice și organizatorice, există

eșaloane de muncitori cu o bună pregă
tire profesională pentru a răspunde acestor 
cerințe. Esențială este acum strînsa colaborare 
dintre întreprinderile producătoare de rulmenți, 
centrala de resort și furnizorii de materiale, ast-

iunie. De altfel, in aceste zile nu 
mai există nici un decalaj de pro
ducție intre secția de forjă și secția 
strungărie, ceea ce a început să aibă 
urmări negative asupra ritmului de 
lucru. Iată de ce. acum se impune și 
chiar se așteaptă un ajutor prompt 
și eficient din partea centralei de 
resort in soluționarea acestor pro
bleme. Pină nu va fi prea tirziu. Și 
nu ne îndoim că sprijinul cerut va 
veni prompt, fie și numai pentru 
faptul că centrala se află în aceeași 
clădire cu întreprinderea din Bra
șov. Ne așteptăm deci la un sprijin 
ca între niște buni vecini. (Nieolae 
Mocanu, corespondentul „Scînteiif).

unor deficiente din propria activita
te. Argumentele ni le prezintă ing. 
Mihai Marin, șeful atelierului de tra
tament termic de la unitatea din 
Ploiești : ..La întreprinderea din 
Galați există tot ceea ce trebuie 
pentru ca această operație să se 
realizeze. Nu există însă preocupare 
pentru folosirea aparaturii din do
tare, care este identică cu cea de la 
întreprinderea de utilaj chimic 
Ploiești, unde executăm in prezent 
tratamentul termic. In perioada cînd 
noi am fost la unitatea din Galați 
și am urmărit procesul tehnologic, 
treburile au mers bine. După aceea 
totul a revenit la situația dinainte și 
primim inelele netratate".

Greutăți în fabricarea rulmenților 
grei creează și Combinatul siderur
gic Hunedoara, care asigură oțelul 
pentru inelele forjate și care după 
primele cinci luni ale anului înre
gistrează restante la livrarea acestei 
..materii prime". Situația este cu at it 
mai ingrijorătoare cu cit ritmul li
vrărilor nu a crescut în ultima peri
oadă. iar restanțele acumulate finind 
seama de ciclul de producție vor 
afecta și realizarea planului pe lunile 
următoare.

Și încă un aspect. întreprinderea 
din Ploiești a realizat și are in stoc 
mai multe tipuri de rulmenți desti
nați morilor de măcinat cărbune 
-pentru termocentrale. Numai că toți 
acești rulmenți nu au bucșe de 
extracție, care se realizau pină 
nu de mult în colaborare cu 
întreprinderea „Vulcan" București, și 
deci nu pot li livrați. Așa cum 
aveam să aflăm de la conducerea 
unității, execuția bucșelor nu este 
clarificată. în urma unei decizii re
cente bucșele nu se mai execută la 
„Vulcan", dar fabricația lor la altă 
unitate nu a fost clarificată. In 
această situație. întreprinderea din 
Ploiești are de suportat consecințe
le menținerii în stoc a unei mari 
cantități de produse.. .iar termocen
tralele acuză lipsa rulmenților.

Iată deci cum necorelarea unor 
elemente de bază ale colaborării în
tre întreprinderi, nerespectarea stric
tă a termenelor de execuție și livra
re a unor semifabricate, lipsa de re
ceptivitate ' și o privire limitată 
asupra obligațiilor contractuale pot 
aduce mări dereglări în desfășu
rarea normală a activității intr-unui 
sau mai multe sectoare ale econo
miei. Fără să diminuăm cu nimic 
neajunsurile care se mai manifestă 
în activitatea colectivului de la

I.R.G.  Ploiești, considerăm că se im
pune o implicare mai activă a Cen
tralei industriale de rulmenți și or
gane de asamblare Brașov pentru ca 
fabricația rulmenților grei — fără de

ALEXANDRIA

Totul părea a fi bine 
pină la apariția... restanțelor

La întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria primele informații aflate 
de reporter chiar la începutul schim
bului I dau contur unei activități 
bine organizate : nici o absență, nici 
o intirziere de la program : atenție 
maximă exploatării cu randament 
înalt a fiecărei mașini ; un decalaj 
corespunzător intre producția din 
diferite secții de fabricație.

Și incă un fapt : concomitent cu 
realizarea sarcinilor curente de plan, 
aici se urmărește cu toată seriozita
tea finalizarea acțiunii de moderni
zare, creșterea productivității muncii 
și a eficientei economice. Așa, de 
pildă, prin modernizarea strunguri
lor pe care se egalizează coliviile 
pentru rulmenții radiali axiali cu 
role conice, productivitatea muncii 
a crescut cu 50 la sută la această 
operație.

Intr-un asemenea climat de muncă 
surprinde însă faptul pe care aveam 
să-l consemnăm la serviciul plan: de 
la începutul anului și pină in pre
zent se înregistrează restanțe la 
producția fizică a unor rulmenți 
de diferite sortimente. Deci totul 
părea a fi bine pină la apariția... 
restanțelor. Intre cauzele care au de-

BÎRLAD

Paradoxul
de mijloc" fragile...

Orice discuție despre îndeplinirea 
planului la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad incepe și se termi
nă cu raportul dintre structura ca
pacității de producție existente șt 
structura cererii, exprimată de con
tractele încheiate. Despre ce este 
vorba ?

Planul primit de Ia centrala de re
sort este elaborat in funcție de ca
pacitatea de producție. Cererile e- 
fective — ale beneficiarilor interni și 
partenerilor externi — sint insă in
tr-o anumită măsură, diferite. In a- 
ceastă situație. întreprinderea este 
pusă în ..dilemă" : să respecte pla
nul fizic și să producă rulmenți pen
tru care nu există cerere sau să 
producă rulmenții solicitați, dar — 
paradoxal — să nu-și realizeze pla
nul la producția fizică. In „ecuație" 
interyin si alte .Jiecunpscute",. intre 
care 'Tocul esențial este deținut de 
gradul de asigurare cu materii pri
me. Astfel, in primele cinci luni ale 
anului, furnizorii de oteluri pentru 
rulmenți (C.S. Hunedoara. C.O.S. 
Tirgoviște. „Oțelul Roșu" ș.a.) au „a- 
dunat" o restantă de peste 4 000 tone, 
cantitate suficientă pentru producția 
întreprinderii timp de 3 săptămîni. 
Putem adăuga, tot aici, neasigurarea 
la timp și in cantitatea necesară a 
unor importuri (benzi de otel aliat, 
freon etc.) utilizate îndeosebi pen
tru produse de export. în consecin
ță. în întreprindere se intilnesc mai 
multe situații : 

care nu pot funcționa o serie de 
utilaje de mare complexitate și im
portanță — să reintre pe făgașul 
normal. (Ioan Marinescu, corespon
dentul „Scinteii").

terminat neindeplinirea integrală a 
planului. una pare a fi decisivă : 
superficialitatea cu care unii furni
zori înțeleg să se achite de obligațiile 
contractuale ce le revin. Practic, așa 
cum ne-a precizat directorul comer
cial al întreprinderii, tovarășul Ni- 
colae Rogoz, in perioada ce a trecut 
din acest an Combinatul siderurgic 
Galați a acumulat o însemnată res
tanță de bandă laminată la rece 
și table decapate. La profi lele de 0,3 
mm și de 0,4 mm restanțele sint de 
98 tone și. respectiv, 81 tone. La 
sfirșitul lunii mai, directorul comer
cial al întreprinderii din Alexandria 
a fost din nou la Combinatul side
rurgic din Galați, unde cu specialiș
tii de aici a intocmit un nou grafic, 
potrivit căruia in luna iunie urmea
ză să se livreze 300 tone de bandă 
laminată Ia rece. Iată insă că in pri
ma săptămină din luna iunie s-a 
livrat o cantitate mică, sub preve
deri. De altfel, nu e prima dată cind 
se fac intervenții directe, analize și 
comandamente comune, dar. ritmul 
livrărilor nu se îmbunătățește cu 
nimic. Or. fără metal, rulmenți nu 
se pot fabrica. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scinteii).

unei „linii

© pentru anumite tipuri de rui- 
menți există cereri, există materii 
prime, dar capacitatea de producție 
nu permite decit satisfacerea parția
lă a cererii ;

© pentru alte tipuri de rulmenți 
există cereri și capacitate de pro
ducție. dar insuficienta materiilor 
prime nu permite Îndeplinirea inte
grală a obligațiilor ;
• in ’ fine.. pentru o serie de rul

menți cererea imediată este mai mică 
decit capacitatea de producție, iar 
produsele, dacă se execută, măresc 
stocurile.

Parcă pentru a complica si mai 
mult lucrurile, indicatorul „produc
ție fizică" include laolaltă și rul
menți de 300 grame care costă 9 lei, 
și rulmenți de aproape 100 kg cu 
un preț de peste 9 000 lei. Așa se 

’ eXplTcă1 ȘV faptul că* * ifliferftiWăHeftici 
luni ale anului, intreprinderea a a- 
cumulat o restantă de 1.7 milioane 
rulmenți, ceea ce reprezintă aproa
pe 10 la sută din planul fizic, dar 
mai puțin de 5 la sută din valoarea 
producției-marfă. Și aceasta de
oarece. conform contractelor, au fost 
fabricați mai mulți rulmenți cu va
loare ridicată.

Se fabrică rulmenți și la Ploiești. 
Nu are importanță dacă sint mulți 
sau putini cei care știu acest lucru. 
Important este ca întreprinderea de 
rulmenți grei din Ploiești să iși în
deplinească exemplar sarcinile de 
plan. Și aceasta deoarece aici se 
realizează o serie de rulmenți deo
sebit de solicitați de economia na
țională (în industria energetică, in 
minerit, în siderurgie), precum și la 
export.

Iată insă că, în prezent, întreprin
derea nu iși realizează integral pla
nul la producția fizică, chiar dacă 
restantele mari din primele două 
luni ale anului au fost mult dimi
nuate. Care sint cauzele care au 
determinat această situație? Mai 
intîi, o serie de neajunsuri in Orga
nizarea și desfășurarea proceselor de 
producție, numărul încă ridicat de 
absențe nemotivate și întreruperi ac
cidentale ale mașinilor și utilajelor 
din secțiile de prelucrare, probleme 
asupra cărora s-au oprit și dezbate
rile din cadrul unei recente plenare 
a comitetului de partid pe întreprin
dere, plenară care a stabilit și mă
surile ce se impun a fi luate în con
tinuare pentru redresarea situației. 
Totuși, cele mai multe greutăți in 
desfășurarea normală a activității se 
intimpină din cauza modului defec
tuos in care unele unități colabora
toare înțeleg să-și onoreze obliga
țiile contractuale. Vom incepe chiar 
cu o unitate din județul Prahova — 
întreprinderea mecanică Cimpina, 
care dintr-un contract de 100 tone 
piese forjate nu a livrat pină acum

* nici un... gram, cu toate că între
prinderea ploieșteană i-a livrat oțe
lul necesar, chiar și debitat. Comen
tariile sint deci de prisos și nu ne 
îndoim că se înțelege cine trebuie să 
ridice această greutate din fabricarea 
rulmenților grei.

Pe de altă parte, o serie de greu
tăți sint provocate de Fabrica navală 
de elice si prelucrări la cald din 
Galați, care, aproape fără excepție, 
lună de lună, înregistrează mari res
tanțe la inelele contractate si pe care 
trebuie să-le livreze. -Mai- mult, deși 
întreprinderea gălățeană are în do
tare tot ceea ce este necesar pen
tru execuția -tratamentului termic de 
recoacere si deglobulizare. livrează 
inelele netratate. întreprinderea din 
Ploiești fiind nevoită să facă acest 
lucru în alte două unități, evident cu 
cheltuieli suplimentare și pierdere 
de timp. Motivația că la Galați nu 
se pot trata inelele reprezintă cel 
puțin o încercare de acoperire a
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Sint probleme pentru soluționarea 
cărora conducerea întreprinderii a 
căutat o ..cale de mijloc", dar care 
trebuie totuși rezolvate clar și co
erent. cu sprijinul nemijlocit al cen
tralei de resort. (Eugen Rădulescu).

Recoltarea furajelor la I.A.S. M. Kogălniceanu, județul Tulcea Foto : I. Herțeg

ASIGURAREA FURAJELOR
-o acțiune importantă 

pentru dezvoltarea zootehniei
Este bine cunoscut de către toti 

crescătorii de animale că finul con
stituie cel mai valoros furaj pentru 
perioada de stabulație a taurinelor 
și ovinelor. Iată de ce sporirea pro
ducției de fin constituie cea mai 
stringentă problemă de pe agenda la 
zi a lucrătorilor din agricultură, de 
rezolvarea ei depinzind in mare mă
sură dezvoltarea zootehniei, respectiv 
sporirea producției de lapte și car
ne. De altfel. întotdeauna crezul cres
cătorului de vite a fost finul. De ce 
se militează pentru conservarea tri- 
folienelor și a ierbii sub formă de 
fin ? Pentru că finul este un furaj 
complex, care conține o mare canti
tate de proteine, 
vitamine | și alte 
substanțe hrăni
toare necesare 
bunei alimentări 
a animalelor. 
Specialiștii in 
nutriția animală 
apreciază că la 
rumegătoare fo
losirea finului ca 
nutreț asigură 
formarea compo
nentelor gastrice 
specifice acestor 
sppcil. ..Qrice, alte 
fuî'â’j e.’‘ Pli iar cel e 
concentrate. nu 
ajută la forrna- 
țoa, ..^.irpbiqților 
din rumen, adică 
a bacteriilor care 
asigură transformarea furajelor fi
broase în energie, deci in produse 
animaliere — lapte și carne. De ase
menea. bovinelor și ovinelor trebuie 
să li se administreze proteine, care 
se găsesc in cea mai mare cantitate 
in finul de bună calitate.

Am prezentat aceste considerații 
de ordin tehnic și economic pentru 
a trezi interesul specialiștilor, al oa
menilor muncii din agricultură pen
tru reconsiderarea finului ca prin
cipal furaj destinat bovinelor și ovi
nelor. Ne aflăm tocmai in perioada 
in care se cosesc trifolienele, iar 
mai tirziu — ierburile de pe tine
tele naturale. Este deci momentul să 
aruncăm o privire in depozitele uni
tăților agricole, pentru a constata ce 
cantități de fin au fost strinse pină 
acum. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pe ansamblul 
tării, pină la 7 iunie au fost depozi
tate doar 16 la sută din cantitățile 
de fin prevăzute a se realiza in pro
gramul pe lunile mai—iunie. Com
parativ cu media pe țară, cele mai 
bune rezultate au fost obținute in 
județele Olt — 42 la sută, Teleorman 
și Constanța — cite 36 la sută, 
Călărași — 34 la sută. Iași — 33 la 
sută, sectorul agricol Ilfov — 38 la 
sută. în multe unități agricole din ju
dețele respective au fost folosite atit 
mijloacele mecanice, cit și coasele, 
iar finul rezultat a fost depozitat in 
șire sau finare special construite in 

acest scop. Cu totul altfel se pre
zintă situația în județele Alba, 
Caraș-Severin. Mehedinți. Timiș, 
Gorj. Botoșani. Sălaj, Cluj, unde 
cantitățile de fin strinse și depozitate 
sint mici. Este adevărat, in majori
tatea zonelor de aici și vegetația 
este mult intirziată.

De ce in unele unități agricole nu 
se adună cantități indestulătoare de 
fin. cantități care să asigure o bună 
furajare a animalelor ? Cauzele sint 
mai multe. Nu s-ar putea afirma că 
oamenii n-ar cunoaște valoarea finu
lui. Dar adesea, luați de valul lucră
rilor de sezon — pentru că acum este 
o perioadă aglomerată in agricultură

• Depozitarea unor cantități cît mai mari 
de fîn - cel mai valoros furaj pentru taurine 
și ovine

• Folosirea intensă a utilajelor de re
coltat și a forței de muncă ia cosit

• Cea mai mare răspundere la organi
zarea uscării și conservării finului

— neglijează tocmai asigurarea finu
lui de bună calitate. Ce fenomene 
sint mai frecvente ? în primul rind, 
pe considerentul că timpul este 
ploios, se alege calea cea mai ușoa
ră : insilozarea masei-verzi. Or. acum 
sint zile in care se inregistrează tem
peraturi ridicate, ceea ce permite ca, 
printr-o temeinică organizare a mun
cii. in citeva zile după cositr să re
zulte un fin bun. Este adevărat, pre
cipitațiile pot îngreuna lucrările. însă 
trebuie avut in vedere că sint mul
te unități agricole situate in zone 
cu precipitații ce depășesc media pe 
țară in care se face fin de bună ca
litate. Dar sint și din acelea in care 
cadrele de conducere și specialiștii, 
din comoditate, preferă să însilozeze 
masa-verde. E bun și furajul insilo- 
zat, dar finul nu poate lipsi. In al 
doilea rind. mari cantități de trifo- 
liene și iarbă rezultate acum de la 
cosit sint date in hrana animalelor, 
în loc ca acestea să fie duse la pă- 
șunat ori să li se administreze fu
raje care nu pot fi transformate in 
fin. Prin urmare, de acum și pină la 
toamnă trebuie acționat ca lucerna, 
trifoiul, iarba de finețe să fie co
site. uscate și depozitate sub formă 
de fin.

Un fin va fi cu atit mai valoros 
cu cit trifolienele și iarba vor fi 
cosite in momentul optim, cînd de 
pe unitatea de suprafață se reali
zează cea mai mare cantitate de 

proteine. Sint puține unitățile agri
cole care fac un fin bun. pentru că 
în destule altele. întirzilndu-se co
situl. se pune in șire și clăi un 
fin mai mult sub formă de bete, 
adică celuloză. De asemenea, sint 
și cazuri in care nu sint bine or
ganizate uscarea și adunarea finu
lui. Ca atare, mai ales in situația tri- 
folienelor. frunzele prea uscate se 
scutură, iar pentru hrana animalelor 
rămin doar tulpinile. Prin urmare, 
la uscarea și depozitarea finului 
trebuie respectate normele, care sint 
cunoscute de specialiști, de oamenii 
muncii din agricultură.

