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Cu prilejul vizitei de lucru
în județul Bihor a tovară
șului Nicolae Ceausescu,
secretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Republicii So
cialiste România, astăzi
va avea loc in municipiul
Oradea o adunare popu
lară pe care posturile de
radio și televiziune o vor
transmite direct in jurul
orei 11.

într-o atmosferă de înaltă stimă și prețuire față de secretarul general al partidului,

de angajare patriotică pentru realizarea sarcinilor economice, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

In județul

bihor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a început, miercuri,
o vizită de lucru in județul
Bihor.
Desfășurată in atmosfera de pu
ternică mobilizare a tuturor oame
nilor muncii din tara noastră pentru
a intîmpina cu noi succese Confe
rința Națională a partidului. întîlnirea de lucru a secretarului general
al partidului cu mari colective de
muncă bihorene, cu factori de răs
pundere din ministere și centrale in
dustriale, cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat,
prilejuiește o analiză cuprinzătoare a
căilor și modalităților prin care ju
dețul iși poate îndeplini, la un înalt
nivel de calitate și exigentă, sarci
nile importante
ce
îi revin
in
acest an și pe întregul cincinal, aducîndu-și astfel o contribuție sporită,
pe măsura puternicului său poten
țial material și uman, la progresul
economiei naționale, la înflorirea
continuă a patriei.
Datorită politicii de dezvoltare
armonioasă a tuturor județelor pa
triei, politică inițiată și promovată
cu strălucire de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Bihorul a cu
noscut, asemenea întregii țări, în
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., profunde transfor
mări înnoitoare. In acest răstimp,
prin alocarea unor însemnate fonduri
de investiții a fost creată o puter
nică bază tehnico-materială, asigurindu-se dezvoltarea viguroasă, di
namică a județului, unde sînt azi re
prezentate toate ramurile principale
ale economiei naționale, în special
cele purtătoare de progres tehnic.
Totodată, zestrea edilitară a județu
lui s-a îmbogățit cu peste 87 000 apar
tamente și case noi. Au inregistrat,
de asemenea, o afirmare puternică
învățămîntul, știința și cultura.
Adînca recunoștință pentru tot ceea
ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește in
județul lor și în Întreaga țară și-a
găsit o vibrantă expresie în primirea
entuziastă făcută de bihoreni to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, încă de la
sosirea pe aeroportul din Oradea.
La coborirea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost intîmpinați de
primul secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., Andrei Sorcoîu, care, în numele tuturor locui
torilor județului, a adresat un
călduros „Bun venit".
La vizită participă tovarășii Emil
Bobu, Vasile Bărbulescu,
Silviu
Curticeanu.
In cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
era aliniată o gardă alcătuită din
ostași ai forțelor noastre armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine-

DEZVOLTAREA
PROPRIETĂȚII
SOCIALISTE
- factor hotărifor
al progresului
multilateral al patriei
11 iunie. O zi care s-a impus în
implacabila scurgere a timpului
prin două momente de covîrșitoare
importantă pentru
destinul
poporului român. Cel mai relevant dintre aceste momente s-a
petrecut în urmă cu 39 de ani,
cînd
principalele mijloace
de
producție din industrie au trecut
în proprietatea celor ce munoesc.
act ce a marcat începutul făuririi
societății socialiste în
România.
O fericită ' coincidentă a făcut
ca. exact cu o sută de ani mai
înainte. în aceeași zi. de 11 iunie,
poporul să fie chemat, prin Pro
clamația de la Izlaz, la înfăptuirea
înaltului ideal al lui Bălcescu —
poporului prin popor",
„domnia
democratic
proclamat
Edificiul
revoluția
pașoptistă
energic de
avea să-și afle pusă întîia piatră
de temelie exact cu o sută
de
ani mai tîrziu. o dată cu instau
rarea proprietății socialiste asupra
mijloacelor de producție, act în
făptuit în virtutea puterii politice
depline
cucerite
de către
clasa
muncitoare, în alianță cu țărăni
mea muncitoare.
La 11 iunie 1948
a început o eta
pă nouă în isto
ria relațiilor de
producție
din
România, care a
deschis largi per
spective progre
sului economic și
social al
tării,
poporul devenind
stăpîn pe avuțiile
patriei. Atunci a
început în Româ
nia glorioasa epo
că a
„domniei
poporului
prin
popor".
Intrarea în Istorie a a ceste 1
epoci a fost mi
nuțios pregătită, începînd chiar
imediat după săvirșirea
actului
revoluționar de la 23 August 1944.
Timp de mai bine de patru ani
au fost create, treptat, premisele
generale — politice, juridice și
economice — necesare pentru de
clanșarea uneia dintre cele mai
profunde acte revoluționare —
„expropierea expropriatorilor"
La 11 iunie 1948 au fost naționa
lizate aproape 8 900 de întreprin
deri — din care 3 560 erau de in
teres local — prin intermediul că
rora a trecut în proprietatea statu
lui, ca bun indivizibil al intregului
popor, masa principală a mijloace
lor de producție.
Pe temeiul acestei
realități,
tovarășul Nicolae Ceausescu sub
linia că naționalizarea „a deschis
o etapă nouă in istoria relațiilor
de producție din tara noastră, a
dus Ia lichidarea marii burghezii
industriale și financiare, la crea
rea unui puternic sector socialist
de stat in economie, a permis tre
cerea Ia conducerea planificată a
economiei naționale".
Pe această cale. în industrie a
fost lichidată contradicția dintre
caracterul social al producției si
însușirea privat-capitalistă. creîndu-se premisele pentru acțiunea
legităților
economice caracteris
tice socialismului și folosirea lor
conștientă în interesul societății,
interes ce răspunde necesităților
sporirii, avuției naționale, dezvol
tării
armonioase a forțelor
de
producție.
înfăptuită sub conducerea directă
a partidului, naționalizarea socia
listă a principalelor mijloace de
producție a delimitat in istoria
poporului român punctul de por
nire pentru afirmarea noii calități
a oamenilor muncii — de proprie
tari socialist! uniți, producători si
beneficiari ai avuției naționale,
Lichidind proprietatea capitalistă
asupra mijloacelor de producție.
naționalizarea a determinat ca cel
mai puternic sector al vieții eco
nomice a tării să fie transformat
din pirghie a burgheziei în temelia

economică a puterii clasei munci
toare. a poporului. In același timp,
pe calea naționalizării au fost li
chidate pozițiile
economice ale
monopolurilor internaționale în
economia românească.
în planul vieții sociale, naționa
lizarea a impus desființarea marii
burghezii industriale, financiare si
comerciale ca clasă socială. Clasa
muncitoare a încetat să mai fie o
clasă exploatată, ea a devenit stăpînă. împreună cu toți oamenii
muncii, pe mijloacele de producție
și pe roadele muncii sale, dove
dind. prin însăși înaintarea rapidă
a tării pe calea progresului econo
mic. că este în măsură să gospo
dărească avuția comună incompa
rabil mai bine decît burghezia si
să o dezvolte neîncetat în interesul
întregului popor.
patru
decenii
Cele aproape
care au trecut de la naționalizare înscriu Itransformări funnoasdamentale în economia
au schimbat
tră națională, care
i
profund condiția
economică a țării,
viața oamenilor.
Proprietatea so
cialistă a devenit
baza
economică
a societății ro
mânești, temelia
independenței și
suveranității na
ționale, a coeziu
nii social-politice a intregului
popor in jurul
partidului, ai se
cretarului
său
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Pe baza proprie
tății socialiste a
fost posibilă în
făptuirea cu ne
slăbită consecven
ță a industrializă
rii socialiste a tă
rii — factor pri
mordial al dezvoltării forțelor de
producție, al progresului general al
națiunii noastre libere și indepen
dente.
In cele aproape patru decenii care
au trecut de la înfăptuirea naționa
lizării. si cu deosebire in anii ce
au urmat Congresului al lX-lea al
partidului. „România s-a transfor
mat într-o țară industrial-agrară.
cu o industrie puternică, modernă,
dotată în cea mai mare parte cu
tehnica cea mai avansată, cu o
agricultură în plin progres"^
In această perjoadă istorică re
lativ scurtă, industria a devenit
ramura conducătoare a economiei
naționale, principalul factor al pro
gresului economic și social. Ea a
înregistrat mari creșteri absolute,
dar mai ales profunde transformări
structurale si calitative. S-a mo
dernizat. cu deosebire în perioada
inaugurată de Congresul al lX-lea,
structura pe ramuri a economiei
naționale, cit și structura ei teh
nică și social-economică. A sporit
îndeosebi ponderea ramurilor in
dustriale de mare tehnicitate în
cadrul economiei. Sub impulsul
dezvoltării puternice a industriei
a avut loc un vast proces de mo
dernizare si în celelalte ramuri
ale economiei naționale. Mari pro
grese s-au înregistrat si ne linia
repartizării teritoriale a forțelor
de producție, ceea ce a creat con
diții mai bune ca toți membrii so
cietății noastre să beneficieze de
rezultatele construcției socialiste,
ceea ce constituie un aspect fun
damental al echității socialiste.
în patrimoniul teoriei socialis
mului științific despre proprietate,
concepția Partidului
Comunist
Român, elaborată cu aportul decisiv
al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
înscrie contribuții deosebit de im
portante. de vastă cuprindere.
Opera științifică a secretarului
general al partidului abordează în
întreaga sa complexitate și diversi
tate problemele cardinale ale pro
prietății socialiste asupra mijloace-

39 OE ANI DE LA
NAȚIONALIZAREA
PRINCIPALELOR

retuluf pentru apărarea patriei, care
a prezentat onorul. S-a intonat Im
nul de stat al Republicii Socialiste
România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
invitați, potrivit datinei, să guste
din piinea și vinul ospitalității.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere au oferit, cu afecțiune,
buchete de flori.
Miile de bihoreni aflați la aero
port au aclamat și ovaționat înde
lung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, manifestîndu-și nemărginita bucurie și
satisfacție de a-i avea, din nou, ca
oaspeți dragi. Cei prezenți au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu fiu
iubit, în Bihor bine ați venit !“,
„Ceaușescu și poporul!", „CeaușescuP.C.R. !“,
„Ceaușescu-România !“,
„Ceaușescu-Pace !“. Au fost reafir
mate astfel simțămintele de fierbin
te dragoste si prețuire față de se

cretarul general al partidului, pen
tru activitatea ce o consacră, cu
neasemuită dăruire si abnegație re
voluționară. propășirii necontenite a
patriei, bunăstării si fericirii între
gului popor, cauzei socialismului și
păcii în lume.
In aclamațiile celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urcat la
bordul elicopterului prezidențial. îndreptîndu-se spre orașul Beiuș.
Odinioară oraș de mici meseriași
și funcționari, cu faimă pentru
școlile lui, Beiușul a ajuns vestit în
județ și in întreaga tară prin masinile-unelte. mobila, piesele de
schimb, confecțiile și covoarele pro
duse aici, multe dintre ele destina
te exportului. Orașul iși trăiește
astăzi o nouă tinerețe. Pe locul unor
căsuțe modeste de altădată au fost
înălțate blocuri elegante însumind
peste 1 700 de apartamente, la care

se adaugă unități comerciale mo
deme, numeroase instituții socialculturale.
Recunoștința celor ce trăiesc și
■'muncesc la Beiuș pentru toate aceste împliniri de seamă și-a găsit
o ilustrare emoționantă in primirea
deosebit de călduroasă făcută tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu la sosirea în
localitate, pe stadionul orașului, unde
a aterizat elicopterul prezidențial.
Mii de locuitori veniți in întîmpinare au ovaționat neîntrerupt pen
tru partidul nostru comunist și
secretarul său general, pentru patria
socialistă, pentru pace în întrea
ga lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebit respect, în numele
comuniștilor, al tuturor locuitorilor
din Beiuș, de tovarășul
Vasile
Codrean, prim-secretar al Comitetu

lui orășenesc Beiuș al P.C.R.. pri
marul orașului, de reprezentanți al
organelor locale de partid și de stat.
O formație alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere, in pitorești costume popu
lare specifice acestor străvechi
plaiuri
românești, au înconjurat
cu multă dragoste pe tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu, oferindu-le bu
chete de flori. Secretarul general al
partidului a răspuns cu căldură ma
nifestărilor prietenești ale celor
veniți în întimpinare.

In aclamațiile celor prezenți, co
loana de mașini s-a îndreptat spre
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primul obiectiv al vizitei de lucru in
județul Bihor - FABRICA DE

MAȘINI-UNELTE, unitate com
ponentă ■ întreprinderii „ÎNFRĂ

ȚIREA- din Oradea. Muncitorii
acestei tinere unltătl. construită cu
zece ani in urmă, la indicația to
varășului Nicolae Ceausescu, au
făcut, de asemenea, o vibrantă și
entuziastă primire conducătorului
partidului si statului nostru.
Dialogul secretarului general al
partidului cu muncitori și specialiști
ui unității, la care a fost de fată
t* ministrul industriei electrotehni
ce, Alexandru Necula, s-a axat. în
deosebi. pe probleme privind dez
voltarea ți modernizarea in con
tinuare a fabricii in vederea rea
lizării unor mașini-unelte de înaltă
calitate, competitive cu produse
«imitare da pe plata mondială. Prin
intermediul unor machete șl grafi
ce, directorul unității. Ion Galea,
informează că unitatea și-a Întregit
in anii din urmă profilul prin tre
cerea la fabricarea unor mașiniunelte de filetat vertical șl de rabotat cu parametri superiori, oare
sint tot mai mult solicitate la ex
port. S-a prezentat dinamica pro
ducției din ultimii ani și perspecti
vele dezvoltării fabricii în actualul
plan cincinal, clnd producția este
prevăzută a «pori de
aproape
două ori.
Pe parcursul vizitei in secțiile de
prelucrări mecanice și montaj, gaz
dele informează despre acțiunile în
treprinse pentru modernizarea fa
bricației prin introducerea unor teh
nologii mai eficiente, prin dotarea
eu mașini de înaltă productivitate,
prevăzute cu comenzi numerice,
centre de prelucrare, celule flexibile
și mașini de precizie. Se subliniază
că noile măsuri luate pentru mai
buna organizare a muncii și moder
nizarea producției vor asigura o du
blare a productivității muncii în ac
tualul cincinal.
în cadrul unei expoziții cu cele
mai noi produse ale fabricii s-a re
levat preocuparea constructorilor de
mașini din acest nou centru indus
trial al tării în direcția diversifică
rii gamei de mașini-unelte cu per
formante ridicate.
Apreciind rezultatele obținute pînă
acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a adresat colectivului întreprinderii
calda felicitări și urări de noi suc
cese, cerîndu-1, totodată, să acțio
neze și în viitor pentru realizarea
unor mașini-unelte care să se si
tueze la nivelul tehnic atins pe plan
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1 mondial. S-a indicat, în același timp,
să se aibă în vedere creșterea gra
dului de utilizare a suprafețelor de
producție prin dotarea cu noi ma
șini și utilaje, diminuarea consumu
rilor specifice de metal pe unitatea
de produs și sporirea mai accentua
tă a productivității muncii, a întregii
activități economice a unității.
La încheierea vizitei, conducerea
unității a mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru indicațiile
primite si cu acest prilej, angajîndu-se să nu precupețească nici un
efort pentru îndeplinirea in cele mal
hune condiții a planului de-productfe’ pe acest an și pa întregul: cinci■ nai. potrivit hotărârilor st Orientări‘ lor... ... stabilite de Congresul tal
XIÎI-lea al partidului.
O primire însuflețită, plină de
căldură, au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu și oamenii muncii de la

FABRICA DE MOBILĂ, situată ne aceeași platformă industrială
a orașului. S-a informat despre în
deplinirea sarcinilor de plan și a
programului de organizare și mo
dernizare a producției pe ansamblul
combinatului
pentru
prelucrarea
lemnului din Oradea, din care face
parte și această unitate. Ing. Vladi
mir Oros, directorul combinatului,
a arătat că măsurile luate în prima
etapă de realizare a acestui program
au condus la îndeplinirea integrală
a planului, sporirea indicilor de efi
ciență economică cu 15—20 la sută,
creșterea volumului la export cu
aproximativ 45 la sută, sporirea gra
dului de înnoire a producției, în
cadrarea în norriele de consum pla
nificate și crearea condițiilor nece
sare înfăptuirii noilor măsuri de
modernizare prevăzute în etapa a
doua a programului.
In urma indicațiilor primite din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la precedenta vizită făcută în fa
brică în 1977, capacitatea acestei
unități a crescut de 1,3 ori. S-a evi
dențiat că au fost construite noi sec
ții de producție de mobilă, de fini
sare și depozitare a produselor. Di
rectorul unității, ing. loan Popa, a
informat că, o dată cu dezvoltarea
acestor capacități, producția unității
a fost reprofilată in vederea valo
rificării raționale a resurselor lem
noase din zonă — îndeosebi fagul —
și specializată în realizarea de mo
bilier rustic, camere moderne de zi
etc. Aceasta a permis creșterea vo
lumului produselor destinate expor
tului, fabrica din Beiuș livrînd în
prezent, în peste 20 de țări de pe
toate continentele, aproape 80 la
sută din producția sa.

în sectoarele de prelucrări pa
nouri, de finisaj și de montaj au fost
examinate unele variante de finisa
re a mobilierului. în acest cadru,
gazdele au subliniat preocuparea în
tregului colectiv de a realiza, prin
autodotare, utilaje care măresc de
aproape trei
ori
productivitatea
muncii la operații de finisare. S-a
evidențiat, totodată, că noile măsuri
întreprinse pentru mal buna orga
nizare a muncii și modernizarea fa
bricației au în vedere introducerea
robotizării la unele lucrări, precum
și folosirea informaticii în activita
tea de proiectare, cu ajutorul căreia
se pot obține rezultate deosebite în
diversificarea producției, în eva
luarea consumurilor specifice și ale
gerea de soluții optime si de maxi
mă eficientă.
în încheierea vizitei a fost pre
zentată o expoziție de mobilă și pie
se de mic mobilier. S-a arătat că
toate aceste exponate sint realizate
din specii de lemn mai puțin fo
losite pînă în prezent, cum ar fi, de
exemplu, salcîmul, și au un finisaj
superior.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat rezultatele obținute de în
tregul combinat de prelucrare a lem
nului din Oradea,
de Fabrica de
mobilă din Beiuș, subliniind că tre
buie să se acționeze, în continuare,
pentru
creșterea
competitivității
mobilei românești șl valorificarea su
perioară a acesteia pe piața externă.
Adresînd colectivelor de muncă de
aici felicitări șl urări de noi succe
se. secretarul general al partidului
a indicat, de asemenea, conducerii
ministerului de resort, centralei in
dustriale și specialiștilor bihoreni să
ridice la cote tot mai înalte această
preocupare tradițională a locuitorilor
Țării Crișurilor — meșteșugul prelu
crării lemnului — să diversifice pro
ducția de mobilă prin utilizarea
lemnului de mici dimensiuni, prin
realizarea unor piese de arti
zanat solicitate la export. S-a ce
rut, în același timp, să se examineze
noi soluții de îmbunătățire a tehno
logiilor de fabricație și de finisare,
inclusiv prin folosirea unor lacuri
produse pe bază de materii prime
indigene.
Pe parcursul vizitei, atit la fa
brica de mașini-unelte,
cit și
la cea de mobilă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a oprit printre
muncitori și muncitoare, s-a inte
resat de modul cum își îndeplinesc
sarcinile de plan, de condițiile lor
de viață și de muncă.
De asemenea, în timpul vizitei, au
fost abordate cu edilii orașului unele
aspecte ale dezvoltării acestei loca
lități.
La plecarea din Beiuș, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați cu ace
leași sentimente de dragoste șl pre
țuire.
Adrestndu-se miilor de locuitori
ai orașului prezenți pe stadionul din
localitate, de unde a decolat eli
copterul prezidențial, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că i-au
produs o impresie bună rezultatele
obținute de colectivele celor două
unități vizitate, precum-și preocu
parea acestora pentru îndeplinirea
ritmică a sarcinilor de plan, pen
tru ridicarea continuă a nivelului
tehnic și calitativ al produselor.
Felicitînd, și în acest cadru, pe
toți locuitorii orașului, adresindu-le
urări de noi și noi succese în acti
vitatea lor, secretarul general al
partidului a subliniat că este ne
cesar ca, o dată cu dezvoltarea eco
nomică, Beiușul să cunoască noi îm
pliniri și în direcția dezvoltării sale
urbanistice, potrivit programelor de
sistematizare.
Vizita în Bihor a cuprins și uni
tăți din agricultură, ramură deose
bit de importantă a economiei ju
dețului. Analiza problemelor legate
de dezvoltarea intensivă a acestui
sector, de ridicarea activității la pa
rametri superiori de eficiență, așa
cum a cerut secretarul general al
partidului la precedenta vizită de
lucru, a avut loc la COOPFPA-

