
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI Nr. 13 948 6 PAGINI - 50 BANIVineri 26 iunie 1987

In climatul de puternică ani
ridicarea întregii activități din agricultură la nivelul exigențelor

gajare a oamenilor muncii de pe ogoare pentru

noii revoluții agrare, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități agricole din județele Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj
Secretarul general 

al partidului a examinat 

starea de vegetație 

a culturilor, modul în 

care sint organizate și 

se desfășoară lucrările 

din actuala campanie 

agricolă și îndeosebi 

recoltarea cerealelor 

păioase, in vederea 

realizării unor producții 

cit mai mari in cel de-al 

doilea an al actualului 

cincinal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, joi, o vizită de lucru în unități agricole din 
județele Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj.

Desfășurată la scurt timp după 
plenara Consiliului Național al A- 
griculturii și plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, vizita a 
avut loc in climatul de activitate 
rodnică, de puternică angajare a 
lucrătorilor de pe ogoarele tării 
■pentru traducerea in fapte a indi
cațiilor și orientărilor cuprinse m 
cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul acestor 
largi forumuri ale democrației noas
tre socialiste privind ridicarea în
tregii activități la cote superioare de 
calitate și eficientă.

Secretarul general al partidului a 
analizat măsurile organizatorice și 
tehnice luate pentru efectuarea in 
condiții optime a tuturor lucrărilor 
din actuala campanie agricolă. cu 
deosebire reooltarea cerealelor pă
ioase — astfel incit să se asigure 
realizarea unor producții cit mai 
mari, așa cum se prevede in pro
gramele prioritare de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, in docu
mentele Congresului al XIII-lea al 
■partidului. Au fost examinate starea 
de vegetație a culturilor cerealiere, 
tehnice și legumicole, modul in care 
se desfășoară lucrările de intretinere 
a acestora, respectarea tehnologiilor 
prevăzute, folosirea cu randament

maxim a mașinilor șl utilajelor agri
cole din dotare in vederea obținerii 
unor recolte mari, sigure și stabile, 
înfăptuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Secretarul general al partidului a 
analizat, totodată, felul in care or
ganele județene de partid, direcțiile 
agricole, unitățile de producție asi
gură mobilizarea populației de la 
sate pentru înfăptuirea in cele mai. 
bune condiții a lucrărilor agricole 
specifice acestei perioade, evaluarea 
corectă a recoltelor, in deplină con
cordanță cu potențialul culturilor, 
cu realitățile din cimp.

Oamenii muncii de pe ogoare l-au 
.primit pe secretarul general al 
partidului cu toată căldura, expri- 
mindu-i direct cele mai profunde 
mulțumiri pentru vizită, pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre binele 
și fericirea națiunii noastre.

Vizita a inceput.la CCiOPFRA-

TIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE HOTARELE, JUDE
ȚUL GIURGIU, Tinde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat 
de primul-secretar al Comitetului 
județean Giurgiu al P.C.R., Ion Po
pescu. de reprezentanți ai organelor 

locale de partid și de stat. La ana
liza care a avut loc au luat parte 
tovarășii Silviu Curticeanu și Con
stantin Radu.

Secretarul general al partidului a 
fost informat in legătură cu desfă
șurarea activității in agricultura ju
dețului. cu măsurile luate pentru 
stringerea la timp și fără pierderi 
a întregii recolte de cereale. Discu
ția are loc în marginea unui Ian de 
orz, in suprafață de 45 ha. Combi
nele lucrează din plin. Se sub
liniază faptul că. datorită mijloace
lor. mecanice de cane dispune coope
rativa, acțiunilor întreprinse. in 
cursul acestei zile, Întreaga recoltă 
de pe această suprafață va fi strinsă, 
transportată și depozitată.

Secretarul general al partidului a 
apreciat măsurile luate de organele 
locale de partid, de conducerea coo
perativei agricole in vederea strin- 
gerii recoltei. Evaluările făcute pe 
Ioc arată, că C.A.P. Hotarele va ob
ține la orz o producție medie de 
6 200 Ițg la hectar. cea mai mare de 
la crearea cooperativei. Președintele 
cooperativeiț Iosif N. Ghcorghe. a 
subliniat că. așa cum a cerut secre
tarul generat al partidului, in 3 zile 
de lucru secerișul orzului va fi în
cheiat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat că recolta de orz este bună 
și a cerut să fie luate toate măsuri
le pentru a fi strinsă la timp. în a- 
cest scop va trebui să se folosească 
bine timpul de lucru, să fie mobi
lizată întreaga forță de muncă din 
co'mună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit in marginea unui lan de po
rumb. S-au apreciat starea de ve
getație a plantelor, calitatea lucră
rilor de intretinere efectuate pină in 
prezent, dar s-a subliniat că. dacă ar 
fi fost asigurată o densitate mai 
mare a plantelor, dacă ar fi fost evi
tate golurile existente in culturi, re
colta de porumb ar fi fost supe
rioară.

Analiza a continuat -pe terenurile 
ÎNTREPRINDERII AGRICOLE 
DE STAT MIHĂILEȘTI, unitate 
distinsă cu titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare“ pentru rezultatele 
obținute la cultura porumbului.