A oosi la timp iarba sau trifolie
nele, a le usca 
și depozita așa 
cum se cere, ast
fel îneît să re
zulte un furaj de 
calitate superioa
ră. înseamnă, 
înainte de toate, 
să dispui de 
utilaje, iar acolo 
unde acestea lip
sesc sau nu pot 
fi folosite din 
cauza configura
ției terenului — 
această lucrare să 
se facă de Către 
cosași. în ultimii 
ani, au fost puse 
la dispoziția uni
tăților agricole 
cositori mecanice, 

mașini de întors brazdele, iar pentru 
stringerea finului se folosesc balo- 
tiere. Adevărat, unele din aceste uti
laje nu sint perfecte, dar cînd sint 
bine reglate se poate face treabă bună 
cu ele. Cu toate acestea, pe mari 
suprafețe. îndeosebi iarba, conti
nuă să fie cosită manual cu bine
cunoscuta coasă. A cosi este o muncă 
grea, care necesită nu numai efort 
mare, ci și multă îndemînare. Pen
tru a stimula această activitate. în 
ultimii ani, in cooperativele agricole 
s-au practicat diferite forme de re
tribuire cu plata si în natură. în 
ultimul timp au fost elaborate nor
mative stimulative la cositul finu
lui. Este necesar ca unitățile agri
cole să adopte cea mai potrivită for
mă de organizare si retribuire a 
muncii la cositul ierbii sau al tri- 
folienelor. astfel incit să rezulte o 
cantitate cit mai mare de fin.

Depozitele de furaje ale zootehniei 
trebuie umplute acum, in principal 
cu fin de bună calitate. Pentru a- 
ceasta. cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, al consiliilor 
populare și al organelor agricole 
trebuie desfășurată o amplă cam
panie a finului. Pentru că numai cu 
fin de bună calitate vor putea fi 
obținute producții de lapte și carne 
la nivelul exigentelor actuale.

Ioan HERȚEG

La Centrala electrică și de termoficare „Progresul" București

Primul grup energetic 
in prag de punere în funcțiune

Recent, la grupul nr. 1 de 50 MW 
de la termocentrala „Progresul" 
București s-a efectuat primul para
lel la sistemul energetic national, 
eveniment ce marchează apropierea 
momentului intrării in funcțiune a 
acestei noi capacități de producere 
a energiei electrice și termice. 
Probele efectuate cu acest prilej, tre
cute cu succes, aveau să ateste con
vingător eforturile depuse, pe par
cursul a zeci si sute de zile, de miile 
de oameni prezenți pe șantier sau 
in întreprinderile care au produs 
echipamentele de la noul obiectiv 
energetic. Ne-am obișnuit cu astfel 
de momente, fie ele de excepție, dar 
fiecare dintre ele are o încărcătură 
emoțională aparte, are semnificația 
unei noi izbinzi. Am putea socoti 
cu precizie sutele și tonele de echipa
mente și materiale înglobate în noul 
obiectiv energetic. însă mult mai 
greu ar fi să cuantificăm abnegația, 
dăruirea profesională, eforturile oa
menilor care au contribuit si parti
cipă la sporirea puterii energetice a 
țării.

Construirea, realizarea, montajul a 
zeci șl sute de subansamble care 
formează o centrală electrică au de
venit fapte aproape obișnuite. Fieca
re nouă capacitate are nu rol im
portant în creșterea producției de 
energie electrică. Prin efectuarea 
primului paralel la grupul nr. I de 
la termocentrala „Progresul" Bucu
rești a început numărătoarea inver
să pină la data cind acest nou obiec
tiv va fi racordat la circuitul ener
getic. Cazanul de 420 tone de abur 
pe oră ajungea la temperatura și pre
siunea prevăzute. Turbina a fost lan
sată spre turația de 3 000 de rotații

pe minut. Cu încordare și atenție Ia 
pupitrele de comandă erau urmăriți 
parametrii tehnici. Cind aceștia co
respundeau momentului sincroniză
rii s-a produs prima racordare la 
sistemul energetic național. Primii 
kilowați-oră pulsați de aici, din 
această nouă citadelă a luminii ! Era 
momentul unei mari reușite, bucu
ria datoriei împlinite. Timp de pa
tru ore noul agregat energetic a tre
cut „proba de foc". Cazanul și tur
bina s-au comportat corespunzător. 
Nimic deosebit. S-au efectuat anali
zele și probele tehnice necesare. 
Acum se rememorează cu satisfacție 
că s-a realizat un timp record 
de la spălarea chimică a cazanu
lui pînă la efectuarea primului pa
ralel — numai 35 de zile. Cum ? E 
greu de spus. Și totuși a fost posi
bil pentru a grăbi momentul intrării 
în funcțiune a noi capacități ener
getice.

Duminică 7 iunie a.c. a fost o zi 
normală de lucru pe șantier. Aveam 
să ne convingem că numărătoarea 
inversă a punerii în funcțiune este 
urmărită ceas de ceas. Factori de 
răspundere trec în revistă pe teren 
ultimele retușuri. Apoi se reunesc 
într-o ședință operativă de coman
dament. Termene ferme, responsabi
lități precise. Fiecare știe ce are de 
făcut. Discuțiile sint conduse de 
secretarul cu probleme economice al 
Comitetului municipal de partid 
București, împreună cu un adjunct 
al ministrului construcțiilor indus
triale. Nu este prima oară cînd cei 
prezenți se intilnesc. De fiecare dată 
se raportează asupra îndeplinirii sar
cinilor primite și asupra propuneri
lor de soluționare a noilor probleme 
apărute. Ceva însă ne-a atras

atenția la această ședință. Și nu în 
primul rind acțiunile ce trebuiau 
întreprinse pentru urgentarea ince- 
perii probei de 72 de ore la grupul 
de 50 MW care inseamnă intrarea in 
exploatare a noii capacități energe
tice, ci grija pentru ca o dată cu pu
nerea in funcțiune a noului obiectiv 
să fie realizată și ambianța exteri
oară necesară acestei noi case a lu
minii. Iarbă, pomi, flori care să mar
cheze prezenta bunului gospodar.

Dar pină aici a fost un drum lung. 
Un prim pas iată-1 făcut. — primul 
grup de 50 MW, care curind va fi dat 
în exploatare. Alte zeci de eforturi 
vor trebui depuse pentru ca incă trei 
agregate de 50 MW să intre in func
țiune. Dacă astăzi, așa cum ne spu
nea ing. Vasile Tudora, directorul 
întreprinderii electrocentrale Bucu
rești, puterea energetică a Capitalei 
este de circa 1 000 MW. ea va ajunge 
nu peste mult timp, prin intrarea la 
întreaga capacitate a noii termocen
trale „Progresul" la 1 200 MW.

Ședința de comandament s-a în
cheiat. Continuăm discuția cu ing. 
Traian Angelescu, director coordo
nator din partea beneficiarului. Tre
cuse de mult de ora prinzului. In 
birou sună telefonul. T-a răspuns 
scurt, cu scuzele de rigoare.

— Bine, plec imediat. Am avut o 
serie de probleme importante aici, 
pe șantier. Peste cr jumătate de oră 
sper să ajung la masă.

Nu știu dacă s-a ținut de cuvînt. 
Dar un lucru il știm sigur, că reali
zarea și punerea in funcțiune a unui 
nou obiectiv energetic înseamnă de 
multe ori sacrificiu, pe care se cu
vine să-1 respectăm și să-1 apreciem.

Ion LAZĂR roto : sandu cristian

ANINA: Suplimentar, cantități însemnate 
de cărbune energetic

Acționind sub deviza „Fiecare zi 
— o zi-record in producție", har
nicele colective muncitorești din 
cadrul Combinatului minier „Bana
tul" Anina au reușit ca in peri
oada parcursă din acest an să 
pună suplimentar la dispoziția eco
nomiei naționale însemnate canti
tăți de cărbune energetic. Organi
zarea mai bună a lucrului in sub
teran. aprovizionarea tehnico-ma- 
terială corespunzătoare. întărirea

ordinii si disciplinei în abataje 
au dus la realizarea supli
mentară a peste 5 000 tone cărbu
ne energetic. Prin realizările deo
sebite pe care le-au obținut pină 
in prezent, cele mai indreptățite 
pretenții de a ocupa primul loc in 
întrecerea socialistă le au brigăzile 
conduse de Valentin Negrilaș (sec
torul II Vest). Gheorghe Ciovnicu 
(III Vest) șt Dumitru Dobre (IV 
Sud). (Ioan D. Cucu).

CONSTANȚA: Producție sporită 
cu consumuri reduse

Antrenați in întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an si 
pe întregul cincinal, oamenii mun
cii din unitățile economice ale ju
dețului Constanta au obținut im
portante sporuri la producția fi
zică. Astfel, de la începutul anului 
și pină in prezent s-au realizat 
peste plan 1236 remorci auto, ma
șini si utilaje agricole. 4100 tone 
acid sulfuric pentru fabricarea în
grășămintelor chimice cu fosfor. 
51 000 tone calcar siderurgic. 2 531

metri cubi beton celular autoclavi- 
zat și 2 198 metri cubi prefabricate 
din beton armat pentru șantierele 
de construcții, 4 179 metri pătrați 
uși și ferestre, confecții textile, 
importante cantități de bunuri de 
larg consum si produse ale indus
triei alimentare. Aceste rezultate 
s-au obținut in condițiile reducerii 
consumurilor specifice, realizin- 
du-se pe această cale o economie 
de 10 932 000 kW energie electrică 
și 2 756 tone metal. (George Mi- 
hăescu).

COVASNA: Apartamente peste prevederi
Printr-o mobilizare exemplară a 

resurselor materiale și umane, co
lectivul de muncă de la întreprin
derea antrepriză de constructii- 
montaj din județul Covasna a reu
șit să recupereze restanțele înre
gistrate in primele două luni ale 
anului din cauza timpului nefavo
rabil și chiar să depășească pre

vederile planului la zi. Astfel, acor- 
dindu-se o atenție deosebită cali
tății finisajelor, gospodăririi judi
cioase a materialelor, ridicării pro
ductivității muncii, constructorii de 
locuințe au predat in acest an in 
plus oamenilor muncii aproape 100 
de apartamente. (Constantin Ti- 
niaru).
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SPORIREA EFICIENTEI ECONOMICE 
- coordonată fundamentală a strategiei 

dezvoltării intensive a României socialiste

Un străvechi oraș își trăiește 
prezentul înnoitor

Creșterea eficienței eco
nomice — direcție majoră de 
acțiune in actualul cincinal. 
Edificarea unei Românii moderne, 
cu o economie la nivelul exigentelor 
socialismului multilateral dezvoltat, 
reprezintă nu numai o opțiune fun
damentală în strategia dezvoltării și 
progresului economico-social. ci și 
expresia sintetică a interdependen
telor organice dintre eforturile ma
teriale. umane și bănești efectuate, 
eficienta consumului de muncă so
cială și nivelul de dezvoltare econo
mică atins. Subliniind această reali
tate. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arăta că societatea noastră socialistă 
„trebuie să asigure permanent mij
loacele pentru reproducția lărgită, o 
acumulare înaltă — baza dezvoltării 
forțelor de producție, a nivelului de 
civilizație a tării. In același timp, 
trebuie să se asigure creșterea efi
cientei acumulării, sporirea rentabi
lității economice si, o dată cu aces
tea. crederea venitului national, sin
gura snrsă a desfășurării neîntre
rupte a reproducției lărgite si ridi
cării necontenite a nivelului de trai 
al întregului popor'*.

Transilvania — unui alt eminent 
dascăl, pedagog și istoric ardelean, 
Onisifor Ghibu. De la înființare și 
pînă astăzi, au purtat numărul, ma
tricol al acestui așezămînt de civi
lizație si cultură românească 24 076 
elevi, constituind 3 565 de clase, in
struite și educate de peste 300 de 
cadre didactice. 7 500 de cetățeni 
din Șimleu și împrejurimi au tost 
și sînt școlarizați la învățămîntul 
seral și fără frecventă al liceului. 
Dar și aici, mai presus de statis
tică — și ea revelatoare — stau 
concepția superioară și pasiunea 
pentru formarea oamenilor. Matri
cola, dacă nu e astfel înnobilată, 
devenind un blazon moral, rămîne 
un petic cu care cîrpești o haină 
ruptă... Școala este o construcție 
spirituală, iar principalul ei benefi
ciu constă in calitatea oamenilor 
dăruiți societății. De aceea, intrînd 
Intr-un astfel de liceu, nu poți să riu 
te întrebi imediat : muzeu de litera
tură ? pinacotecă ? galerie a bărba
ților iluștri ai neamului ? bibliote
că? sală de lectură? „filarmonică"? 
„Gîndită" ca un adevărat lăcaș de 
cultură, școala este cite ceva din 
toate acestea. Și încă : sala „Emi
nescu". sala „Rebreanu" (să nu 
uităm că este un liceu de „filolo- 
gie-istorie"), cinematograf si chiar 
„teatru radiofonic". Adică : baza 
didactico-educativă este concepută 
și realizată — de profesori și elevi 
— într-o manieră originală, cabine
tele de specialitate sînt grupate 
spre a forma complexe funcționa
le. Merită descris, pe scurt, „com
plexul de literatură română". Spa
țiul rezervat în liceu pentru docu
mentare. informare și studiul pro- 
priu-zis al limbii și literaturii ro
mâne cuprinde sălile „Eminescu" și 
„Rebreanu". biblioteca (22 761 vo
lume. cu „filiale" in clase, excelent 
amenajate, rafturi deschise, fișiere 
etc., pentru ca elevul să „învețe" 
aici să găsească și să se folosească 
de lucrările de specialitate, opere, 
studii), sală de lectură (de fapt, 
două capete de coridoare, special 
amenajate, cu cîteva mese, scaune 
pentru consultarea zilnică. în re
creații. înainte sau după orele de 
curs, a colecției principalelor re
viste, publicații de cultură și ziare 
care apar în țara noastră : toate 
afiate la zi 1). Să mai adăugăm : 
panouri cu teme de sinteză, 
medalioane ale scriitorilor (clasici 
si contemporani) înconjurate de 
titluri, citate expresive, aprecieri 
critice. Sub ochii elevilor stau me
reu, prin grafice ingenios concepu
te. principalele direcții tematice sl 
stilistice din proza si poezia con
temporane. Nu numai „strictul ne-

In concepția partidului, trecerea 
României în rîndul țărilor cu nivel 
mediu de dezvoltare economică — 
obiectiv fundamental al actualului 
cincinal — trebuie să fie expresia 
nemijlocită a preponderentei acțiu
nii factorilor intensivi, rezultanta 
semnificativă a creșterii eficientei 
economice în toate sectoarele de ac
tivitate.

Amploarea si intensitatea cerințe
lor privind prezenta 'activă, domi
nantă a factorului intensiv în moti
varea ritmurilor înalte de dezvoltare 
economică si a participării tării 
noastre la circuitul mondial de va
lori materiale sînt determinate de 
caracterul limitat si costul sporit al 
atragerii de noi resurse în circuitul 
economic productiv, de opțiunea fer
mă privind lichidarea, intr-un ter
men cit mai scurt, a multiplelor și 
complexelor forme de exprimare a 
decalajelor ce ne despart de țările 
dezvoltate, pînă la sfîrsitul deceniu
lui următor România urmind să se 
transforme într-o tară socialistă 
multilateral dezvoltată.

Reflex al accentuării laturilor ca
litative ale dezvoltării. creșterea 
semnificativă a eficientei economice 
in actualul cincinal este nu numai 
necesară, ci si posibilă. Aceasta de
oarece. in aproape un sfert de veac, 
au fost făcute acumulări care au 
determinat o creștere, fără prece
dent. a avuției naționale in tara 
noastră ; dispunem de un potential 
tehnico-economic ridicat, ce se im
pune a fi valorificat in cel mai înalt 
giad. și de tta-’personal muncitor 
avind un nivel ridicat de pregătire 
profesională ; a sporit considerabil 
ejjpM'ienta de' producție, de organi
zare si de conducere ; ain't asigurate 
condițiile pentru realizarea simbiozei 
necesare dintre cercetare științifică 
și producție. Astfel, creșterea efi
cientei economice se circumscrie 
concepției de ansamblu a partidului, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
strategia dezvoltării economico-so- 
ciale. în deplină concordantă cu con
dițiile specifice din tara noastră și 
prin efortul propriu al întregului 
popor. în care forțelor de producție 
le este atribuit un rol hotărîtor în 
asigurarea progresului multilateral 
al societății. Toate acestea constituie 
o parte organic integrată Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în condițiile economiei românești 
contemporane. creșterea eficienței 
economice reprezintă un obiectiv 
atit imediat, cit si de lungă perspec
tivă. pentru toate sectoarele de acti
vitate, integrat organic obiectivelor 
strategice cuprinse în planurile de 
dezvoltare econopiico-socialâ. în pro
gramele pe termen lung si în cele 
speciale adoptate la nivel national, 
pe ramuri, subramuri. grupe de pro
duse sau domenii de activitate. „Este 
necesar să înțelegem bine — arăta 
in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că nu există 
sector de activitate umană care să 
nu se desfășoare pe baza principiu
lui eficientei economice si al renta
bilității".

Creșterea eficientei economice re
prezintă. în acest context, nu numai 
o chestiune de opțiune sau de ra
port. exprimat generic, dintre efect 
si efort, ci, de interdependentă intre 
potențialul tehnico-economic existent 
si nivelul de dezvoltare economico- 
socială «ftins. definită si urmărită la 
scară micro și macroeconomică. 
Condiția aprecierii eficientei oricărei 
activități economico-sociale o repre
zintă concordanta dintre rezultatele 
producției si necesitățile reale ale 
economiei naționale, in sensul că, 
avind o bază obiectivă în nevoia so
cială reală, rezultatele obținute in 
cadrul ansamblului proceselor de 
producție trebuie să fie in perma
nentă utile, să servească, fie direct, 
fie indirect, progresului. îmbunătăți
rii continue a calității muncii și 
vieții.

Pe ansamblul economiei naționale, 
creșterea eficientei economice poate 
fi exprimată sintetic prin sporirea 
mai rapidă a venitului național in 
raport cu produsul social, astfel in
cit in perspectivă să se asigure un 
nivel al venitului national pe locui
tor comparabil cu cel din țările me
diu dezvoltate din punct de vedere 
economic. Criteriul după care putem 
aprecia însă nivelul eficientei econo
mice. in raport de norme sau reali
zări pe plan national sau interna
tional. îl constituie volumul resur
selor avansate si consumate pentru 
obținerea fiecărei unităti de venit 
national sau de producție fizică de 
calitate corespunzătoare.