TIVA AGRICOLA M PRODVCȚIE SALONTA.
La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost primiți cu ovații
și turale de mii de locuitori ai ora
șului care, intr-o atmosferă caldă,
sărbătorească, au dat glas sentimen
telor de adâncă stimă pentru activi
tatea neobosită a secretarului gene
ral al partidului pusă in slujba bi
nelui și fericirii poporului nostru,
propășirii României socialiste.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost
adresată urarea de bun-venit de
către ministrul agriculturii, Gheorghe David, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.
Secretarului general al partidului
i-au fost înfățișate rezultatele dobindite de unitățile agricole de stat
și cooperatiste ale județului, siste
mul de organizare a activității și a
producției agricole bihorene. Direc
torul general al direcției agricole
județene. Marin Capisizu. a arătat
că, datorită fondurilor de investiții
alocate, agricultura județului Bihor
a cunoscut o puternică dezvoltare și
modernizare. An de an au fost exe

cutate lucrări de desecări si de com
batere a eroziunii solului pe Întinse
suprafețe, fapt ce a permis sporirea
producțiilor agricole pe unitatea de
suprafață.
S-a
subliniat
apoi
că aproape 80 la sută din tere
nurile arabile sint cultivate cu ce
reale șl plante tehnice și că pe aceste suprafețe, pe lingă lucrările
de îmbunătățiri funciare, scarificare
și afinate a solurilor, se îndepli
nește ritmic programul de fertili
zare, îndeosebi cu îngrășăminte or
ganice și cu amendamente calcaroase. Ca urmare, au sporit producțiile
medii la grîu, porumb, sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui, cartofi, le
gume, fructe, struguri șl. pe aceas
tă bază, au crescut cantitățile de
produse livrate la fondul de stat.
De asemenea, au fost pe larg pre
zentate prevederile legate de creș
terea efectivelor la toate speciile si
categoriile de animale, corelarea acestor prevederi cu condițiile de adăpostire și furajare, cu acțiunile
întreprinse pentru ameliorarea ra
selor, arătîndu-se că pe primele
cinci luni din acest an au fost în
depliniți principalii indicatori din
zootehnie.
în continuare. tovarășului
Nicolae Ceaușescu Ii sînt prezen
tate programele de dezvoltare, în
acest cincinal, a producției de ce
reale și plante tehnice, de creș
tere a bovinelor, porcinelor, ovine
lor șl păsărilor. Totodată, a fost
înfățișată dinamica industriei mici
în sectorul cooperatist al agricultu
rii bihorene, subliniindu-se că. da
torită folosirii cu maximă eficien
tă a materiilor prime locale și a for
ței de muncă de la sate, în acest an
valoarea producției-marfă indus
triale va fi mai mare cu aproape 100
milioane lei față de anul 1985.
Președintele cooperativei agricole
de producție Salonta, Alexandru Csege, a prezentat rezultatele obținute
de această unitate pe linia ridicării
continue a producțiilor agricole ve
getale și animaliere în confor
mitate cu programele stabilite, cu
obiectivele noii revoluții agrare.
Datorită realizării unor producții
medii la hectar de peste 8 000 kg ia
grîu și 22100 kg la porumb. în
anul 1986 cooperativa a fost distinsă
cu înaltul titlu de ..Erou al Noii
Revoluții Agrare1'.
S-au vizitat, apoi, loturi experi
mentale, cultivate cu soiuri de grîu
specifice zonei, soiuri în stare să
realizeze producții de peste 8 000 kg
la hectar. Rețin atenția
soiurile
create la Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundulea.
în cadrul unei ample expoziții pri
vind dezvoltarea efectivelor și pro

ducțiilor
animaliere.
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i se infățișează
măsurile întreprinse de fiecare uni
tate agricolă din județ pentru reali
zarea obiectivelor stabilite in ve
derea îndeplinirii tuturor indicatori
lor de plan. în continuare sint pre
zentate programele de dezvoltare a
ramurilor industriilor alimentare din
județul Bihor, o gamă variată de
produse obținute în aceste sec
toare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu s-au În
treținut apoi cu doi creatori popu
lari. Tănase Nica din Sîrbești, cu
noscut în întreaga țară pentru mă
iestria și frumusețea sumanelor con
fecționate, șl Floarea Baciu, poetă
țărancă, laureată a Festivalului na
țional „Cîntarea României", care, cu
emoție, a recitat versuri dedicate
cu toată dragostea
conducătorului
partidului și statului nostru :
Am cules flori din clmpie / în

buchet să-i dăruiesc / Iubitului
președinte / Și frumos să-i mulțu
mesc / Am cules floare de munte /
Cu sărutul de izvor / Să le dau celui
ce-n luptă / Ne-a creat un viitor /
Am cules flori din grădina / Casei
unde m-am născut / Și le-am înăl
țat făclie / Celui ce stă țării scut /
Am cules flori din cuvinte / Și cu-al
inimii ecou / Azi le dăruiesc fier
binte / Conducătorului erou / Cu su
flet tinăr și cu bărbăție / Vă fie anii
mulți sub tricolor / in sănătate, pace
fi-armonie / Spre binele bravului
nostru popor.
La Încheierea vizitei In această
reprezentativă unitate agricolă bihoreană, adresîndu-se celor prezenți,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat rezultatele deosebite obținute la
producția de cereale și în zootehnie,
care explică de altfel titlul de „Erou
al Noii Revoluții Agrare" cu care a
fost distinsă această unitate, subli
niind cu satisfacție că există toate
condițiile ca, și anul acesta, unitatea
să se situeze pe locul întîi. Tot
odată, secretarul general al partidu
lui a arătat că rezultatele din Sa
lonta trebuie să constituie un exem
plu pentru toate cooperativele și uni
tățile agricole de stat- din județul
Bihor, care are posibilitatea să de
vină un județ fruntaș și să obțină
titlul de „Erou al Noii Revoluții
Agrare", dacă toate întreprinderile
de stat vor obține astfel de pro
ducții mari.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat încă o dată locuitorilor, co
operatorilor urarea de a face totul
pentru a obține recolte tot mai mari,
pentru a contribui la creșterea ge
nerală a agriculturii
românești,
a economiei naționale.

A fost vizitată apoi FERMA
NR. 3 LEȘ DIN CADRUL ÎN
TREPRINDERII
AGRICOLE
DE STAT INAND, careproducția de semințe pe care o ob
ține de pe o suprafață de 1420 ha,
se situează printre unitățile frunta
șe din agricultura bihoreana.
Numeroși lucrători ai ogoarelor
din această localitate, precum și din
așezările din împrejurimi și-au ma
nifestat. și de această dată, bucuria
de a-1 avea din nou in mijlocul
lor pe conducătorul partidului și
statului nostru. Pionieri și șoimi
ai patriei au oferit tovarășului
Nioolae
Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu oamenii
muncii de la această fermă a avut
loc în plin cîmp, la confluența la
nurilor de oereale, de plante legu
micole, oleaginoase și tehnice. To
varășul Nioolae Ceaușescu a fost in
format de Augustin Moț, directorul
I.A.S. Inand, asupra dinamicii dez
voltării fermei. Ei a arătat că, «pli
cind in practică oele mai avansate
norme agrotehnice, indicațiile date
de secretarul general al partidului
tuturor lucrătorilor din agricultura
de stat și cooperatistă, unitatea va
realiza, în acest an. peste 8 000 kg
la hectar la culturile de grîu și orz,
îndeplinind astfel oerințele noii re
voluții agrare. Se evidențiază, de asemenea, că, față de prevederile de
plan, după ultima evaluare făcută
in cîmp. sporurile de recoltă se
vor cifra la 250 kg la soia și 300
kg in la hectar și între 1 200 și
3 300 kg la hectar la oereale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat în mod deosebit felul în
care se prezintă toate culturile, i-a
felicitat cu căldură pe specialiști, pe
toți cei ce-și desfășoară activitatea
în această unitate agricolă de frun
te din județ și le-a urat, totodată,
noi succese în viitor, multă sănătate
și fericire.
Elicopterul prezidențial a aterizat,
apoi, pa stadionul
municipiului
Oradea.
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați cu aceleași calde sen
timente de numeroșii locuitori ai
orașului.
Cei
prezenți
purtau
portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, fluturau stegulețe roșii și
tricolore. Pe mari eșarfe se aflau
înscrise urări la adresa gloriosu
lui nostru partid comunist și al

(Continuare în pag. a III-a)

Din cronica întrecerii socialiste
VlLCEA: Producție fizică
peste plan, cu cheltuieli
materiale reduse
Colectivului de oameni al mun
cii din cadrul întreprinderii mi
niera Rlmnicu Vîleea îi revin sar
cini deosebite pe linia asigurării
unor cantități tot mal mari de
materii prime necesare Combina
tului de produse sodice Govora și
Combinatului chimia Rîmnicu Vâl
cea.
— Minerii noștri — ne spune in
ginerul Gheorghe Tănasle, direc
torul Întreprinderii — s-au anga
jat să răspundă cu promptitudine
la cerințele chimlștilor, Aceasta
ne-a permis ce, in perioada care a
trecut din acest an, să punem su
plimentar la dispoziția celor două
combinate 87 000 tone sare in solu
ție șl 28 000 tone caloar. însemnate
sporuri am înregistrat șt la cele
lalte sortimente : 1 200 tone feldspat preparat. 70 tone grafit flo
tat șl altele.
La aceste precizări se cuvine să
adăugăm că activitatea productivă
a minerilor vîlceni s-a desfășurat
în condițiile unei eficiente econo
mice ridicate, prin reducerea chel
tuielilor totale și materiale la producția-marfă. (Ion Stanciu).

BACĂU : Livrări
suplimentare la export
Realizarea ritmică și integrală a
sarcinilor la export constituie una
din preocupările de prim ordin a
tuturor colectivelor de muncă din
economia județului Bacău. în acest
scop, specialiștii, toți oamenii mun
cii depun eforturi susținute pen
tru realizarea producției fizice pla
nificate, asimilarea și introducerea
în fabricație a unor noi produse cu
caracteristici
tehnico-funcționale
superioare, competitive pe piața
mondială, îmbunătățirea continuă a
calității acestora. Ca urmare, 13
unități economice au livrat peste
plan, de la începutul anului, parte
nerilor de peste hotare, însemnate
cantități de produse petrochimice,
armături industriale din fontă, or
gane de asamblare și altele. Cele
mai bune rezultate în activitatea
de export au înregistrat colectivele
de muncă de la întreprinderea me
talurgică, întreprinderea mecanică,
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport. (Gheorghe
Baltă).

COPȘA MICĂ: Uri coș
înalt de 250 de metri
în urmă cu un an de zile con
semnam un fapt de muncă deose

bit la întreprinderea metalurgică
de metale neferoase din Copșa
Mică, și anume turnarea într-un
timp record a radierului coșului de
dispersie a gazelor reziduale, in
vestiție cu un rol deosebit în pro
tecția mediului înconjurător.
Zilele acestea, după cum ne in
formează Paul Ioniță, secretarul
comitetului de partid al întreprin
derii, lucrările de construcție ale
acestui obiectiv au intrat într-o
nouă etapă : ridicarea propriu-zisă
a coșului care, în final, va avea o
înălțime de 250 metri.
Turnarea
betonului se face cu ajutorul unui
cofrag glisant, care asigură o vi
teză zilnică de 3 metri, lucrările
fiind executate de Antrepriza de
construcții industriale, glisări și
precomprimări
Popești-Leordeni.
(Ion Onuc Nemeș).

HARGHITA : Brigadă
fruntașă
Brigada mixtă de extracție și
preparare a dolomitei Voșlobeni a
„rotunjit" la 3 000 tone cantitatea
de dolomită extrasă peste plan în
acest an, onorîndu-și angajamentul
asumat în întrecerea socialistă.
— în prezent, ne preocupăm de
îndeplinirea tuturor măsurilor sta

bilite în programul de organizare
și modernizare a producției — ne
spune Eugen Atzberger. directorul
întreprinderii miniere Harghita.
Concomitent cu realizarea produc
ției fizice, acționăm energic pentru
reducerea consumului de combus
tibil necesar în procesul de uscare
a dolomitei. în acest scop, am con
struit silozuri unde dolomită va fi
depozitată și supusă unui proces
de desecare naturală, prin care re
ducerea consumului de combustibil
va ajunge pînă la 30 la sută. (Ni
colae Șandru).

CURTEA DE ARGEȘ :
Tehnică de vîrf
La întreprinderea „Electroargeș"
din Curtea de Argeș s-a dat in
exploatare o nouă capacitate pen
tru fabricarea componentelor elec
tronice.
Utilajele cu care este
dotată noua capacitate, caracteri
zate prin înalt randament, au fost
realizate în mare parte cu forțe
proprii de către colectivul între
prinderii. Noul obiectiv, dat Înainte
de termen tn funcțiune, a fost rea
lizat da Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale Pi
tești. (Gheorghe Cirstea).

PETROȘANI : Utilaje
și instalații miniere
în cadrul întreprinderii de piese
de schimb și reparații utilaje și echipamente electrotehnice miniere
din Petroșani s-au dezvoltat și mo
dernizat în permanență procesele
tehnologice de reparații și fabrica
ție a pieselor, subansamblelor și
instalațiilor miniere. Drept urma
re, s-au livrat suplimentar, în acest an, beneficiarilor 162 tone uti
laje miniere. 2 300 bucăți stîlpi hi
draulici, 80 tone armături metalice
pentru minele din Valea Jiului, în
semnate cantități de țevi, tuburi
de aeraj și plase din sîrmă. Productia-marfă realizată peste pre
vederi depășește 10 milioane lei.
(Sabin Cerbu).

CLUJ : Acțiuni de colectare
a materialelor refolosibile
în numeroase întreprinderi si
instituții, în cartiere din orașe și
în comune din județul Cluj au fost
organizate de consiliile populare
acțiuni de colectare a materialelor
reutilizabile. Numai din gospodă
riile populației din municipiile
Cluj-Napoca și Turda, din orașul
Cîmpia Turzii și comunele Apahida, Baciu, Gilău și Florești s-a
reușit să se colecteze în luna

mai 58 000 kg metale feroase,
24 000
kg
metale
neferoase,
252 000 kg hîrtie și altele. în
tirma acestor acțiuni, întreprin
derea de profil a colectat și predat
pentru valorificare, de la începutul
anului și pînă acum, peste preve
deri. 800 tone oțel. 22 tone alamă
și 281 tone cauciuc. (Marin Oprea).

ALBA : Produse
și tehnologii moderne
înfăptuirea programelor de or
ganizare și modernizare a produc
ției în întreprinderile din industria
județului se soldează cu realizarea
unor produse și tehnologii noi de
mare eficiență. Pe ansamblul in
dustriei județului, gradul de în
noire a producției reprezintă 39,9
la sută, cu 12,3 la sută peste ni
velul planificat. Sarcina stabilită
la obiectivele de cercetare științi
fică și înnoire a tehnologiilor a
fost depășită cu 8,6 la sută. Carac
teristic noilor produse și tehnologii
este creșterea productivității mun
cii și reducerea consumurilor ma
teriale și energetice. (Ștefan Dinică).

FOCȘANI : Înnoirea
și modernizarea producției
La întreprinderea de aparataj
electric pentru instalații din Foc

șani continuă cu bune rezultate ac
tivitatea de modernizare și Înnoire
a producției, de sporire a eficien
tei economice prin realizarea unor
produse de mai mare tehnicitate.
Astfel, în perioada parcursă din
acest an, au fost introduse în fa
bricație supraveghetorul de turație
pentru diverse instalații de auto
matizare in industria minieră,
pompele filtru și de recirculare
pentru soluții acide și alcaline, noi
tipuri de prize și altele. (Dan Drăgulcscu).

IAȘI : Mărci de oțeluri
de înaltă calitate
La otelăria electrică de pe marea
platformă industrială a Combinatu
lui de utilaj greu din Iași au fost
asimilate patru noi mărci de
oțeluri speciale elaborate în baza
unor tehnologii de înaltă eficiență
aparținînd specialiștilor de aici.
Noile mărci de oțel, realizate in
condițiile .diminuării consumurilor
energetice, sînt destinate industriei
rulmenților grei și altor sectoare
prioritare ale economiei naționale.
Pină în prezent, la Combinatul de
utilaj greu din Iași s-au produs
aproape 150 de mărci de oțel în
cea mai mare parte aliat și înalt
aliat, turnat în proporție de peste
90 la sută în forme vidate și întru
nind caracteristici înalte de calitate.
(Manole Corcaci).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
MPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEțUL BIHOR

(Urmare din pag. a Il-a)

încercatului său conducător, al pa
triei noastre socialiste. Coruri reu
nite interpretau cintece patriotice,
revoluționare. Ambianța sărbăto
rească de pe stadion era întregită de
formații artistice, ce executau dan
suri specifice folclorului din această
parte a țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
salutați, la coborirea din elicopter,
de primul secretar al Cornitetului
municipal Oradea al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular, Gheorghe Groza, care a exprimat profunda
bucurie a orădenilor pentru vizita
ce’ o întreprind iubiții oaspeți in
orașul lor, în județul Bihor. Grupuri
de pionieri și șoimi ai patriei, tineri ■
în frumosul port bihorean au J
oferit, cu dragoste, buchete de flori.
Locuitorii orașului de pe Criș,
prezenți la stadion, au ovaționat cu
înflăcărare, minute în șir, „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
reafirmînd adeziunea la politica in
ternă și externă a partidului și
statului nostru, unitatea tuturor fii
lor țării, a întregii națiuni, în jurul
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general.
Tpvarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor entu
ziaste ale celor veniți să-i întîmpine.
în uralele și ovațiile mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au luat loc
într-o mașină deschisă, îndreptîndu-se spre reședință.
Pe întregul traseu domnea aceeași
ambianță însuflețită, de intensă
vibrație patriotică. Mii și mii de oa
meni — bărbați și femei, tineri și
vîrstnici — au făcut o emoționantă
primire iubiților oaspeți.
în cursul după-amiezii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au vizitat ÎNTREPRIN

DEREA DE TRICOTAJE
„MIORIȚA" DIN ORADEA.
în drum spre această unitate eco
nomică au fost parcurse principalele
artere ale orașului, care a cunoscut
un amplu proces de dezvoltare. In
ultimii 22 de ani, Oradea a benefi
ciat de un mare volum de investiții,
fonduri din care s-au construit mo
dernele întreprinderi
„înfrățirea",
„Sinteza", „Electrocentrale", „Cri-

șul“, „Solidaritatea", „Miorița" și
altele, creîndu-se peste 60 000 locuri
de muncă pentru cei ce tră
iesc și muncesc înfrățiți in această
parte a țării. Dezvoltarea impetuoa
să înregistrată de municipiul de pe
Criș este atestată și de zecile de
mii de apartamente construite și
date în folosință, in ultimii ani aici
fiind înălțate numeroase
ansam
bluri de locuințe cu o arhitectură
ce îmbină tradiționalul cu modernul,
precum și numeroasele edificii social-culturale, ce ii conferă un loc
distinct in peisajul românesc con
temporan.
în această zi de iunie sărbăto
resc, un impresionant număr de orădeni au ieșit pe străzile municipiu
lui pentru a exprima, direct și cald,
secretarului general al partidului,
simțămintele lor de dragoste și
profundă prețuire.
La sosire in întreprinderea de tri
cotaje, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întimpinați de Lina Ciobanu, minis
trul industriei ușoare, Iulia Stamatoiu. director general al Centralei
tricotajelor, Victoria Gheorghiu, di
rector al unității vizitate.
Pe parcursul vizitei în secțiile de
confecții, secretarului general al
partidului i-au fost prezentate pe
larg rezultatele obținute, precum și
preocupările pentru ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic și calitativ al
produselor,
pentru
diversificarea
producției, creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități.
S-a arătat că, în primele luni ale
acestui an. a fost înregistrată o pro
ducție fizică mai mare cu 4 la sută
față de aceeași perioadă a anului
trecut. O atenție deosebită s-a acor
dat, de asemenea, organizării și mo
dernizării proceselor de producție,
fapt ce a permis ca productivitatea
muncii să sporească cu aproape 11
la sută. în același timp, au fost în
fățișate măsurile luate pentru înca
drarea. incă din acest an. in nor
mele de consum prevăzute pentru
1990.
Au fost evidențiate, totodată, ac
țiunile întreprinse in vederea creș
terii gradului de utilizare a materii
lor prime, reducerii consumurilor pe
unitatea de produs, valorificării ma
terialelor recuperabile și refolosibile.
S-a reliefat că produsele noi dețin
o pondere de peste 92 la sută din
totalul fabricației, acestea situin-

du-se la nivelul celor mai bune rea
lizări in acest domeniu. O dovadă a
prestigiului de care se bucură tri
cotajele intreprinderii orădene o
constituie și faptul că aproape 90 la
sută din producția unității este dgstinată exportului,
în cadrul unei expoziții special
amenajate, cuprinzind cele mai noi
creații ale intreprinderii. au reți
nut atenția gama diversă a produse
lor realizate, paleta coloristică bo
gată, originalitatea modelelor in
conformitate cu exigențele benefi
ciarilor.
Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului s-a oprit in mij
locul muncitoarelor de la întreprin
derea orădeană, le-a strins miinile.
Pretutindeni, in secțiile intreprinde
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost
întimpinați cu puternice urale și
ovații, muncitoarele de la această
unitate reprezentativă a industriei
bihorene aclamind cu însuflețire
pentru partid și secretarul său ge
neral. Tinere muncitoare au oferit,
cu dragoste, flori.
A urmat un moment emoționant.
La încheierea vizitei, un grup de
copii ai muncitoarelor de aici au
înconjurat.
cu
afecțiune.
pe
tovarășul Nicolae
Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu. oferindu-le flori.
Adresîndu-se oamenilor muncii de
la
întreprinderea
de
tricotaje,
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat pentru activitatea desfășurată
si pentru rezultatele dobindite și
le-a urat să realizeze in cele mai
bune condiții planul pe acest an și
pe întregul cincinal. - Secretarul ge
neral al partidului a arătat că este
necesar să se acționeze pentru obți
nerea de rezultate cit mai bune in
ceea ce privește calitatea produse
lor. eficienta economică, care tre
buie să constituie preocuparea tu
turor muncitorilor în calitatea lor de
proprietari, producători și benefi
ciari. subliniind că asigurarea con
dițiilor ca intreprinderea să se dez
volte continuu depinde de munca
depusă.
Gazdele au mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru vizita - efectuată. angajindu-se, in numele
colectivului de muncă de aici, să
acționeze cu toată hotărîrea pentru
transpunerea intocmai in viață a
indicațiilor primite și a îndemnuri
lor adresate, să facă totul pentru
ca. pină la Conferința Națională a

partidului, să realizeze integral pla
nul ne acest an.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat,
apoi- EXPOZIȚIA DEZVOLTĂ