Gazdele au raportat că recolta de 
orz este bună, fapt datorat măsuri
lor luate pentru asigurarea unei den
sități mari a culturii, pentru execu
tarea la timp a arăturilor și a celor
lalte lucrări agricole. Directorul în
treprinderii. Gheorghe Nițu. a rele
vat că evaluarea efectuată cu puțin 
timp in urmă indică pe solele exa
minate o producție de circa 8 000 ki
lograme la hectar, menționind că. 
datorită stării bune a culturilor, di
mensiunii spicelor și a boabelor, se 
va putea obține o recoltă mai mare 
decit. cea estimată. S-a evidențiat că 
denșitatea superioară permite, pe 
lingă sporurile de producție, și alte 
avantaje importante : elimină erbi- 
cidareă. se diminuează procentul dc 
cădere a plantelor.

(Continuare in pag. a III-a)

IM TMTi INTUEPRINIlEFIILt. IN «Ii BftMUBILE ECONOMIEI

Planul - îndeplinit la toti indicatorii!
Trebuie să acționăm în așa fel incit toate unitățile, toate 

sectoarele să se prezinte la Conferința Națională și la a 40-a 
aniversare a Republicii cu realizarea planurilor și chiar cu de
pășirea lor intr-o serie de domenii de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

în această săptămină, in at
mosfera de puternică angajare a 
tuturor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea ritmică, in condiții cit 
mai bune, a planului la toti indi
catorii. au avut loc o serie de e- 
venimente de deosebită însem
nătate pentru viața social-po- 
litică si economică a tării. Sub 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, s-au 
desfășurat lucrările plenarei Comi
tetului Central al P.C.R. și plena
rei comune a Consiliului National 
al Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor si finanțe si a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice si Sociale.

Dezbaterile, măsurile stabilite și 
hotăririle luate cu aceste prilejuri 
sint de natură să determine per
fectionarea in continuare a muncii 
in toate domeniile și sectoarele de 
activitate, realizarea exemplară a 
prevederilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, dezvoltarea 
intensivă si modernizarea continuă 
a economiei naționale, crearea con
dițiilor pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului — telul su
prem al politicii partidului nostru, 
esența societății socialiste multila
teral dezvoltate, care se edifică cu 
succes in tara noastră. în acest 
sens se distinge, prin semnificația 
majoră pe care o are. convocarea 
de către plenara Comitetului Cen
tral a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român în zi
lele de 2—4 decembrie 1987.

Eveniment de majoră însemnă
tate in viața partidului și a țării. 
Conferința Națională a P.C.R. va 
analiza și adopta hotăriri deo
sebit de importante în ce priveș
te dezvoltarea forțelor de produc
ție. a societății socialiste in ge
neral. afirmarea si mai puternică 
a democrației muncitorești revolu
ționare. perfecționarea conducerii, 
pe baza principiilor autoconduce- 
rii si autogestiunii. perfectionarea 
și continuarea procesului revoluțio
nar in noua etapă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare a României 
spre comunism. înfăptuirea progra
melor stabilite de partid în dife
rite domenii, a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea și a Programu
lui partidului de dezvoltare econo- 
mico-socială a României.

Așa cum s-a apreciat in cadrul 
plenarei C.C. al P.C.R.. pregătirea 
Conferinței Naționale a partidului, 
organizarea si desfășurarea adună
rilor organizațiilor de partid și ale 
activului de partid, care vor avea 
loc in această perioadă, . con
stituie un nou prilej tie ma
nifestare a coeziunii si unității de 
nezdruncinat a intreglilui nostru po

ROVINARI : Suplimentar — 300 000 tone de cărbune
Acționind sub sem

nul inaltei răspunderi 
■muncitorești pentru 
extragerea unor can
tități mereu sporite de 
cărbune, colectivul de 
muncă al întreprinde
rii miniere Rovinari. 
unitate care asigură 
în acest an peste 20 
la sută din producția 
de lignit energetic a 
țării, este amplu mo
bilizat in vederea va
lorificării cit mai de
pline a puternicului 
potential tehnic con
centrat in acest puter
nic perimetru minier 
al Gorjului. în mari

le cariere de la Ro- 
vinari-Est. Girla. Tis- 
mana I și Tismana II. 
formațiile de produc
ție desfășoară o entu
ziastă întrecere pen
tru ridicarea randa
mentului productiv al 
complexelor de exca
vate și transport. 7 
echipaje de pe exca
vatoare remarcindu-se 
prin producții lunare 
record. Urmare a e- 
forturilor perseveren
te depuse de intregul 
colectiv pentru între
ținerea și exploatarea 
judicioasă a utilajelor 
de excavare și a cir

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Producție fizică 
peste prevederi

Toate colectivele de muncă din 
economia județului Bistrița-Nă- 
săud depun eforturi susținute pen
tru încheierea cu rezultate bune a 
primului semestru al anului. Pe 
seama utilizării cu eficientă a ca
pacităților de producție, prin in
troducerea unor noi tehnologii, 
materializarea programelor de or
ganizare și modernizare a fluxuri
lor de fabricație și sporirea pro
ductivității muncii, au fost reali
zate peste sarcinile de plan impor
tante cantități de bunuri materiale. 

por in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și a hotăririi ferme de 
a înfăptui, in cele mai bune con
diții, planurile si programele de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. prevederile actualului cinci
nal. obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea. de a transpu
ne neabătut in viată Programul de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înainta
re a tării noastre spre comunism.

în spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la plenara co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii si a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, esențial este ca acum în 
fiecare .întreprindere, in fiecare ju
deț și sector de activitate să se 
asigure o amplă și susținută mo
bilizare a tuturor forțelor, a tu
turor oamenilor muncii, in frunte 
cu comuniștii, astfel incit prin ma
nifestarea unui spirit de totală dă
ruire in muncă să se întimpine 
Conferința Națională a partidului 
Si a 40-a aniversare a Republicii 
cu rezultate cit mai bune in pro
ducție. practic cu planul îndeplinit 
la toți indicatorii și chiar cu de
pășirea lui intr-o serie de dome
nii de activitate.