în condițiile reproducției socialiste 
de tip intensiv, eficienta economică 
îsi îmbogățește conținutul, formele 
de exprimare si criteriile de apre
ciere prin noi aspecte de natură 
socială — trăsătură caracteristică so
cialismului. care reflectă spiritul de 
echitate si umanismul profund al 
politicii de edificare a comunismului 
în România —.ale dezvoltării în 
profil teritorial, ecologice etc.

în ansamblul căilor de creștere 
mai accentuată a eficientei econo
mice un loc central ii ocupă redu
cerea costurilor de producție, in ge
neral. si in primul rind a cheltuie
lilor materiale de producție. In con
formitate cu prevederile Directivelor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, la sfîr

situl actualului cincinal, cheltuielile 
la 1 000 lei producție-marfă în in
dustria republicană se vor reduce, 
fată de anul 1985. cu 146.2 lei, în 
agricultura de stat cu 229,3 lei, în 
construcții montaj cu 30,4 lei. iar in 
transporturi cu 42.2 lei. Aceste im
portante reduceri ale efortului spe
cific pentru realizarea producției- 
marfă se vor obține pe seama scă
derii consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, combustibili 
si energie, modernizării tehnologiilor 
de fabricație, reproiectării produse
lor. folosirii de înlocuitori.

în procesul creșterii eficientei e- 
conomice prin reducerea costurilor 
de producție, un rol deosebit revine 
introducerii pe scară largă și per
fecționării continue, pe baze științi
fice. a activității de normare a con
sumurilor specifice de materii pri
me. materiale, combustibil, energie, 
muncă vie etc. De asemenea. în ve
derea reducerii costurilor unitare, 
trebuie asigurate condițiile necesare 
utilizării cit mai complete a capa
cităților de producție. Conform unor 
calcule, dacă gradul de folosire a 
capacităților de producție ar fi cu 
1 la sută mai mare, producția-mar- 
fă industrială ar crește cu 8 miliar
de lei. iar venitul national ar spori 
cu 5.7 miliarde lei.

Sporirea eficienței economice este 
Indisolubil legată si de aplicarea 
fermă a principiilor noului meca
nism economico-financiar. de întări
rea autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii. de perfecționarea con
tinuă a mecanismului de planificare 
științifică a costurilor de producție 
pe unitatea de produs, servicii sau 
lucrare, de respectarea normativelor 
economico-financiare.

în etana actuală de dezvoltare a 
României, creșterea eficientei econo
mice pe baza preponderentei facto
rilor intensivi și structural-calitativi 
este susținută printr-un amplu pro
ces de modernizare a structurii eco
nomiei naționale. Tînînd seama de 
experiența acumulată, oare a relie

fat importanta deținută de indus
trializarea rapidă în cadrul proce
sului de dezvoltare ^cqnomțco^șocia- 
lă de ansamblu a fărlCTnr etâpa "a’c- 
tuală se acordă atenție specială 
asigurării unui echilibru structural 
dinamic al economiei naționale. Ca 
urmare. în condițiile continuării 
procesului de industrializare, dezvol
tarea si modernizarea în condiții de 
eficientă a agriculturii — a doua ra
mură de bază a producției materiale 
— este un imperativ rezultat din 
însuși nivelul de dezvoltare atins de 
industrie, din efectul de antrenare 
pe care îl propagă aceasta. Agricul
tura socialistă devine, astfel, o con
diție și o consecință a dezvoltării 
industriei, oferind acesteia posibili
tatea lărgirii bazei sale de materii 
prime și a valorificării superioare 
a produselor agricole și. la rîndul 
ei. beneficiind de resursele materia
le si tehnico-știintifice provenite din 
sistemul industrial. După cum subli
nia secretarul general al partidului, 
noul proces revoluționar al dezvol
tării agriculturii — a cărui conse
cință trebuie să o reprezinte reali
zarea unui adevărat salt în dome
niul eficientei economice, al pro
ductivității muncii, al producției re
zultate la unitatea de suprafață 
agricolă si. pe aceste baze. în ob
ținerea unor venituri sporite si in 
ridicarea nivelului de trai — nu se 
poate înfăptui decît prin activitatea 
susținută a oamenilor muncii din 
acest domeniu în direcția dezvoltării 
forțelor de producție, introducerii 
celor mai noi cuceriri ale stiintei și 
tehnicii agricole, perfecționării per
manente a organizării, conducerii și 
relațiilor socialiste de producție, ri
dicării nivelului de pregătire profe
sională și creșterii gradului de con
știință.

Procesul de modernizare structura
lă își găsește cea mai elocventă ex
presie la nivelul industriei, ramura 
spre care trebuie orientate majori
tatea eforturilor, întrucît aici, pe de 
o parte, sînt concentrate cele mai 
multe resurse materiale, umane, fi
nanciare și informaționale, iar. pe de 
altă parte, prin produsele ei. are ca
pacitatea de a impulsiona dezvolta
rea tuturor celorlalte domenii. In 
condițiile punerii unui accent deo
sebit pe dezvoltarea și moderniza
rea ramurilor ce asigură o bază 
proprie de materii prime și indepen
dentă energetică, în paralel cu a ce
lor ce permit aprovizionarea tehnico- 
materială cu produse intermediare 
de bază — cum ar fi metalurgia, chi
mia de mare tonaj etc. — în așa 
fel incit să poată fi satisfăcute ne
cesitățile unităților economice la ni
velul consumurilor normate, in ac
tualul cincinal capătă importantă de 
prim rang ramurile și subramurile 
promotoare de progres tehnic, care 
permit valorificarea superioară a tu
turor resurselor.

In acest fel. sporirea eficienței eco
nomice prin modificări structurale la 
nivel macroeconomic urmează, în 
fapt, să se realizeze pe baza promo
vării ramurilor de vîrf, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
pe creșterea rolului inovației si crea
ției, in concordanță cu cerințele și 
posibilitățile oferite de revoluția 
științifico-tehnică. cu tendințele în
registrate pe plan mondial.

Baza unitară de acțiune, menită să 
conducă la creșterea eficienței eco
nomice in toate domeniile, o repre
zintă programele speciale și priori
tare elaborate din inițiativa și sub 
îndrumarea hotărîtoare a secreta
rului general al partidului. Trans
punerea lor în viață constituie prin
cipala condiție pentru corelarea o- 
biectivelor ce exprimă modificări 
structurale macroeconomice cu cele 
specifice fiecărei unităti economice 
in parte.

Un astfel de program, de nivel na
tional, este cel privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
perfecționarea organizării si normă
rii muncii. în conformitate cu pre
vederile programului, principala con
tribuție la sporirea productivității 

muncii — componentă esențială a 
eficientei economice — trebuie să o 
dețină progresul tehnic, cuceririle 
revoluției tehnico-științifice. în ve
derea asigurării eficientei economice 
ridicate, introducerea noilor tehno
logii și modernizarea celor existen
te, utilizarea roboților industriali, a 
tehnicii de calcul, a noilor mașini și 
utilaje trebuie să se realizeze în 
condițiile obținerii unor randamente 
înalte, a unor consumuri specifice’ de 
materii prime, materiale și energie 
diminuate și a unei calități sporite 
a producției. în așa fel îneît redu
cerea muncii vii să fie însoțită și de 
scăderea muncii materializate și 
creșterea ponderii valorii nou create. 
Se apreciază că, față de nivelul me
diu al anului 1985, in anul 1990 con
sumul energetic .pe unitatea de venit 
național se va reduce cu 20 la sută, 
consumurile de laminate feroase vor 
fi cu 19 la sută mai mici și va creș
te coeficientul de scoatere a otelului.

Corespunzător necesităților interne 
de dezvoltare și modernizare a bazei 
tehnico-materiale și de asigurare a 
populației cu bunuri de consum, pre
cum și a celor de participare mai- 
intensă a României la circuitul eco
nomic mondial, a fost conceput un 
amplu program de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
urmărindu-se obținerea unor produ- 
se cu performante ridicate, care să 
permită satisfacerea celor mai înal
te exigențe de ordin calitativ. Tre
buie avut în vedere faptul că spori
rea eficientei economice nu mai 
poate fi concepută fără recunoaște
rea internațională a produselor fa
bricate in țară.

Cadrul fertil necesar promovării 
noilor produse, procese tehnologice și 
forme organizatorice, menite să 
concure la sporirea productivității 
muncii și creșterea eficienței econo
mice. în fiecare întreprindere, ii re
prezintă ampla acțiune de perfecțio
nare a organizării și de modernizare 
a proceselor de producție, de- 
etanșată la inițiativa tovarășului

Nicolae Ceaușescu. Aceasta trebuie 
să se concretizeze în aplicarea unor 
măsuri complexe de înnoire a struc

turii producției și de introducere a' 
progresului tehnic, subsumate unei 
concepții unitare, integratoare, cu 
^privire la' dezvoltarea, perfecționarea 
și modernizarea activităților — atit 
cele de bază, cit și cele auxiliare — 
din unitățile economice, în condiții 
de eficientă economică ridicată. 
Concepută pe etape, in mod corelat 
celor corespunzătoare obiectivului de 
creștere a productivității muncii, ac
țiunea de modernizare a proceselor 
de producție necesită, in anul 1987, 
amplificarea și concentrarea efortu
rilor pentru a fi realizate măsurile 
prevăzute în programele tuturor uni
tăților. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „1987 trebuie să fie anul 
decisiv în trecerea la aplicarea mă
surilor de modernizare tehnologică 
de bază din toate sectoarele. Trebuie 
făcut în așa fel incit, practic, in 1988, 
să încheiem procesul acțiunii de mo
dernizare in toate sectoarele de ac
tivitate".

Necesitatea obiectivă a 
dezvoltării și modernizării 
proprietății socialiste. In E0‘ 
cietatea socialistă, creșterea eficien
tei economice este corelată procesu
lui de sporire, modernizare și per
fecționare a proprietății socialiste. 
Nu se pot asigura resursele necesare 
creșterii venitului național, dezvoltă
rii întregii societăți și afirmării per
sonalității fiecărui membru al aces
teia în afara eforturilor susținute 
de sporire a eficientei economice, 
cum nici un poate fi obținută o efi
ciență ridicată la nivelul admis de 
toate resursele existente dacă pro
ducătorii nu stăpînesc în comun 
mijloacele de producție, urmărindu- 
se concordanta intre interesele so
ciale și cele individuale.

în cele peste patru decenii de con
struire a noii orînduiri sociale și cu 
deosebire în anii care au urmat celui 
de-al IX-lea Congres, au prins con
tur și au fost realizate acele trans
formări fundamentale economico-so
ciale care definesc în termenii cel 
mai elocvenți natura societății so
cialiste. Astfel, au fost lichidate pen
tru totdeauna proprietatea privat 
capitalistă asupra mijloacelor de 
producție, exploatarea și asuprirea 
de clasă, a fost edificată economia 
socialistă unitară, bazată pe proprie
tatea socialistă de stat șl coopera
tistă, au fost asigurate condițiile 
pentru înfăptuirea principiului so
cialist de repartiție a produsului so
cial și venitului național, corespun
zător cerințelor de etică și echitate 
ale noii orinduiri sociale. „îmbinarea 
strinsă a proprietății de stat și a ce
lei cooperatiste intr-un tot unitar in 
ansamblul economiei naționale oferă 
posibilități largi de folosire rațională 
a tuturor resurselor materiale și 
umane ale societății, permite creș
terea in ritm susținut a producției, 
perfecționarea relațiilor sociale, sa
tisfacerea tot mai înaltă a cerințelor 
materiale și spirituale ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate". Dato
rită caracterului unitar, indivizibil 
al proprietății socialiste, calitatea de 
proprietar apare numai în raport cu 
întregul fond al proprietății și cu 
toți ceilalți oameni ai muncii prin 
Însușirea, posedarea și utilizarea în 
comun a mijloacelor de producție și 
a rezultatelor producției, inlăturîn- 
du-se astfel ruptura socială pe care 
proprietatea privată o permanenti
zează intre producătorul nemijlocit 
și mijloacele de producție. In so
cietatea socialistă, oamenii muncii 
sint deopotrivă proprietari, produ
cători și beneficiari ai rezultatelor 
munci! lor și trebuie să acționeze 
în virtutea acestor calități.

In anii construcției socialiste s-au 
produs modificări profunde in ce 
privește obiectul proprietății socia
liste. Avuția națională generală a 
tării noastre se cifrează astăzi la 
peste 4 000 miliarde lei. Fondurile 

fixe au sporit substanțial, ajungînd 
în anul 1985 să depășească 2 800 mi
liarde lei, din care peste 45 la sută 
în industrie.

Pornind de la nivelul actual de 
dezvoltare a obiectului proprietății, 
trecerea la o etapă nouă în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, intrarea României în 
rindul țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare ridică cerințe calitativ 
noi in procesul dezvoltării proprie
tății socialiste și in manifestarea ca
lității de proprietar socialist.

Amplificarea laturilor calitative 
ale întregii vieți economico-sociale 
face necesară întărirea conștiinței de 
proprietar socialist, înțeleasă in 
dublu sens — atit ca rezultat, cit și 
ca o condiție a proprietății socialiste. 
Aceasta presupune înțelegerea de 
către to'ți oamenii muncii a faptului 
că unitatea economică cu întregul 
ei aparat de producție reprezintă 
acea parte din avuția națională care 
le-a. fost încredințată și pe care tre
buie s-o gospodărească cit mai ra
țional. „Trebuie să dezvoltăm pu
ternic sentimentul de proprietar al 
oamenilor muncii din toate sectoare
le, spiritul de răspundere pentru 
dezvoltarea și apărarea societății so
cialiste de stat și cooperatiste" — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In acest context, transformarea 
obiectului proprietății socialiste din 
potențial într-o forță efectivă de 
progres implică participarea respon
sabilă a oamenilor muncii la reali
zarea practică a principiilor auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare.

Toate acestea implică afirmarea 
unui puternic spirit de proprietari în 
comun, a unei atitudini responsabile 
in ce privește dezvoltarea și per
fecționarea obiectului proprietății 
socialiste și a relațiilor de proprie
tate socialistă, precum și comba
terea fermă a atitudinilor retrogra
de, a încercărilor de sustragere din 
avutul obștesc, fiind necesar să se 
înțeleagă bine faptul că orice aten
tat Ia proprietatea socialistă consti
tuie implicit o acțiune ce prejudi
ciază interesele fiecărui membru al 
societății.

Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid, ale or
ganizațiilor de masă și ob
ștești privind stimularea ini
țiativei și capacității crea
toare a colectivelor de oa
meni ai muncii pentru creș
terea eficienței economice. 
Obi ectjvuj. .cye^tgrii eficiente]... eț»no.- 
pi.ice și întăririi proprietății socia
liste poate fi atins numai printr-o 
intensă activitate — organizatorică și 
politicp-educativă — a organizațiilor 
de partid si consiliilor oamenilor 
muncii, astfel incit să fie asigurate, 
pe de o parte, elaborarea, funda
mentarea riguroasă și urmărirea mo
dului de realizare a măsurilor cu
prinse în programele speciale si 
prioritare, iar pe de altă parte, mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii 
din unitățile economice în vederea 
îndeplinirii prevederilor cuprinse în 
planuri și programe.

în primul rînd. trebuie luate toate 
măsurile pentru îndeplinirea ritmică, 
exemplară a prevederilor de plan 
pe anul în curs, atit la producția- 
marfă. cit și la cea fizică și mai ales 
a celei destinate pieței externe, ast
fel incit să fie asigurate buna apro
vizionare a tuturor unităților econo
mice si a populației, precum și rea
lizarea exportului. La baza Îndepli
nirii planului de producție trebuie 
să se afle orientarea fermă a tutu
ror colectivelor de oameni ai muncii 
spre : introducerea de noi tehnolo
gii. care permit un nivel ridicat al 
productivității muncii, consumuri re
duse de materii prime, materiale și 
energie, utilizarea rațională a supra
fețelor de producție : realizarea 
de produse noi și modernizate, avind 
performante ridicate, calitate si fia
bilitate sporite, greutate specifică 
diminuată, necesitînd in funcționare 
cheltuieli minime de exploatare. în
treținere si reparație și caracteriza
te prin calități estetice înalte ; spo
rirea aportului specialiștilor din ac
tivitatea de cercetare-proiectare. mai 
ales in direcția integrării rapide cu 
producția și oferirea de soluții com
patibile cu realizările mondiale; 
recuperarea si refolosirea materia
lelor și energiei ; respectarea cu 
strictețe a normelor de consum șl a 
normativelor economico-financiare ; 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii ; creșterea calificării 
personalului muncitor.

în concordantă cu cerințele promo
vării accentuate a progresului teh- 
nico-știintific. în vederea realizării 
sarcinilor ce revin fiecărei unități 
economice, este necesar ca organiza
țiile de partid, de masă si obștești 
să asigure un climat de muncă pro
pice stimulării inițiativei si creati
vității oamenilor muncii, participării 
active a celor mai buni specialiști, 
care pot oferi soluții constructive si 
tehnico-organizatorice viabile, capa
bile să asigure creșterea productivi
tății muncii, a beneficiului și ratei 
rentabilității, reducerea costurilor u- 
nitare totale si. în primul rind, a 
cheltuielilor materiale, creșterea efi
cientei utilizării fondurilor fixe și a 
mijloacelor circulante. Complexitatea 
soluțiilor ce trebuie adoptate pentru 
realizarea sarcinilor ce stau în fața 
colectivelor de oameni ai muncii. în 
direcția creșterii eficientei, implică 
mobilizarea exemplară nu numai a 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor si inginerilor, ci a tuturor cate
goriilor de personal.

în vederea atragerii și mobilizării 
capacităților creatoare ale tuturor oa
menilor muncii se impune si o mal 
susținută si diversificată activitate 
politico-ideoiogică orientată spre 
creșterea rolului factorului conștient 
in înțelegerea si îndeplinirea sarci
nilor.

Participarea conștientă si respon
sabilă a tuturor oamenilor muncii 
la amplul efort creator de sporire 
a eficientei economice trebuie fun
damentată ne activitatea susținută a 
organizațiilor de partid, de masă șl 
obștești, a consiliilor oamenilor mun
cii de asigurare a unui climat de 
muncă caracterizat printr-o largă 
democrație socialistă care să întă
rească autogestiunea si autocondu- 
cerea.