RII ECONOMICE SI SOCIA
LE A JUDEȚULUI BIHOR ÎN
PERIOADA 1965-1986 Șl
ÎN PERSPECTIVĂ PÎNĂ ÎN
ANUL 1990. Gazdele au arătat
că județul Bihor s-a bucurat, mai
ales in perioada de după cel de-al
IX-leif Congres al partidului, de un
volum tot mai mare de investiții,
fapt ce a contribuit Ia dezvoltarea
si diversificarea industriei din aceas
tă parte a țării, județul Bihor livrînd
astăzi produsele sale industriale in
57 de țări ale lumii. S-a subliniat,
totodată, că. in
actualul cincinal,
producția-marfă industrială a jude
țului va crește cu peste 55 la sută,
iar productivitatea muncii va spori
de două ori.
Prin aplicarea programelor de or
ganizare și modernizare a procese
lor de producție, pe primele cinci
luni din acest an s-a obținut un
spor de producție de peste 480 mili
oane lei.
în cadrul expoziției, o serie de
întreprinderi nou apărute pe harta
județului — din Marghita. Aleșd,
Beiuș. Dr. Petru Groza. Salonta și
Oradea — au prezentat produse ce
sint mult solicitate de beneficiari
din țară și de peste hotare. Totoda
tă. o gamă variată de produse au
expus și unitățile de industrie ali
mentară și prestatoare de servicii.
Au fost prezentate, de asemenea,
preocupările existente pentru valori
ficarea superioară a energiei necon
venționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat rezultatele obținute de eco
nomia județului Bihor și a cerut
factorilor de răspundere prezenți să
acționeze in continuare pentru obți
nerea unor produse de înaltă calita
te. cu parametri tehnico-funcționali
superiori, în vederea satisfacerii ce
rințelor economiei naționale, ale
partenerilor de peste hotare.
După vizita la expoziție, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu
membrii Biroului Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.

Întîlnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. împreună
cu tovarășa Elena-Ceaușescu. s-a întilnit. miercuri seara, cu membrii
biroului Comitetului județean Bihor
al P.C.R.
Pe baza concluziilor desprinse din
analizele efectuate în cursul zilei în
unități industriale și agricole, au
fost examinate si stabilite căile prin
cipale de acțiune menite să asigure
îndeplinirea. în cele mai bune con
diții. a sarcinilor ce revin județului
Bihor din planul pe 1987 si Pe în
tregul cincinal, din documentele Con
gresului al XlII-lea al partidului.
în numele celor ce muncesc și
trăiesc in acest înfloritor ținut al
patriei, primul secretar al Comite
tului județean de partid a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu cuvinte de
caldă si profundă mulțumire pen
tru noua vizită ce o întreprind in
Bihor, pentru sprijinul permanent
acordat organizației județene de
partid, pentru grija statornică ce o
poartă dezvoltării Bihorului.
în cadrul ședinței, au luat cuvîntul membri ai biroului, care au ra
portat tovarășului Nicolae Ceaușescu
despre activitatea desfășurată de
comitetul județean, de organele si
organizațiile de partid, de comuniști,
de toti oamenii muncii pentru în
făptuirea planului pe primul semes
tru. în acest sens, s-au evidențiat
realizările obținute, de la începutul
anului, .in industrie și agricultură,
in domeniul investițiilor si în alte
sectoare.
în același timp, au fost
relevate. în spirit critic și autocri
tic. unele neajunsuri manifestate,
care au făcut ca județul să nu-și
realizeze integral prevederile de
plan pe această perioadă. Totodată,
au fost înfățișate măsurile luate în
vederea înlăturării neîntirziate a
lipsurilor și îmbunătățirii radicale a

întregii activități, exprimindu-se an
gajamentul oamenilor muncii din
județul Bihor de a face totul pentru
îndeplinirea exemplară a planului la
toti indicatorii.
Pornind de la situația, prezentată,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că rezultatele înregistrate pu
teau fi mai bune dacă comitetul ju
dețean, organele și organizațiile de
partid, conducerile unităților econo
mice ar fi acționat cu mai multă
fermitate pentru rezolvarea operati
vă a tuturor problemelor ivite in ac
tivitatea de îndeplinire a planului,
pentru valorificarea deplină a po
tențialului tehnic și uman, a tuturor
resurselor din economia județului.
Subliniind că județul dispune de
tot ce este necesar pentru realizarea
sarcinilor incredintate.
secretarul
general al partidului a indicat să fie
luate măsuri hotărite pentru lichi
darea stărilor negative de lucruri și
ridicarea întregii activități ,1a un ni
vel superior de calitate și eficiență,
pentru recuperarea răminerilor in
urmă și înfăptuirea integrală a pla
nului pe luna iunie, pe primul se
mestru și pe întregul an. S-a cerut
să se acorde o atenție deosebită rea
lizării ritmice a producției, a tutu
ror produselor și sortimentelor pre
văzute in plan, desfășurării cores
punzătoare a Întregii activități pro
ductive.
Referindu-se la necesitatea înde
plinirii tuturor indicatorilor, canti
tativi și calitativi ai planului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut să
se acționeze cu toată răspunderea
pentru infăptuirea programelor pri
vind organizarea și modernizarea
proceselor de producție. încadrarea
in normele de consum stabilite, re
ducerea cheltuielilor materiale, ridi
carea nivelului tehnic al produselor,
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, sporirea eficientei
economice.

în ceea ce privește agricultura,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat asupra necesității îmbunătățirii,
în continuare, a activității in acest
domeniu, in vederea obținerii unor
producții agricole superioare, potri
vit prevederilor de plan, cerințelor
noii revoluții agrare.
S-a apreciat că, printr-o organi
zare mai temeinică a producției și
a muncii, prin întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii in fiecare
unitate, sarcinile ce revin județului
Bihor pot fi indeplinite in bune
condiții.
în
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat 'obli
gativitatea respectării cu strictețe a
prevederilor legale privind delimi
tarea perimetrelor orașelor, a loca
lităților rurale, sistematizarea lor,
asigurindu-se reducerea suprafețelor
construibile și creșterea terenurilor
agricole.
Secretarul general al partidului a
arătat că înfăptuirea obiectivelor de
dezvoltare a județului Bihor im
pune intensificarea muncii organiza
torice și politico-educative, îmbună
tățirea stilului și metodelor de mun
că ale comitetului județean, ale
organelor și organizațiilor de partid,
astfel incit acestea să cuprindă cit
mai bine toate domeniile, să-și în
deplinească rolul important ce le
revine în conducerea întregii acti
vități economico-sociale, în mobili
zarea oamenilor muncii la reali
zarea planurilor și programelor pe
1987. la transpunerea în viată a hotărîrilor adoptate de Congresul al
XlII-lea al P.C.R.
Activitatea organizatorică și politico-educativă — a arătat tovarășul
Nicolae Ceaușescu — se reflectă in
felul în care se înfăptuiesc hotărîrile partidului in toate domeniile.
Deci, minusurile in îndeplinirea
planului sint rezultatul direct al
lipsurilor ce se manifestă în activi

tatea organizațiilor de partid, a co
mitetului județean de partid, a co
mitetelor orășenești și comunale de
partid. Trebuie, cu mai multă hotărire, să acționăm pentru a imprima
un spirit de mai mare răspundere,
un spirit comunist, revoluționar in
activitatea tuturor organizațiilor de
partid.
Planul pe care il avem în actualul
cincinal, deci și in anul acesta, are
un rol hotăritor pentru dezvoltarea
viitoare a țării noastre, pentru reali
zarea unui nou nivel de dezvoltare
și trebuie ca toate organizațiile de
partid să se angajeze cu toate for
țele in realizarea prevederilor pla
nului.
Aveți o industrie bună, condiții
bune pentru agricultură, o organi
zație de partid puternică — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu —
și deci
dispuneți de tot ce este
necesar pentru ca județul să se pre
zinte, jncă in acest an, cu rezultate
bune
in
toate
domeniile
de
activitate. în încheiere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că organizația județeană de
partid,
comuniștii,
toți oamenii
muncii din județul Bihor vor acțio
na, cu înaltă responsabilitate, in
spirit revoluționar, pentru îndepli
nirea
planului pe acest an și pe
întregul cincinal.
Membrii biroului comitetului ju
dețean de partid au asigurat pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în nu
mele tuturor oamenilor muncii bihoreni, că vor face totul pentru înfăp
tuirea
neabătută a orientărilor și
indicațiilor date, pentru realizarea
integrală a sarcinilor ce le revin,
pentru creșterea aportului Bihorului
la dezvoltarea generală a țării, la
ridicarea ei pe trepte tot mai inalte
de progres și civilizație, la măreața
operă de edificare a socialismului și
comunismului pe pămîntul patriei.
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Satul, în aceasta vara fierbinte,
în bâtâlia recoltei
începem cu finalul rela
tarea noastră de pe tra
seul străbătut.
Sintem în comuna Albota.
unul
din ultimele
puncte unde se mai aude
respirația dealurilor si din
care cîmpia are libertatea
să se desfășoare spre sud.
spre Costești. si mai de
parte spre Alexandria, spre
întinderile apelor Dunării.
Nu retorismul, nu nostal
gia pentru zonele colinare
Si . nici aviditatea cimpiei
„fără orizont" ne îndeam
nă la această prezentare, ci
faptul că. oriunde ar lu
cra oamenii muncii din agricultură.
răspunderile
sint aceleași, dar atribuții
le zilnice sau pe perioade
mal îndelungate sînt spe
cifice.
Două fapte ne rețin,
pentru început, atentia.
Marti. 9 iunie. Buldozere,
screpere. alte utilaje spe
cifice mutau pămîntul dintr-un loc în altul. îl mo
delau. îl așezau pe vrerea
omului, pentru a produce
mai mult. Aici, la coope
rativa agricolă Albota. s-a
înțeles bine că trebuie. în
sfirșit. să se treacă de la
experiment, de la etalon,
la acțiuni practice, pentru
a reda agriculturii pămînturi nefolosite. Conducerea
cooperativei, in primul rind
inginerul-șef, Ionel Gher
ghina. si președintele coo
perativei. Gheorghe Dobricescu. consiliul de condu
cere au inventariat terenu
rile ce pot fi amenajate si
redate agriculturii si. cu
sprijinul organelor județe
ne. au trecut la acțiune. Au
fost redate Pină acum agrieulturii 150 hectare (cea
mai mare parte amenaja
te in agroterase) pe care
vor crește griul, orzul, po
rumbul. urmînd ca. în pe
rioada următoare, să fie
chemate la menirea lor de
a produce piine încă 105
hectare. Nu poți să nu-i
feliciți pe acești oameni,
nu poți să nu te bucuri de
pe acum pentru unduirea
holdelor de griu si orz,
pentru aurul porumbului,
oricât ar părea pentru unii
neavizati puțin. Dar ceea
ce se cere prin programul
aprobat în această privin
ță. tocmai acesta este fap
tul esențial. Să se redea agriculturil hectar cu hectar,
metru cu metru, palmă cu
palmă de pămînt. care să
fie adus la rosturile lui
fundamentale — recoltă
pentru oameni.
Al doilea fapt. La ferma
zootehnică Albota a coope
rativei agricole Albota. În
grijitoarea Ioana Dumitru
era foarte necăjită. Mul
sese tn dimineața zilei res
pective aproximativ 1.5 li
tri lapte în medie de la 28
de vaci. 22 fiind în răs
punderea ei directă si alte
6 ..împrumutate". Povestea
acestui împrumut ne-o ex
plică ea : „Nu sînt Îngriji
tori. tovarășe. Și nu avem
nici pășune. își rup vacile
dinții mușcând din iarba pe
care nici oaia nu o poate
paste". Da. într-adevăr. în
această cooperativă, cu re
zultate bune în ansamblu,
care si-a schimbat înfăți
șarea în numai 2—3 ani de
zile, avînd acum o produc
ție bună de lapte ce o si
tuează pe un loc de frun
te în județ la ferma de la
Albota (pentru că există și
o fermă la Mareș) sînt
două probleme oare. în

mod absolut inexplicabil,
nu numai că nu au fost
soluționate, dar nici măcar
nu au fost ridicate in fata
organelor județene de coțnitetul comunal de partid
și de conducerea coopera
tivei Albota.
Prima problemă : pe fos
ta pășune de 47 hectare ce
aparținea fermei sint exe
cutate lucrări destinate
unor activități industriale.
Măsură, desigur, legală, re
glementată printr-un decret
el Consiliului da Stat. Dar
este posibil ca nimeni să
nu se gindească unde vor
fi hrănite cele circa 200 de
animale ale fermei zooteh
nice. în condițiile în care
la dispoziția respectivei
ferme au rămas doar 20
hectare de „pășune", care
nu are pic de ilarbăî Este
de neînțeles de ce comite
tul comunal de partid si
conducerea cooperativei nu
au prezentat clar și ferm
în fata organelor cores
punzătoare județene situa
ția de fapt creată. S-ar pu

biantă a căminului lor.
Punct. Punct pentru acest
capitol, care nu caracteri
zează buna activitate a
acestei
cooperative. dar
care credem că trebuie să
dea de gindit atit condu
cerii ei. cit și organelor de
specialitate de la județ.
Am adus
în
discuție
aceste aspecte pentru a
sublinia că. paralel cu în
deplinirea principalei sar
cini ce stă în fata oameni
lor muncii de pe ogoare in
această perioadă — între
ținerea exemplară a cultu
rilor — trebuie să se acor
de atenție
deosebită și
tuturor celorlalte probleme
de care depinde creșterea
producției agricole.
Să ne întoarcem la
început. De la primii kilo
metri în județul Dîmbovi
ța. pe partea dreaptă
a
magistralei, pe tarlalele
cooperativei agricole Ungu
reni, ce aparține de Corbii
Mari, privim lanurile vi
guroase de griu. de orz.
din păcate, unele culcate

dente pentru oricine și nu
insistăm asupra lor.
La consiliul agroindus
trial Cringuri, județul Dîm
bovița — surprize plăcute.
Spunem surprize pentru că.
deși condițiile climatice au
fost puțin mai aparte,
ritmul lucrărilor la întreți
nerea culturilor este pe
măsura cerințelor și evident
a capacității de organizare
și conducere din acest con
siliu. In ce se concretizează
acest ritm ? La porumb —
manual 82 la sută ; meca
nic — 95 la sută. Si s-a în
cheiat la floarea-soareiui
prima prașilă manuală și
mecanică, la fel ca și la
sfecla furajeră. Felicitări !
După întreruperea relată
rii conform itinerarului,
revenim in Argeș. La Topoloveni, privim cu uimire
și cu încântare înfățișarea
generală a acestui orășel,
arhitectura lui superbă, și
pentru cei care au cunoscut
cu ani în urmă satul și
apoi comuna Topoloveni
uimirea este și mai mare.

Însemnări de

pe un traseu
DIN JUDEȚELE ARGEȘ ȘI DÎMBOVIȚA
tea să existe și alte soluții
și alte explicații legate de
aceasta, dar răspuns pînă
acum nu s-a dat și aceasta
este grav. Pentru că în
această fermă producția
scade, trăgind înapoi nive
lul rezultatelor pe întreaga
cooperativă.
Să arătăm
doar că. in cealaltă fer
mă. ce dispune de condiții
optime, producția de lapte
a ajuns la 10 litri pe fieca
re vacă.
Mai este șl un alt aspect,
în ziua în care am vizitat
grajdurile fermei AJbota
(despre a căror îngrijire și
curățenie preferăm să nu
scriem, cel puțin deocam
dată) lipseau de la muncă
7 ingrijitori. Explicația : de
la 1 ianuarie a.c., organele
județene au cerut conduce
rilor de unități cooperatis
te să nu mai aibă îngriji
tori în fermele zootehnice
decît localnici. In princi
piu. o măsură justă. Dar
iată că. din motive obiec
tive sau subiective, pe care
trebuie să le analizeze co
mitetul comunal de partid,
dar și comitetul județean
de partid, situația a ajuns
lntr-un punct în care auto
ritățile din comună pot fî
felicitate pentru disciplină,
că au respectat dispoziția
respectivă, dar la ce folo
sește o asemenea discipli
nă dacă producția de lapte
a scăzut, iar ferma se de
gradează ?
Cind plecăm din aceas
tă comună, vedem în urma
noastră o mașină la al că
rei volan se afla președin
tele cooperativei si alături
de el vicepreședintele con
siliului popular comunal,
îndreptîndu-se spre ferma
criticată. Un semn bun,
ne-am spus noi. cu atît
mai mult cu cit formalis
mul comitetului comunal
de partid este mai mult
decît evident în această
privință. Oamenii reparti
zați din partea comitetu
lui comunal de partid să
răspundă de respectarea
programului din zootehnie
se află, de obicei, la orele
respective. în dulcea asi

de ploi și de vînt.
Este
acum cald, foarte cald și
oamenii au început să se
plingă de temperaturile
foarte ridicate, parcă uitind că la începutul lunii
mai rindunelele care abia
își făcuseră cuib și l-au
părăsit din cauza frigului,
cucul încă nu cîntase,
caisul nu a mai înflorit în
unele zone, apărîndu-i mai
tatîi frunzele și apoi florile.
Și ne-am amintit de un fel
de calendar al înțelepciu
nii agricultorului de pre
tutindeni văzut la I.A.S.
Stelnica. din județul Ia
lomița, pe care se putea
citi : „Florar răcoros — an
mănos", „Florar cu căldu
ră — foame în bătătură".
Erau reflecții ale strămo
șului nostru agricultor.
Italianul spune : „Dacă este
rece în mai. vor fi bune
si bobul, si grînele". Iar
rusul : „Luna mai rece —
an rodnic". Și. în sfirșit,
cugetarea englezului : „Mai
rece și vîntos. hambar plin
și mănos". Noi, ce să spu
nem 7 Așa să fie I
Muncă bună, câmp plin
de oameni, dar ți imagini
Inexplicabile pentru aceste
zile care cheamă la câmp
toată suflarea satului. Pe
o tarla de aproximativ 40
hectare a amintitei coope
rative erau la prășit o echi
pă de 5 oameni, familie și
prieteni, care aveau tn acord global o anume supra
față. alături de ei un om cu
doi cai și cu prășitoarea
după ei. La 20—25 de rînduri lateral, greu distingeai
însă porumbul dintre bu
ruieni. Nu intrăm în amă
nunte, ci subliniem doar
observația pe care o supu
nem atenției organelor agri
cole județene și respecti
velor unități agricole, anume că normal este ca,
o dată lucrările de pră
șit începute pe o anume su
prafață, să se desfășoare
concomitent pe întreaga
suprafață și nu pe postate.
Consecințele unui aseme
nea mod de lucru sînt evi