în acest context, in fiecare în
treprindere. in fiecare ramură in
dustrială. o atenție deosebită tre
buie să se acorde realizării ritmi
ce. integrale, la toate sortimente
le, a planului pe acest an la pro
ducția fizică — aceasta reprezen
tând una din condițiile de bază 
pentru îndeplinirea tuturor celor
lalți indicatori, inclusiv a valorii 
producției-marfă. Practic, la ora 
actuală nu există motive obiective 
care să determine neindeplinirea 
integrală a planului la unele pro
duse sau sortimente. Răminerile în 
urmă care se înregistrează in une
le ramuri și sectoare de activita
te. in unele județe sint generate în 
principal de manifestarea unor ne
ajunsuri organizatorice, a unor de
ficiente apărute in mecanismul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
pe filiera cooperării interuzinale.

în mod deosebit, așa cum a 
subliniat secretarul general al 
partidului, este nevoie să fie luate 
măsuri și mai ferme pentru reali
zarea producției de materii prime : 
huilă, cărbune cocsificabil. lignit, 
substanțe minerale utile, țiței ș.a. 
Totodată, este necesar ca și cele
lalte ministere producătoare de 
materiale — cum sint ministerele 
metalurgiei, chimiei, petrochimiei, 
materialelor de construcții și al
tele — să acorde maximă atenție 
realizării in cele mai bune condi
ții a planului la producția fizică la 
toate sortimentele stabilite. Cu 

cuitelor de transport, 
pentru efectuarea la 
timp și de calitate a 
reviziilor și reparații
lor și aplicarea unor 
tehnologii eficiente de 
lucru, harnicii mineri 
de la Rovinari au în
deplinit și depășit rit
mic sarcinile de plan, 
inregist.rind la aceas
tă dată o produc
ție suplimentară de 
300 000 tone cărbune 
energetic și un volum 
de peste, un milion 
metri cubi masă mi
nieră excavată și 
transportată. (Dumi
tru Prună).

La capitolul producție fizică supli
mentară figurează in bilanț peste 
325 tone plumb in concentrate,
I 390 tone oțel-beton. 3 247 mc che
restea, produse de mecanică fină in 
valoare de 7,5 milioane lei. 673 000 
mp țesături din bumbac și tip bum
bac. confecții textile ce însumează
II milioane lei. 1,8 milioane mp 
hirtie, precum și alte cantități de 
sirmă trefilată, produse prelucrate 
din mase plastice, confecții din 
carton. (Ghcorghe Crișan). 

aceeași stăruință trebuie să se ac
ționeze pentru îndeplinirea planu
lui la toate sortimentele si în ce
lelalte ramuri industriale, îndeo
sebi in industria constructoare de 
mașini. Este limpede pentru orici
ne că valoarea și tonajul rtu pot 
satisface nevoile concrete ale pro
ducției. într-o intreprindere sau 
alta, planul valoric la produc- 
ția-marfă poate să fie realizat, dar 
dacă nu se execută și nu se li
vrează la timp, potrivit contracte
lor încheiate, toate sortimentele 
prevăzute, se creează o reacție ne
gativă în lanț, care perturbă pro
cesul productiv. in multe alte uni
tăți. De altfel, așa se și explică 
faptul că. din cauza neprimirii la 
timp a unor piese și subansamble, 
in unele unități nu pot fi finali
zate mașini și utilaje de mare va
loare și însemnătate pentru econo
mie. în aceste condiții este firesc 
deci ca planul să fie considerat 
îndeplinit numai atunci cind s-au 
realizat cantitativ și calitativ toate 
sortimentele prevăzute.

Din nou. t o vară ș u 1 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat si cu 
acest prilej atenția cu totul deo
sebită care trebuie acordată reali
zării in cele mat bune condiții a 
planului la export. Ca atare, in fie
care intreprindere cu sarcini in 
acest domeniu, in fiecare iudet, în 
fiecare ramură., centrală și minis
ter este necesar să se urmărească 
zilnic realizarea producției destina
te exportului, să se intervină ope
rativ pentru rezolvarea promptă a 
tuturor problemelor care condițio
nează onorarea la termenele stabi
lite și la un înalt nivel calitativ 
a contractelor încheiate. Această 
cerință izvorăște din rațiuni eco
nomice bine fundamentate. După 
cum se știe, prin realizarea exem
plară a producției de export se pot 
asigura resursele valutare necesare 
importurilor și. prin aceasta, con
diții pentru desfășurarea normală a 
întregii activități productive.

Avind în vedere atit rezultatele 
obținute, cît si sarcinile stabilite 
pentru anul viitor. în toate ramu
rile și sectoarele. în toate județele 
și întreprinderile trebuie să se ia 
incă din aceste zile măsuri ferme 
pentru mai buna organizare a ac
tivității de recuperare și refolosire 
a materiilor prime, materialelor, 
pieselor de schimb și subansam- 
blelor, pentru lichidarea cu hotă- 
rîre a oricărei forme de risipă. Se 
spune — și pe bună dreptate — că 
economisirea reprezintă cea mai 
ieftină sursă de materii prime. în 
condițiile in care in țara noastră 
s-a trecut la exploatarea unor ză
căminte tot mai sărace in substan
țe minerale utile, este anormal ca. 
dintr-un motiv sau altul, o mare 

(Continuare în pag. a V-a)