Mihail GIUVELEA
Boqdan TEODORIU

Secțiile de îstorie-arheologie și 
etnografie ale muzeului „Cimpia 
Băileștilor" înmănunchează un im
presionant număr de obiecte de 
patrimoniu, doveditoare și grăitoa
re, fără putință de tăgadă, despre 
evoluția și existența seculară a po
porului român și pe aceste melea
guri. Unul dintre exponate poartă 
pecetea domnitorului Radu Paisie 
și el „vorbește" despre cea dintîi 
atestare documentară a acestei lo
calități doljene, de prin anul 1536, 
document oe lasă să se înțeleagă 
că așezarea „urcă" din vremi mai 
afunde, de pe timpul lui Mircea 
ce] Mare. Exact cu 66 de ani in 
urmă, în mai 1921, Băileștiul a fost 
declarat oraș. „Elementele" urbani
zării ? 23 de cîrciumi, 7 mori parti
culare. 3 prese hidraulice. 3 darace 
de lînă. 2 instalații de apă gazoasă 
și o puzderie de ateliere ale micilor 
meșteșugari, dughene și prăvălii. 
Centrul urbei este străjuit de „Mo
numentul victoriei" înălțat în me
moria celor 156 băileșteni căzuți pe 
cîmpul de luptă în primul război 
mondial. în Parcul tineretului, pe 
locul fostelor acareturi boierești ale 
prințului Știrbei, s-a înălțat, cu pu
tină vreme în urmă, monumentul 
„1907".

Arc peste timp în Băileștiul con
temporan. Constantin Dumitru, se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid și primarul orașului: „Colec
tivul întreprinderii de celule elec
trice prefabricate, unde se reali
zează aparataj electrotehnic și pen
tru export, a fost distins cu Or
dinul Muncii clasa a Il-a, iar ce] 
al întreprinderii mecanice, cu Or
dinul Muncii clasa a III-a. Tot aici, 
pe raza orașului, se află singura 
cooperativă agricolă de producție 
din județul Dolj care a primit înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Băileștenii sînt iscusiți 
constructori de aparataj electroteh
nic și utilaj agricol, neintrecuți 
confectioned de covoare oltenești și 
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piese turnate, dar și vrednici făuri
tori de recolte bogate, precum pot 
fi și realizatori, la fel de talentați, 
ai unor produse artistice și valori 
spirituale remarcabile". într-adevăr, 
afirmația are deplină acoperire în 
fapte. Dovada : în Băilești se orga
nizează, în fiecare an. prin alter
nanță, două manifestări cultural- 
artistice cu caracter interjudetean. 
de acum tradiționale. „Este vorba 
despre concursul de muzică popu
lară și ușoară «Primăvara băiles- 
teană», aflat la cea de-a 10-a edi-

D/n viața spirituală 
a orașelor patriei

tie. desfășurat intre 29 și 31 mal 
în acest an, precum și de concursul 
de satiră și umor, tot cu caracter 
interjudetean. «De la o glumă la 
alta», aflat în al 11-lea an de des
fășurare", afirma Nicolae Vasile, 
președintele consiliului orășenesc 
de educație politică și cultură so
cialistă.

Desigur, organizarea unor largi 
acțiuni cultural-artistice prin an
trenarea susținută a celor 73 for
mații artistice si 50 de interpreti 
individuali, angrenați in manifestă
rile actualei ediții a Festivalului 
„Cîntarea României", izvorăște nu 
numai din preocuparea constantă și 
pasiunea factorilor cu atribuții edu
caționale. ci și din existenta unei 
puternice baze materiale în dome
niul culturii. Astfel, in peri
metrul central al orașului s-a 
înălțat. într-o frumoasă arhitectu
ră, clubul muncitoresc al sindica
telor. inaugurat cu puțină vreme 
în urmă. Aici se desfășoară o pa
letă cuprinzătoare de manifestări : 
spectacole, concursuri gen „Cine

La Botoșani are loc 
cea de-a XV-a ediție 
a „Zilelor Mihai Emi
nescu". Inaugurarea 
manifestărilor a prile
juit in instituții, lăcașe 
de cultură. în unități 
economice. licee și 
școli generale desfășu
rarea unor simpozioa
ne. dezbateri și mese 
rotunde cu tema .,Mi
hai Eminescu — poet 
național si universal", 
precum și a unor spec
tacole de poezie, sub 
denumirea ..Tot mai 
citesc măiastra-ti car
te". Acțiunile cultural- 
artistice dedicate lui. 
Eminescu vor fi găz
duite aproape in toate 
localitățile, în benefi
ciul colectivelor de oa
meni ai muncii din 
județ. Laureații boto- 
șăneni ai olimpiadei 
de limba și litera
tura română, membrii 
cenaclurilor literare, 
participant! la aceeași 
olimpiadă • ..Luceafă
rul". a cărei ediție 
jubiliară a fazei repu
blicane’ s-a desfășurat 
tot in Botoșani, elevii 
liceelor din Botoșani. 
Dorohoi. Darabani. Să-

dori să fiu elev
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cesar" prevăzut în programă și ma
nuale. dar și „propuneri pentru vii
tor" : exponenți ai noilor generații 
de scriitori, afirmați sau la început 
de drum. Ceea ce înseamnă, intre 
altele, că profesorii înșiși sint cei 
dinții „critici" în slujba elevilor 
lor. ținîndu-se la curent cu mersul 
real al literaturii de azi și orien- 
tîndu-și elevii-cititori in cunoș
tință de cauză. Fiindcă — nu spu
nea Călinescu ? — nu poți iubi ceea 
ce nu cunoști.

Iată o oră de română : „...Porni 
Luceafărul. Creșteau / în cer a lui 
aripe...". Din sala „Eminescu" ră
sună vocea lui George Vraca, apoi 
a lui Tudor Vianu recitind „Lucea
fărul". Avind un pupitru de co
mandă. unde se află și de unde se 
manipulează echipamentele tehnice 
audiovizuale. în ambele săli („Emi
nescu" și „Rebreanu". din care nu 
lipsesc niciodată cele două instru
mente de bază pentru studierea 
limbii române : Dicționarul expli
cativ și Dicționarul ortografic și 
ortoepic, aflate pe fiecare pupitru, 
la dispoziția fiecărui elev) se pot 
realiza : proiecții statice cu ajuto
rul diaproiectorului, diascopului, 
epiproiectorului ; proiecții dinami
ce prin cineproiector și telerecep- 
tor ; înregistrarea și redarea sune
tului de pe banda magnetică, disc, 
casetă ori emisiunile radio. Diver
sitatea și bogăția imaginilor ce 
compun fototeca, arhiva imaginilor 
foto despre viața și activitatea 
scriitorilor, diateca. fonoteca și fil
moteca fiecărui „complex" permit 
utilizarea lor la cele mai multe 
lecții. Totul se declanșează auto
mat. de la pupitrul de comandă.

...Răsfoim un „Program al ser
viciului pe școală și al acțiunilor 
pentru navetiști pe perioada luni
lor aprilie și mai 1987". Fiindcă 
mai mult de jumătate dintre elevi 
vin din satele și comunele din îm
prejurimi, aceștia beneficiază in 
intervalul liber (14,30—15,30) de o 
adevărată „stagiune artistică" orga
nizată în școală, cu mijloacele ei : 
audiții (Eminescu — recită mari 
actori : Ion Minulescu. George Ba- 
covia, „Călinescu : pledoarie pen
tru tinerețe", „Arghezi citește din 
versurile sale", „Răzvan și Vidra", 
„Domnișoara Nastasia", „Tache, 
Ianke șl Cadîr", medalion „Sha
kespeare", concerte etc.), filme 
(„Preludiul primăverii", „Constan
tin Brâncuși", „Grupuri de sime
trie în artă", „Emoții și sentimen
te", „Geografia Deltei". „Valea 
Oltului", „Apa în chimie", „Rădă
cinile și funcțiile sociale ale reli
giei", „Originea omului" etc.). Dacă 
adăugăm că școala oferă privirilor 
cicluri de copii după mari tablouri, 
desene originale, portrete, picturi, 

știe cîștigă". expoziții, simpozioane, 
dezbateri, evocări aie unor momen
te cruciale din istoria poporului, a 
patriei și partidului. Era într-o 
sîmbătă. Artiștii amatori de la în
treprinderea de celule electrice pre
fabricate se reuniseră pe scena clu
bului, într-un spectacol dedicat 
fruntașilor în producție, acțiu
ne cultural-artistică susținută sub 
genericul ..Azi. clubul munci
toresc aparține Întreprinderii noas
tre". De fapt, așa cum ne spunea 
Marcel Boța, directorul clubului, 
în fiecare sîmbătă aceasță institu
ție de cultură este la dispoziția ar
tiștilor amatori din cite o unitate 
economică de pe raza orașului. 
Dintre cei aproape 50 de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
celule electrice prefabricate, care 
în timpul liber sint și artiști ama
tori, ne-au reținut atenția lăcătușul 
Venus lovănel, galvanizatorul Gică 
Moreanu. Elena Bălăcescu și Lu
cretia Moțățăianu, ciștigătoarele lo
cului I la concursul „Muncă, tine
rețe, frumusețe", desfășurat cu 
cîteva zile în urmă. La casa orășe
nească de cultură, formația de tea
tru amator făcea o ultimă repeti
ție cu' piesa „Mielul turbat", in 
vederea participării la faza jude
țeană a „Cîntării României". Am 
admirat jocul și talentul actorilor 
casei de cultură. Cine sînt ei ? 
Profesorii Valentin Turcu. Gheor- 
ghe Gheorghișan. Ion Ghiță și Do- 
rel Grofu, directorul casei de . cul
tură, Sabin Văduva, lăcătușul Dan 
Tupangiu, electricianul Mite] Gîr- 
leanu și alții, oameni de diverse 
vîrste și profesii. Nu de mult s-a 
inaugurat un nou, modem si multi
funcțional lăcaș al bibliotecii oră
șenești. Noul local adăpostește peste 
35 000 volume. îmbogățind astfel 
peisajul cultural și spiritual al Băi- 
leștiului.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii*

BOTOȘANI ■■

„Zilele Mihai Eminescu"
veni etc. vor abqrda 
teme privind univer
salitatea creației emi
nesciene.. patriotismul 
ca permanentă a lite
raturii române etc., 
acțiuni care vor fi în
soțite de recitaluri din 
poezia eminesciană, 
din poezia românească 
contemporană Si din 
creația cenaclurilor li
terare proprii. Printre 
manifestările de cea 
mai largă participare 
regăsim goggursul de 
poezie „Porni Lucea
fărul". precum și con
cursul interjudetean 
de interpretare „Emi
nesciana". La Pomîrla, 
unde odinioară a po
posit poetul, s-a orga
nizat o sală memorială 
Mihai Eminescu. iar 
„lacul codrilor albas
tru" din pădurea de la 
Ipotești. tăinuit loc de 
meditație pentru copi
lul visător, din nou, 
acum „nuferi galbeni 
,il încarcă". Aici. e 
programată manifesta
rea ce încheie „Zilele 
Mihai Eminescu" : un 
spectacol de sunet și 
lumină. (Eugen Hruș- 
că).

• ••
scene de epocă de-a lungul cărora 
plimbîndu-ți ochii parcurgi file ,de 
istorie, etape ,ale artei plastice, ro
mânești și universale, ca într-o ve
ritabilă galerie (să nu omitem lin 
admirabil portret, al lui Simion 
Bărniițiu dăruit școlii de pictorul 
Ion Grigore). și reunind .intr-un 
tot elementele acestui „scenariu" 
artistic și funcțional ■ conceput Și 
realizat împreună, de profesori și 
elevi, din rezultatele muncii lor, 
vom înțelege rtlai ' bine ideea 
călăuzitoare : școala este primul 
lăcaș complex de cultură unde tî- 
nărul învață să prețtiiască toațp 
formele muncii, deprinde criteriile 
valorii și înțelege ce reprezintă li
teratura, .pictura, muzica.’ teatrul 
ș.a.m.d. Ea este, astfel, primul tea
tru. prima sală de concert, primul 
muzeu, prima expoziție de pictură 
ori prima bibliotecă unde. învă- 
țîndu-le limbajul, încep să se. des
chidă porțile către cunoaștere, 
știință, tainele artei. Și nu numai 
atît : aici se deprind și comporta
mentul mental, ținuta etică și in
telectuală a tinărului aflat în fața 
artei. El învață ce și cum să-i cea
ră, ce să aștepte de la ea, dar și Ce 
aceasta nu-i poate da. Deprinde, cu 
alte cuvinte, civilizația minții și a 
sentimentelor : ceea ce este esen
țial pentru omul care va fi. Si ceea 
ce nu se „uită", decît pentru a se 
adăuga, sporind volumul omeniei, 
al înțelegerii și competentei carac
teristice omului cult, instruit nu la 
întimplare ori pe apucate, dar siste
matic. orientat. în forme atrăgă
toare. Iar aici „formele atrăgă
toare" nu sint împinse în vreun 
colt special amenajat Sau reduse 
la cîteva „opere de artă" agățate 
ici-colo, ci încep cu placajul cori
doarelor. cu ordinea cuierelor; cu 
„design“-ul pupitrelor din fiecare 
clasă (mereu altul), cu colecțiile si 
vitrinele (botanice, arheologice, is
torice etc.) din holuri, ajungînd 
pînă la „utilajul" funcțional desti
nat fiecărei specialități și cuprin- 
zînd instrumentele de lucru la clasă, 
panourile explicative, medalioanele, 
toate aflate în slujba „vocilor" care 
se aud cel mai tare în această mo
dernă școală românească: Eminescu 
și Bacovia, Călinescu: si Vianu. Ar
ghezi și Sadoveanu. Toată lauda 
celor care au știut să le facă as
cultate, iubite/, urmate.

Și iți vine să regreți că nu ești 
elev al unui astfel de liceu. Regret 
sporit de cunoașterea unui minunat 
colectiv profesoral condus cu 
măiestrie și competență de directo
rul său. Octavian Guțu. Un, direc
tor care n-a uitat că este profesor. 
Si a cărui „operă" este chiar 
această, școală in care, din nou. al 
dori șă fii elev...
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei CU PRIVIRE LA LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII

Domnule președinte,
Am fost deosebit de mișcat de mesajul de felicitare, precum sl de ură

rile pe care ati binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a 
tării mele. 20 mai 198Î.

Vă mulțumesc In modul cel mal sincer pentru această dovadă de 
atenție și vă rog. la rindul meu, să acceptați urările cele mai bune pentru 
fericirea dumneavoastră personală șl pentru prosperitatea mereu crescindă 
a poporului român.

Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma Întreaga mea disponibi
litate de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și 
cooperare care există Intre cele două țări ale noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea deosebitei mele 
considerații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Marti, 9 iunie, a avut loc Adunarea 
festivă de deschidere a activității 
Șantierului national al tineretului de 
Ia Sistemul de imbunătătiri funciare 
Făurei — Jirlău, județul Brăila.

A fost prezent tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central a! P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.

Au participat activiști de partid 
si de stat, cadre ale U.T.C.. oameni 
ai muncii, foști si actuali brigadieri.

Răspuns concret la sarcinile de 
mare răspundere încredințate tine
rei generații de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de a participa activ si 
nemijlocit la transformarea revolu
ționară a naturii, la transpunerea in

CONSTANȚA : Cel mai 
mare număr de turiști 

pe Litoral
în frumoasele stațiuni de odihnă 

de pe Litoralul românesc, ziua de 
marți, 9 iunie, a cunoscut cel mai 
mare număr de turiști veniti pină 
acum în sezonul estival. După cum 
ne-a informat directorul general 
al Centralei O.N.T. Litoral. Petre 
Ariton, la recepțiile hotelurilor s-au 
înregistrat ieri peste 11 000 de 
primiri, din care mai bine de 1 200 
turiști sosiți din Anglia. Austria. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă. Fran
ța. R. D. Germană. R. F. Germa
nia. Suedia. U.R.S.S. și din alte 
țări. Condițiilor deosebit de bune 
de cazare și .masă create de gazde, 
bogatelor programe do agrement și 
excursii li se adaugă o vreme cu 
soare generos, care a făcut ca tem
peratura apa"TnfăPfi iȘ Ajungă la 
20 de grade și se prevede o creș
tere în continuare . și a temperatu
rii și a numărului de turiști. (Geor
ge Mihăescu).

BRAȘOV : 100 000 de copii
La Spitalul de obstetrică și gine

cologie din Brașov s-a înregistrat, 
ieri, venirea pe lume. In cadru! 
acestui edificiu, a nou-născutului 
100 000. Atiția copii s-au născut aici 
din 1976 și pînă în prezent, edifi
ciul asigurînd condiții dintre cele 
mai bune pentru îngrijirea mamei 
și copilului. Cel de-a! o sută 
mii-lea copil nu are încă nume. 
Este un băiețel dolofan. sănătos. 
Si este al patrulea copil al lui Vio
rel și Fana Sevastian, amindoi pă
rinții muncitori la Depoul C.F.R. 
Brașov! Să le trăiască !

Aflăm de la medicul primar Ioan 
Constantin, directorul spitalului, că 
in prezent se află !n fază finală de 
execuție o nouă și modernă clă
dire. Prin darea ei In folosință, 
maternitatea din Brașov va deveni 
una din cele mai mari unități de 
acest fel din tară. (Nicolae Mo
canul.

POIANA MĂRULUI: 
„Oameni ai datoriei"

Peste 300 de muncitori de la 
Poiana Mărului, din cadrul Antre
prizei de construcții hidroenergetice 
Caransebeș, au participat ieri la 
o atractivă acțiune de educație 
civică, patriotică, sub genericul 
„Oameni ai datoriei". în cadrul a- 
cesteia a fost prezentat filmul ar
tistic „Umbrele pădurii", inspirat 
de momente reale ale luptei pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru. în dia
logul cu constructorii a fost sub
liniată semnificația educativă a 
faptelor evocate pe peliculă. (I. D. 
Cucu).

ZEGUJANI: „Zi-record"
Minerii de la Zegujani au ocupat 

anul trecut primul loc in întrecerea 
dintre colectivele din bazinul car-

Jirlău, județul Brăila
practică a Programului national de 
Îmbunătățiri funciare, acest nou șan
tier al tineretului va contribui la 
realizarea obiectivelor noii revoluții 
agrare, la obținerea unor producții 
agricole mari, sigure si stabile in 
această zonă a tării.