Unde sînt casele „arătoa
se" de acum 2—3 decenii ?
Unde este „farmecul" co
munei de podgoreni, comu
nă care se dorea a fi pe
frontispiciul unei anumi
te politici ? El. acest far
mec, se află mult mai sus
pe acest frontispiciu al
unei politici noi, nu numai
prin superba înfățișare a
comunei devenită oraș, ci și
în esența transformărilor
economice și sociale, in
schimbările de
structură
a ocupației populației, în
condiția generală a locali
tății. Comuna de podgo
reni are astăzi o producție
industrială de 850 milioa
ne lei, urmînd ca pînă în
1990 să atingă ți chiar să
depășească 1 miliard de lei.
întreprinderile industriale
si de prelucrare a produse
lor agricole, cu peste 5 000
de angajați, cele peste 1 200
apartamente, a căror arhi
tectură ne îndeamnă, din
nou. să le notăm cu adjec
tivul încîntător, orășelul ToDoloveni trăiește si, respiră
prin toti porii industriei și
ai agriculturii, prin viata și
munca unei colectivități ad
mirabile. Dar. Topoloveniul
este în același timp strîns
în „chingile* unui uriaș in
dustrial. am numit Piteștiul. ți a altui confrate al
Topoloveniului. mal puter
nic decît el — Găeștiul.
Acestea, ca două mari
puncte de absorbție, atrag
de mulți ani forța de mun
că a noului oraș, aducindu-i nu
puține greutăți.
Dar, așa cum spuneam,
orașul își Încordează pu
terile să facă față tuturor,
inclusiv sarcinilor proprii.
Problema dificilă este cea
a agriculturii, mai exact a
forței de muncă pentru
agricultură. Industria și-a
luat drepturile ei. iar. un
deva. agricultura a rămas
văduvită. Aproximativ 2800
de brațe de muncă, cît re
prezintă forța de muncă
activă generală a orașului,
și din industrie, și din agri
cultură, ni se spune că nu
poate tace fată si sarcini

lor din agricultură. $i atunci. în ce privește unele
ferme aflate pe terito
riul orașului ale asocia
ției economice de stat și
cooperatiste pentru produ
cerea legumelor se face
apel la contribuția unor
instituții și întreprinderi
atit din Topoloveni, ceea
ce este și normal, cît și
din alte localități, în spe
cial din Pitești. Nu socotim
incorect procedeul, dar in
unele privințe il socotim
ineficient. In primul rind,
pentru că socotim că for
țele orașului nu sint co
respunzător
valorificate.
Explicații ni s-au dat mul
te, dar credem că nici una
plauzibilă. în al doilea
rind, pentru că nu este
de conceput ca un oareca
re lucrător din Pitești, de
exemplu, să facă agricul
tură în Topoloveni. Cu atît
mai mult cind este vorba
de legumicultură. Ceva nu
este corect. Ceva nu este
bine rezolvat în această
situație. Ori
problemele
legate de angajarea între
gii forțe de muncă a ora
șului nu sint bine soluțio
nate în ce privește agri
cultura. ori dimensionarea
dezvoltării diferitelor între
prinderi și instituții nu
corespunde
posibilităților
reale în ce privește asi
gurarea cu forță de mun
că, ca să satisfacă atit
agricultura, cit și industria.
Noi opinăm pentru prima
apreciere, dar aceasta rămine la latitudinea orga
nelor județene de a ana
liza situația. Deocamdată
să notăm, ca un fapt po
zitiv, că la asociația econo
mică de stat și cooperatis
tă pentru producerea legu
melor din Topoloveni, oare
numai cu 2—3 ani în urmă
se confrunta cu greutăți
aparent de nesoluționat,
toate însămîntările și plan
tările au fost efectuate în
bune condiții, că există
însă greutăți care nu sînt
numai de moment, ci de
venite perene, că profilul
acestei asociații, structura
ei de producție, dimensiu
nile ei ar trebui mai te
meinic analizate.
în Argeș există o mo
bilizare exemplară a lucră
torilor din toate unitățile
agricole pentru ca sarcina
zilei cea mai arzătoare —
întreținerea culturilor —
să fie îndeplinită în cele
mai bune condiții. Am vă
zut
pretutindeni cîmpul
plin de oameni. Sint cîteva
date statistice care atestă
această exemplară mobi
lizare, deși există și unele
rămîneri în urmă, mai ales
în ce privește calitatea
unor lucrări. Să consem
năm, pentru a da dimen
siune stării de mobilizare
la muncă, faptul că- prașilele intii mecanică și ma
nuală au fost realizate pe
toată suprafața cultivată
cu floarea-soareiui și po
rumb și că din aceste zile
se acționează cu forțe spo
rite la executarea celei
de-a doua prașile.
Sînt doar cîteva argu
mente care dovedesc că
oamenii de aici sînt hotărîți să obțină o recoltă
bună in acest an.

Anqhel PARASCHIV
Dionisie ȘINCAN
Aurel PAPADIUC

Ce sînt, cum funcționează,
ce trebuie să fie comisiile de judecată
Reunită în această primăvară. Marea Adunare Națională a dezbătut
și adoptat Legea nr. 1/1987 prin care s-au adus importante modificări
Legii privind comisiile de judecată, hotărîndu-se totodată republicarea
acesteia cu o nouă numerotare a articolelor. Dată fiind importanta comi
siilor de judecată in asigurarea legalității socialiste, in realizarea justi
ției cu participarea nemijlocită a oamenilor muncii, în educarea spiritu
lui civic al maselor largi de cetățeni, am solicitat o prezentare a prin
cipalelor reglementări, cu ultimele modificări, tovarășului Romul Opre,
vicepreședinte al Consiliului Central al Asociației Juriștilor, reprezen
tant al acestei organizații în Comisia centrală pentru îndrumarea comi
siilor de judecată.

— Care este natura comisiilor de
judecată si care este rolul lor in asi
gurarea respectării legalității 7
— Expresie concretă a democrației
socialiste, comisiile de judecată sint
organe obștești de influențare și ju
risdicție, cu menirea de a asigura
participarea maselor la înfăptuirea
legalității, de a educa cetățenii în
spiritul promovării unei atitudini
corecte, active față de muncă, față
de întărirea și dezvoltarea avutului
obștesc, precum și față de asigurarea
unei bune comportări în societate.
Comisiile de judecată, prin întreaga
lor activitate, contribuie si la întă
rirea mijloacelor juridice de apărare
a legalității socialiste, la înlăturarea
cu promptitudine a încălcărilor le
gii, la respectarea normelor prin care
se asigură ordinea și disciplina în
domeniul raporturilor de muncă.

părților, atit de frecvent prevăzuta
de lege, devine, în practică, realita
te 7 Sau, datorită „înverșunării"
unora dintre justitiabili, rămine la
stadiul de posibilitate ?
— Chiar merită subliniată contri
buția comisiilor de judecată la re
stabilirea relațiilor sociale și întă
rirea legalității, ele reușind împă
carea părților in peste 30 la sută din
cauze.

— Cum decurg, de regulă, ședințe
le de judecată ale comisiilor ?

— Ele își exercită atribuțiile în
complet format din 3 membri, prezi
date de președinți sau înlocuitorii
lor. Cînd rezolvă litigii de muncă ale
personalului muncitor din unitățile

LEGEA
binecunoscuta
—- LEGE
bine aplicată,

— Cum sint organizate comisiile,
ce componentă au ?

— Membrii comisiei de judecată —
în număr de 9 — sint aleși pentru o
perioadă de 4 ani din rîndul perso
nalului muncitor sau al cetățenilor
din cartiere de către adunările ge
nerale ale oamenilor muncii sau —
după caz — in sesiuni ale consiliilor
populare. Avindu-se în vedere func
țiile importante ce revin comisiilor
de judecată, s-a urmărit ca acestea
să fie constituite cit mai aproape de
locul de muncă ori de domiciliul ce
tățenilor. Astfel, ele funcționează în
întreprinderi, instituții și alte unități
socialiste de stat, in organizațiile
cooperatiste și celelalte organizații
obștești, cind colectivul acestora cu
prinde cel puțin 100 persoane, pre
cum și pe lingă comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare municipale, orășenești, ale sec
toarelor municipiului București și ale
comunelor. In unitățile socialiste cu
colective mai numeroase, organele
de conducere pot stabili să funcțio
neze mai multe comisii, iar pentru
unitățile mai mici există două posi
bilități : dacă organul ierarhic supe
rior are sediul în aceeași localitate,
se constituie o comisie pe lingă
acesta, iar dacă nu, se constituie o
comisie pe lingă comitetul sau biroul
executiv al consiliului popular.
Pot fi propuși și aleși oameni ai
muncii, alți cetățeni caro au o pregăj.ire corespunzătoare si reputa
ție neștirbită, se bucură de stima și
respectul celorlalți, dovedesc prin în
treaga lor comportare grijă pentru
respectarea întocmai a legilor țării
șl a hotăririlor de partid, a norme
lor eticii și echității socialiste.

— Ce categorii de cauze intră In
competenta comisiilor de judecată 7

— Comisiile judecă unele abateri,
cum sînt lovirea sau alte violente, amenintarea. insulta, abuzul de încre
dere între persoane fizice, furtul și
sustragerile mărunte din avutul ob
ștesc. distrugerea si degradarea unor
bunuri, stricăciuni provocate locuin
țelor si altele. In competenta comi
siilor intră si împăcarea pentru une
le infracțiuni prevăzute de Codul pe
nal ca : lovire sau alte violențe, vă
tămarea corporală din culpă, calom
nie. abuz de încredere, furtul între
soți si rude apropiate, tulburarea de
posesie, abandon de familie, nerespectarea măsurilor privind încredin
țarea minorului si tulburarea folosin
ței locuinței. în asemenea cazuri ele
avînd menirea să încerce împăcarea
părților. în cazurile în care împăca
rea părților nu a reușit, la cererea
părții vătămate comisiile trec la jude
carea propriu-zisă a cauzelor. în al
treilea rind. în competenta unor co
misii de judecată (a celor de pe lîngă
comitetele si birourile executive ale
consiliilor populare) intră și litigii ci
vile (diferite pretenții ori neînțele
geri privind predarea unui bun mo
bil) cînd valoarea lor nu depășește
30 000 lei. Și în asemenea cauze, co
misiile încearcă mai întîi împăcarea
părților, iar dacă nu se reușește îm
păcarea. la cererea părților, soluțio
nează litigiul. In al patrulea rind,
comisiile de judecată din cadrul uni
tăților socialiste soluționează și liti
gii decurgind din raporturile de
muncă, dacă obiectul lor este neeva
luabil în bani sau dacă are o valoare
de cel mult 10 000 lei.

socialiste de stat, completul de ju
decată se întregește cu încă doi
membri delegați, astfel : unul de că
tre conducerea unității, iar celălalt
de către comitetul sindicatului.
Pentru ca activitatea comisiilor să
aibă o eficiență educativ-preventivă
sporită, ședințele de judecată sint
publice, urmărindu-se o largă parti
cipare a celor din colectivul de mun
că al făptuitorului ori a cetățeni
lor din cartierul sau comuna în care
acesta locuiește. In același scop, le
gea prevede și termene scurte de so
luționare a cauzelor. Astfel. încer
carea de împăcare a părților trebuie
să fie făcută de comisie în cel mult
30 de zile de la sesizare, iar jude
carea pricinilor de asemenea se face
în 30 zile de la sesizarea sau de la
data cînd încercarea de împăcare nu
a reușit. Judecata are loc în prezen
ța părților, sînt administrate probe,
astfel ca soluția pe care o pronun
ță comisia de judecată să fie legală
și temeinică.

— Cind nu se reușește împăcarea,
ce soluții pot pronunța comisiile ?

— In cauzele privind abateri de
la regulile de conviețuire socială ori
unele fapte penale — expres enume
rate de lege — comisiile de judecată
pot lua, prin hotărire, una din mă
surile de influențare obștească :
mustrare cu avertisment sau amen
dă de la 1 000 la 3 000 lei. In cazul
cînd sînt judecați minori care au Săvîrșit fapte penale, comisiile (pre
zidate de un judecător) pot lua mă
sura încredințării făptuitorului, pe o
perioadă de la unul la doi ani, co
lectivului în care învață ori mun
cește. stabilind
totodată
reguli
stricte de disciplină și comportare.

— Așadar, o competentă foarte lar

gă ce presupune cunoașterea exem
plară de către membrii comisiilor a
reglementărilor pe care au căderea
să le aplice. Cum se asigură această
condiție ?

— Au fost create în fiecare județ
și în municipiul București colective
de juriști profesioniști care au sarci
na să asigure instruirea și îndru
marea membrilor comisiilor de jude
cată. Instruirea ane loc întotdeauna
după alegerea comisiilor, cît și pe
riodic. punîndu-se un accent deose
bit pe cunoașterea actelor normati
ve specifice domeniului în care func
ționează sau care sînt mai frecvent
aplicate de comisiile de judecată, pe
respectarea competenței legale și a
drepturilor procesuale ale părților.
Instruirea membrilor și secretari
lor comisiilor de judecată se orga
nizează. de regulă, pe ramuri de ac
tivitate, centre sau zone teritoriale.
Totodată, se organizează schimburi
de experiență, prin participarea
membrilor comisiilor la „ședințe do
judecată model" ori la ședințele de
judecată ale instanțelor judecătorești.
Eficienta acestei vaste acțiuni se
răsfringe în activitatea bună desfă
șurată de comisiile de judecată,
majoritatea hotăririlor pronunțate de
ele fiind legale și temeinice, un
număr foarte mic de hotărîri ale co
misiilor fiind atacate cu plînger» la
judecătorii.

— Totuși, asupra cărui gen de nor
me legale afi insista ca să fir
aprofundate de membrii comisiilor 7
— Sint comisii la care mai persis
tă unele deficiențe legate de depă
șirea competentei materiale
(prin
pronunțarea asupra altor cauze decît
cele prevăzute de lege), de nerespectarea unor dispoziții procedurale sau
tergiversarea soluționării cauzelor.
De asemenea, unele comisii admit cu
ușurință contestațiile împotriva deci
ziilor de imputare, fără a face pro
bele necesare în cauze, hoțăririle
fiind uneori pronunțate numai pe
baza
afirmațiilor
contestatorllor.
Acest aspect trebuie să dispară din
practica comisiilor de judecată, lntrucît poate prejudicia apărarea pro
prietății socialiste de stat si coope
ratiste. Tot așa sînt comisii
care
aplică măsuri de influențare obșteas
că prea blînde în raport cu gravita
tea faptelor săvîrșite de cei în cauză
— spre exemplu, sînt aplicate amenzi
mai mici sau egale cu valoarea bu
nurilor sustrase — aceasta influentînd uneori menținerea la un nivel
constant sau chiar creșterea număru
lui de abateri (în special al sustra
gerilor din avutul obștesc) în unele
întreprinderi.
In general Insă, comisiile de jude
cată contribuia la prevenire* și sanc
ționare* cu exigență si fermitate «
faptelor antisociale prin care se adu
ce atingere proprietății socialiste,
drepturilor legitime ale cetățenilor,
liniștii și ordinii publice, împotriva
oricăror încălcări si abuzuri, lndeplinindu-și astfel. în limitele compe
tenței lor de jurisdicție, sarcinile
major» stabilite de conducerea supe
rioară de partid și de stat pentru
toate organele ce concură Ia înfăp
tuirea justiției.
Convorbire realizată de

Serqiu ANDON

— Alternativa aceasta, a împăcării
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TURNEE
In istoria scenei
românești turneul ar
tistic nu a fost numai
(și nu a fost în primul
rînd) o cale de rezol
vare a necesităților
materiale ale unui co
lectiv artistic, ci, mai
ales, o modalitate de
răspîndire a culturii,
căreia îi erau aso
ciate, îndeosebi, titluri
profund
patriotice,
piese ce aspirau la
propagarea limbii ro
mâne, a idealurilor
celor
mai
înalțe.
Turneul a reprezen
tat, prin tradiție, o
formă de stabilire a
contactului cu iubi
torii Thaliei din în
treaga țară și, totoda
tă, o formă de con
fruntare a artiștilor
cu beneficiarii artei
lor de pretutindeni,
ca și un util schimb de
experiență cu colegii
lor de breaslă.
Turneul — conceput
ca o carte de vizită a
instituției respective
— era Înțeles ca o
contribuție la omoge
nizarea culturală (în
sens superior), ca și
la democratizarea cul
turii.
Nu lntîmplător, cu
deosebire marii oa
meni de cultură care
au ajuns în fruntea
instituțiilor teatrale au
conceput și înfăptuit
cu colectivele pe care
le Îndrumau „celebre"
manifestări
artistice
in țară, adevărate „ac-

țiuni culturale". Sint
și azi craioveni care
nu au uitat frumoa
sele cuvinte introduc
tive rostite de Mihail
Sadoveanu cu prile
jul unui șir de spec
tacole ale Naționalu
lui din Iași în Cetatea
Băniei, sînt și azi iu
bitori ai teatrului care
cunosc opiniile expri
mate de Liviu Rebreanu cu prilejul sui
tei de spectacole ale
Naționalului bucureștean în Transilvania.
Teatrul
românesc
contemporan a pre
luat și dezvoltat aceas
tă tradiție conferindu-i amploare și con
sistență sporite, supe
rioară ritmicitate. For
me de educație, de
îmbogățirea orizontu
lui cultural, forme de
confruntare și de son
daj al gustului, al pre
ferințelor
publicului
sînt și recentele turnee
de prestigiu ale Tea
trului „Bulandra" (cu
7 titluri) la Cluj-Napoca și Tirgu Mureș,
urmate de turneul la
Sibiu, Timișoara, Arad
ori cele ale Teatrului
Mic în Banat și Ardeal
— suite de spectacole
cu un repertoriu bo
gat și variat, incluzind și piese româ
nești noi și titluri da
prestigiu ale literatu
rii universale, clasice
sau contemporane : de
la „Amurgul burghez",
„Niște țărani", „Di

mineața pierdută" și
„Io, Mircea Voevod",
la „Hamlet", „Diavo
lul și bunul Dumne
zeu" etc. Or, prezența
Naționalului bucureștean la Sfîntu Gheor
ghe sau la Timișoara.
In chip firesc, reac
ția publicului s-a con
cretizat în atare îm
prejurări în săli arhi
pline, aplauze căldu
roase, comentarii în
suflețite.
Și în Capitală, în
general ospitalieră, se
creează
posibilitatea
unor contacte spiri
tuale de acest fel.
Unele din turneele la
care sînt invitați bucureștenii nu sint însă
nici concludente, nici
prea generoase în me
saj. Față de altele,
așteptările au fost
mai mari. Am fi do
rit, de pildă, ca tur
neul Naționalului din
Cluj-Napoca să fie
mai reprezentativ (pe
afiș nu a figurat nici
o piesă românească
de actualitate, nici o
capodoperă din te
zaurul clasic națio
nal). Ne amintim, în
schimb, cu plăcere de
turneele — » drept mai
Îndepărtate —
ale
Naționalelor din Iași,
Timișoara, Tirgu Mu
reș, ori cel de la Pia
tra Neamț $1 Sfîntu
Gheorghe.
Chiar în aceste zile
se află în Bucu

rești Teatrul „Maria
Filotti"
din Brăila,
cu transpuneri după
Al. Davila, Moliere,
lucrări de Dina Co
cea și Ion Bălan. Se
anunță Turneul Na
ționalului din Timi
șoara
(cu
„Regele
Lear", „Noțiunea de
fericire". Așteptăm de
asemenea, cu interes

secția română a Tea
trului Național din
Tirgu Mureș, al cărui
afiș bucureștean va
include
opere
de
Shakespeare, Moliere,
Cehov, R. Guga și
Paul Everac.
„Vizite" ce atestă
nu numai intensitatea
„schimburilor", ci o

bogată și intensă viață
teatrală, dovedind, pe
deasupra, că un „tur
neu teatral" oferă o
carte de vizită eloc
ventă. De aceea, el
trebuie să prezinte
spectacole reprezenta
tive pentru potenția
lul respectivelor co
lective artistice.