BACĂU :
Productivitate sporită, 
cheltuieli mai reduse
Colectivele de muncă din indus

tria județului Bacău au înscris pe 
graficul întrecerii, in perioada care 
a trecut de la inceputul anului, un 
spor la producția-marfă in valoare 
de aproape 1,7 miliarde Ici, din 
care 367 milioane lei pentru ex
port. precum și economii la cos
turile de producție in valoare de 
456 milioane lei. din care 309 mi
lioane lei la cheltuielile materiale, 
în aoelăși timp, s-a înregistrat o 
creștere a productivității muncii cu 
22 mii Iei pe om al muncii, față de 
prevederile planului. Rezultate de
osebite s-au înregistrat la între
prinderea de utilaj chimic și Com
binatul petrochimic de pe platfor
ma Borzești. întreprinderea de 
mașini-unelte și Combinatul de 
hirtie și celuloză Letea din Bacău, 
întreprinderea minieră Comănești, 
întreprinderea de postav Buhtiși, 
Trustul de foraj-extracție a țițeiu
lui Moinești. Aceste succese sint 
rodul aplicării celor peste 1 500 de 
măsuri înscrise in programele de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Prin fina
lizarea tuturor măsurilor stabilite 
pentru cea de-a doua etapă a pro
cesului de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, 
în industria județului Bacău se va 
obține un spor la productia-marfă 
in valoare de circa 12 miliarde lei. 
(Gheorghe Baltă).
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RĂSPUNDERE MAXIMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA 
TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

Cercurile calității la lucru
Experiențe de larg interes din activitatea unor întreprinderi din județul Galați

In cadrul dezbaterii initiate de „Scînteia" pe tema perfecționării acti
vității centralelor industriale, a relațiilor lor cu întreprinderile, in spiritul 
cerințelor și exigențelor formulate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, ca in toate sectoarele, centralele să-și 
exercite cu intreaga răspundere calitatea de titulare de plan, de unități 
de bază ale autoconducerii și autogestiunii — exigențe accentuate din 
nou la recenta Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale — pu
blicăm astăzi opiniile și concluziile desprinse in cadrul unei dezbateri, 
organizată . in colaborare cu Comitetul municipal de partid Brașov, ’.a 
care au luat parte directori, alte cadre de conducere și secretari ai comi
tetelor de partid din unități industriale.

Pentru a asigura dezbaterii un caracter de lucru și un schimb fruc
tuos de opinii, am propus participanților să răspundă, în principal, la ur
mătoarele întrebări :

1. Care este, in întreprinderea dv., stadiul îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe perioada parcursă din acest an ?

2. Cu ce probleme mai deosebite vă confruntați și unde acționați pen
tru soluționarea lor — la centrală sau minister ?

3. Ce experiență ați preluat din activitatea centralelor, ce propuneți 
pentru perfecționarea acestora in calitate de titulare de plan ?

Redăm, in sinteză, opiniile și propunerile formulate in cadrul acestei 
dezbateri.

„Știm să cerem întotdeauna 
centralelor ce trebuie ?"

întrebarea ar putea să surprindă 
la prima vedere. Dar ea a fost for
mulată întocmai de către tovarășa 
ing. Elena Constantin, directorul Ra
finăriei Brașov, și argumentată in a- 
cest fel :

— Faptul că rafinăria noastră și-a 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan pe 1986. ca și pe primele 5 luni 
din acest an ar putea crea impresia 
că nu avem probleme. în realitate, 
am avut și avem foarte multe, pe 
care le-am rezolvat chiar și atunci 
cind păreau insurmontabile. N-aș 
putea spune, in ce privește între
prinderea noastră, că Centrala petro
chimică Brazi nu ne ajută. Dar cu 
problemele cu care ne confruntăm 
noi — legate in special de asigura
rea bazei materiale — se confruntă 
toate unitățile din centrală. Eu cred 
că avem de-a face cu două proble
me de mentalitate. Pe de o parte, 
centralele sint suprasolicitate de în
treprinderi cu cerințe legate de baza 
materială și ele nu sint in măsură 
să le rezolve direct, ci printr-un 
lung circuit — centrală, minister, 
ministerul aprovizionării, furnizor 
— ceea ce lasă impresia unităților 
că centrala nu le poate ajuta, n-are 
putere de decizie. Pe de altă jrarte, 
sint și conducători care încarcă cen
tralele cu toate problemele. Chiar și 
cu cele care sînt de stricta lor com
petență. Factorul care trebuie să im
pulsioneze orice problemă, oricît de 
grea ar fi. dacă are o reglementare 
legală, deci o bază obiectivă de re
zolvare, este și trebuie să fie între
prinderea. prin conducătorul ei. Pe 
t’mpul iernii, de pildă, ne-am con
fruntat serios cu insuficienta presiu
ne a gazelor. Toată lumea îmi 
SDunea că nu se poate rezolva aceas
tă problemă oriunde m-aș duce. Iar 
eu susțineam că din această cauză 
nu ne putem face planul, cu toate 
consecințele ce decurg de aici. Pînă 
la urmă am demonstrat ce trebuia 
demonstrat și problema s-a putut 
rezolva. De ce am dat acest exem
plu ? Pentru a arăta că, multe de
pind de modul in care întreprinde
rea știe să ceară — și are argumen
te — ajutorul de care are nevoie.