Mindri de a continua la cote tot 
mai înalte tradiția muncii pentru 
tară, tinerii brigadieri s-au angajat 
să realizeze oină la sfirșitul acestui 
an un volum de lucrări in valoare 
de peste 130 milioane Iei. executind 
întocmai si la timp sarcinile Încre
dințate.

Participanții la festivitate.' !ntr-o 
atmosferă însuflețită, de puternică 
angajare patriotică. revoluționară, 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

bonifer al Mehedințiului. Ei conti
nuă să obțină și in acest an rezul
tate vrednice de toată lauda. Ieri. 
9 iunie, la Zegujani s-a înregistrat 
un valoros record de producție.

— Am atins cel mai înalt ritm de 
extracție de la începutul anului și 
pină in prezent — ne spune subin- 
ginerul Alexandru Mihart. Marți, 
9 iunie, am extras cu 400 tone căr
bune mai mult decit sarcina zilnică 
planificată.

— Cum se explică acest succes 7
— Am Întărit ordinea și disci

plina. am eliminat In totalitate ab
sentele nemotivate, folosim mași
nile din dotare la indici superiori.

Interlocutorul ne mai oferă și o 
altă cifră semnificativă : producția 

. suplimentară de cărbune, obținuțâ 
de minerii de la Zegujani peste 
prevederi în perioada care a tfecut 
din acest an depășește 32 000 tone. 
La mai multe 1 (Virgiliu Tătaru).

DOLJ: Mari proiecte 
avicole

în vederea îmbunătățirii progra
mului de autoaprovizionare a popu
lației se desfășoară In județul Dolj 
o amplă acțiune de creștere a rate
lor. Si nu e vorba de citeva mii sau 
zeci de mii. ci — după cum am a- 
flat marți. 9 iunie — numărul rațe
lor care vor popula bălțile din județ 
se ridică la cifra de... 2 milioane! Cu 
sprijinul direct al unor unități in
dustriale din Craiova. Băilești. Ca
lafat. Filiași si Segarcea se amena
jează spații speciale intr-un număr 
de 24 unități cooperatiste. Pină 
ieri, acestea au fost populate cu 
peste 300 000 boboci de rață. După 
cum aprecia Oprea Cioroianu, di
rectorul întreprinderii „Avicola" 
Craiova, un boboc de rață poate a- 
junge la o greutate de 2 kilogra
me in mai puțin de două luni. în 
acest scop, la Băilești s-a organi
zat și un util schimb de experiență 
al specialiștilor in domeniu. (Nico
lae Băbâlău).

BACAU: Sonde noi 
în exploatare

Pe cîmpurile petrolifere de la 
Geamăna, Tașbuga, Mihoc și Cim- 
peni au fost date ieri in circuitul 
economic 4 noi sonde de mică și 
medie adincime. Cu acestea, nu
mărul sondelor forate de la înce
putul anului de către colectivul 
Trustului de foraj-extractie Moi- 
nești a ajuns la 51. cu 14 in plus 
față de prevederile planului pe a- 
ceastă perioadă. Cele mai multe 
din noile sonde au fost puse in 
funcțiune înainte de termen, fapt 
ce are o influentă pozitivă asupra 
producției de țiței. De la tovarășul 
Ionel Arion, șeful serviciului foraj 
din cadrul trustului din Moinești, 
am aflat că, in momentul de față, 
se află intr-un stadiu avansat de 
execuție alte 16 sonde noi care vor 
fi conectate la circuitul productiv 
pină la sfirșitul lunii iunie. (Gheor- 
ghe Baltă).

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Regatului Unit al 
Marii Britanii șl Irlandei de Nord, 
marți a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea și Asociația de 
prietenie România—Marea Britanie, 
in cadrul căreia au fost înfățișate 
impresii de călătorie din această 
tară. A fost prezentat, de asemenea, 
un film documentar realizat de stu
diourile britanice.

Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie România—Marea Britanie. re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

A fost prezent Hugh Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

*

Marți a avut loc Ia București o 
conferință de presă cu ocazia come
morării a 45 de ani de la distrugerea 
de către naziști ă așezării cehoslova
ce Lidice. Despre evenimentele de la 
9 iunie 1942 din această localitate a 
vorbit Libuăf Proăkovâ, supravie
țuitoare a atrocităților de la Lidice.

în continuare, au fost vizitate o ex
poziție fotodocumentară și expoziția 
de desene ..Copiii pictează pacea".

Au luat parte membri ai conduce
rii Comitetului foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ziariști.

A participat Jan Papp, ambasado
rul R.S. Cehoslovace la București.

*

Marți dimineața s-a deschis In 
foaierul Sălii Palatului Republicii 
Socialiste România o expoziție spe
cializată. organizată de firma Agfa 
Gevaert din Austria. Sînt prezen
tate cele mal no! și moderne creații 
In domeniul aparaturii de micro- 
filmare și microfișare. mașini de 
copiat ultrarapide, camere de micro- 
filmare și alte realizări tehnice ale 
acestei firme.

Expoziția rămine deschisă plnă la 
12 iunie a.c.

(Agerpres)

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică. Priorități ale 

cincinalului
20.30 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu 

• Democrație, conștiință, răspun
dere

20.50 Laudă acestui pămlnt. Versuri și 
cintece patriotice

21.00 Film serial (color). „Colierul 
Charlottei". Producție a Televi
ziunii sovietice. Premieră pe tară. 
Adaptare TV a nuvelei „Controlul 
vamal", scrisă de Anatoli Romov. 
Cu : Kiril Lavrov. Vadim Ledo- 
gorov, Turl Kuznetov. Igor lan- 
kovski, Valentina Voiikova. Sce
nariul : Arthur Macarov, Anatoli. 
Romov. Regia : Evgheni Tatarski. 
Ultimul episod

21.30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Actualitatea

&!■■»
g

sportLvă* 1—
ASTA-SEARA, IN PRELIMINARIILE

'■# TURNEULUI OLIMPIC
Fotbaliștii noștri intîlnesc 

echipa Danemarcei
în localitatea daneză Aalborg va 

avea loc astă-seară. cu începere de la 
ora 20 (ora Bticureștiului). meciul 
dintre echipele’de fotbal ale Româ
niei și Danemarcei, contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic. Se
lecționata .olimpică a țării noastre vă 
fi alcătuită din : Liliac — Zare. Be- 
lodedici,. Ștefan. - Weissenbacher. — 
Varga. Cristea, Movilă (Rada), 
Muzsnai — . Valșcovici, , Kramer. 
Partida va fi condusă de b’brigadă 
de arbitri din Bulgaria, avindu-1 Ia 
centru pe D. Sarlatki.

FOTBAL. • în prima manșă a 
finalei „Cupei Italiei" la fotbal, e- 
chipa Napoli a învins pe teren pro
priu. cu scorul de 3—0 (0—0). for
mația Atalanta Bergamo. Au asistat 
peste 60 000 de spectatori. Partida re
tur se va disputa la 13 iunie. • -La 
Sofia. în meci contînd pentru pre? 
liminariile Campionatului european 
de fotbal rezervat echipelor de ju
niori. echipa Bulgariei a întrecut cu 
scorul de 4—1 (3—0) formația Un
gariei.

*
TENIS. în clasamentul general al 

„Marelui Premiu" continuă să con
ducă tenismanul suedez Stefan Ed
berg. cu 2 022 puncte, urmat de Mi
roslav Mecir (Cehoslovacia) — 1 924 
puncte. Mats Wilander (Suedia) — 
1 915 puncte. Ivan Lendl (Cehoslova
cia) — 1 818 puncte. Boris Becker 
(R.F. Germania) — 1 343 puncte și 
Yannick Noah (Franța) — l 288 
puncte.

BOX. La turneul internațional de 
box ..Cardin ’87". desfășurat la San
ta Clara, toate cele 12 categorii de 
greutate au fost cîstigate de pugi- 
listi cubanezi. într-unul dintre cele 
mal spectaculoase meciuri ale galei 
finale, la categoria mijlocie. Angel 
Espinosa l-a învins prin K.O. teh
nic ne Julio Quintana. Tot înainte 
de limită, la categoria suoergrea. 
Jorge Luis Gonzalez l-a întrecut pe 
Isaac Barrientos. La categoria ușoa
ră. Candelario Duvergel a cîștigaț 
la puncte, decizie 5—0. . In fața lui. 
Antonio Carrera.

Șl INSTAURAREA NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE
- Document adoptat la Consfătuirea de la Berlin, din 28-29 mai 1987, a Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia —

1. Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, constatind agra
varea in continuare a situației eco- 
nomioe mondiale si menținerea în
cordării pe plan Internațional, luind 
in considerare situația economică 
precară a țărilor in curs de dezvol
tare. au examinat in mod aprofundat 
problemele depășirii subdezvoltării 
acestora, cauzele lipsei de progrese in 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale și căile de so
luționare a problemelor respective.

Fiind profund convinse câ proble
mele dezvoltării sînt strins legate da 
problemele Întăririi păcii, securității 
internaționale, inclusiv economică, 
și dezarmării, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia au sub
liniat că pină în prezent situația in
ternațională nu a contribuit la în
sănătoșirea relațiilor economice in
ternaționale, la dezvoltarea social- 
economică normală a tuturor țărilor, 
îndeosebi a celor In curs de dez
voltare. în ultimii ani. a crescut In 
mod simțitor încordarea Interna
țională. ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, tn primul rtnd 
nucleare, a cursului spre confruntare 
promovat de cercurile imperialiste, 
îndeosebi de cele americane, a ten
dinței acestora de a obține superio
ritatea militară. de a promova o po
litică de forță, de „neoglobalism", de 
amestec tn treburile Interne, de știr
bire a independentei și suveranității 
naționale a statelor, de provocări 
militare directe împotriva țărilor In 
curs de dezvoltare.

Toate țările. Indiferent de mărime 
și de sistem social-economic, trebuie 
să-si aducă contribuția la găsirea de 
soluții realiste care ar putea să stă
vilească cursa înarmărilor, să ducă 
la dezarmare si reducerea încordării 
in lume

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră că o condiție 
necesară a menținerii păcii. Însănă
toșirii situației internaționale și re
zolvării cu succes a gravelor pro
bleme economioe cu care se con
fruntă omenirea o constituie adopta
rea de măsuri concrete de reducere 
a armamentelor și de dezarmare. 
Transpunerea in viață a programu
lui de lichidare totală a armelor 
nucleare și ă altor tipuri de arme 
de distrugere în masă pînă Ia 
sfirșitul secolului, propus de U.R.S.S. 
și sprijinit de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, interzicerea 
extinderii cursei înarmărilor in Cos
mos. încetarea experiențelor nuclea
re. înfăptuirea programului de redu
cere a forțelor armate și armamen
telor convenționale in Europa pro
pus tn Apelul de la Budapesta al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia către statele membre 
ale N.A.T.O.. către toate țările eu
ropene. precum și a altor inițiative 
ale acestor state, reflectînd aborda
rea complexă, de către ele a proble
melor dezarmării, ar asigura ca în- 
tr-un timp scurt să se1 realizeze o 
■cotitură1 radicală in relațiile 'inter
naționale, ar constitui o bază trainică 
pentru, asigurarea progresului social- 
economic ăl tuturor țărilor, inclusiv 
al celor în curs de dezvoltare.

Pornind de la faptul că intre dezar
mare și dezvoltare există o strînsă 
legătură și că numai dezarmarea 
poate să elibereze uriașe resurse su
plimentare pentru depășirea Înapoie
rii economice, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia militează cu 
toată hotărirea pentru ca trecerea la 
măsuri reale in domeniul dezarmării 
să fie Însoțită de reducerea co
respunzătoare a cheltuielilor mili
tare. Resursele materiale, financia
re. umane și științifice, astfel eli
berate, trebuie să fie folosite în 
scopul accelerării progresului eco
nomic și social atît In țările respec
tive, cit și pentru lichidarea tnapoie- 
rii economice in diverse, regiuni ale 
lumii. Fiecare măsură de limitare a 
Înarmărilor și de dezarmare, în spe
cial cele de lichidare a armelor nu
cleare, trebuie să aibă ca rezultat e- 
liberarea de resurse suplimenta
re pentru dezvoltare. In legă
tură cu aceasta, o mare Impor
tanță o are organizarea. potri
vit hotărîrii O.N.U., a unei con
ferințe internaționale privind legătu
ra dintre dezarmare și dezvoltare. O 
astfel de conferință trebuie să con
tribuie la oauza dezarmării, a dimi
nuării pericolului unui război nu
clear și a dezvoltării tuturor țărilor 
lumii.

2. Reafirmtnd poziția lor tn pro
blemele lichidării subdezvoltării și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale cuprinsă tn declarația 
„Menținerea păcii și colaborarea eco
nomică internațională", tn celelalte 
documente adoptate la Consfătuirea 
economică la nivel Înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. — iunie 1984 
— precum șl în alte documente co
mune adoptate de ele in ultimul 
timp, statele participante la Trata
tul de la Varșovia declară că sprijină 
Carta drepturilor și Îndatoririlor 
economice ale statelor, Declarația și 
Programul de acțiune pentru instau
rarea noii ordini economice interna
ționale. Declarația economică de la 
Harare a țărilor nealiniate, se pro
nunță pentru transpunerea In prac
tică a acestor documente.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, avansind ideea securită
ții economice internaționale, pornesc 

de la faptul că aceasta nu se substi
tuie hotărîrilor și documentelor de 
bază deja adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. in problemele re
structurării relațiilor economice in
ternaționale și instaurării noii or
dini economice internaționale. Ea 
este chemată să dea un im
puls depistării de elemente co
mune tn diferitele abordări privind 
soluționarea problemelor economice 
mondiale. întărirea încrederii in re
lațiile economice internaționale.

Statele participante la Tratatpl de 
la Varșovia au analizat acțiunile de 
natură să asigure Îmbunătățirea si
tuației economice internaționale, re
structurarea relațiilor economice in
ternaționale pe baze echitabile șt 
democratice și instaurarea noii ordini 
economice Internaționale tn scopul 
asigurării securității economice egale 
pentru toate statele, menite să ga
ranteze progresul rapid al tuturor ță
rilor, și îndeosebi al celor rămase in 
urmă, să înlesnească accesul larg la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne.

3. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră că subdez
voltarea este consecința exploatării 
colonialiste sub care s-au aflat vre
me îndelungată țările In curs de dez
voltare. Apariția, după cel de-al 
doilea război mondial, a noilor state 
independente a reprezentat un pro
ces de o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare, a oopoarelor aflate sub 
dominația colonială. Multe din aceste 
state continuă să fie exploatate si in 
prezent, in forme neocolonialiste. 
ceea ce a dus și duce la Înrăutățirea 
situației lor economice si sociale. Tn 
prezent, sistemul imperialismului tsi 
continuă existența Intr-o măsură 
substanțială pe seama jefuirii țări
lor in curs de dezvoltare, a exploa
tării lor nemiloase. îndeosebi tn a.ni! 
din urmă monopolurile transnațio
nale. capitalul financiar au intensi
ficat exploatarea țărilor In curs de 
dezvoltare din Asia. Africa și Ame
rica Latină, aruncînd asupra lor 
principala novară a crizei economice 
mondiale si frinind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a acestora.

Criza valutar-financiară In curs de 
manifestare, politica doblnzilor Înal
te, scutgerea de resurse financiare 
și umane din țările in cura de dez
voltare. raporturile comerciale ine
chitabile practicate de țările capi
taliste dezvoltate constituie unele 
din principalele cauze ale situației 
create. Pozițiile statelor capitaliste 
industrializate demonstrează in con
tinuare orientarea spre menținerea 
dominației capitalului financiar, a 
imperialismului, spre nesocotirea in
tereselor altor popoare. îndeosebi ale 
țârilor tn curs de dezvoltare.

Totodată. intensificarea cursei 
înarmărilor. Inclusiv încercările de 
a o extinde in Cosmos, conduce la 
irosirea de uriașe resurse financia
re, materiale, umane, științifice Si 
tehnice, care ar putea fi , folosite 
pentru accelerarea progresului eco- 
pomico-social in, toate țările, și în 
primul rind In cele In curs de dez
voltare.

4. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră că fără 
măsuri hotărîte pentru prevenirea 
Înrăutățirii tn continuare a situației 
țărilor in curs de dezvoltare și li
chidarea subdezvoltării nu se pot a- 
sigura stabilitatea economică si po
litică, pacea în întreaga lume. Sînt 
Imperios necesare schimbări funda
mentale tn gindirea politică si în 
practicile internaționale, o diviziune 
echitabilă a muncii pe plan mondial, 
exercitarea suveranității depline asu
pra resurselor naturale naționale.

Soluționarea problemelor grave sl 
complexe ale țărilor In curs de dez
voltare. lichidarea subdezvoltării pot 
fi in mod real înfăptuite numai pe 
calea creării noii ordini economice 
internaționale, asigurării securității 
economice a fiecărui stat in cadrul 
unui sistem cuprinzător de securita
te internațională.

5. în prezent, una din problemele 
cele mai grave pentru multe țări, în 
primul rind pentru cele In curs de 
dezvoltare, este aceea a datoriei ex
terne. Această problemă constituie 
una din urmările grele ale colonia
lismului și neocolonialismului și tot
odată un factor de Încordare a vieții 
internaționale. Ea a căpătat un carac
ter global, a depășit cadrul econo
mic șl are o evidentă dimensiune 
politică. Politica de credit cu ca
racter exploatator a statelor occiden
tale șt condițiile comerciale nefavo
rabile pentru țările In curs de dez
voltare au dus la apariția datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care însumează peste 1 000 mi
liarde dolari. Plățile tn contul dato
riei externe sustrag, tn prezent, cir
ca o cincime din fondul de acumu
lare șl circa o treime din veniturile 
din export ale țărilor In curs de 
dezvoltare. Această politică este 
răspunzătoare pentru creșterea uria
șă a datoriei externe a acestor țări.

Creșterea continuă a datoriei ex
terne se împletește cu criza generală 
a sistemului monetar-tinanciar in
ternațional. Folosirea îndatorării ex
terne a devenit o parte componentă 
a strategiei imperialismului față de 
țările in curs de dezvoltare. Această 

datorie este urmarea directă a cursei 
înarmărilor promovată de Occident.