EXPLICAȚIA SUCCESULUI
Se spune că după
prima reprezentație a
„Nunții lui Figaro",
un critic invidios sau
obtuz ar fi profetizat
eșecul sigur al piesei.
„Desigur" i-a replicat,
voind să-l contrazică
într-un mod spiritual,
interpreta Rosinei, „co
media domnului Beau
marchais va cădea...
de patruzeci de ori in
șir": Cifrele 40. 50. ca
supremă șansă a unui
spectacol, nu privesc
doar secolul al XVIIIlea : ele constituiau o
performantă
și
în
teatrul străin sau în
cel
românesc
din
secolul al XlX-lea și
rămîn chiar si azi. pe
multe meridiane, o
marcă a succesului. Și
aceasta — chiar în
cazul unor teatre care,
nefiind „de reperto
riu" cum se spune, țin
pe afiș un singur ti
tlu. pînă la totala eDuizare a auditoriu
lui.
Iată și realități tea
trale românești (ale
stagiunii în curs), fe

ricite cazuri de de
pășire a tradiției. La
Teatrul „Bulandra" :
„Hamlet" de Shake
speare. în regia lui
Al. Tocilescu, sce
nografia Dan Jitianu — peste 110 re
prezentații
(în
in
tervalul 30 noiembrie
1985 — iunie 1987),
„Răceala" de Marin
Sorescu figurează pe
afiș de 10 ani. La Na
țional : „Gaițele" (450
spectacole). „Idolul si
Ion Anapoda" (500
spectacole).
„Zbor
deasupra unul cuib
de cuci" (250). „Ploș
nița" (250). „Intre pa
tru ochi" (400 spec
tacole) ș.a. întîlnim
deopotrivă spectacole
centenare la Teatrul
Mic („Niște țărani",
„Richard al III-lea",
„Diavolul și bunul
Dumnezeu". „Maestrul
și Margareta" etc.) și
la „Nottarâ" („Jocul
vieții si al morții",
„Kanamazovii"
etc.).
Șirul - de spectacole
jubiliare — cu cifre
nici măcar visate alt-

cîndva — nu izvorăș
te dintr-o „stratage
mă" a programului, ci
probează marea au
dientă a teatrului, in
teresul cultural, dra
gostea publicului pen
tru această artă și
pentru realizările ar
tiștilor
noștri.
Ele
probează
calitatea
realizărilor spectacu
lare — care au stîrnit un binemeritat
interes unor oategorii
cît mai
largi
de
spectatori. După cum
atestă profesionalitatea celor care reusesc
să-și mențină inter
pretările la un înalt
nivel.
Aceasta, desigur. în
cele mai multe situa
ții. Sint si împreju
rări cînd „viata îungă" se asociază unei
scăderi — de tonus,
spirit.
spontaneitate,
dezinvoltură, oazuri —
este drept — mai rare.
Căci spectacolele care
obosesc sînt cele Se
cătuite. de ia început,
de vlagă : montările
care nu au solicitat

participarea
intelec
tuală. afectivă, mon
tările
elaborate
în
pripă, superficial.

Să ne dorim, deci,
cit mai multe spec
tacole de ținută. Pu
blicul românesc, pu

blic cu un gust edu
cat. le conferă bine
meritata viată lungă.

Natalia STANCU

REPERE CULTURALE
O substanțială în
cercare de sinteză și,
totodată, o analiză, din
unghi sociologic și pe
dagogic, a unora din
tre valorile tradițio
nale ale universului
rural românesc, cu
delimitări și sublinieri
elocvente, găsim in
tr-un articol semnat
de' Florin Ciotea în
„Tribuna", nr. 17 și
18/1987.
După ce în
prima parte a micului
studiu. Repere socio
culturale ale satului,
autorul se referă mai
ales la normele mo
rale tradiționale, arătînd că „Practic, toate
valorile
existențiale
se măsurau prin mun
că (hărnicia fiind ex
presia sa morală), prin
respectul pentru pă
mînt, pentru roadele
sale, pentru viitorul
său", în continuare el
vorbește despre atașa
mentul țăranului față
de pămînt, despre in
stinctul lui practic care
nu exclude, dimpotri
vă, presupune omenia,
notă specifică a pro
filului moral al țăra
nului român. Argu
mentat,
textul
lui
Florin Ciotea se deli
mitează
convingător
de unele imagini mai
vechi, care invocau și
exagerau
individua

lismul, egoismul, do
rința de acumulare și
instinctul meschin al
proprietății. Sub ti
tlul Valori ale lumii
satului românesc, este
propusă o detaliere a
„orientării în existen
ță" pe care o presupu
ne cultul muncii în
societatea
rurală
românească. „La țăra
nul român, pămintul
și
munca
motivau
existența, li dădeau
sensul și rostuirea".
Concepția
despre
muncă este, așadar,
marcată de „gindirea
cosmogonică" : „omul
se armoniza prin ac
tele sale cu natura și
în privința muncii".
Două dintre ideile
amănunțite în conti
nuare ne-au reținut
îndeosebi atenția. în
primul rînd, „conti
nuitatea și permanen
ta muncii". Supuse
ciclurilor
naturii,
ciclurile agricole nu
presupun însă, at-ată
Florin Ciotea, „timpi
vizi". Astfel, „noțiu
nea modernă de «timp
liber» (loisir) nu-și
avea nici o justifica
re" în universul satu
lui
românesc.
Din
acest unghi sînt discu
tate momentele consi
derate mai „lejere" —
perioada de iarnă,

sărbătoarea
comuni
tății" (duminica) „apogeu ciclic al con
tactelor interumane",
„hora satului", „șeză
toarea" etc. Pe de
altă parte, autorul se
referă,
în
finalul
articolului, la valoa
rea de model educa
țional a cultului pen
tru muncă. „Munca, și
subliniem acest lucru,
a constituit în comu
nitățile rurale româ
nești mijlocul cel mai
eficace de educație".
Ea nu era „teoretiza
tă declarativ, ci prac
ticată în viață". în
tregul sistem forma
tiv tradițional se ba
zează pe „ucenicia
pentru muncă", cum,
inspirat,
conchide
autorul. Aceasta pen
tru
că intr-adevăr
„valorile morale, co
durile de conduită își
au originea în mun
că". Incitant prin ar
gumentele lui, studiul
lui Florin Ciotea pune
încă o dată in lumi
nă vitalitatea unui
univers ale cărui nor
me morale
își află
în anii noștri o fireas
că împlinire și plena
ră, afirm are.

C. TUCHILA

Condiții bune
de îngrijire
a sănătății
în stațiunile
balneo
climaterice
De la toate oficiile județene
de turism și de la agențiile
I.T.H.R. București se pot ob
ține, la tarife convenabile, bi
lete de tratament și odihnă
pentru stațiuni balneoclimate
rice renumite. între acestea se
numără stațiunea SOVATA, re
comandată în afecțiuni reuma
tismale,
ginecologice, boli de
nutriție și metabolism. Cei care
optează pentru stațiunea BORSEC e bine să știe că aceasta
este indicată pentru afecțiuni
cardiovasculare, respiratorii și
O.R.L., ale tubului digestiv,
rinichilor și căilor biliare, boli
de nutriție și metabolism, endo
crine. La rîndul său, stațiunea
BĂILE TUȘNAD este recoman
dată de medici pentru tratarea
de afecțiuni cardiovasculare, ale
tubului digestiv, rinichilor și
căilor biliare, dermatologice, en
docrine, nevroze și altele. Im
portant de reținut este faptul
că toate cele trei stațiuni au
efecte benefice atît pentru tra
tament, cît și pentru odihnă.
Excursiile
în împrejurimi,
mijloacele de agrement, terenu
rile de sport, spectacolele muzical-artistice întregesc în mod
plăcut cura balneară. Tuturor
celor care își procură bilete
prin agențiile de turism li se
acordă reduceri de tarife cu 25
la sută la transportul pe calea
ferată.
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Cronica zilei
La sala „Dalles" din Capitală s-a
deschis, miercuri, expoziția „Cera
mica japoneză contemporană", reu
nind piese de o originală concepție
artistică, ilustrative pentru evoluția
acestui meșteșug In Japonia ultimu
lui deceniu.
La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației
Socialiste,
Ministerului
Afacerilor Externe. Uniunii artiști
lor plastici, oameni de artă si cultu
ră, un numeros public.
Au fost prezenți Masanari Ozakl,
ambasadorul Japoniei la București,
șefi de misiuni diplomatica acredi
tați in țara noastră.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Filipine, miercuri a avut loc
in Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie româno-fillpineză, în cadrul căreia au
fost prezentate impresii de călăto
rie din această țară și s-a vizionat
un film documentar filipinez.
Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. șl Asociației de prie
tenie româno-filipineze, reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.
A fost prezent Ernesto A. Querubin, ambasadorul Republicii Fili
pino la București.
(Agerpres)

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEH"

CARAȘ-SEVERIN : Constructori la înălțime
Șantierul Comple
xului hidroenergetic
Bistra-Poiana Măru
lui — Turnu Ruieni.
încă de la primele •'
ore ale dimineții de
10 iunie se fac in
tense pregătiri pentru
un eveniment aparte.
Toate drumurile duc
spre... priza barajului
Mărul. Grupuri com
pacte de constructori
se îndreaptă spre
acest „punct fierbinte"
de lucru. Ultimii me
tri
ai
tronsonului
aducțiunii principale
de la castelul de echi
libru la priza baraju
lui Mărul vor fi Stră
punși, incheindu-se o
etapă importantă de
construcție a noii cetăți
de lumină. Ne alătu
răm constructorilor ce
pătrund pe una din fe
restrele deschise în
stlnca muntelui, Indrepttndu-ne spre lo
cul așteptatei intilniri
cu ultimul schimb pe
acest șantier al brigă
zii mecanizate Bis
tro II. Ne oprim in
apropierea zidului de
piatră in spatele căru
ia se găsește instala
ția de forat galerii. Se
fac ultimele măsură

tori. Prin radio se dă
comanda de pornire.
Trepidațiile abia per
ceptibile la început
cresc in intensitate,
pe măsură ce colții
metalici rup tot mai
aproape de noi din
stinca dură a munte
lui. Sub permanentul
jet de apă, ultimele
bucăți de piatră fărimată te prăvălesc, lă
țind cale liberi im
presionantului
rotor
al giganticei foreze.
Operațiunea a decurs
in cele mai buna con
diții. Motoarele sint
oprite. Se degajează o
mică fereastră și prin
ea, cu zimbetul si sa
tisfacția datoriei îm
plinite, se strecoară
către noi inginerul
Radu Topai, șeful bri
găzii. Strângeri de
mină bărbătești. îm
brățișări
călduroase.
Am fost martori la
un succes al gindirii
tehnice românești care,
In interpretarea ingi
nerului Radu Topai,
te sintetizează astfel:
„Am reușit să forăm
un tronson cu o lungi
me de 5 673 metri si
cu un diametru de 5,5

metri
din
galeria
aducțiunii principale
de apă. Lucrind in
flux continuu, scăzind.
perioadele normale de
revizii si reparații, vi
teza medie lunară de
înaintare a fost de 275
metri. Ce înseamnă
această viteză este
ușor de dedus dacă o
raportăm la cea obți
nută prin procedeele
clasice, care nu depă
șește 100 metri lineari
pe lună. Sintem feri
ciți că am ajuns fără
cea mai mică abatere
la punctul fix de intilnire. Miine începem
demontarea instalației
și expedierea ei spre
un alt șantier hidro
energetic, unde sintem
așteptați".
Acum este rindul
brigăzii Slatina din
cadrul Antreprizei de
construcții hidroener
getice Caransebeș să
execute lucrările de
betonare și finisaj
pentru ca apele Bistrei
să poată fi dirijate
prin această arteră de
piatră spre inima cen
tralei pentru a o face
să
pulseze energie
electrică. (I. D. Cucul.

TlRNĂVENI : înnoiri urbanistice
In ultimii ani, orașul ehlmlștllor
— Tîrnăveni — a cunoscut o pu
ternică dezvoltare urbanistică. în
tre realizările de seamă ale con
structorilor din acest vechi oraș
transilvănean de pe Tlrnava Mică
se numără noile cartiere „1 De
cembrie 1918", „23 August" și
„Enescu", care Însumează
peste
2100 de apartamente. Totodată,
prin darea In folosință In aceste
zile a celui de-al 30-lea aparta
ment din planul pe acest an, in
zona întreprinderii de geamuri
prinde contur un alt mare ansam
blu de locuințe, care, in final, va
număra peste 2 000 de apartamente.

MIERCUREA-CIUC
Ieri, la Mlercurea-Ciuc, s-a des
chis expoziția județeană de crea
ție tehnico-științifică. Cele peste
2 000 de exponate, graficele, foto
grafiile, machetele ilustrează efor
tul creator al muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor pentru Înde
plinirea amplului program de orga
nizare și modernizare a producției
Industriale harghitene. Ca urmare
a aplicării măsurilor de pînă acum,
s-au Înregistrat un spor de producțle-marfă în valoare de 1 094
milioane lei. productivitatea mun
cii a crescut cu peste 38 000 lei pe
persoană, s-a asigurat reducerea
costurilor totale cu 207 milioane

spatii comerciale și de prestări de
servicii către populație. De remar
cat că. in perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și pînă în prezent, numărul
apartamentelor construite aici se
ridică la 4 120. în aceeași perioadă
s-au dat in folosință noi școli, gră
dinițe. un modern club muncito
resc, o mare uzină de apă. motelul
turistic „Trei brazi", un ștrand,
cabana „Stejarul", un oficiu poș
tal, cu centrală telefonică automa
tă, o stație service și alte dotări
sociale, care fac ca orașul Tîrnă
veni să se Înscrie in rindul loca
lităților înfloritoare ale județului
Mures. (Gheorghe Giurgiu).

„Expotehnica ’87"
lei. Numeroase Invenții, inovații,
studii tehnico-economice de mare
eficiență au fost aplicate cu suc
ces tn procesul de reînnoire și mo
dernizare a producției, al asimilă
rii și introducerii în fabricație a
numeroase produse noi. cu perfor
manțe tehnice superioare. între acestea se remarcă tractorul multi
funcțional SM-852, mașini și uti
laje pentru industriile metalurgică,
chimică, de prelucrare a lemnului,
noi tipuri de produse ale electro
tehnicii, mobilier, confecții și tri
cotaje. alte produse solicitate atit
pe piața internă, cit și la export.
(Nicolae Șandru).

TÎRGU JIU : Flori de Codlea
La Tîrgu Jiu s-a deschis o nouă
și mult dorită unitate comercială
— florăria „Codlea", primul ma
gazin de prezentare și desfacere a
produselor floricole in
județul
Gorj al întreprinderii de sere Cod
lea din Brașov. Este cea de-a
87-a unitate de acest gen deschisă

in țară, încadrată cu personal care
asigură nu numai prezentarea și
desfacerea florilor tn condiții op
time, ci și sfaturi utile cumpără
torilor privind modul de întreți
nere a florilor și, plantelor, pentru
a-și menține caracterele decorative
o perioadă mai îndelungată. (Du
mitru Prună).

SATU MARE : Catalogul cu lipsă de... ultimă oră
S-a difuzat in municipiul Satu
Mare și în alte localități din
județ „Catalogul de produse și
oferte de servicii" al între
prinderii județene de producție
industrială și prestări de servicii
(I.J.P.I.P.S.). Fotografiile, însoțite
de texte, reprezentînd secvențe din
activitatea productivă și de pres
tări de servicii a întreprinderii, ca
si produsele pe care le realizează
dau o imagine tonică asupra hăr
niciei, priceperii, rîvnei și dorinței
de continuă afirmare ale acestui
colectiv. Înființat cu numai trei ani
în urmă. Și în acești 3 ani produc
ția Industrială a crescut de peste
3 ori 1 Produse realizate : vagonete de diferite tipuri, subansamble
pentru transportoare cu bandă de
mare capacitate, utilaje și insta-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 iunie, ora 20 — 14 iunie,
ora 20. In tară : Vremea va fi caldă,
mal ales ta sud-estul țării. Cerul va
II variabil, cu lnnorărl mai accentuate
In regiunile vestice, nordice și cen
trale. Vor cădea ploi care vor avea
mal ales caracter de aversă, tasotlte și
de descărcări electrice, cu caracter
local ta vestul, centrul, nordul și nord-

teatre
• Teatrul National (14 7171. sala
Amfiteatru) : Intre 5 și 7 — 18; (sala
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 18;
(sala Studio) : Versailles — prezintă
Victor Simion — 17
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Alexandru Petrovicl
— pian ; Rene Cristian Popescu —

lății zootehnice, mobilier sanitar,
timplărie metalică, instalații și aparatură de comandă, articole de
uz casnic și gospodăresc, unelte agricole și altele. La acestea se adaugă o lungă listă de prestări
de servicii pentru cerințe industria
le și populație. Deși si-a propus să
cuprindă totul, catalogul prezintă
o... lipsă. Dar, inevitabilă, fiind
vorba de o noutate de ultimă oră :
înființarea în aceste zile a unei noi
forme de prestări de servicii. Este
vorba de reparații la domiciliul solicitanților pentru instalații de apă,
canal, electrice și altele. Ele sint
executate de echipe mobile care se
deplasează în fiecare cartier. în
fiecare bloc și apartament spre a-și
oferi prompt, pe Joc, serviciile.
(Octav Grumeza).

estul tării și izolate, mal ales ta cursul
după-amiezelor, ta restul teritoriului.
Vtatul va sufla slab pînă la moderat,
cu unele intensificări de scurtă dura
tă ta regiunile vestice ale țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre 12 și 22 grade, iar cele maxime
se vor situa, ta general, Intre 24 și 34
de grade. In București i Vremea va fi
călduroasă, cu cerul variabil. Condiții
de averse de ploaie de scurtă durată
și descărcări electrice. Vtatul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila Intre 10 si 20 de
grade, iar cele maxime intre 33 șl 33
grade.
vioară, la pian Carmen Manea-Romanati — 17,30; (Ateneul Român) : Con
cert simfonic — dirijor Andrzej
Straszynski (R.P. Polonă), solist Dan
Atanasiu — Orchestra simfonică a
Filarmonicii „G. Enescu* — 19
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatru! de operetă (13 63 48, la sala
mică a Teatrului Național) : O noap
te la Veneția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Matca (I.A.T.C.) — 19; (sala Grădina
Icoanei. 11 93 44) ■ Dialoguri — 19,30

DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

- factor hotârîtor al progresului

r. p. chineză:Simboluri ale muncii,

multilateral al patriei

simboluri ale prieteniei

bătaie" tl constituie Întronarea în
conștiința fiecărui om el muncii a
necesității valorificării superioare
lor de producție, ale unității dia
a elementelor constitutive ale pro
lectice a formelor sale, ale rolului
prietății socialiste, ceea ce impune
pe care cele două forme de pro
eforturi sporite în direcția utiliză
prietate — de stat si cooperatistă
rii cu indici superiori a mașinilor,
— il au in manifestarea legilor eco
utilajelor si Instalațiilor, a materi
nomice si principiilor proprii socia
ilor prime, energiei si combustibi
lismului. Conținind idei si orientări
lilor. în spiritul prevederilor cu
originale, opera
economică a
prinse în programele prioritare
tovarășului
Nicolae
Ceausescu
privind valorificarea superioară a
argumentează temeinic necesitatea
resurselor materiale, tehnice si
obiectivă a creșterii rapide și per
umane ale economiei, creșterea
fecționării continue a proprietății
nivelului tehnic si calitativ al pro
socialiste și căile de realizare a
duselor. perfectionarea organizării
acestei necesități, evidențiază pro
si modernizarea producției, a sar
cesul îmbogățirii necontenite a con
cinilor sporite ce revin tuturor co
ținutului ei în condițiile edificării
lectivelor muncitorești, chemate să
socialismului multilateral dezvoltat.
facă
totul pentru înfăptuirea pre
Concepția științifică, revoluționa
vederilor din acest an hotărîtor al
ră a tovarășului Nicolae Ceausescu
cincinalului si din întregul cincinal
despre relațiile socialiste de pro
actual, să acționeze pentru reali
ducție se întemeiază trainic pe
zarea programelor de dezvoltare
cele mal avansate cuceriri ale ști
actuale si de perspectivă.
inței economice, cit si pe realita
Cerința de a Îndeplini exemplar
tea economică nemijlocită, văzută
prevederile
planului
economic,
în extraordinara sa bogăție de
obiectivele
dezvoltării Industriei,
fapte si evenimente, pe cercetarea
agriculturii,
a
celorlalte
ramuri
ale
profundă.
cuprinzătoare a expe
economiei naționale, de a obține o
rienței istorice a socialismului, pe
eficientă superioară In toate do
examinarea continuă a propriei
meniile constituie o pîrghie esen
noastre experiențe de edificare a
țială pentru amplificarea continuă,
orînduiril socialiste. „Nu se poate
rapidă, a proprietății socialiste,
vorbi de o economie socialistă fără
idee puternic subliniată tn docu
a așeza la baza ei proprietatea so
mentele partidului nostru. In opera
cialistă asupra mijloacelor de pro
tovarășului Nicolae Ceausescu. în
ducție — sublinia tovarășul
acest sens,
secretarul general al
Nicolae Ceausescu în cuvintarea
partidului a cerut să se analizeze
rostită la solemnitatea omagierii
Si
să
se
ia
măsuri
pentru înlătu
zilei sale de naștere. Aceasta con
rarea neajunsurilor existente, pen
stituie o legitate obiectivă, fără de
tru tragerea la răspundere a celor
care nu se poate vorbi de făurirea
ce se fac vînovati de insuficienta
unei orînduiri sociale mal drepte
folosire a potențialului de care
și mai bune".
dispune economia noastră, sublini
Secretarul general al partidului
ind necesitatea folosirii mai efi
a argumentat că
dezvoltarea în
ciente a cadrului democratic exis
continuare a socialismului e posi
tent în societatea noastră. Intere
bilă
numai pe baza lărgirii si
sele supreme ale întregului popor
perfecționării continue a proprie
privind dezvoltarea în continuare a
tății socialiste. în contextul larg al
proprietății socialiste reclamă o
afirmării tot mai puternice a de
asemenea
atitudine fermă, intran
mocrației muncitorești revoluționa
sigentă fată de neajunsuri, de orice
re. ca factor primordial pentru
tendințe de automulțumire.
făurirea cu succes a socialismului
Procesul de perfecționare a ca
și
comunismului.
Consecventa
drului de dezvoltare a proprietății
exemplară cu care partidul nostru
socialiste este impus si de necesi
se preocupă de dezvoltarea si Per
tatea că membrii societății nu au
fecționarea proprietății
socialiste
încă. în egală măsură, conștiința
evidențiază atașamentul neclintit
rolului lor activ la dezvoltarea
fată de idealurile clasei muncitoare,
proprietății, a faptului că pentru a
griîa permanentă pentru manifes
beneficia de pe urma muncii lor.
tarea deplină a egalității între toti
în condiții optime, trebuie să co
membrii societății. înainte de toata
in domeniul vieții economice — . laboreze la soara întregii societăți,
că fiecare este ceea ce este nu
temelia viabilă a afirmării egali
numai datorită lui. ci si celorlalți
tății sociale. Iată de ce fiecare
membri
ai
societății. Tovarășul
membru al societății noastre. în
Nicolae Ceausescu a subliniat că
calitate de om al muncii, are toate
conștiința nu este un fenomen care
motivele să facă un ideal de viată
ar urma să progreseze de la sine.
si de luptă din efortul consacrat
In virtutea dezvoltării societății
înfloririi continue a proprietății
socialiste. Asa cum se acționează
socialiste.
Astăzi.
„cîmpul
de
(Urmare din pag. I)