— Aveți relații chiar atit de bune 
cm centrala ? . ■

. ' Relațiile ‘hdaittfe ' cil' Centrala 
isint-bune. A vom .d,ip partea, centra
lei acțiuni de control și îndrumare 
săptămînale. mai ales pe linia sigu
ranței în exploatare a instalațiilor și 
realizării investițiilor. Cel pntin o 
dată pe trimestru vin în rafinărie 
directorul general sau unul din ad- 
junctii săi. De 2—3 ori pe trimestru 
primim ajutor nrin prezența in uni
tate a unor cadre din serviciile de 
specialitate. Centrala este preocup”- 
tă să ne cunoască problemele și să 
ne ajute in soluționarea lor. Noi 
simțim că centrala ne conduce la 
fața locului, și nu prin hirtii și tele
foane. Or, aceasta este menirea ei.

— Dar pentru perfecționarea acti
vității centralei, ce propuneți ? Sau 
e totul perfect ?

— O singură propunere : să fie re
cunoscută la toate nivelurile capaci
tatea de decizie a centralei. Pentru 
orice problemă cu care ne adresăm 
centralei; începind cu cele de aoro- 
vizionare din țară sau din import, si 
continuînd cu cele de investiții, de 
reglări și corelări de plan, centrala 
trebuie să obțină „n" avize. Or, 
uneori, problema rămine nesoluțio- 
nată pentru că n-a fost obținut un 
singur aviz. Dacă centra’s e titulară 
de plan, de ce nu are drept de de
cizie pe măsura încrederii acordate?

Tovarășul Ion Dragu, secretarul 
comitetului de partid. președintele 
consiliului oamenilor muncii de la

„Hidromecanica", simte nevoia de la 
început să intre in „polemică".

— Dacă e să discutăm deschis, sint 
multe probleme de soluționat in re
lația centrală-intreprindere. între
prinderea noastră e o unitate bună. 
Ar putea să-și facă datoria ca un 
ceasornic. Relațiile cu centrala sînt. 
de asemenea, bune. Mai ales că cen
trala se află la Brașov. Am consta
tat insă de mai multi ani. in calitate 
de membru in consiliul oamenilor 
muncii al centralei, că două proble
me se repetă mereu : a) neasigura
rea corespunzătoare a bazei materia
le (un exemplu: la aliajele neferoase 
pentru care se dau aprobări trimes
triale, n-am primit cotele pe trimes
trul II nici pină la 15 mai. Dar nu 
este singurul caz de acest fel. Ace
leași greutăți întimpinăm și cu ele
mentele de radiator, și cu părțile 
amovibile. Pentru primele nu avem 
repartiție din import, pentru celelal
te am primit 50 de kg față de un ne
cesar de 200 kg !) și b) neacordarea 
posibilității, în astfel de cazuri, de a 
corela nivelul producției-marfâ și 
fizice cu nivelul de realizare a con
tractelor. Or, 'pe baza ultimelor re
glementări, nerealizarea contractelor 
conduce la penalizări. E corect, e in 
spiritul mecanismului economico-fi- 
nanciar. ca o întreprindere să fie 
penalizată atunci cind nerealizarea 
contractelor nu se produce din 
vina ei ?

Rediscutind această problemă, con
ducerea centralei mi-a răspuns că 
n-are împuterniciri legale pentru a o 
rezolva. Ce să înțeleg dintr-un ase
menea răspuns : ori este centrala ti
tulară de plan, ori nu este ?

V
Cu unii mumă bună, 

cu alții mamă vitregă
Nu. nu este un subtitlu căutat. El 

exprimă sugestiv faptele relatate 
de tovarășul Gheorghc Szebeni, ingi
nerul-șef al întreprinderii de încăl
țăminte .și pielărie „Timpuri Noi": 
„Relația centrală-intreprindere, chiar 
dacă voi fi in contradicție cu 
cei care și-au exprimat opinia 
înaintea mea, este hotăritoare 
pentru realizarea sarcinilor de plan, 
în trimestrul I, de pildă, cind de re
gulă se intimpină greutăți mai mari, 
noi ne-am realizat planul. Apoi, pe 
aprilie și mai. nu. De ce ? Nu ne-am 
mai mobilizat noi forțele ? Dimpo
trivă. Nu am avut și nu avem asigu
rată baza materiala pentru tăbăcării. 
Iar materialele deficitare sint diri
jate direct de către centrală. De ce 
la întreprinderile din București, unde 
are centrala sediul, acestea nu lip
sesc sau lipsesc mai puțin, iar la noi 
ajung cu gramul ? Nu neram făcut 
și nu ne facem planul la export. Pe 
lingă cauza amintită, mai există 
una : prețul mediu la comenzile ex
terne e contractat la nivelul încălță
mintei de bărbați, iar comenzile pe 
care le-am primit noi sint , pentru 
încălțăminte de copii. Cum să reali
zăm planul in aceste condiții ? Am 
cerut centralei să ne coreleze planul 
in raport cu plafonul comenzilor asi
gurate și ni s-a spus că nu e po
sibil".

Tovarășul inginer Valentin Călin, 
directorul întreprinderii de unelte 
și scule, a adus in dezbatere o pro
blemă „neatacată" de ceilalți vorbi- 

tori : ..Nu ne-am realizat planul pe 
primele cinci luni din acest an și 
cauza fundamentală o constituie 
neasigurarea bazei materiale. între
prinderea noastră este o unitate re
lativ nouă in acest profil și care are 
un grad de integrare de circa 95 la 
sută. O bună parte din' materialele 
de care avem nevoie sint dirijate, 
sau provin din import. Nu sint in 
măsură să mă pronunț dacă centrala 
putea sau poate să ne soluționeze 
problemele de aprovizionare cu care 
ne confruntăm. Dar să ne cunoască 
mai bine preocupările, să ne ajute 
mai mult ip soluționarea lor. ar 
putea. Am sentimentul*  că s-a produs 
o anumită „ruptură" — dacă mă pot 
exprima așa — între centrală și în
treprindere. Cu ani in urmă, centrala 
avea obiceiul bun de a programa șe
dințele consiliului oamenilor muncii 
in una din unitățile subordonate.