Intre soluționarea eficientă a pro
blemei datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare și edificarea noii 
ordini economice internaționale exis
tă o legătură nemijlocită. Soluțio
narea radicală a problemelor dato
riei externe este posibilă. înainte de 
toate, pe calea restructurării, pe 
baze democratice și echitabile, a re
lațiilor economice internaționale și 
a înfăptuirii dezarmării tn scopul 
dezvoltării.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță pentru re
glementarea relațiilor monetar-fi- 
nanciare internaționale astfel ca a- 
cestea să nu devină un mijloc de 
presiuni politice și de amestec In 
treburile interne, pentru soluționarea 
echitabilă a problemei datoriei ex
terne. Ele consideră că problema 
datoriei țărilor In curs de dezvoltare 
este complexă attt tn ce privește 
cauzele, cit și consecințele sale eco
nomice. politice și sociale.

Statele participante Ia Tratatul de 
la Varșovia apreciază că problema 
datoriei externe poate fl rezolvată 
numai printr-o abordare globală și 
echitabilă, care să țină seama de 
interesele dezvoltării țărilor In curs 
de dezvoltare, precum și ale evolu
ției armonioase și stabile a econo
mie! mondiale.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră necesară a- 
doptarea unui ansamblu de măsuri 
de natură să vizeze limitarea plăți
lor anuale in contul datoriei externe 
la un procentaj din Încasările va
lutare, astfel incit să nu fie afec
tate interesele dezvoltării social-eco- 
nomice, renunțarea la protectionism, 
reducerea ratei doblnzilor pentru 
împrumuturi și credite, stabilizarea 
cursurilor valutare, restructurarea 
sistemului financiar-valutar, cu lua
rea tn considerare a Intereselor tu
turor statelor, și democratizarea In
stituțiilor financiare care funcțio
nează în cadru! acestuia. La exami
narea căilor de reglementare a da
toriei externe, inclusiv de reducere 
a poverii datoriilor pentru țările cel 
mai puțin dezvoltate din rindul ță
rilor în curs de dezvoltare, s-ar . pu
tea avea în vedere șl alte propuneri, 
avansate de țările socialiste și de 
țările în curs de dezvoltare, de or
ganizațiile regionale, obștești șl fi
nanciare. menite să conducă Ia so
luționarea globală a problemei dato
riei externe.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță ca O.N.U., 
In concordantă cu rezoluția tn ma
terie adoptată la sesiunea a 41-a a 
Adunării Generale, să-și sporească 
răspunderea In rezolvarea globală a 
problemei datoriei externe. Măsuri
le Îndreptate spre rezolvarea pro
blemei datoriei trebuie să tină sea
ma de corelația dintre îndatorare și 
dezvoltare și. ca un prim pas, să se 
inițieze cercetări Jn cadrul O.N.U. 
asupra acestei probleme.

6. în vederea Însănătoșirii radicala 
a relațiilor economice internaționale, 
inclusiv a Îmbunătățirii situației 
țărilor tn curs de dezvoltare, se Im
pune ca din relațiile economice in
ternaționale să fie eliminate arbi- 
trariul, embargourile, boicoturile, 
blocadele comerciale, de credit și 
tehnologice, lipsite de orice bază le
gală, folosirea legăturilor economice 
ca instrument de presiune politică, 
măsurile și practicile discriminatorii, 
barierele și restricțiile protecționiste. 
Este necesar să se asigure accesul 
liber al produselor pe piețele inter
naționale, stabilirea unui raport just 
intre prețurile materiilor prime, pro
duselor agroalimentare șl mărfurilor 
industriale, accesul neîngrădit la 
tehnologiile avansate și la cele mai 
noi realizări ale științei șl tehnicii. 
De asemenea, este necesar să se 
acorde țărilor tn curs de dezvoltare 
un sprijin activ în pregătirea de ca
dre naționale calificate, să se adopte 
măsuri ferme de combatere a raco
lării acestora.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia susțin activitatea din 
cadrul O.N.U. pentru elaborarea unui 
cod de conduită al corporațiilor 
transnaționale, menit să sprijine ță
rile in curs de dezvoltare tn stabi
lirea unui control eficient al activi
tății capitalului străin în econo
mia lor.

7. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, reafirmind poziția 
de principiu privind respectarea 
riguroasă a dreptului fiecărui popor 
de a-si alege liber sistemul social- 
economic și calea de dezvoltare, sus
țin procesul lichidării definitive a 
colonialismului, consideră că este de 
datoria lor să promoveze activ o po
litică de largă cooperare economică 
cu toate țările tn curs de dezvoltare, 
pe baza avantajului reciproc si a de
plinei egalități. In vederea soluționă
rii marilor probleme economice cu 
care sînt confruntate aceste țări, in 
scopul asigurării progresului lor eco
nomic și social, al depășirii subdez
voltării.

Pornind de la orientările de bază 
ale politicii lor externe, ele sînt 
gata să intensifice, in forme variate, 
cooperarea economică cu țările în 
curs de dezvoltare pe baza unor 
acorduri pe termen lung si a unor 
programe care să țină seama de po
sibilitățile șl necesitățile economiilor 

naționale ale statelor interesate, să 
confere stabilitate șl perspectivă 
raporturilor economice dintre țările 
socialiste și țările in curs de dez
voltare.

Statele participante la Tratatul da 
la Varșovia susțin elaborarea de că
tre țările în curs de dezvoltare de 
programe de dezvoltare social-eco- 
nomică pe plan regional și subregio
nal și sint gata. în măsura posibili
tăților. să colaboreze la realizarea 
acestor programe cu organizațiile 
economice ale țărilor tn curs de dez
voltare. inclusiv cu organismele miș
cării de nealiniere.

8. Hotărfte să conlucreze larg cu 
toate țările lumii, statele participan
te Ia Tratatul de la Varșovia apre
ciază că o importanță hotărîtoare 
are sporirea efortului propriu al fie
cărei țări In curs de dezvoltare pen
tru mobilizarea mai intensă a resur
selor sale materiale și umane, a tu
turor energiilor națiunii, pentru va
lorificarea maximă, in interesul pro
priu, a resurselor de care dispune, 
pe baza unor programe naționale de 
dezvoltare economică și socială, care 
să pornească de la prioritățile, ce
rințele și posibilitățile concrete ale 
fiecărei țări.

Experiența Istorică a țărilor socia
liste demonstrează că pentru lichi
darea totală a subdezvoltării se im
pun o abordare complexă a proce
sului dezvoltării economico-sociale. 
asigurarea independenței economice, 
crearea unor structuri raționale ale 
economiei naționale. Formarea unui 
sector de stat și a altor forme avan
sate de organizare a economiei, uti
lizarea metodelor de planificare con
tribuie la dezvoltarea economico-so~ 
cială accelerată, la consolidarea in
dependenței naționale și contracara
rea eficientă a influențelor externe 
nefavorabile. în scopul accelerării 
progresului țărilor în curs de dez
voltare, o mare importanță o au 
crearea și dezvoltarea potențialului 
științific propriu, inclusiv pregătirea 
de cadre naționale calificate.

Statele participante Ia Tratatul de 
la Varșovia sînt gata să împărtă
șească țărilor în curs de dezvoltare 
experiența lor privind soluționarea 
acestor probleme de bază, cu luarea 
in considerare a particularităților și 
condițiilor specifice > ale economiilor 
naționale, a planurilor și programe
lor de dezvoltare social-economică.

9. Soluționarea problemelor cu 
care se confruntă in prezent țările In 
curs de dezvoltare reclamă din par
tea acestora o strînsă colaborare re
ciprocă, întărirea solidarității șl u- 
nității lor. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia salută și 
susțin pe deplin această dorință le
gitimă. Unirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare capătă o impor
tanță tot mai mare pentru lichida
rea subdezvoltării și consolidarea in
dependenței lor economice.

Ip, Statele partlctpante Ia Tratațuj 
de la Varșovia vor respecta neabă
tut șl in viitor în relațiile lor cu ță
rile In curs de dezvoltare principii!» 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului In treburile in
terne, nefolosirli forței și amenință
rii cu forța, deplinei egalttăți în 
drepturi, respectărit intereselor na
ționale și a dreptului fiecărui popor 
de a dispune de soarta sa. avanta
jului reciproc și nediscriminării, a 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

Ele declară solidaritatea lor con
secventă cu năzuințele țărilor in curs 
de dezvoltare de a-și spori potenția
lul economic național și de a-și con
solida independenta economică.

11. Luind in considerare că lichi
darea subdezvoltării, acest anacro
nism al epocii noastre care afectea
ză nemijlocit două treimi din popu
lația planetei, și că soluționarea pro
blemelor economice globale sînt po
sibile numai cu participarea tuturor 
statelor lumii, statele participante la 
Tratatul de Ia Varșovia cheamă toa
te țările, mari și mici, indiferent 
de sistemul lor social șl nive
lul de dezvoltare, să-și unească 
eforturile si să conlucreze activ pen
tru realizarea acestor scopuri.

Statele participante Ia Tratatul de 
la Varșovia au relevat importanța 
organizării, tn cadrul O.N.U.. de ne
gocieri concrete si eficiente, cu oarti- 
cinarea tuturor statelor, in vederea 
soluționării globale si echitabile a 
celor mai importante probleme eco
nomice internaționale. Ele s-au pro
nunțat din nou pentru convocarea 
unul forum mondial, la care s-ar 
putea examina In mod compiex pro
blemele securității economice, in
staurării noii ordini economice in
ternaționale. dezvoltării colaborării 
comerciale sl tehnico-știlnțifice. În
lăturării a tot ceea ce împovărează 
raDorturile economice mondiale.

12. Dorind să-și aducă Întreaga con
tribuție la lichidarea subdezvoltării 
si edificarea noii ordini economice 
mondiale, la restructurarea relațiilor 
economice internaționale pe o bază 
justă, democratică, statele partici- 
pante la Tratatul de la Varșovia îsi 
reafirmă hotărirea de a lua parte 
activă la eforturile care se fac pe 
plan international in această direc
ție. contribuind astfel la realizarea 
stabilității economice si la însănă
toșirea climatului politic internațio
nal.

Bacalaureat '87
Simbătă. 13 iunie, după ultima 

oră de curs, absolvenții claselor a 
Xll-a — cursuri de zi — și ai clase
lor a XIII-a — cursuri serale — vor 
încheia anul de învățămint 1986— 
1987. în 1987, examenul de bacala
ureat se va organiza, ca și pină 
acum, in două sesiuni : 21—29 
iunie, sesiunea de vară, și 16—22 
august,'sesiunea de toamnă. La 
apropiatul examen se pot Înscrie 
promovați al ultimei clase de liceu 
din promoția 1987, precum și din 
anii 1986 și 1985.

vremea

Înscrierea candidaților la exame
nul de bacalaureat, pentru profilu
rile (meseriile) tn care s-au pre
gătit. se va face Intre 16—19 iunie, 
la secretariatul liceelor la care au 
promovat ultima clasă. Candidații 
din promoțiile anilor 1986 și 1985 se 
pot Înscrie și la alte licee, cit mai 
apropiate de domiciliul lor, stabi
lite în acest scop de inspectoratele 
școlare județene și. respectiv, al 
municipiului București.

(Agerpres)

vtnt, iar cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metrul pătrat tn 24 de ore. 
în celelalte regiuni, Izolat, tn cursul 
după-amiezelor, se vor semnala descăr
cări electrice și averse de ploaie. Vtn- 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Între 12 și 22 de grade. Iar cele ma
xime Intre 24 și 34 de grade, mai ri
dicate In sudul țării, dar ușor mal 
coborlte In nord-vest. In București î 
Vremea va fl călduroasă, iar cerul 
variabil, mai mult senin. Condiții de 
descărcări electrice sl averse de ploaie. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
15 și 17 grade, iar cele maxime Intre 
32 și 34 de grade.

(Urmare din pag. I) 
nută prin consultarea prealabilă a 
materialelor «crise — măsură care, 
de asemenea, se asigură cu strictețe. 
E oare necesară această dublă pro
cedură ?

Nu o dată discuțiile se tntrerup 
prematur, chiar dacă numărul celor 
ce au luat cuvintul este redus. O altă 
sesiune — la care s-au Înscris 12 
vorbitori, din care au luat cuvintul... 
numai 4 — lasă impresia eă s-a ti- 
nut de dragul de a se tine, de a se 
îndeplini o formă, impresie eu atît 
mai frapantă cu cit ne ordinea de 
zi se aflau Drincinaiele planuri- si 
orograme de dezvoltare In profil te
ritorial.

Am Intilnlt si motivarea că unii 
deputați s-ar abate de la ordinea' de 
zi. ridicind probleme mărunte, gos
podărești, Dar spre deosebire de âite 
organisme ale democrației socialiste, 
pentru un consiliu popular aflat la 
baza structurii administrativ-terîto- 
riale — fie că este al unei comune, 
unui oraș sau al unui sector — pro
blemele „gospodărești mărunte" sint 
tn aceeași măsură obligatoriu de re
zolvat ca și, să spunem, problemele 
coordonării programelor teritdriâlâ.

Experiența generală' a organelor' 

democrației noastre socialiste evi
dențiază. Drin numeroase exemDle 
din desfășurarea lucrărilor celor 
mal Înalte foruri, că reDrezentantii 
directi ai oamenilor muncii 
ridică. Drin opiniile lor. ches
tiuni concrete, semnificative, de rea
lă importanță practică. Cu atit mal 
mult in consiliile populare de la

ATRIBUȚIILE DEPUTATULUI»

baza organizării teritorial-adminis- 
trative — ale comunelor, orașelor, 
sectoarelor — este de dorit ca la 
dezbateri să participe deputății care 
aduc in discuție experiența, inițiati
va, opiniile cetățenilor pe care li re
prezintă.

Incontestabil, deputății care au sl 
răspunderi mal largi In administra
ția sectorului ar putea aduce tn dez
batere probleme concrete sau de in
teres mai larg ale cetățenilor. Dar 
oare așa s-a tntimplat la «esiunila 
analizate ?

Spre exemplu, Ia o «eslune a luat 

cuvintul directorul unuia din cele 
două I.C.R.A.L.-uri din sector : a 
expus sarcinile unității sale, expri
mate preponderent cifric, cu privire 
la zeci de fațade, sute de metri li
niari de garduri, mii de metri pă- 
trați de jgheaburi și burlane (exact ; 
8 148 1), zeci de hectare de terase și 
acoperișuri... Nu era oare mai utilă 

o singură referire la modul de func
ționare a centrelor I.C.R.A.L. 7 Oare 
n-ar fi avut nimic de spus concret 
referitor la aceasta nici unul din cei 
patru deputați care la acea sesiune 
n-au mai luat cuvintul ?

într-un alt caz, „ștafeta datelor a- 
ride" a fost preluată de o reprezen
tantă a unităților sanitare, care a 
expus o suită de date statistice. 
Recurgind si noi la... cifre, să ară
tăm că la 3 sesiuni din 5 s-a urcat 
la tribună aceeași deputată, care este 
și directoarea adjunctă a Întreprin
derii locale de comerț alimentar. 

Inerent, aspectele relevate s-au re
petat. Șl mal ciudată a fost această 
autorepetare la sesiunea a VIII-a. Se 
dezbătea activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii, iar o 
altă deputată — muncitoare, impli
cată In organizarea unor echipe — a 
arătat concret că „neajunsurile cel 
mai des intilnite sint lipsa de recep- 

ttvitate a unităților controlate (■■■), 
refuzul de a se pune la dispoziția 
echipelor de control registrele 
imposibilitatea de a se cunoaște 
fondul de marfă" — probleme Ia 
care nu i s-a răspuns decit... tot 
prin generalități.

Există, pe ici. pe colo, pe plan lo
cal. părerea preconcepută că ridica
rea problemelor la scară „macro" a- 
sigurâ caracterul major al dezbate
rilor. în cazul consiliilor populare — 
organe despre care se poate spune 
că sint situate „In linia tntîi" a vie
ții, a realității — această optică este 

parțial greșită. Viața și problemele 
localității, cartierelor, viața și pro
blemele circumscripțiilor nu pot fi 
Înțelese numai din date globale, ori- 
cit de meticuloase ar fi acestea. Fap
tele și atitudinile concrete alcătuiesc 
climatul răspunderii și angajării 
care trebuie să se formeze in se
siuni.

Este adevărat că. de fiecare dată, 
președintele sesiunii a expus o gamă 
foarte bogată de aspecte și sarcini 
concrete, prin prisma unei exigențe 
deosebite. Dar, din păcate, acest ton 
exigent apare, tn cazurile menționate, 
doar ca un epilog.

Sesiunea deputaților este sesiunea 
deputaților — și trebuie să se afir
me ca atare 1 Așa este principial, 
așa este util. Acordindu-se impor
tanța cuvenită problemelor majore 
ale teritoriului, nu pot fi lăsate deo
parte problemele aparent mărunte. 
Aceste fapte, cărămizi ale vieții, tot 
de consiliul popular țin și in comu
ne, și in orășele, și In marile muni
cipii. Cadru) gospodăresc tn care ele 
pot fi relevate cu autoritatea nece
sară este, conform legii și structurii 
democrației noastre socialiste, sesiu
nea deputaților. Pregătită și desfă
șurată ca un adevărat for al demo
crației faptelor.

i

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 Iunie, ora 21 — 13 Iunie, 
ora 21. In tară : Vremea va fl căl
duroasă. mai ales In regiunile din su
dul și sud-estul țării. Cerul va fi va
riabil. cu Innorărl mal pronunțate in 
regiunile din vestul, centrul și nordul 
tării, unde local se vor semnala ploi, 
ce vor avea și caracter de aversă. în
soțite de descărcări electrice. Izolat, se 
va semnala grindină, Intensificări de
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J americane de tip „Pershing-2“, a 
j avut loc o demonstrație antinuclea- 
i ră, la care au luat parte mii de 
’ persoane, inclusiv din localitățile i învecinate. Participanții au cerut

Acțiuni și luări de poziție
PHENIAN

pentru încetarea cursei înarmărilor
Demonstroție în sprijinul retragerii rachetelor 

cu rază medie de acțiune de pe teritoriul R.F.G.
BONN 9 (Agerpres). — în fata 

bazei de la Mutlangen, unde se 
află amplasate rachete nucleare

A
*

A

să se pună capăt cursei iraționale 
a înarmărilor și s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor măsuri de i 
eliminare totală a rachetelor nu- . 
cleare cu rază medie de acțiune. A 
a tuturor armelor nucleare din ț 
Europa.