conștient
pentru făurirea bazei
materiale, tot la fel trebuie acțio
nat și cînd este vorba de formarea
noii conștiințe de proprietari so
cialiști uniți.
Manifestarea responsabilității so
ciale a fiecărui om al muncii, a
calității sala de proprietar asociat
și, ca atare, aplicarea principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economico-financiare,
în condițiile unei economii mo
derne, dinamice, de o complexita
te crescindă, sint condiționate în
măsură covirșitoare de asigurarea
unei temeinice pregătiri, de culti
varea talentelor tehnice, economi
ce și organizatorice în rindul celor
ce muncesc. Cultura se dovedește
în etapa actuală o importantă re
sursă economică, un factor esen
țial de progres. Spunind aceasta
nu avem în vedere doar pregătirea
profesională a fiecărui om al mun
cii în domeniul în care acționează
— aceasta fiind de la sine înțe
leasă — cit mai ales asimilarea
unor temeinice cunoștințe econo
mice, care să deschidă calea par
ticipării efective și eficiente a fie
cărui om al muncii la gestionarea
și conducerea practică a treburilor
întreprinderilor și instituțiilor. Aceasta reclamă necesitatea ridică
rii nivelului de pregătire economi
că, însușirea unui larg evantai de
cunoștințe atit din domeniul știin
țelor economice, juridice, contabi
lității, cit și din cel al psihologiei
sociale și relațiilor interumane.
Manifestarea puternică a democra
ției socialiste este de neconceput
în afara unui înalt grad de instrui
re, de cultură generală a tuturor
membrilor societății — condiția în
țelegerii adinei a raportului dintre
oameni la locul de muncă pe de o
parte, cît și între stat și cetățean
pe de altă parte.
Dovedind în acești 39 de ani că
știe să edifice o economie puterni
că, diversificată și să obțină foloa
se tot mai mari de pe urma ei,
clasa noastră muncitoare este in
măsură să se ridice la nivelul mări
tor exigențe pe care i le-au pus in
față partidul, secretarul său general,
mobilizindu-și mai puternic resur
sele de creativitate, spiritul de bun
gospodar pentru a valorifica supe
rior valențele de progres ale pro
prietății socialiste — chezășia fău
ririi unei vieți tot mai pros
pere
pentru
întregul
popor,
pentru a realiza mobilizatoarele obiective economice stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidu
lui. sarcinile însuflețitoare ale ac
tualului cincinal, a căror materia
lizare este menită să înscrie Româ
nia socialistă într-o. nouă și impor
tantă etapă a dezvoltării sale mul
tilaterale.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

BULETIN RUTIER

De miine, la Brașov

Informații de la Inspectoratul
General al Miliției —
Direcția circulație

ROMÂNIA - POLONIA, IN „CUPA DAVIS"
Vineri, sîmbătă și duminică se va
desfășura la arena „Dinamo" din
Brașov meciul dintre echipele Româ
niei și Poloniei contînd pentru tu
rul II al competiției internaționale
de tenis „Cupa Davis" (zona euro
peană B).
•ir

Fotbal, in preliminariile
olimpice
Aseară, ne stadionul municipal din
orașul danez Aalborg, s-a disputat
meciul de fotbal dintre selecționa
tele olimpice ale României șl Da
nemarcei. meci contînd în prelimi
nariile J.O. Partida s-a încheiat cu
scorul de 8—0 (3—0)
în favoarea
gazdelor. Un rezultat de-a drep
tul incredibil, care provoacă mîhnire în rindul iubitorilor spor
tului din țara noastră, echipa
olimpică de fotbal rămînînd. într-o
alcătuire improvizată, la același ni
vel al jocului submediocru, penibil
pe care l-a arătat si în primele două
meciuri susținute pe teren propriu.
Vom reveni cu amănunte.

Din selecționata țării noastre fac
parte Florin
Segârceanu, Adrian
Marcu, Andrei Dirzu, Mihal Vanță,
Marius Comănescu și George Cosac.
Lotul oaspeților cuprinde pe Lech
Bienkowski,
Wojciech
Kovalski,
Waldemar Rogowski și Tomasz Maliszewski.
★

BASCHET. • In turneul final al
Campionatului european masculin de
baschet, ce se desfășoară la Atena,
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu
scorul de 110—91 (55—51) formația
Cehoslovaciei. Intr-un alt joc, re
prezentativa Spaniei a dispus cu
107—77 (56—34) de echipa R.F. Ger
mania.
CICLISM. • Ediția a 2-a a turu-'
lui ciclist al Europei (organizat de
Comunitatea Economică Europeană)
se va desfășura în perioada 8—20
septembrie. In 13 etape, cu startul la
Roma și sosirea la Bruxelles, după
ce caravana va trece prin Perugia,
Florența, Verona. Trento. Augsburg,
Strasbourg, Luxemburg și Eindho
ven.

VINERI Șl SIMBĂTA, LA SIBIU

Eveniment automobilistic:
RALIUL DUNĂRII - DACIA“
„Raliul Dunării — Dacia", cel mal
important eveniment sportiv auto
mobilistic ce se organizează anual
în țara noastră, ajuns la a XXII-a
ediție, se va desfășura vineri 12 și
sîmbătă 13 iunie la Sibiu și în îm
prejurimi. Mult așteptata competiție,
cuprinsă în calendarul Federației In
ternaționale a Automobilului, con
tează, ca de obicei, drept etapă
în campionatul internațional dotat
cu „Cupa Prietenia", precum și In
campionatul național de raliuri. Or
ganizat de forul nostru de specia
litate (F.A.C.R.), în colaborare cu or
ganele locale sibiene, tradiționalul
raliu automobilistic se anunță șl de
data aceasta pasionant, spectaculos.
Anticipăm o reușită pe plan sportiv
(dată fiind valoarea concurenților),
dar si pe plan organizatoric, cunos
cute fiind ospitalitatea si experiența
gazdelor.
Intr-o companie cu adevărat valo
roasă, echipajele românești (pe ma
șini „Dacia" șl „Oltcit") au posibi
litatea și datoria totodată să facă do
vada calităților ce le au, calități
prin care, in clteva sezoane, s-au
situat pe locuri onorabile intr-o se
rie de concursuri internaționale de
acest gen. De la comisia de organi
zare am aflat Ieri, prin telefon, că
majoritatea echipajelor ce și-au con
firmat participarea au ajuns la Si
biu, unele fădnd chiar primele re
cunoașteri ale traseului. Pe lista ofi
cială de start se află peste 80 de
echipaje din Bulgaria, Cehoslovacia,

• Teatrul Mlo (14 70 81) : Niște țărani
— 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03.
sala Studio) : Acești îngeri triști —
17,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) ; Amadeus (Teatrul de stat
Oradea) — 19
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
David Copperfield — 9; Seara Sorescu — 17,30
• Teatrul „Țăndărică* (sala Victoria,
15 23 77) : Vitejii cetății Bade-Bade —
13; (sala Cosmonauților, 11 13 04) :
Dana și leul — 10

R. D. Germană, Polonia, Ungaria,
Uniunea Sovietică și, firește, Româ
nia.
Traseul — ce va fi străbătut fn
două etape — măsoară 862 km, cu
32 probe de clasament și 36 con
troale orare. Vineri (plecarea pri
mului echipaj la ora 12,01) și simbătă (primul start : ora 8,31) concurenții vor porni din Sibiu (din fața
Casei de cultură), urmînd să treacă
o dată sau de mai multe ori prin
numeroase localități sibiene. Intre care
Șura Mare, Slimnic, Șeica Mare,
Boarta, Metiș, Nocrich, Daia, Cisnădioara, Rășinari, Păltiniș, Gitu
Berbecului, Riul Sadului, Cheile Cibinului, Curmătura Stezii, Șanta. So
sirea primului echipaj — tot In fața
Casei de cultură din Sibiu — va avea
loc vineri, la ora 23,10, iar sîmbătă
la ora 16.50. De menționat că din
tre probele de clasament (veritabile
puncte de Încercare a veleităților
echipajelor șl a mașinilor lor) mai
dificile (și mal spectaculoase !) se
enunță a fl cele de la Păltiniș (15,4
km — asfalt 4- piatră cubică), Șan
ta (15,4 km — macadam), Gitu Ber
becului (13,5 km — macadam), Daia
(5,9 km — asfalt) și — proba-maraton — cea de la Cheile Cibinului
(28,9 km — macadam), tn aceste
locuri, afluența spectatorilor va fi, ca
întotdeauna, deosebit de mare, fapt
ce presupune din partea tuturor o
foarte mare disciplină pe întreaga
desfășurare a întrecerii.

I. DUM1TR1U

cinema
• Cuibul de viespi ! PATRIA
(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11;
13; 15,15; 17,30; 19,45, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pistruiatul I—II l FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12; 19; II

TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATĂ
Tot mal multe pasaje la nivel cu
calea ferată sint dotate cu instala
ții care avertizează apropierea tre
nurilor numai prin semnale lumi
noase si sonore, lipsind semicumpenele de bariere. Trebuie reținut ca
deosebit de important faptul că aceste instalații intră automat In
funcțiune cu foarte puțin timp îna
inte de venirea trenurilor. Prin ur
mare. dacă în momentul apropierii
de o trecere la nivel cu calea fe
rată conducătorii auto observă că
instalația emite lumini intermitente
de culoare roșie. însoțite de sunete
asemănătoare cu cele ale clopotului,
trebuie neapărat să oprească și să
aștepte trecerea trenului, care este
foarte aproape. Dacă după trecerea
trenului instalația continuă să emi
tă semnale optice si acustice, nu se
va traversa calea ferată, deoarece
funcționarea lămpilor și a clopotu
lui erată că urmează — de aseme
nea foarte reDede — să mai treacă
un tren. Instalațiile de semnalizare
automată, fără semibariere. sînt preseimnalizate. pe șosea. cu trei pa
nouri suplimentare de formă drept
unghiulară. de culoare albă, cu una,
două șl. respectiv, trei dungi roșii
oblice, care avertizează apropierea
de pasajul de cale ferată.
Sondajele efectuate In ultima săptămînă la asemenea treceri la nivel
cu calea ferată au arătat că imen
sa majoritate a conducătorilor de ve
hicule respectă regulile întîlnite In
aceste locuri. Din păcate, unii con
ducători de vehicule, imprudenți,
s-au expus pericolului de a fi sur
prinși de tren. Printre aceștia s-au
aflat Nicolae Tifra, cu autovehicu
lul 31—SB—271. Iftimie Jenică și
Constantin Comănici. cu autoturis
mele 1—BC—2 020 si 1—BC—8 540, șl
Teodor Ghidarcea. cu motocicleta
46—NT—577. Din fericire, cei In cau
ză s-au ales doar cu spaima de a
fl trecut la mică distantă înaintea
trenurilor. In aceste zile. Ia un pa
saj nepăzit din jurul Capitalei, con
ducătorul autoturismului 11—B—2 097
s-a hazardat să treacă linia ferată
fără să se asigure In prealabil. Ma
șina a fost surprinsă de tren si două
persoane n-au mai putut fl salvate.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 10 IUNIE 1987

Extragerea I : 34 2 17 12 26 7
Extragerea a II-a : 32 28 19 37 29 0
Fond total de dștigurl : 811 891 lei,
din care 99 713 lei report la cate
goria 1.

• Pistruiatul II : LUMINA (14 74 16)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cucoana Chirița : G R I V I T A
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Haiducii lui Șaptecai : DRUMUL
SĂRII (3128 13) - 15; 17; 19,15.
• Colierul de turcoaze : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19,15
• O zi la București : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19,15
• Program special pentru copii si
tineret ; DOIMA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19

0 evocare a realităților socialiste românești
în editura Xinhua (China Nouă)
din Beijing a-apărut o nouă lucra
re consacrată înfăptuirilor din ulti
mii ani in opera de construcție so
cialistă din tara noastră.
Intitulată „ROMÂNIA ASTÂZI",
cartea prezintă, pe parcursul celor
peste 240 de pagini, un mare număr
de reportaje, comentarii, note, în
semnări, realizate în timpul călăto
riilor prin România de Ding Yongning, Zheng Jiam, Zhang Hanwen,
Lo Dongquan — buni cunoscători
ai limba române, atenți mânuitori
ai condeiului de ziarist, corespon
denți permanent! ai,agenției China
Nouă la București, ca și de alți
ziariști chinezi care au vizitat țara
noastră. Autorii materialelor cu
prinse in 'lucrare au avut prilejul
— așa cum declară dintru inceput
— să se bucure de ospitalitatea
poporului român, să fie martori ai
rapidei dezvoltări economice, socia
le și culturale, ai schimbărilor pro
funde petrerAite in viața așezărilor
din spațiul carpato-dunărcan, să
cunoască din sursă directă conți
nutul și semnificațiile largi ale
unor evenimente politice de deose
bită însemnătate pentru destinele
poporului român, să consemneze
prompt episoade de importantă
majoră din cronica relațiilor. de
prietenie și solidaritate rromânochineze. Toate aceste laturi ale ac
tualității' românești sint transmise
de către autori cititorului chinez,
cu fidelitate și .pasiune, cu admira
ție și respect față de tradițiile po
porului român, relevindu-se per
manent legătura strânsă dintre
realizările prezente și conducerea
înțeleaptă, științifică a Partidului
Comunist Român.
Cartea se deschide cu o suită de
imagini fotografice, unele dintre
ele infățișind aspecte din timpul
întîlnirilor la nivel înalt românochineze. Corespondentele de presă
legate de aceste evenimente, inclu
se in volum, relevă căldura si în
țelegerea din timpul convorbirilor,
dorința celor două partide, țări și
popoare de a se sprijini reciproc in
lupta iși munca lor pentru făurirea
unei vieți fericite, de a-și împăr
tăși experiența dobîndită. de a
scruta împreună viitorul.
Făuritorii de astăzi ai minunate
lor edificii ale socialismului de pe
pământul românesc, arată autorii
reportajelor, sint urmașii demni ai
unor harnici si bravi străbuni ce
au luptat milenii de-a rindul pen
tru apărarea și propășirea gliei lor.
opuninau-se cu îndirjire tuturor
cotropitorilor și reușind, prin grele
jertfe, să-și păstreze identitatea
națională. Iată de ce. observă unul
dintre autori, cuvintul „indepen
dență" are la români o rezonanță
și semnificație cu totul deosebite,

tv
In jurul orei 11 — TRANS
MISIE DIRECTA din ora
dea :
ADUNAREA
POPU
LARA PRILEJUITA DE VIZI
TA DE LUCRU A TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR
GENERAL
AL
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. IN JUDEȚUL BIHOR.

un conținut pe care îl înțeleg de
plin toți, de la cei mai mici pînă
la cei mai virstnici ; este cuvîntulsimbol cu care sint numite pretu
tindeni așezări, străzi, fabrici, co
operative agricole, scoli, cinemato
grafe.
Numeroase articole înfățișează
impetuoasa dezvoltare a economiei
românești, ritmul rapid al creșterii
producției industriale, construirea
in anii din urmă a numeroase uni
tăți din ramurile de virf ale in
dustriei, in care se realizează apa
ratură și instalații ultramoderne,
de decisivă importanță pentru mer
sul înainte al construcției socialiste
și pentru continua ridicare a nive
lului de trai al populației.
Cu extrase din cuvântările
tovarășului Nicolae Ceausescu și
din alte documente de partid, cu
cifre edificatoare se fac relatări
argumentate despre .programul pri
vind folosirea rațională a materiilor
prime și resurselor energetice na
ționale.
Epopeea marii construcții a Ca
nalului Dunăre-Mqrea Neagră, a
căii albastre ce leagă fluviul de
mare, schimblnd total înfățișarea
vechilor pământuri dobrogene, este
apreciată de ziariștii chinezi drept
o ..mindrie a poporului român" și
o nouă dovadă a capacităților sale
creatoare.
De o atenție deosebită se bucură
în acest volum agricultura, schim
bările esențiale survenite în viața
țărănimii noastre, eforturile ce se
fac in această ramură pentru spo
rirea producției și a eficienței in
muncă. Majoritatea ‘țăranilor și-au
construit locuințe mari și arătoase,
dotate cu tot ce oferă astăzi socie
tatea modernă — remarcă autorii.
Discuțiile avute cu primari inimoși
și temeinic pregătiți, cu agronomi,
crescători de animale și țărani sint
prezentate ca aflindu-se la originea
impresiei ‘pregnant conturate că
agricultura din România se află pe
un drum bun, care aduce tării, po
porului belșug și bunăstare.
In mod detaliat sînt prezentate,
într-o serie de materiale, diverse
aspecte ale punerii în practică a
noului, mecanism economic in în
treprinderi, ale formării și promo
vării cadrelor în economie, ale le
gării. învățămintului și cercetării cu
producția, (precum și perfecționarea
activității in comerț, construcțiile
de locuințe și in alte diferite sec
toare social-culturale.
Volumul „România astăzi" con
stituie o nouă punte de cunoaștere
între popoarele României si Chinei,
făuritoare ale societății noi. socia
liste, o nouă expresie a prieteniei
statorn/veite între ele.

Stefan STANCU
23.M Telejurnal
20.15 Citadele ale muncii șl responsa
bilitățll revoluționare. 11 lunii
1948 — 11 Iunie 1987. Reportaj-do
cumentar
20,30 Izvor al puterii noastre.
șt versuri patriotice, revoluționa
re (color)
20,40 Mari actori, mari regizori
color). Irene Papas
31,20 Invitație ta studiourile Radlote
levlziunll (color). Recitalul barito
nulul Nicolae Herlea.
Silvia Volnea, Valentin
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

VĂ INFORMĂM DESPRE

Noi lucrări urbanistice
în zona Băneasa din Capitală
Un nou ansamblu de locuințe a
fost construit în ultimii ani lingă
aeroportul Băneasa. Blocurile nu
prea Înalte, aspectuoase, conforta
bile, înzestrate cu unități comer
ciale, de alimentație și prestatoare
de servicii, unitățile de invățămînt — școli și grădinițe — fac
din acest ansamblu un orășel in
devenire destinat lucrătorilor aero
portului și oamenilor muncii de pe
marea platformă industrială din apropiere. Pentru că. treptat, zes
trea urbanistico-edilitară a cartie
rului se completează cu dotări me
nite să-i confere toate atributele
unui oraș de sine stătător. Anul
trecut.
în
zona
Băneasa
a
inceput să producă o fabrică de
piine. In vecinătate a apărut șl tin
pasaj rutier
peste linia ferată
București-Constanța, acest obiectiv
reprezentînd de fapt o parte inte
grantă dintr-un traseu major de
circulație bucureșteană. Pornind
din capătul bulevardului Aerogării,
el leagă aeroportul și cartierul
Băneasa cu ansamblul de locuin
țe Electronicii și, mai departe,
cu oentrul Capitalei prin stră
zile Barbu Văcărescu, Tunari,
Galați, Paleologu, Mîntuleasa șa.
Dimensionată la două benzi de cir
culație pe sens și linie dublă de
tramVal, această arteră oferă încă
o posibilitate de transport în comun
pentru locuitorii din Băneasa, ca și
pentru călătorii sosiți in București
pe șoseaua națională 1 sau pe ca
lea aerului. In apropierea stației
terminus
se prevede construirea
unor blocuri de locuințe cu circa
360 apartamente, in stilul arhitec
tural ai celor realizate pe bulevar
dul Aerogării. Totodată, la inter
secția acestui bulevard cu strada
Ficusului se află în construcție
un complex de unități de desfa
cere către populație a produselor
alimentare și nealimentare, dar șl
de unități de producție. Este vorba,
pe de o parte, de o piață agroalimentară cuprinzînd un magazin

• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.13
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 12; 15; 18
• Medalion Ryan O’Neal : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Fata fără zestre : COTROCENI
(49 48 48) — 15;' 18
• Dragul meu, draga mea : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19,13
• Jandarmul șl jandarmerițele J
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, GLORIA (47 46 75) —

pentru comercializarea produselor
cu acest specific și un platou aco
perit. cu 200 locuri pentru desfa
cerea mărfurilor de către producă
tori. Desigur, s-au rezervat aid
spații pentru administrația pieței,
laboratorul de control al alimente
lor, păstrarea produselor ș.a. Ală
turat pieței se construiesc un
modern magazin general și o fabri
că de mincare. cuplată cu o can
tină a întreprinderii de avioa
ne. Așadar, este vorba de o con
strucție complexă, giradită să asi
gure bunuri de tot felul și prepa
rate culinare pentru personalul
muncitor, familiile acestora și
locuitorii cartierului. Centrul de
preparare a produselor culinare
va dispune de un punct pro
priu
pentru
desfacerea semipreparatelor și va servi, în prin
cipal, cantina cu circa 5 000 por
ții de mincare zilnic. La această
cantină s-a prevăzut, pe lingă sala
mare de mese de la etaj, o sală
mal mică Ia parter, cu linie de
autoservire.
Consemnăm,
din
Informațiile
furnizate de șeful de proiect,
arh. Paraschiva Iubu. care a ela
borat, împreună cu colegii săi de la
Institutul „Proiect-Bucuresti". pro
iectul de execuție pentru Întregul
ansamblu de locuințe Băneasa, ei
alto date semnificative. Magazinul
general, dispus pe trei niveluri,
va desface. în principal, legume,
fructe, o gamă variată de pro
duse alimentare, de bunuri de larg
consum, precum șl preparate de
patiserie.
Arhitectonica
complexului
de
unități se va armoniza cu stilul
blocurilor de locuințe din cartier
și construcțiile noi ale întreprin
derii de avioane, realizlndu-se ast
fel un ansamblu urbanistic dis
tinct șl reprezentativ în zona de
pătrundere în București prin portul
aerian intern de la Băneasa.