Aveam astfel posibilitatea să ne cu
noaștem mai bine, să beneficiem 
unii de experiența altora, pentru că 
aceste ședințe începeau cu o vizită 
de lucru în întreprinderea respecti
vă : stabileam relații bune de cola
borare între noi : membrii consiliu
lui participau efectiv, pe teren, la 
actul de conducere. Acum, după 
cite știu, asemenea ședințe se mai 
țin — cind se țin — pe la întreprin
derile din București. De ce s-a aban
donat această metodă de lucru ?"

Nu se poate asigura 
o bună colaborare 

nici între întreprinderile 
proprii ?

Intervenția tovarășului Gbeorghe 
Cirstea, secretarul comitetului de 

Concluziile sint mai mult decît evidente. Ele pun în lumină, prin 
proba faptelor, că relația centrală-intreprindere nu funcționează întot
deauna in cele -mai bune condiții, că centrala nu-și exercită cu răspun
derea și competența necesare atributul său fundamental — acela de a fi 
titulară de plan și de a răspunde de îndeplinirea Iui. Argumentele și 
opiniile exprimate in cadrul dezbaterii noastre conduc — cum se poate 
observa — cel puțin la două concluzii : a) ori din comoditate, pentru a-și 
face viața mai ușoară, centralele nu-și exercită prerogativele cu care au 
fost investite ca titulare de plan, b) ori alte organe, in dorința de a avea 
ele problemele planului „in mină", împiedică mai direct sau pe ocolite 
centralele să-și intre in toate atribuțiile ce le revin. Așa cum a subliniat 
din nou tovarășul Nicoiae Ceaușescu la recenta Plenară comună a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, centrala industrială, ca unitate economică ce 
funcționează pe principiul autoconducerii și autogestiunii, trebuie să-și 
îndeplinească in cele mai bune condiții rolul său, atit in întocmirea pla
nului, cit și in îndeplinirea lui la toți indicatorii. Ceea ce, cum rezultă din 
relatările interlocutorilor noștri, nu se realizează întotdeauna in practică. 
Iar consecințele sint ușor previzibile : intervenții insuficiente pentru în
deplinirea planului, perpetuarea unor stări de lucruri negative care, prin 
măsuri hotărite, ar putea fi evitate din capul locului. Așadar, centra
lele trebuie să fie ajutate și obligate să-și facă cu intreaga răspundere 
datoria.

Constantin PRIESCU

Aspect din hala de montaj a întreprinderii de vagoane Arad

partid de la Combinatul de prelu
crare a lemnului, s-a deosebit, in
tr-un fel. de toate celelalte : „Re
prezint la dezbaterea de față o uni
tate care nu și-a realizat sarcinile 
de plan pe cinci luni nici Ia produc- 
ția-marfă, nici la producția fizică, 
nici la export. Toate restanțele sint 
cauzate de nerealizăriie unităților 
de fabricat mobilă. în calitate de 
secretar ai comitetului de partid și 
președinte al consiliului Oamenilor 
muncii, trebuie să spun deschis 
că, ’într-o anumită proporție, ne- 
realizările sint legate și de exis
tența unor lipsuri în propria 
noastră activitate, vizînd organizarea 
muncii. întărirea ordinii și discipli
nei. realizarea programului de mo
dernizare. Dar cele mai mari greu
tăți ne-au fost create de întreprin
derile din cadrul centralei noastre. 
Ca afirmația mea să nu rămină fără 
acoperire, am să apelez Ia cîteva ar-
gumente. C.P.L. Rimnicu Vilcea nu 
ne-a asigurat decît 16 la sută din 
necesarul de furnir de stejar ; 
C.P.L. Piatra Neamț nu ne-a livrat 
decit 45 la sută din necesarul de 
PAL cașerat El. Și exemplele ar pu
tea continuă. Sînt materii prime de 
bază, fără de care nu se poate fina
liza producția de mobilă.

Nu sint omul vorbelor nemăsurate.
Situația unității noastre pare de ne
conceput dacă avem in vedere fap
tul că toate unitățile care 
ne-au creat practic „goluri" de pro
ducție aparțin de centrala noastră. 
Și atunci nu poți să nu te întrebi : 
cum a acționat -centrala pentru pre
gătirea planului pe 1987 ? Răspunsul 
nu poate fi decit unul singur : neco
respunzător. Pentru că. alături de 
greutățile create prin nelivrarea la 
timp a materiei prime, calitatea a- 
cestora a dublat greutățile create. 
Am fost puși nu o dată in situația 
de a accepta unele materiale numai 
și numai pentru a nu opri procesul 
de producție. Singura propunere pe 
care o fac e ca centralele să ia toate 
măsurile necesare pentru funcționa
rea ireproșabilă a colaborării econo
mice intre propriile întreprinderi. 
Ea este baza bunei funcționări a în
tregii economii".

încercind să definească mai plastic cercurile calității, un specialist 
spunea : „Unele sint adevărate grupe de șoc in campania pentru calitate, 
altele — doar anexe amorfe ale C.T.C.-ului din întreprinderi". Această 
apreciere, voit exclusivistă, exprimă totuși un adevăr cert, și anume că 
pot fi intilnite multe cercuri ale calității înființate doar pe... hirtie.