ț Premierul neozeelandez se pronunță pentru un acord j 

A de interzicere a experiențelor atomice ț 

A 
A

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
A_____________
I scop aproape 3 miliarde de dolari 
J — a declarat coordonatorul Cen-

A
J Al 87-lea oraș portughez proclamat zonă fără arme

A
i Consiliul municipal din Viana do
* Castelo. Portugalia, a proclamat, in

WELLINGTON 9 (Agerpres). — 
Primul-ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, s-a pronunțat pen
tru interzicerea totală a experien
țelor nucleare, subliniind necesita
tea încheierii unui acord în acest 
sens. Dună cum informează agen
ția austriacă A.P.A.. la o conferin
ță de presă 
el a relevat

tinută la Wellington, 
că un astfel de acord

ar trebui să prevadă interzicerea A 
pentru totdeauna a experiențelor a- i 
tomice si să fie valabil fără ex- ’ 
cepție, pentru toate statele. Rea- ț 
Iizarea unui astfel de document ar *,  
reprezenta un prim pas hotărîtor pe i 
calea încetării —'• t--—.
nucleare — a 
neozeelandez.

Conferința ministerială extraordinară 
a țărilor nealiniate

ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEIConvorbiri la nivel înalt 
între R. D. Germană 

si R. P. Chineza»
BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin 

s-au desfășurat convorbiri între Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, și Zhao 
Ziyang, secretar general interimar al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, aflat 
în vizită oficială în capitala R.D.G. 
Cu acest prilej — relatează agențiile 
A.D.N. și China Nouă — a fost efec
tuat un schimb de informații asu
pra construcției economice și sociale 
din țările respective, fiind, totodată, 
analizate aspecte ale situației Inter
naționale actuale.

Subliniind că sarcina cea mai im
portantă. a zilelor noastre este pre- 
întîmpinarea războiului și eliminarea 
acestuia pentru totdeauna din viața 
omenirii, părțile s-au pronunțat pen
tru continuarea dialogului politic cu 
toate forțele care luptă, pentru pace 
și înțelegere și folosirea oricăror po
sibilități în direcția unei dezarmări 
reale, pentru, eliberarea omenirii de 
pericolul distrugerii nucleare.

Domnului MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

LISABONA
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Portugheze, am plăcerea să Vă 

adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și pace pentru poporul portughez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PHENIAN 9 (Agerpres). — La 
Phenian au început marți lucrările 
Conferinței ministeriale extraordi
nare a țărilor nealiniate, consacra
tă cooperării Sud-Sud. Iau parte re
prezentanți din aproape 100 de țări, 
inclusiv România, care are statut de 
invitat permanent la mișcarea de 
nealiniere. Sînt examinate proble
me privind; stadiul actual al coope
rării dintre statele nealiniate, dintre 
statele în curs de dezvoltare în 
ansamblu, măsurile menite să ducă 
la accelerarea punerii în aplicare a 
programelor de acțiune, strategia și 
căile de extindere a cooperării dintre 
aceste țări — relatează agenția 
A.C.T.C.

Adresîndu-se participanților. Kim 
Ir Sen. președintele R.P.D. Coreene, 
a subliniat că lupta împotriva 
războiului, pentru apărarea păcii 
constituie în prezent sarcina cea 
mai importantă a mișcării de ne
aliniere. deoarece numai în condi
ții de pace și securitate se poate 
dezvolta cu 6ucces cooperarea Sud- 
Sud. informează agenția A.C.T.C. 
Realizarea unei cooperări pe scară 
largă între țările nealiniate. între

țările in curs de dezvoltare In ge
neral. prin respectarea principiilor 
bizuirii colective pe forțele proprii, 
deplinei egalități și avantajului re
ciproc. urmărindu-se cu prioritate 
domeniile in care această cooperare 
este urgentă și posibilă — a arătat 
vorbitorul — va face ca dificul
tățile provocate de actualul sistem 
economic internațional inechitabil să 
fie atenuate, permițîndu-se trece
rea la înfăptuirea unei noi ordini 
economice, juste, pe plan mon
dial. De asemenea, aceasta va avea' 
efecte pozitive asupra relațiilor ge
nerale dintre țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate.

Referindu-se la problema datorii
lor externe. Kim Ir Sen a arătat că 
aceasta trebuie soluționată în mod 
echitabil, prin negocieri bilaterale și 
multilaterale între debitori și cre
ditori. astfel încît termenul de achi
tare a datoriilor să fie prelungit 
fără să se perceapă dobîndă. pînă 
cînd tara în curs de dezvoltare im
plicată va putea rambursa datoria 
prin edificarea unei economii na
ționale independente.*

și privilegii. în pofida unor aseme
nea rezistențe, a unor dificultăți pe 
plan economic și social, poporul 
portughez nutrește hotărirea de a 
urma calea dezvoltării democratice, 
concomitent cu promovarea, in 
continuare, a unei politici externe 
de lărgire a legăturilor cu toate 
țările, indiferent de orinduirea lor 
social-politică.

Poporul român, care se simte a- 
propiat de poporul portughez prin 
originea latină comună, prin afini
tăți de limbă și cultură, a salutat 
răsturnarea regimului fascist din 
Portugalia, și-a manifestat solida
ritatea deplină cu lupta forțelor 
înaintate pentru dezvoltarea liberă 
a Portugaliei pe calea progresului 
economic și social. Tara noastră 
s-a numărat printre primele state 
care au recunoscut noul regim por
tughez. iar in perioada care a tre
cut de atunci raporturile de cola
borare româno-portugheze au cu
noscut o considerabilă extindere și 
diversificare. Acest curs a fost pu
ternic stimulat de intîlnirile și con
vorbirile româno-portugheze la ni
velul cel mai înalt. Acordurile și 
ințelegerile stabilite cu aceste pri
lejuri au creat un cadru favorabil 
amplificării raporturilor politice, 
economice, tehnico-științlfice și 
culturale dintre cele două țări și 
popoare, in avantajul reciproc, in 
folosul cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Portugaliei, poporul român își 
reafirmă sentimentele de prietenie 
față de poporul portughez, adre- 
sîndu-i sincere urări de progres și 
prosperitate.

Poporul portughez aniversează 
astăzi crearea statului național.

De-a lungul celor peste opt secole 
de existentă ca stat independent. 
Portugalia, odinioară unul din ma
rile imperii coloniale ale lumii, a 
avut o evoluție sinuoasă, perioade
le de înflorire alternînd cu altele 
de declin. Devenită republică la 
sfîrșitul primului deceniu al acestui 
secol, țara a fost Ia scurt timp 
zguduită de o lovitură de stat mili
tară. regimul parlamentar fiind 
răsturnat în 1926. Aceasta a înles
nit instaurarea treptată a unui re
gim de tip fascist, care a supus 
poporul portughez unei crunte 
terori vreme de aproape cincizeci 
de ani. Acestui regim antipopular 
i s-a pus capăt prin actul revolu
ționar de la 25 aprilie 1974, înfăp
tuit de militari patrioți, sprijiniți 
de masele populare. „Revoluția ga
roafelor", cum a fost supranumit 
actul insurecțional, a deschis calea 
spre făurirea unei vieți libere si 
democratice, grăbind, in același 
timp, sfîrșitul celui mai vechi im
periu colonial, succesul luptei de 
eliberare a popoarelor din colonii
le portugheze din Africa.

în perioada care a urmat după 
revoluție. Portugalia a cunoscut un 
șir de notabile transformări social- 
politice, incepînd cu restaurarea 
libertăților publice si crearea de 
instituții democratice.

Procesul de prefaceri înnoitoare 
pe plan politic și social s-a desfă
șurat intr-o continuă confruntare 
cu forțele conservatoare, cu încer
cările repetate ale acestora de a 
anula cuceririle oamenilor muncii 
și de a-și redobîndi vechile poziții

cursei înarmărilor / 
afirmat premierul 1

A 
A 

adăugind că pentru eradicarea a- A 
nalfabetismului la scară mondială 
sînt necesari 1.2 miliarde de dolari. 
El s-a 
lizării 
rectia 
cleare.

Să fie reduse arsenalele nucleare 1
MOSCOVA

9 (Agerpres). PeCARACAS
planeta noastră sînt irosite în pre
zent pentru înarmări sume uriașe, 
zilnic în lume alocîndu-se în acest

trului de dezarmare el Universită
ții din Caracas. Julio Cesar Pineda,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban
• Scrisoare a Comitetului 
O.N.U, pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian • Con

tacte politico-diplomatice
BEIRUT 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
s-a intilnit cu ambasadorii la Bei
rut ai țărilor membre permanente 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U., cu care a discutat ultimele 
evoluții politice din țară, după asa
sinarea primului-ministru Rashid 
Karame. Șeful statului libanez a ce
rut ambasadorilor țărilor respective 
să acorde sprijin' - autorităților liba
neze pentru contracararea actualei 
situații dificile cu care se confruntă 
Libanul.

Pe de altă parte, în cursul unul 
atac lansat marți dimineața in sec
torul central al așa-zisei zone de 
securitate din sudul Libanului, ocu
pată de Israel, forțele libaneze de 
rezistentă au distrus un tanc israe- 
lian, informează agenția I.N.A.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a adresat secre
tarului general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, o scrisoa
re in care -sînt condamnate practi
cile represive ale autorităților is- 
raeliene de ocupație în taberele pa
lestiniene de pe malul de vest al 
Iordanului, transmite agenția Ta- 
niug. în document se menționează că 
mai multi palestinieni au fost a- 
restați, dintre care 10 au fost ținuți 
in închisoare timp de șase luni fără 
nici un fel. de procedură judiciară.

SANAA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen. Aii Abdullah 
Saleh, a avut convorbiri la Sanaa 
cu președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației p întru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, aflat în vi
zită în capitala norrl-yemenită. A- 
gentia WAFA. citată de KUNA, 
relatează că in cadrul discuțiilor au 
fost examinate ultimele evoluții pe 
plan palestinian, din teritoriile ara
ba ocupate si din sudul Libanului. în 
lumina intensificării actelor de agre
siune ale forțelor israeliene de ocu
pație.

RIAD 9 (Agerpres). — în decla
rația dată publicității la încheierea 
reuniunii de la Jeddah, miniștrii de 
externe djn țările Consiliului de 
Cooperare al Golfului au exprimat 
hotărirea organizației de a continua 
eforturile pentru ameliorarea relații
lor interarabe și convocarea unei 
reuniuni. arabe la nivel înalt, care 
să examineze căile de eliminare a 
divergentelor dintre țările regiunii.

Negocierile sovieto - americane 
în problemele dezarmării 

Eventuala întîlnire la nivel înalt — o posibilitate reală
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A 
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arme nucleare. Viana do Castelo i 
este cel de-al 87-lea oraș portughez / 
care a hotărît să interzică ampla- 1 
sarea si depozitarea în perimetrul i 
său de arme de distrugere în masă. j

A
S.U.A. Politia a intervenit, arestînd < 
12 demonstranți. A

La această bază există un com- A 
plex militaro-strategic. unde se află i 
în curs de amplasare rachete ba- J 
listice intercontinentale „MX" în ) 
poziții de luptă. ț

___ __ _____________________ t

pronunțat în favoarea rea- 
de progrese concrete în di- 
reducerii arsenalelor nu-

de distrugere în masă
LISABONA 9 (Agerpres).

- 'JLlUinCX l, 1»I

4 unanimitate. întregul teritoriu al 
^localității drept zonă lipsită de 
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Manifestație antimilitaristă

MOSCOVA 9 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Moscova, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a arătat că o 
eventuală întîlnire sovieto-americană 
la cel mai înalt nivel poate fi apre
ciată ca o posibilitate reală. Delega
țiile sovietică și americană la Ge
neva ar putea să încheie, pînă în 
lunile septembrie-octombrie. elabo
rarea textului Tratatului privind ra
chetele cu rază medie de acțiune, 
astfel încît proiectul documentului 
să fie prezentat celor doi conducă
tori, relatează agenția T.A.S.S.

Alături de proiectul acestui tratat 
ar putea fi discutate și prevederi- 
cheie privind armamentele strategice 
ofensive, apărarea antirachetă și in
terzicerea .experiențelor nucleare, a 
adăugat purtătorul de cuvînt. care a 
arătat, de asemenea, că situația pre
zentă este de așa natură încît. pentru 
aprecierea stadiului negocierilor de 
la Geneva și stabilirea progresului 
realizat în cadrul tratativelor pri
vind rachetele cu rază medie, ar 
putea deveni necesară o nouă In- 
tilnire între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S, și secretarul de stat 
al S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
în apropierea bazei militare de la 
Warren. Wyoming, a avut loc o 
amplă demonstrație de protest îm
potriva continuării cursei înarmă
rilor nucleare, o mare parte din 
participanti venind din localități 
îndepărtate din diferite state ale

COREEA DE SUD

Opoziția cere înfăptuirea
TOKIO 9 (Agerpres). — în cursul 

unei conferințe de presă care a avut 
loc la Seul. Kim Yong Sam. pre
ședintele Partidului Democrat al Reu- 
nificării, cea mâi importantă forță 
de opoziție sud-coreeană. s-a pronun
țat pentru inițierea urgentă de re
forme democratice în Coreea de Sud. 
Dacă actualii guvernanți de la Seul,

de reforme democratice
a arătat el, nu vor iniția convorbiri 
cu forțele de opoziție în problema 
democratizării vieții politice din țară 
și nu vor revizui constituția pentru 
desfășurarea de alegeri libere, in 
Coreea de Sud va începe o campa
nie de protest fără precedent împo
triva dictaturii lui Chun Du Hwan.

Operațiuni militare ale patrioților namibieni
WINDHOEK 9 (Agerpres). — Uni

tăți ale Armatei Populare de Elibe
rare a Namibiei au atacat în cursul 
unor operațiuni de luptă trupele 
sud-africane dislocate în acest te
ritoriu din sud-vestul Africii. într-o 
declarație dată publicității la Wind
hoek, comandantul trupelor sud- 
africane din Namibia, generalul 
Willi Meer, a fost nevoit să decla

re că se așteaptă la noi atacuri din 
partea partizanilor namibieni.

Potrivit unui comunicat al Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest. pe teritoriul Namibiei au fost 
desfășurate de la începutul anului 
130 de operațiuni. în cursul cărora 
au fost scoși din luptă aproximativ 
400 de soldați și ofițeri sud-africani 
si au fost doborîte trei elicoptere 
militare.

GENEVA

Reluarea lucrărilor Conferinței pentru dezarmare
GENEVA 9 (Agerpres). — Marți, 

la Geneva au fost reluate lucrări
le Conferinței pentru dezarmare. In 
prima ședință plenară a reuniunii a 
fost prezentat documentul comun al

unui grup de țări socialiste, inclu
siv România. ..Prevederile principa
le ale unui Tratat cu privire la in
terzicerea generală si completă a ex
periențelor cu arma nucleară1*.

Un nou val de represiuni în R.S.A.
PRETORIA 9 (Agerpres). — Poli

ția sud-africană l-a arestat luni pe 
Sidney Mafumadi, secretar general 
adjunct al Congresului sindicatelor 
din Africa de Sud. într-o declarație 
dată publicității cu acest prilej, con
ducerea congresului a apreciat 
această acțiune că o nbtiă încercară 
a regimului de la Pretoria de a di
zolva această organizație sindicală, 
care numără în rindurile ei peste 
600 000 de membri. La apelul organi
zației, în ultjmul timp au avut loc 
în țară ample manifestații de protest 
și greve.

Pe de altă parte, între populația 
africană și poliția regimului de la 
Pretoria au avut loc ciocniri pu
ternice în așezările populației afri
cane din provincia Cape. Poliția a 
deschis focul împotriva populației 
pașnice și a operat zeci de arestări. 
Ciocniri între poliție și demonstranți 
au fost semnalate si la Guguletu. 
localitate africană din apropiere de 
Capetown.

MAPUTO 9 (Agerpres) — Autorită
țile civile și militare din Africa de

Sud continuă să amenințe cu acțiuni 
armate statele vecine independente, 
într-un raport dat publicității în 
capitala Mozambicului se arată că 
ministrul apărării alR.S.A., Magpus 
Malan, în cadrul unei adunări des
fășurate lingă Johannesburg, a ame- 
hlnțat statele din „prima linie" tu 
represalii, acuzîndu-le, ca și cu alte 
prilejuri, de „export de terorism11 în 
Africa de Sud. Argumentul a mai 
fost folosit și cu alte prilejuri în 
preajma organizării de către guver
nanții de la Pretoria a unor atacuri 
armate fie masive, fie de comando 
pe teritoriul tuturor țărilor africane 
vecine — notează observatorii' poli
tici africani.

LUANDA 9 (Agerpres) — într-un 
raport dat publicității In capitala 
Angolei de către Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia se relevă că poliția 
sud-africană și trupele de ocupație 
ale regimului rasist de la Pretoria 
desfășoară o adevărată campanie de 
teroare în rindul populației namibie- 
ne, pentru a stăvili lupta de elibera
re națională.

——-----——— - — (din actualitatea politică')

Cerința cea mai stringentă - eliminarea eurorachetelor
Se poate afirma, fără greș, că, la 

ora actuală, preocuparea care concen
trează în cea mai mare măsură 
atenția opiniei publice, „prioritatea 
priorităților11 pe ordinea de zi a 
vieții internaționale o constituie 
problema eliminării rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa 
sau eurorachetelor, cum li se mai 
spune. într-adevăr, în momentul de 
față, aceasta constituie chestiunea 
cea mai arzătoare, care apare cel 
mai des în luările de poziție ale li
derilor politici din Est și din Vest, 
tema care domină dezbaterile reu
niunilor și întîlnirilor bi și multila
terale, formează obiectul schimburi
lor de vederi și consultărilor în ca
drul celor două alianțe militare, 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, 
ca și între statele neutre și neali
niate de pe continentul nostru și de 
pe alte continente. Această conver
gență de preocupări, această priori
tate acordată problemei eurorachete
lor pune încă o dată în lumină 
justețea pozițiilor României, a 
demersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care, pornind de 
la necesitatea soluționării diferitelor 
aspecte și faze ale dezarmării, fără 
a le condiționa unele de altele, s-a 
pronunțat consecvent pentru abor
darea separată a problemei rachete
lor cu rază medie de acțiune ampla
sate în Europa, a avansat numeroase 
inițiative și propuneri, avînd ca 
scop retragerea armelor nucleare de 
pe continent și lichidarea lor deplină.