Gabriela BONDOC

9; 11; 13; 13; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Superpolițistul: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19,15
© O farsă pentru cuscru î COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15.15; 17,30; 19.30
• Greșeala fatală: FLACĂRA (20 33 40)
~ 15; 17; 19,15
• Focurile : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19,13
• Rocky I : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18
• Omagiu romanței — Ioana Radu i
EXCELSIOR (65 49 45) — 20
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pentru încetarea cursei înarmărilor
Guvernul neozeelandez reafirmă poziția sa
antinucleară
WELLINGTON. Nici o relație
externă, oricît de importantă ar fi,
nu poate cîntări mai mult decit
interesele poporului neozeelandez,
clar exprimate de acesta, a afir
mat premierul David Lange în le
gătură cu decizia luată de Statele
Unite anul trecut de a sista coope
rarea cu Noua Zeelandă în baza
tratatului A.N.Z.U.S. (Pactul de

V

:

securitate dintre Australia, Noua
Zeelandă și S.U.A.).
După cum informează agenția
China Nouă, în introducerea la raportul de politică externă prezentat in parlament, primul ministru
David Lange a reafirmat politica
antinucleară a guvernului săui în
privința căreia, a spus el, nu exis(
tă formule de compromis.

*
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A
A
In favoarea stabilirii unui nivel cît mai redus
5
A
al înarmărilor
ț MADRID. Spania se pronunță
in
de acțiune din Europa va repre A
favoarea eliminării rachetelor nu
zenta un pas foarte important în A
cleare cu rază medie de acțiune
direcția consolidării păcii, secu
din Europa, a declarat ministrul
rității ți dezarmării. Spania se A
de externe al acestei țări. Francisco
pronunță in favoarea unui echili A
4 Fernandez
Fe
Ordonez. Intr-un interbru al armelor convenționale la un
' viu
vi
televizat, el a subliniat că
nivel cit mai redus posibil. Pe de A
\ Spania nu dorește să dețină arme
altă parte, el a reafirmat că gu- l
X,

‘l

< nucleare. După opinia ministrului
* de externe spaniol, eliminarea raț chetelor nucleare cu rază medie

VCL11U1 o
cin rămîne
icuniuc ferm pc
jiuz-t- ,’
vernul
său
pe poziția de reducere a forțelor america- ț
ne staționate pe teritoriul Spaniei.

A
A
organizării reuniunii naționale a J
reprezentanților mișcărilor france- ț

Militant» francezi pentru pace cer încetarea
tuturor experiențelor nucleare

ț
î PARIS. O amplă demonstrație de
A masă
în favoarea păcii s-a desfă
în orașul-port Toulon, din
ze de luptă pentru pace, progra- .
A șurat
Franța. Manifestanții s-au pronun
mată să-și înceapă lucrările, la 14 )
țat
pentru
stăvilirea
aberantei
iunie,
Paris. Inițiatorii acestei l
A curse a înarmărilor și încetarea reuniunila sînt
reprezentanții mișcă- ’
A tuturor experiențelor nucleare.
rii pacifiste a oamenilor de știință ț
de la Toulon se înscrie
și cultură, cunoscută sub numele ,
A inAcțiunea
cadrul pregătirilor în vederea
de „Apelul celor o sută".
)
A
A
Demonstrație la Washington
A
A
WASHINGTON. Din inițiativa
A organizației
un grup de organizații obștești din A
Peace Test",
statul Michigan continuă. Așa cum
A in fata Casei„American
Albe a avut loc o de
au anunțat organizatorii, acțiunea A
se va încheia la 9 august, cînd se
monstrație
pentru
încetarea
explo

A ziilor nucleare subterane. La de vor
împlini 42 de ani de la lansa A
rea bombei atomice asupra orașu A
A Congresului
monstrație au participat membri ai
S.U.A., clerici, repre
lui Nagasaki. In această zi, după
A zentanți ai organizațiilor
parcurgerea a I 000 de km. în cel A
de tine
ret
și
femei,
relatează
agenția
mai
mare oraș al statului — De
A T.A.S.S.
troit — va avea loc un amplu mi A
A Marșul păcii inițiat la 31 mai de ting în favoarea dezarmării.
A
Conferința

pentru

dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres)
— La Geneva continuă lucrările
Conferinței pentru dezarmare, în ca
drul cărora sînt examinate o gamă
largă de probleme referitoare la
oprirea cursei înarmărilor. în primul
rind a înarmărilor nucleare, și la
înfăptuirea unor măsuri practice în
sfera dezarmării. Reprezentanții sta
telor membre care au luat cuvîntul
au subliniat în mod deosebit nece
sitatea încetării neîntîrziate a expe
riențelor cu armele nucleare.
In acest sens, delegația Suediei a
apreciat că sistarea experiențelor

de

la

nucleare ar Împiedica procesul de
dezvoltare calitativă a armamentului
atomic și ar reprezenta un adevărat
moment de cotitură din punct de
vedere politic, contribuind la crearea
unui climat propice înaintării gra
duale pe calea unei dezarmări reale.
Reprezentantul R.D. Germane a
evidențiat necesitatea unirii efortu
rilor tuturor statelor lumii în ve
derea realizării unor măsuri concre
te de dezarmare, arătînd că în pre
zent se impune o abordare nouă și
realistă a problemelor războiului și
păcii.

Val de nemulțumiri generale
cursul zilei de miercuri au avut Ioc
noi demonstrații, însoțite de cioc
niri violente.
Acesta este rezultatul actului de
abuz al partidului de guvernămînt,
care, în dorința de a menține re
gimul dictatorial, a
confirmat, în
cadrul convenției sale de la Seul, pe
Roh Dae Woo, fost general și con
silier apropiat al lui Chun Du Hwan,
drept candidat la funcția de șef al
statului.

ORIENTUL

1

în dezbaterea reuniunii ministeriale de la Phenian
PHENIAN 10 (Agerpres). — La
Phenian continuă lucrările Conferin
ței ministeriale extraordinare a ță
rilor nealiniate, consacrată, cooperă
rii Sud-Sud.
în cadrul dezbaterilor generale,
relevîndiu-se necesitatea de a se ac
ționa pentru extinderea cooperării
între țările nealiniate, intre țările in
curs de dezvoltare în ansamblu, au
fost menționate o serie de domenii
propice desfășurării unei strinse
conlucrări. între acestea figurind agricultura. comerțul, producția de
bunuri alimentare, pregătirea cadre
lor. finanțele, ocrotirea sănătății, in
dustria. S-a exprimat sprijin pentru
proiectele de documente pregătite —
Declarația conferinței și Planul de ac
țiune — relevîndu-se că acestea con

țin propuneri, inițiative concrete pri-.
vind cooperarea economică dintre
țările nealiniate, in general intre ță
rile in curs de dezvoltare. A fost
sprijinită, intre altele, propunerea
privind înființarea unui centru ști
ințific și tehnologic al țărilor neali
niate.
O atenție deosebită a fost acorda
tă stadiului de ansamblu al relații
lor economice internaționale, subliniindu-se necesitatea de a se înfăp
tui schimbări în acest domeniu, de
a se acționa pentru edificarea unei
noi ordini economice internaționale.
Au fost evocate problema datoriei
externe, evoluția preturilor la ma
teriile prime, efectele negative ale
cursei înarmărilor asupra situației
economice.

încheierea întrunirii „celor șapte“
de la Veneția
ROMA 10 (Agerpres). — La Vene
ția s-au încheiat lucrările reuniunii
la nivel înalt a principalelor șapte
state occidentale industrializate. A
fost adoptată o „declarație econo
mică" în care se consemnează, fără
a se formula soluții viabile, persis
tenta în viața internațională a unei
serii de probleme grave, cum ar fi
deficitele comerțului exterior, șo
majul. deficitele înalte ale sectoru
lui public, nivelurile crescute ale dobînzilor bancare, restricțiile și dis
criminările comerciale, precum și

presiunile protecționiste. Totodată,
„cei șapte" recunosc necesitatea unei
politici structurale eficiente, îndeo
sebi 'pentru crearea de noi locuri de
muncă.
Referindu-se la situația economică
a țărilor în curs de dezvoltare și la
creșterea datoriilor externe ale acestora, documentul menționat recu
noaște că uriașa lor datorie externă
constituie un motiv de îngrijorare și
poate reprezenta o amenințare pen
tru stabilitatea politică.

„Sistemul economic international actual adinceste
decalajele Intre țările bogate și cele sărace"
NAIROBI 10 (Agerpres). — La
Nairobi se desfășoară lucrările ce
lei de-a 14-a sesiuni a Consiliului
guvernatorilor al Programului Na
țiunilor Unite pentru Mediul încon
jurător (U.N.E.P.). Luind cuvîntul,
directorul executiv al acestui orga
nism, Mostafa Tolba, a arătat că nu
se poate vorbi de realizarea unor
progrese notabile pe plan economic
și social sau de susținerea financiară
a acțiunilor de protejare a cadrului
ecologic al planetei noastre
atît
timp cît în lume sînt „devorate" de
cursa înarmărilor sume imense ce
au depășit un trilion de dolari. So
luționarea problemelor legate de

dezvoltarea țărilor sărace nu se va
putea realiza fără instituirea unei
noi ordini economice internaționale
și reglementarea chestiunii datoriei
externe, a spus el.
La rândul ei. premierul norvegian.
Gro Harlem Brundtland. care asigu
ră președinția Comisiei O.N.U. pen
tru Mediu și Dezvoltare, a arătat că
sistemul economic internațional ac
tual. inechitabil, nu a făcut decit să
adîncească decalajele între statele
bogate și cele sărace ale lumii, ceea
ce a dus la creșterea numărului
infometaților și săracilor în țările în
curs de dezvoltare și. indirect, la
degradarea mediului.

Geneva

COREEA DE SUD

SEUL 10 (Agerpres) — O încordare
neobișnuită domnește la Seul și în
alte orașe din Coreea de Sud. In
pofida arestărilor masive în rindurile celor mai activi luptători pentru
democrație și ale participanților la
manifestațiile antiguvernamentale ce
au avut loc luni și marți, a institui
rii domiciliului forțat pentru o serie
de lideri importanți ai opoziției și a
punerii în stare de alertă maximă a
uriașului organism , polițienesc, în

EXTINDEREA COLABORĂRII INTRE TARILE NEALINIATE

CARACAS 10 (Agerpres). — Re
prezentanții celor 26 state membre
ale Sistemului Economic LatinoAmerican
(S.E.L.A.) — reuniți în
capitala Venezuelei pentru a dezba
te aspecte privind intensificarea
cooperării
regionale si pregătirea
celei de-a XIII-a sesiuni a Consi
liului ministerial latino-american.
organul suprem al S.E.L.A. —
au adoptat raportul secretariatului
S.E.L.A.

Documentul trece în revistă situa
ția economică a țărilor din regiune
și măsurile vizind intensificarea
cooperării ca mijloc de sprijinire a
programelor naționale de dezvoltare.
Un accent deosebit se pune pe ne
cesitatea intensificării cooperării cu
țările socialiste, preconizindu-se spo
rirea schimburilor comerciale, lăr
girea cooperării în domeniile indus
triei si tehnico-științific.

Peste 16 milioane șomeri
în țările Pieței comune
BRUXELLES 10 (Agerpres). — Po
trivit datelor definitive publicate de
Biroul de statistică al Pieței Comu
ne, numărul șomerilor înscriși pe
listele oficiilor de plasare a forței
de muncă în C.E.E. era. la sfîrșitul
lunii aprilie, de 16,3 milioane, dintre
care 9,1 milioane bărbați și 7,2 mi
lioane femei. In nouă din cele 12
țări membre ale C.E.E. (fără Grecia,
Spania și Portugalia), rata șomaju
lui era, în aprilie, de 11,2 la sută.
Intr-o declarație făcută la Madrid,

Francis Blanchard, directorul gene
ral al Organizației Internaționale a
Muncii (O.I.M.), a subliniat că pro
blema șomajului în rîndul tinerei
generații trebuie să preocupe in cel
mai înalt grad guvernele țărilor ca
pitaliste dezvoltate. El a citat cifre
care atestă „creșterea îngrijorătoare"
a șomajului in rîndul tineretului. In
grupul de vîrstă între 15—24 de ani,
a spus el, 50 la sută din tineri sint
șomeri în Spania. 34 la sută în Ita
lia și ,22 la sută în Anglia.

MIJLOCIU T AGENȚIILE 1

• Consultări privind convocarea unei conferințe internațio
nale de pace în regiune • Apel al suveranului hașemit
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres)
— In cadrul noii serii de consultări
inițiate în vederea studierii modali
tăților de convocare a unei confe
rințe internaționale de pace în
Orientul Mijlociu, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
avut convorbiri succesive cu ambasa
dorii la Națiunile Unite ai celor
cinci state membre permanente ale
Consiliului de Securitate— R.P. Chi
neză, Franța, Marea Britanie, S.U.A.
și U.R.S.S.
De asemenea, el a discutat această
problemă cu reprezentanții unor sta
te care sint membre nepermanente
ale Consiliului de Securitate — Ar
gentina, Ghana, Venezuela și Zambia.
WASHINGTON 10 (Agerpres) —
Observatorul permanent al Ligii
Arabe la O.N.U., Clovis Maksoud,
s-a pronunțat în favoarea convocării
cît mai urgente a unei conferințe
internaționale privind reglementarea
pașnică a conflictului din Orientul
Mijlociu. într-o alocuțiune rostită la
Clubul internațional al presei din
Washington, el a subliniat că statele
arabe militează pentru o pace stabilă
și durabilă în regiune. Vorbitorul a
precizat că. în opinia statelor arabe,
pacea în Orientul Mijlociu poate fi
obținută pe baza retragerii israeliene
din toate teritoriile arabe ocupate și
prin garantarea dreptului la auto
determinare a poporului palesti
nian.
AMMAN 10 (Agerpres). — Intr-un
discurs rostit la Academia militară
din Amman, regele Hussein al Ior
daniei a lansat un apel statelor a-

rabe. cerîndu-le să-și coordoneze ac
țiunile in direcția eliminării diver
gențelor dintre ele. Suveranul hașe
mit a relevat că tara sa își conti
nuă eforturile pentru convocarea
unei conferințe internaționale
în
problema Orientului Mijlociu.

DAMASC 10 (Agerpres). — Vi
cepreședintele Siriei. Abdel Halim
Khadam, s-a întîlnit miercuri cu pre
ședintele Adunării Naționale a Liba
nului, Hussein Al-Husseini, și pri
mul ministru interimar libanez,
Selim Al-Hoss, sosit în vizită în ca
pitala siriană.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Comitetul special al Națiunilor
Unite pentru investigarea practicilor
israeliene in teritoriile ocupate a ini
țiat o serie de contacte la Amman,
vizind identificarea acțiunilor care
constituie o încălcare a drepturilor
populației din aceste teritorii.
★

De la sfîrșitul sâptămînii trecute,
tabăra de refugiați palestinieni
Dheisheh din teritoriul de pe malul
de vest al Iordanului ocupat de Israel
este ținta unor atacuri din partea
coloniștilor din implantările israelie
ne învecinate. Sîmbăta trecută, zeci
de coloniști au organizat o veritabi
lă '„expediție" asupra taberei incen
diind automobile, avariind locuințe.
Acțiunea s-a repetat marți seara,
cind elementele agresoare au comis
acte de violentă împotriva locuito
rilor palestinieni din tabără, au des
chis foc de armă, au pătruns în lo
cuințe, maltratînd populația.
(Agerpres)

VIRE LA LICHIDAREA SUBDEZ
VOLTĂRII ȘI INSTAURAREA NOII
ORDINI ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE", adoptat la recenta Con
sfătuire de la Berlin a Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșovia.
Este un document de mare însem
nătate.
care. alăturîndu-se Co
municatului consfătuirii și docu
mentului „Cu privire la doctrina
militară a statelor participante la
Tratatul de la Varșovia", le com
pletează prin evidențierea
unor
laturi economice de bază ale pro
cesului de consolidare a păcii in
lume. De aceea, se poate aprecia că
toate documentele amintite formează
un ansamblu unitar, care reflectă
înaltul spirit de răspundere al ță
rilor socialiste față de soarta păcii,
hotărirea lor fermă de a acționa în
direcția înlăturării primejdiei unui
conflict nuclear, promovării dezar
mării și asigurării condițiilor pen
tru progresul economic și social al
tuturor popoarelor.
Documentul „Cu privire la lichi
darea subdezvoltării și instaurarea
noii ordini economice internaționale"
face o analiză
cuprinzătoare a
cauzelor rămînerii în urmă pe plan
economic a zeci și zeci de popoare,
arătînd că subdezvoltarea este con
secința exploatării coloniale în care
s-au aflat vreme îndelungată țările
în curs de dezvoltare. De aseme
nea, sint analizați factorii ce con
tribuie la perpetuarea și acutizarea
fenomenului subdezvoltării, evidențiindu-se nocivitatea practicilor neocolonialiste prin care se continuă, și
după obținerea independentei politi
ce. jefuirea fostelor colonii. în
deosebi în ultimii ani. monopolurile
transnaționale și marele capital fi
nanciar au intensificat — atît prin
politica dobînzilor înalte, cît și prin
raporturi comerciale inechitabile —
exploatarea țărilor din Asia, Africa
și America Latină, aruncînd asupra
lor principalele poveri ale crizei economice mondiale, oeea oe a dus la
stagnarea și chiar la regresul eco
nomic al țărilor în cauză. Potrivit
statisticilor internaționale, în fiecare
an din actualul deceniu, producția
și venitul pe locuitor au scăzut în
țările în curs de dezvoltare, în unele
din. ele indicatorii respectivi aflîndu-se la niveluri mai reduse decit
cu două decenii în urmă.
Pe bună dreptate, în document se
apreciază că una din problemele cele
mai grave pentru multe țări sărace
este aceea a datoriei externe, care a