In județul Galați, bunăoară, s-au constituit, pină în prezent, aproape 
2 100 de cercuri ale calității, multe dintre acestea impumndu-se atenției 
prin activitatea desfășurată. Unele cercuri au realizat prin autodotare, 
după concepție proprie, instalații de înaltă tehnicitate, deosebit de utile 
producției. S-ar putea insă afirma că toate cercurile calității din județul 
Galați contribuie activ la ridicarea calității produselor ? Din păcate, așa 
cum s-a subliniat la o recentă consfătuire a cercurilor calității, organi
zată de Consiliul județean Galați al sindicatelor, multe din aceste cercuri 
nu au contribuit cu nimic la ridicarea nivelului calitativ al producției, 
ele fiind constituite, de fapt, pur formal. Iată de ce, pentru valorificarea 
optimă a acestui nou cadru de participare directă a oamenilor muncii 
la îmbunătățirea calității produselor se cere preluată și extinsă expe
riența bună care s-a acumulat pină acum într-o serie de întreprinderi. 
Motiv pentru care „Scînteia" a organizat o masă rotundă cu reprezen
tanții a trei cunoscute unități gălățene : Combinatul siderurgic, Șantierul 
naval și întreprinderea mecanică navală.

Un cadru optim de stimulare 
a creativității

• Mircea Roibu, tehnician, res
ponsabil de cerc al calității la Uzina 
de piese de schimb și reparații side
rurgice : „încă de la înființarea 
cercului nostru, ne-am dat seama 
că, intr-un asemenea cadru, nu nu
mai că se poate stimula creativita
tea oamenilor, dar se și pot fruc
tifica mai bine ideile valoroase. 
Spun aceasta deoarece, nici înainte, 
la noi, la turnătorie, nu am dus 
lipsă de idei demne de reținut, in 
vederea îmbunătățirii calității pro
duselor. De unul singur era insă 
foarte greu să le materializezi. Și 
apoi, mai exista mentalitatea potri
vit căreia compartimentele de con
cepție din uzină trebuie să ofere 
de-a gata soluțiile care să asigure 
imbunătățirea calității produselor. 
Pe aceea, prima acțiune a cercului 
nostru a fost întocmirea unui „in
ventar" cu principalele cauze care 
determinau calitatea mai slabă a 
unor produse. Cei trei-patru mem
bri, ciți număra la început cercul 
nostru. i-au „descusut" in acest 
sens, pe rînd, pe toți oamenii mun
cii din secție, chiar și pe cei mai 
tineri, care au venit cu multe idei. 
Această largă consultare a dat re
zultate, iar soluțiile propuse s-au 
dovedit eficiente. In scurt timp, 
dindu-și seama că cercul calității nu 
se ocupă cu fleacuri, alți oameni 
s-au arătat doritori să activeze in 
acest cadru. Acum, cercul nostru 
numără 8 membri, iar prin soluțiile 
operative pe care le-a oferit și-a 
cîștigat, considerația celor din jur. 
In plus, urmind exemplul nostru, 
s-au format mai multe asemenea 
cercuri in sectorul nostru de acti
vitate.

In ce ne privește, fie că a fost 
vorba de imbunătățirea rețetelor de 
turnare ori de asimilarea pretențioa
selor lagăre cu alunecare pentru la
minoare. pină nu de mult procurate 
din import, nici unul din membrii 
cercului nu și-a drămuit eforturile. 
Ne întrunim ori de cite ori e ne
voie sau de cite ori se ivește vreo 
problemă deosebită privind calitatea 
produselor fabricate. In pauza de 
masă sau după încheierea schim

Cu prilejul mesei rotunde orqanizate de ,,Scînteia", s-au iormulat și unele suges
tii viz.înd perfecționarea organizării cercurilor calității, lată cîteva dintre acestea :

9 Uniunea Generală a Sindicatelor trebuie să elabo
reze cit mai curind un regulament-cadru privind 
organizarea și funcționarea cercurilor calității din 
intreaga economie.

® Experiența arată Că nu se poate stabili o „rețetă" 
general-valabilă in ce privește structura cercurilor. 
Specificul muncii din fiecare sector de activitate, 
nivelul de pregătire profesională a oamenilor muncii 
fac necesară adoptarea unor structuri diferite, de la 
caz la caz. în orice situație se impune insă ca numă
rul membrilor unui cerc să nu fie mai mare de 6—8, 
pentru a nu îngreuna organizarea de intilniri 
operative.

® Este recomandabil ca, în cazul in care se orga
nizează intr-o secție mai multe cercuri cu același 
specific de activitate, să se facă o repartizare echili
brată, intre cercuri, a muncitorilor și specialiștilor de 
inaltă calificare, astfel incit din fiecare cerc să facă 
parte și cadre cu bogată experiență și tineri in curs 
de formare.

• Pentru a nu „încorseta" inițiativa membrilor 
cercului, programul de activitate al acestuia trebuie 
să aibă doar un caracter orientativ, cu atit mai mult 
cu cit, pe parcursul indeplinirii sarcinilor de plan, pot 
apărea probleme neprevăzute inițial.
• In fiecare întreprindere, comitetul sindicatului să 

țină evidența exactă a propunerilor făcute în cercu
rile calității, să urmărească și să sprijine aplicarea 
soluțiilor eficiente.
• Organizarea periodică de consfătuiri, schimburi 

de experiență ale cercurilor calității, popularizarea 
celor mai bune soluții inițiate de cercurile fruntașe 
prin buletinele de informare din unități, gazetele de 
perete, „vitrinele calității", stațiile de amplificare și 
brigăzile artistice — toate acestea sint modalități 
eficiente de activizare a cercurilor calității.