„Zero“-uri care 
înseamnă foarte mult

Pe calea care duce spre acest 
obiectiv de vitală însemnătate, s-au 
înregistrat, în ultimul timp, un șir de 
evoluții pozitive. Astfel, la tratati
vele sovieto-americane ce se desfă
șoară la Geneva a fost elaborat 
primul proiect comun al textului 
unui tratat privind eurorachetele, 
care reflectă pozițiile părților, așa 
cum se înfățișează ele în prezent. 
Aceasta reprezintă, desigur, un pas 
important înainte, creează o bază in 
vederea elaborării unui proiect de 
tratat definitiv.

Se știe că sistemele rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, cu
noscute în limbajul internațional și 
»ub numele de forța nucleară inter

mediară (prescurtat INF), cuprinde 
două componente : rachetele cu rază 
mai lungă de acțiune (LRINF), 
între 1 000 și 5 000 km, șl rachetele 
operativ-tactice, respectiv cu rază 
mai scurtă de acțiune, intre 500 și 
I 000 km (SRINF). lichidarea pri
mei componente primind denumi
rea de „opțiunea (sau soluția) zero", 
iar lichidarea ambelor componente — 
„dubla opțiune zero".

Or, prin faptul că Uniunea Sovie
tică și-a dovedit disponibilitatea de 
a aborda problema rachetelor cu 
bătaie între 1 000 și 5 000 km separat 
de cea a rachetelor nucleare inter
continentale sau strategice (cu rază 
de acțiune depășind 5 000 km) și de 
cea a armelor cosmice, declarindu-se, 
totodată, de acord ca imedjat 
după semnarea unei Înțelegeri in 
această privință să treacă și la 
retragerea rachetelor operativ-tac
tice instalate in R.S. Cehoslovacă 
și R.D. Germană, s-au creat premi
sele depășirii unui impas care dura 
de mai mulți ani. întrucît pozițiile 
S.U.A. se situează, de asemenea, pe 
linia „dublei opțiuni zero11, adică a 
lichidării ambelor genuri de rachete 
cu rază medie de acțiune, s-au creat 
posibilități reale ale încheierii unui 
acord, proiectul comun, anunțat zile
le trecute, constituind o primă con
cretizare in acest sens. Potrivit unor 
declarații de ambele părți, există 
posibilitatea ca pînă la sfîrșitul anu
lui să fie încheiat un tratat care să 
consfințească eliminarea rachetelor, 
ceea ce ar deschide calea eliberării 
continentului și a întregii lumi de 
pericolul distrugerii nucleare.

Probleme în suspensie
în același timp, și de o parte și 

de alta, s-a arătat că mai există 
probleme în suspensie, obstacole ce 
trebuie învinse. Acestea se refera. 
In primul rînd, la zonele din afara 
Europei unde urmează a fi instalate 
cele 100 focoase nucleare pe care, 
potrivit înțelegerii de anul trecut de 
la Reykjavik, cele două părți le vor 
păstra după retragerea rachetelor 
americane „Pershing 2“ și de croa
zieră amplasate în unele țări vest- 
europene și a rachetelor sovietice 
„SS-2011 amplasate in partea euro
peană a teritoriului Uniunii Sovie
tice. înțelegerea amintită din capita
la Islandei prevedea ca aceste focoa

se să fie amplasate în regiuni de 
unde să nu poată atinge teritoriul 
celeilalte părți. Or, deocamdată nu 
s-a putut conveni asupra stabilirii 
regiunilor respective, S.U.A. expri- 
mindu-și intenția de a le amplasa în 
Alaska (de unde pot atinge lesne te
ritoriul U.R.S.S.).

Un alt obstacol l-a constituit, după 
cum se știe, opoziția unora dintre 
aliații S.U.A. din cadrul N.A.T.O. 
fată de cea de-a doua componentă 
a „dublei opțiuni zero11, respectiv 
față de eliminarea rachetelor opera
tiv-tactice. Motivînd disparitățile 
care ar exista între cele două părți 
în domeniul armelor convenționale, 
guvernele respective au revendicat 
dreptul de a dispune de rachete ope
rativ-tactice, eventual prin converti
rea rachetelor cu rază mai mare de 
acțiune, adică prin menținerea ra
chetelor operînd doar o reducere 
a razei lor, ceea ce, practic, echivala 
cu o acțiune de reînarmare, in loc 
de una pe linia dezarmării ! Pe o 
asemenea poziție s-au situat statele 
vest-europene mai mari (Anglia, 
Franța, R.F.G.), în timp ce statele 
mai mici sau mijlocii (Belgia, Olan
da, Norvegia, Grecia, Spania) s-au 
declarat, în mod rațional, în favoa
rea eliminării ambelor tipuri de ra
chete. Poziția acestora din urmă a 
fost însoțită și de unele măsuri 
concrete. în Belgia, de pildă, a fost 
stopat procesul instalării restului de 
două treimi din totalul celor 48 de 
rachete de croazieră ce-1 reveneau, 
conform deciziei N.A.T.O. ; In Olan
da, unde ca urmare a împotrivirii 
ferme a opiniei publice nu s-a am
plasat încă nici măcar o singură ra
chetă de croazieră, s-au suspendat 
pregătirile ce se făceau In vederea 
trecerii la o asemenea amplasare ; 
în Grecia șl Spania — deși aceste 
două țări nu sînt incluse în proiec
tele N.A.T.O. privind rachetele In
termediare — statutul bazelor ameri
cane este tn curs de revizuire. Ase
menea evoluții au determinat accep
tarea, cu unele rezerve, a „dublei 
soluții zero11 șl de către țările vest- 
europene mai mari. Reticențele cele 
mai serioase le-a manifestat R.F.G. 
— Insă pînă la urmă și această tară 
s-a raliat, întrucitva, punctului de 
vedere al celoTlalte state N.A.T.O., 
la capătul unei aprige controverse 
Ințre cele două formațiuni ale coali
ției guvernamentale de la Bonn —

liberal-democrații sprijinind. fără 
rezerve, eliminarea și a rachetelor 
operativ-tactice, în timp ce creștin- 
democrații s-au opus unei asemenea 
acțiuni.

Din nou condiționări ?
Dacă In ultimă instanță guvernul 

vest-german a acceptat varianta eli
minării ambelor genuri de rachete 
— altminteri riscind să se găsească 
într-o situație de izolare față de 
propriii aliați — nu este mai puțin 
adevărat că a formulat o serie de 
condiții, între care, in primul rind, 
dreptul pentru Germania occidentală 
de a păstra cele 72 rachete operativ- 
tactice „Pershing 1-A“ din dotarea 
propriilor forțe armate, ceea ce ridică 
un șir de complicații suplimentare, 
într-adevăr, negocierile sovieto-ame
ricane de la Geneva se referă numai 
la sistemele de rachete aflate în po
sesia celor două părți, nu și ale unor 
terțe țări. Or, dacă este adevărat că 
rachetele „Pershing 1-A“ aparțin for
țelor armate vest-germane, focoasele 
nucleare cu care acestea pot fi pre
văzute se află in posesia forțelor 
americane, deci intră sub incidența 
viitorului tratat dintre S.U.A. și 
U.R.S.S. Pentru a se ocoli această 
realitate se preconizează, ca una din 
soluții, ca rachetele respective cu 
focoase cu tot să fie „cedate11 forțelor 
armate franceze și britanice stațio
nate pe teritoriul vest-german, ceea 
ce, evident, ar îngreuna realizarea 
unui acord. In legătură cu toate 
acestea, a reținut atenția declarația 
secretarului de stat George Shultz 
in sensul că S.U.A. se vor consulta 
cu aliații in ce privește ansamblul 
problematicii eurorachetelor, dar că, 
pină la urmă, „decizia finală ne va 
aparține".

Se cuvine, totodată, a aminti șl de 
existența unor proiecte (dezvăluite 
de ziarul britanic „News on Sunday") 
care ar urmări ca o parte din ra
chetele cu rază medie amplasate pe 
teritoriul britanic să nu fie distruse, 
ci recon vertite în sisteme cu desti
nație strategică, respectiv rachete cu 
rază lungă de acțiune, care să nu 
intre deci nici ele sub incidența 
unui tratat privind sistemele nuclea
re Intermediare și care să fie ampla
sate la bordul unor avioane sau sub
marine americane. Se cuvine, de ase
menea, a reaminti „avertismentele"

unor lideri din țări ale N.A.T.O. In 
sensul că soluțiile de tip zero „dimi
nuează capacitatea de descurajare" 
a alianței atlantice, ca și unele de
clarații că alianța atlantică nu inten
ționează să renunțe la doctrina 
„reacției flexibile", care presupune 
Utilizarea, în anumite împrejurări, a 
armamentului nuclear.

Asemenea poziții dovedesc că, tn 
ciuda progreselor înregistrate in 
ultimul timp în direcția eliminării 
eurorachetelor, adversarii unui ase
menea curs — care ar fi salutat cu 
o Imensă satisfacție și ușurare de 
toate popoarele Europei — nu se 
dau bătuți, tncercind, in continuare, 
să impună condiționări și să ridice 
tot felul de piedici in calea procesu
lui de denuclearizare a continentului.

Evident, pozițiile neconstructive 
care mai persistă dau expresie ve
chiului mod, rigid, de gîndire poli
tică. Cu atît mai imperioasă apare, 
de aceea, necesitatea unui mod nou 
de abordare a problemelor, debara
sat de servitutile trecutului, un mod 
de gindire și de acțiune care să por
nească de la lnadmisibilitatea războ
iului ca mijloc de soluționare a pro
blemelor, pentru că în epoca nuclea
ră aceasta ar însemna, pur și simplu, 
sfîrșitul omenirii.

Un nou mod de gîndire și de acțiu
ne care, după cum propun țările so
cialiste, să substituie vechilor doc
trine militare, bazate pe conceptul 
„descurajării nucleare reciproce11, o 
doctrină nouă — a excluderii arsena
lelor nucleare, ca și a războaielor, fie 
ele atomice sau convenționale, o doc
trină a dialogului deschis și sincer, 
menit să ducă la relații noi, de în
țelegere și încredere reciprocă. Un 
asemenea nou mod de gîndire și 
acțiune presupune și implică, potrivit 
viziunii profund constructive a 
României socialiste, un rol și o răs
pundere sporită din partea fiecărui 
stat, a fiecărui popor de pe continent 
față ide. soarta căminului nostru 
comun — Europa. Pentru prima 
oară tn Istoria postbelică s-a ivit po
sibilitatea reală de a se trece pe 
calea dezarmării nucleare șl nu poate 
exista îndatorire mai înaltă, cerință 
mai urgentă din partea tuturor sta
telor și popoarelor europene decît 
aceea de a nu precupeți nici un efort 
pentru ca această șansă istorică să 
se transforme Intr-o realitate vie.

Romulus CAPLESCU

VENEȚIA
------------------ \

Documente aprobate la reuniunea „celor șapte"
ROMA 9 (Agerpres) — Șefii de 

stat și de guvern participanți la 
reuniunea la nivel înalt a principa
lelor șapte state occidentale indus
trializate de la Veneția au aprobat 
trei declarații politice referitoare la 
actualele negocieri de dezarmare în
tre Est și Vest, conflictul dintre 
Iran și Irak și lupta împotriva tero
rismului. „Cei șapte" și-au exprimat 
satisfacția față de intensificarea dia
logului Est-Vest și față de „perspec
tivele favorabile ce se deschid" în

legătură cu controlul armamentelor 
nucleare. In legătură cu conflictul 
iraniano-irakian a fost exprimat 
sprijinul față de eforturile de me
diere ale O.N.U. în vederea încetării 
acestuia și s-a cerut „adoptarea 
imediată de măsuri eficiente și 
juste" de către Consiliul de Securita
te. informează agenția EFE. S-a 
hotărît, totodată, întărirea legături
lor și adîncirea mijloacelor de com
batere a terorismului.

Luptele din Salvador
SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — 

în cursul operațiunilor declanșate, 
in ultimele sase zile, in diferite re
giuni salvadoriene de către forțele 
insurecționale grupate în Frontul 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.), trupele trimi
se in zonele respective au pierdut a- 
proximativ 190 de combatanți — re
latează agenția Prensa Latina, citind 
un comunicat al F.M.L.N., transmis 
de postul de radio „Venceremos11.

Totodată, se relatează despre cap
turarea, de către forțele F.M.L.N., a 
28 de arme de calibru greu și bloca
rea unor importante rețele rutiere și

feroviare naționale. Cîteva baze ale 
forțelor paramilitare care cooperea
ză cu trupele guvernamentale în di
ferite acțiuni represive au fost dis
truse.

Armata salvadoriană a anunțat, la 
rindul ei, că a provocat forțelor 
F.M.L.N. pierderi in oameni și teh
nică de luptă.

Agenția Salpress-Notisal transmite 
că. în paralel, la San Salvador au 
avut loc demonstrații de protest a' 
oamenilor muncii împotriva politii 
guvernamentale, pentru realizarea 

reconcilierii naționale și revenirea 
tării la democrație.

DE PRESA

| PREȘEDINTELE ARGENTINEI,
Raul Alfonsin, a promulgat legea 

I „pacificării naționale" — cunoscută
și sub numele de legea privind 
„supunerea datorată" superiorilor 
— prin care încetează urmărirea 

I penală a persoanelor implicate, in 
I timpul vechiului țegim, in abuzuri 

comise de superiorii lor. Totodată, 
Ia fost promulgată legea privind 

transferul capitalei țării Jn loca
litatea Viedma, din sudul Argenti- 

I nei. Proiectele de lege fuseseră 
| aprobate de parlamentul argenti- 
' nian.
I REUNIUNE. La Damasc au 
| început lucrările unei reuniuni mi

nisteriale consacrate problemelor 
I agriculturii și industriei alimen

tare, la care participă reprezentanți 
din mai multe state din Orientul 
Mijlociu. Pe agenda de lucru se 

I află chestiuni legate de extinderea 
I cooperării bi și multilaterale în ce 

privește aplicarea tehnologiilor mo- 
| derne în activitatea agricolă, com- 
I baterea dăunătorilor și a eroziunii 

solului.
SCRUTIN. Potrivit rezultatelor 

I definitive ale alegerilor municipale 
parțiale ce au avut loc în Turcia, 

I candidații Partidului Patriei, de gu- 
I vernămint, condus de primul-mi

nistru Turgut Ozal, au obținut ma- 
Ijoritatea voturilor în 55 din cele 

84 de localități unde s-a desfășurat 
scrutinul. Restul locurilor au reve
nit formațiunilor de opoziție. Ob- 

Iservatorii politici din Ankara con
sideră această consultare electo
rală drept un important test în 

I perspectiva alegerilor legislative 
I generale, prevăzute pentru no- 
1 iembrie.

ȘOMAJUL ÎN AUSTRIA a atins 
I cel mai înalt nivel din ultimele trei 

decenii, Astfel, datele statistice o- 
Ificiale relevă că în această țară 

numărul șomerilor depășește 200 000. 
Situația cea mai grea se semna
lează în zonele industriale, unde 
fiecare a! șaselea muncitor se află 

I în prezent în stare de șomaj. Sînt 
șomeri, de asemenea, 9,4 la sută 

Idin tinerii austrieci în vîrstă de 
19—24 de ani.

. ÎN CAPITALA COLUMBIEI s-au 
I deschis lucrările unei reuniuni pre- 
' gătitoare a Conferinței regionale la 

nivel înalt pe tema sărăciei în A- 
| merica Latină si zona oaraibiană

si a măsurilor de combatere a a- I 
cestui fenomen cu consecințe gra
ve in rindul populației. Atît reu- | 
niunea pregătitoare, cît și confe- I 
rinta la nivel înalt — care se va 1 
desfășura de asemenea la Bogota — 
au loc sub auspiciile Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare I 
(P.N.U.D.).

AGENȚIE DE PRESĂ A j 
S.W.A.P.O. în cadrul Consiliului ' 
interguvernamental al mișcării de . 
nealiniere pentru informații și | 
comunicații, ale cărui lucrări se • 
desfășoară în capitala Republicii 
Zimbabwe, s-a anunțat că Organi- | 
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) își va crea pro
pria sa agenție de presă. Pedro . 
Villanueva, președintele Comitetu- I 
lui de coordonare al pool-ului • 
agențiilor de informații ale țărilor 
nealiniate, a relevat că S.W.A.P.O. j 
va fi ajutată in această inițiativă. I

BANCA MONDIALA a acordat I 
Nigeriei un împrumut în valoare 
de 128 milioane dolari. Creditul va • 
fi utilizat la finanțarea unor pro
iecte de dezvoltare agricolă.

ÎNTÎLNIRE S.E.L.A. Reprezen
tanții celor 26 de state membe ale J 
Sistemului Economic Latino-Ame- I 
rican (S.E.L.A.) au început, la Ca
racas, lucrările reuniunii pregăti- , 
toare a celei de-a XIII-a sesiuni a j 
Consiliului ministerial latino-ame- ' 
rican (organul suprem al S.E.L.A.), 
programată să se- desfășoare, în I 
perioada 17—19 septembrie. în ca- I 
pitala Venezuelei.

STATISTICI DEMOGRAFICE, I
Fondul Națiunilor Unite pentru 1 
Activități in Domeniul Populației 
(F.N.U.A.P.) a propus ca data de ' 
11 iunie să fie marcată drept „ziua j 
celor cinci miliarde", știindu-se că. 
potrivit aprecierilor. în ziua res- i 
pectivă populația Terrei va atin
ge această cifră. Potrivit unui ra
port al F.N.U.A.P.. rata creșterii 
populației la scară mondială este j 
de un miliard la 12 ani. de 150 pe | 
minut, de 220 000 zilnic, de 80 mi
lioane anual. 90 la sută din aces- ! 
te cifre se înregistrează In țările | 
In curs de dezvoltare. în perspec
tivă. se apreciază că. In decurs de ] 
un secol, populația globului se va | 
stabiliza la circa 10 miliarde locui
tori. !
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