căpătat un caracter global, a depășit
cadrul economic și a dobindit o evi
dentă dimensiune politică, dovedindu-se insuportabilă și insurmontabilă
pentru aceste țări. Practica spoliatoa
re a dobînzilor înalte promovată de
țările capitaliste dezvoltate (care a
pricinuit țărilor sărace, numai in ulti
mii cinci ani, pierderi de peste 350
miliarde de dolari !) și condițiile co
merciale nefavorabile pentru țările in
curs de dezvoltare au dus la apariția
și sporirea continuă a poverii dato
riilor. care însumează peste 1 000 mi
liarde de dolari — plățile în contul
ei reprezentînd o cincime din fondul
de acumulare și circa o treime din
veniturile din exporturi ale țărilor
debitoare, practic încătușînd posibili
tățile lor de progres. Urcarea datoriei
la cote atît de înalte, se arată în do
cument. este totodată urmarea direc
tă a cursei înarmărilor promovată de
Occident. Tocmai din pricing nivelu
rilor exorbitante, sumelor
imense
alocate pentru înarmări,
statele
occidentale au recurs la sistemul
unor dobînzi spoliatoare pe seama
statelor debitoare, ceea ce a alimen
tat din plin uriașele lor datorii ex
terne.
Consecințele unor asemenea evo
luții sînt dintre cele mai grele : dacă
la început problema datoriilor s-a
manifestat numai sub forma plăților
externe și a fost considerată ca un
fenomen pur financiar, treptat ea a
cuprins noi domenii.
determinînd
restringerea apreciabilă a activității
economice și creșterea fără prece
dent a șomajului, reducerea venitu
rilor și pauperizarea
unor
largi
pături ale populației din țările în
curs de dezvoltare. In acest fel, criza
datoriilor, care a compromis dezvol
tarea în țările rămase în urmă și a
declanșat o adevărată hemoragie de
capitaluri din statele sărace
spre
cele bogate (transferul invers de re
surse s-a ridicat la peste 70 miliarde
de dolari numai în ultimii trei ani,
1984—1986), amenință să producă
grave conflicte sociale și tulburări
politice, ale căror consecințe nu pot
fi circumscrise în frontierele națio
nale. Pe bună dreptate, în document
se apreciază că practicile spoliatoare
promovate de țările capitaliste dez
voltate constituie nu numai un
obstacol major în calea progresului
economic și social al statelor in curs
de dezvoltare, ci și o serioasă ame
nințare la adresa păcii și securității
internaționale.
Evidențiind cauzele lipsei de pro
grese în eforturile pentru lichidarea

subdezvoltării, a decalajelor dintre
state și făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale, documentul pune
într-o puternică lumină căile de ac
țiune capabile să conducă la depă
șirea actualului impas, la soluțio
narea gravelor și complexelor pro
bleme ce confruntă
lumea
con
temporană.
în legătură cu aceasta. țările
participante la Tratatul de la Varșo
via apreciază că o importantă hotăritoare are sporirea efortului propriu
al fiecărei țări în curs de dezvol
tare. Este, de altfel, bine cunoscut
că România socialistă a subliniat și
subliniază neobosit necesitatea mo
bilizării mai intense a resurselor ma
teriale și umane, a tuturor energiilor
fiecărei națiuni
pentru valorifi
carea maximă, în interesul propriu,
a bogățiilor de care dispune, pe baza
, unor programe naționale de dez
voltare economică și socială, care să
pornească de la prioritățile, cerin
țele și posibilitățile concrete ale fie
cărei țări.
Totodată,
documentul
susține
elaborarea de către statele în curs
de dezvoltare a unor programe pe
plan regional și subregional, relevînd
disponibilitatea statelor membre ale
Tratatului de la Varșovia de a co
labora la realizarea acestora, pre
cum și hotărirea lor de a respecta
neabătut în raporturile cu statele ră
mase în urmă principiile indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
nefolosirii forței și amenințării cu
forța, deplinei egalități in drepturi,
avantajului reciproc și nediscriminării, a clauzei națiunii celei mai favo
rizate. De o deosebită importanță
este, de asemenea, reafirmarea soli
darității țărilor participante la con
sfătuire cu năzuințele țărilor în
curs de dezvoltare de a-și întări co
laborarea reciprocă și acțiunea lor
unită, de a-și consolida independen
ta economică !
în același timp, luind în conside
rare că eforturile proprii depuse de
țările îți curs de dezvoltare sînt în
corelație cu factori externi ce nu pot
fi controlați de statele respective,
documentul evidențiază rolul însem
nat în lichidarea subdezvoltării și în
edificarea noii ordini economice
mondiale ce revine colaborării eco
nomice internaționale, ajutorului pe
care țările avansate sint chemate
să-1 acorde celor rămase în urmă,
în acest cadru, țările membre ale
Tratatului de la Varșovia dau o mare
importantă soluționării globale, echi
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problema rachetelor nucleare. în
general, a armamentului nuclear,
a ocupat un loc central. Astfel, la
buriștii s-au menținut pe poziția
adoptată la conferința națională
de anul trecut, declarind că. în ca
zul revenirii la putere, vor renunța
în mod unilateral la armele nucle
are, vor anula programul „Trident"
de modernizare a submarinelor
britanice cu rachete nucleare la
bord și vor cere retragerea de pe
teritoriul Angliei a rachetelor și
armamentelor atomice americane,
exprimînd, totodată, sprijin pentru
„dubla opțiune zero" la actualele
negocieri sovieto-americane în le
gătură cu eurorachetele. Cît pri
vește pe conservatori, după ce ini
țial aceștia au ridicat (împreună
cu alți aliați
vest-europeni din
N.A.T.O.) obiecții privind „dubla
opțiune zero", au adoptat, pină la
urmă, o poziție mai flexibilă, ară
tînd că acceptă și eliminarea ra
chetelor operativ-tactice pe lingă
cele cu rază medie de acțiune, cu
condiția „garantării securității ță
rilor N.A.T.O.". Cercuri politice
din Anglia și-au manifestat sur
prinderea și dezaprobarea față de o
declarație publică a președintelui
S.U.A., în care acesta critica deschis
poziția laburiștilor și exprima spri
jin față de conservatori in această
problemă de ordin intern a Angliei.
Acum, „zarurile au fost arunca
te". încrezătoare în posibilitatea
obținerii unui al treilea mandat
consecutiv, ceea ce ar reprezenta
un caz unic în ultimul secol, pre
mierul Margaret Thatcher și-a în
trerupt timp de o zi campania elec
torală pentru a participa la reu
niunea interoccidentală la nivel
înalt de la Veneția, după care s-a
reîntors la Londra pentru a fi pre
zentă la ultima zi a campaniei electorale. Rezultatele alegerilor vor
fi cunoscute vineri dimineața.

N. PLOPEANU

tabile a problemei datoriei externe,
reglementării relațiilor monetar-financiare internaționale astfel
ca
acestea să nu devină un mijloc de
presiuni politice și de amestec în
treburile interne ale altor state. In
acest sens, se conturează un amplu
program de măsuri ce preconizează
limitarea plăților anuale in contul
datoriei la un procent care să nu
afecteze interesele dezvoltării socialeconomice ; reducerea ratei dobînzi
lor pentru împrumuturi și credite ;
stabilizarea cursurilor valutare ; re
structurarea sistemului
financiarvalutar, cu luarea în considerare a
intereselor tuturor statelor și demo
cratizarea instituțiilor financiare care
funcționează în cadrul acestui sis
tem.
Deosebit de importante pentru în
sănătoșirea radicală a relațiilor eco
nomice internaționale, inclusiv pen
tru îmbunătățirea situației țârilor în
curs de dezvoltare sînt propunerile
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia ca din' raporturile eco
nomice internaționale să fie elimi
nate arbitrariul, embargourile, boi
coturile, blocadele comerciale, de
credit și tehnologice, să înceteze
folosirea legăturilor economice ca
instrument de presiune politică, să
se pună capăt măsurilor și practici
lor discriminatorii, barierelor și res
tricțiilor protecționiste. în același
timp, este necesar să se asigure sta
bilirea unui raport just între prețu
rile materiilor prime, produselor
agroalimentare și mărfurilor indus
triale (numai deteriorarea raportului
de schimb aducind, în 1986, țărilor
în curs de dezvoltare pierderea de
aproape 100 miliarde de dolari),
accesul neîngrădit al tuturor statelor
la tehnologiile avansate și la cele
mai noi realizări ale științei și teh
nicii, un sprijin activ țărilor sub
dezvoltate în formarea de cadre ca
lificate și combaterea fermă a ra
colării acestora. Sînt, toate acestea,
obiective pentru care România se
pronunță cu neobosită consecvență,
ele figurind ca elemente compo
nente ale programului românesc de
edificare a noii ordini economice.
Desigur, lichidarea subdezvoltării
este o sarcină de o excepțională
amploare. îndeplinirea ei este însă
posibilă, realistă 7 Da, dar cu o con
diție hotărîtoare : încetarea
cursei
aberante a înarmărilor, economisi
rea giganticelor fonduri și mijloace
irosite pe armamente și reconvertirea lor în interesul dezvoltării. Este

și ideea susținută de statele membre
ale Tratatului de la Varșovia, care
se pronunță cu hotărîre pentru tre
cerea la măsuri reale de dezarmare
și reducerea corespunzătoare a chel
tuielilor militare, pentru alocarea
resurselor financiare, materiale, uma
ne și științifice astfel obținute in
scopul accelerării progresului eco
nomic și social atît în țările res
pective, cît și pentru lichidarea îna
poierii economice din diversele re
giuni ale lumii. Calcule recente ara
tă că reducerea cu numai 5 la șută
a cheltuielilor militare efectuate
anual pe plan mondial ar permite
dublarea ajutorului internațional pen
tru dezvoltare. Ceea ce România a
făcut, în mod unilateral, pe plan
național — reducerea cheltuielilor
militare și alocarea mijloacelor eco
nomisite spre scopuri de dezvoltare
— se constituie intr-un mobilizator
exemplu și deziderat pe plan mon
dial.
Caracterul global al problemelor
subdezvoltării impune soluții globale
— și, pe bună dreptate, documentul
apreciază că forul cel mai adecvat
pentru căutarea unor asemenea so
luții este Organizația Națiunilor Uni
te. în acest sens, cerința principală
este organizarea, în cadrul O.N.U.,
de negocieri concrete și eficiente, cu
participarea tuturor statelor, în ve
derea soluționării globale și echita
bile a celor mai importante pro
bleme economice internaționale.
Pozițiile exprimate in cadrul con
sfătuirii, măsurile formulate răspund
unor
deziderate
stringente
ale
popoarelor, pentru a căror împlinire
partidul și statul nostru s-au pro
nunțat cu consecvență, fiind cunos
cute multiplele inițiative, demersuri
și propuneri, prezentate de-a lungul
anilor, de România socialistă, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este con
vingerea țării noastre, a președinte
lui ei că, prin acțiunea hotărită a
tuturor țărilor și popoarelor, se vor
putea obține progrese reale pe calea
rezolvării acutelor probleme poli
tice și economice ale contempora
neității, apărării păcii, înfăptuirii
dezarmării și eliminării primejdiei
nucleare, concomitent cu lichidarea
subdezvoltării, a decalajelor dintre
state, ca premise determinante ale
făuririi unei lumi mai drepte și mai
bune, ■ in care toate națiunile să se
bucure de pace, libertate și condiții
de viață demne, prospere.

Gh. CERCELESCU
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AZI, SCRUTIN ANTICIPAT
ÎN MAREA BRITANIE
Astăzi are loc în Marea Britanie
scrutinul parlamentar anticipat. în
afara celor două formațiuni politi
ce tradiționale — conservatorii și
laburiștii — sufragiile alegătorilor
sint solicitate, pentru prima dată
în ultimele patru decenii, de un
nou „concurent", respectiv alianța
liberal—social-democrată.
Scurta
campanie electorală s-a concretizat
prin dezbateri aprinse, platformele
celor trei principale formații poli
tice exprimînd. prin însăși titula
tura
lor,
scopurile
urmărite :
„Următorul pas înainte" (Partidul
Conservator) ; „Laburiștii vot ciștiga“ (Partidul Laburist) ; „Britania
unită — a sosit timpul !“ (alianța
liberal—social-democrată).
în susținerea programului său,
Partidul Conservator, care a dis
pus in trecuta legislatură a Came
rei Comunelor de o substanțială
majoritate (397 locuri din 650), fo
losește ca argumente in vederea
dobîndirii unui nou mandat unele
rezultate satisfăcătoare in dome
niul economic, respectiv tendințe
spre echilibrarea finanțelor, redu
cerea inflației etc. La rindul lor,
partidele de opoziție prezintă date
și fapte ce înfățișează un alt ta
blou. reliefind persistenta unor
probleme stringente, ca șomajul,
lipsa de locuințe, criza sistemului
de învățămînt și al sănătății pu
blice. De altfel, în urmă cu numai
citeva zile, trei foști prim-miniștri.
între care doi laburiști (James Calla
ghan și Harold Wilson) și unul con
servator (Edward Heath), au dat
publicității o declarație in care au
pus în evidență starea de degra
dare a infrastructurii din țară, cerînd efectuarea de urgentă a unor
investiții suplimentare pentru lu
crări de interes public, investiții
care ar putea asigura, totodată, și
locuri de muncă pentru cei aproa
pe trei milioane de șomeri existenți în prezent.
în domeniul politicii externe,

VIZITA LA
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Budapesta s-au încheiat convorbiI rile dintre Jânos Kâdâr. secretar
J general al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, și Jambin Bat. munh, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Popular
I Revoluționar Mongol, președintele
Prezidiului Marelui Hural Popular
I a' R-.p- Mongole, care a întreprins
| o vizită oficială de prietenie în Un
garia, in fruntea unei delegații
■ mongole de partid și de stat. După
cum relatează agenția M.T.I.. în caI drul convorbirilor au fost discuta
te probleme ale dezvoltării reiaI țiilor bilaterale in diferite domenii
) și aspecte ale actualității interna
ționale. La încheierea convorbirilor
■ a fost semnat Programul de dezI voltare a colaborării economice și
1 tehnico-științifice dintre cele două
țări pină în anul 2000.

■

Pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale
Problema fundamentală a epocii
noastre — înlăturarea pericolului de
război și asigurarea păcii, Înfăptui
rea dezarmării, în primul rind a
celei nucleare, și reduoerea cheltuie
lilor militare — implică obiective
grandioase, dar de o mare com
plexitate, cu numeroase laturi, as
pecte și oerințe. în legătură cu aceasta este cunoscut că Româ
nia
socialistă.
președintele
Nicolae Ceaușescu, au relevat in
mod consecvent că apărarea păcii
impune înlăturarea fermă a stării
de subdezvoltare care persistă și
chiar se accentuează pe întinse zone
ale globului, căci aceasta reprezintă
o sursă de mari primejdii pentru
securitatea
internațională, pentru
stabilitatea politică, pentru perspec
tivele de viitor ale păcii ; efectiv
perpetuarea subdezvoltării, accentua
rea contradicției dintre statele să
race și cele bogate sint o sursă po
tențială de oonflicte și războaie,
mersul înainte al omenirii neputind
fi conceput fără soluționarea aces
tei probleme.
Pornind de Ia asemenea realități,
România a militat neobosit pentru
înfăptuirea unei noi ordini econornioe mondiale, ca cerință obiectivă
a însăși dezvoltării sociale, a con
solidării păcii și colaborării intertiaționale. Este, de altfel, larg re
cunoscută pe plan
internațional
contribuția esențială a președintelui
Nicolae Ceaușescu atît la elucidarea
și cristalizarea conceptului de nouă
ordine economică mondială, cit și la
clarificarea căilor și promovarea ac
țiunilor practice în vederea trans
punerii în viață a acestui deziderat
istoric. „O problemă de însemnăta
te vitală a lumii contemporane —
arăta. în acest sens, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — o con
stituie lichidarea subdezvoltării, a
împărțirii lumii în țări bogate și
țări sărace — urmare a îndelungatei
exploatări imperialiste, colonialiste
— și crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Aceasta re
prezintă astăzi condiția sine qua non
a realizării unei adevărate securități
și instaurării unei păci trainice pe
planeta noastră".
In susținerea și promovarea aces
tei
poziții. România acționează
alături de celelalte țări socialiste,
de toate forțele înaintate ale con
temporaneității, conștiente de im
portanța vitală a unei restructurări
de fond a relațiilor economice dintre
state. Aceasta își găsește o vie ilus
trare și în documentul „CU PRI
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CANDIDATURA. Joseph Biden,
senator din partea statului Delaware, membru al Comitetului senatorial pentru afaceri externe și
președintele Comitetului juridic, a
anunțat oficial că își va prezenta
candidatura Ia învestitura Partidului Democrat în vederea alegerilor
prezidențiale ale S.U.A. Biden se
pronunță în favoarea controlului
armamentelor și eliminării rache
telor nucleare cu rază medie de
acțiune din Europa. De asemenea,
el consideră că lucrările prevăzute de programul S.D.I. nu trebuie
să se desfășoare decit în domeniul
cercetărilor.
ÎNGRIJORARE. Vicepremierul și
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ministrul egiptean de externe. EsjnatAbdel Meguid. și-a exprimat
îngrijorarea față de continuarea
conflictului iraniano-irakian. într-o declarație difuzată de postul
de radio Cairo, el a avertizat asupra consecințelor ce pot decurge
pentru toate statele din zonă din
escaladarea ostilităților iranianoirakiene, informează agenția KUNA.
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AGENȚII NAȚIONALE DE PRE
SA. In ultimii doi ani, in țările
I membre ale Mișcării de nealiniere
au fost create aproape 50 de agen
ții naționale de presă, a declarat
ministrul informațiilor al IndoneI ziei, Harmoko, președintele Consi| Irului interguvernamental al informafiilor din țările nealiniate. Ca
■ urmare, numărul total al acestor
I organisme membre ale „pool“-ului
I agențiilor de presă a ajuns la 03,
ceea ce înseamnă că aproape- fieIcare tară nealiniată dispune de o
agenție de informații națională.
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ÎN GROENLANDA a fost for
mat noul guvern, pe baza rezulta1 telor alegerilor legislative anticiIpate de la 26 mai. După cum informează agenția EFE, Partidul
Siumut (de tendință social-demoerată) și Partidul Inuit (socialist)
i au convenit să-și împartă portofo
liile noului cabinet. Liderul formației Siumut. Jonathan Motzfeldt,
păstrează funcția de premier, pe
care a deținut-o din 1979, cînd
insula a dobindit autonomia internă din partea Danemarcei. Cinci
Ideputați aparținind aceluiași par
tid sint, de asemenea, membri ai
guvernului. Socialiștii de stingă au
I primit conducerea a două ministe.re, precum și pe cea a comisiei
pentru finanțe și impozite.
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PREMIU LITERAR. Scriitorului
I vest-german Peter Hărtling i-a i

fost decernat Premiul Holderlin pe
Ianul acesta. Născut în 1933, Peter
Hărtling este autorul mai multor
romane, printre care „Sărbătoare
in familie" (1969), „O femeie"
(1974), ca și al unor cărți pentru
I copii și volume de poezii. In anul
1978 el a publicat un roman deIdicat marelui poet german Holderlin, scriere tradusă ulterior in mai
multe limbi. In alte lucrări ale
Isale, Hărtling evocă viața și scrierile altor mari poeți, precum Niko
laus Lenau și Eduard Moricke.
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SPĂRGĂTORUL ATOMIC DE
I CHEAȚA „SIBIRI" a ajuns la banchiza unde va fi instalată stația
I științifică „Polul Nord-29", transI mite agenția T.A.S.S. Banchiza are
suprafața de aproximativ jumătaIte de kilometru pătrat, iar groșimea gheței este de 2,5—4,5 metri.
Drumul parcurs de navă pină in
punctul respectiv, care constituie
I locul final al periplului printre
ghețari, măsoară 4 062 mile, trecind prin Polul Nord geografic. în
decurs de 48 de ore, echipajul și
I membrii stației vor descărca inI treaga aparatură, echipamentul și
alimentele și vor instala căsuțele
| și laboratoarele stației, unde vor
| lucra in continuare 26 de exploratori. După aceea, spărgătorul de
I gheată va începe drumul său spre
țărmurile U.R.S.S.
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FEROVIARĂ. '

I Uganda, Tanzania, Ruanda și BuI rundi au hotărit să construiască in I

comun o magistrală feroviară in
I Africa răsăriteană. Ea va avea
lungimea de 962 kilometri, făcind
legătura dintre Uganda și Tanzania
Iși traversind teritoriile celorlalte
două țări. Valoarea investiției este
estimată la cinci miliarde de dolari. Calea ferată va oferi Ugandei,
I statului Burundi și Ruandei o ie| șire la ocean.

PRIMUL MINISTRU ZIMBAB
WEAN. Robert Mugabe, președin' tele in exercițiu al Mișcării de
nealiniere, a inaugurat miercuri
I lucrările reuniunii ministeriale în
domeniul informațiilor a Mișcării
de nealiniere, care se desfășoară la
I Harare. El a evidențiat necesitatea
intensificării cooperării dintre tările în Curs de dezvoltare, a oIrientării ei spre căile și modalitătile de înfăptuire’cele mai eficien
te pentru a contribui la procesul
instaurării unei noi ordini interI naționale în domeniul informării și
comunicării.
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TEST MEDICAL. Primarul oraIșului New York, Edward Koch, a
anunțat că in curind persoanele
care vor intra in marea metropolă
I americană vor fi obligate să se su
pună unui test special pentru a se
constata dacă nu sint contaminate
cu virusul S.I.D.A. Potrivit statis
ticilor, in New York sint inregistrate 11 000 de cazuri de S.I.D.A.
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