Ioana DABU 
Dan PLÂEȘU

DOLJ : La export — transformatorul 80 000
Deși tînăr, colectivul de oameni 

ai muncii de la întreprinderea de 
transformatoare și motoare electri
ce din Filiași a dobîndit repede o 
bună reputație pe piața externă 
prin calitatea produselor pe care 
le exportă, îndeosebi transforma

bului, cumpănim împreună ce tre
buie intreprins. Latura „birocratică" 
a activității noastre se rezumă la 
caietul cercului, în care inscriem 
propunerile formulate și modul cum 
acestea trebuie aplicate în practică. 
De la soluționarea unor probleme 
curente, ridicate de activitatea de zi 
cu zi a uzinei noastre, în care se 
fabrică produse unicat și de serie 
mică, am trecut și la realizarea 
unor instalații de care avea nevoie 
turnătoria : una de purificare a 
aliajelor antifricțiune în stare lichi
dă în cimp magnetic pulsator și o 
alta de atomizare, pentru acoperiri 
metalice, ambele cu eficientă eco
nomică ridicată."
• Aurel Cocu, maistru, responsa

bil de cerc al calității la între
prinderea mecanică navală : „Hotă- 
ritor pentru reușita cercurilor cali
tății este ca la ele să adere — neapă- 
părat din proprie inițiativă — numai 
oameni dornici de autodepășire și 
cu adevărat interesați să realizeze 
lucruri mai deosebite. Dacă se în
ființează asemenea cercuri în mod 
automat, la toate locurile de mun
că. ele vor rămine ceva pur formal. 
Această concluzie a reieșit dintr-o 
analiză întreprinsă de comitetul 
nostru de sindicat, care a constatat 
că nu in toate cercurile s-au obținut 
rezultatele scontate. In consecință, 
s-a organizat la nivelul întreprinde
rii o consfătuire a responsabililor 
de cercuri, unde cei cu rezultate 
bune au vorbit concret despre „se
cretul" succeselor, adică despre pa
siunea și efortul colectiv depus. 
Este aproape de necrezut ce efect a 
avut această „zgîndărire" a ambiții
lor. O serie de cercuri au încetat 
să mai înscrie în caietul lor propu
neri de dragul propunerilor, venind 
în schimb cu idei interesante. Tot
odată, pentru dinamizarea cercurilor 
slabe au fost desemnați și specia
liști din alte secții, care participă 
la întrunirile acestora și acordă apoi 
o competentă asistență tehnică la 
aplicarea soluțiilor propuse. în fine, 
s-au creat condiții de colaborare 
operativă Intre diferitele cercuri, 
ținindu-se seama de schimburile în 
care lucrează membrii lor. A reieșit 
că cercurile pot colabora bine, mai 

toare cu puteri cuprinse intre 9 
kVA și 1600 kVA.

— Pentru noi, exportul este si
tuat în fruntea priorităților — ne 
spunea inginer Eugen Ionescu. șe
ful biroului producție al întreprin
derii. Prin specializarea unor sec
toare de producție numai pentru 

ales atunci cind este vorba de so
luții de mai mare complexitate, la 
realizarea cărora trebuie să concure 
mai multe meserii. Roade ale unei 
asemenea colaborări Sînt două linii 
tehnologice de tubulatură pentru 
instalațiile navale de aer condiționat 
și pentru cele de filtrare a uleiului 
și combustibilului de motoare na
vale. Cu noile instalații au fost 
echipate pînă acum peste 50 de 
nave, iar originalitatea soluțiilor 
tehnice promovate s-a certificat 
prin cinci brevete de invenția con
ferite membrilor cercurilor."

Forme utile, eficiente 
de colaborare

• Aurel Gheorghiță, președintele 
Comisiei inginerilor și tehnicienilor 
de la Șantierul naval : „Consider că 
principala menire a cercurilor cali
tății este să caute rezolvarea unor 
probleme aparent mărunte, dar de 
mare însemnătate pentru bunul 
mers al producției. De exemplu, 
adaptarea prin intervenții operative 
a soluțiilor tehnologice la baza teh- 
nico-materială disponibilă, in mo
mentul execuției anumitor lucrări, 
în general, cred că este bine să nu 
se confunde sarcinile cercurilor ca
lității cu cele ale Comisiei ingineri
lor și tehnicienilor din întreprin
dere."
• Mircea Popescu, președintele 

Comisiei inginerilor și tehnicienilor 
de la întreprinderea mecanică na
vală : „Intre cercurile calității și 
Comisia inginerilor și tehnicienilor 
trebuie să existe o strinsă colabo
rare. De altfel, în întreprinderea 
noastră, ea se manifestă cu bune 
rezultate. Toate propunerile cercu
rilor care presupun rezolvări mai 
complexe sint preluate de C.I.T. 
Colaborind în felul acesta, de curind 
s-a realizat un dispozitiv hidraulic 
de retușare mecanizată a carcaselor 
pentru nave. Experiența arată că 
îndrumarea cercurilor de către co
misiile inginerilor și tehnicienilor 
prezintă multiple avantaje".
• Elena Priceputu, inginer, com

partimentul C.T.C., Combinatul si
derurgic : „La rezolvarea operativă 
a unor probleme decisive pentru ca
litatea produselor își pot aduce o 
contribuție deloc neglijabilă și 
cercurile „mixte" alcătuite din lu
crători ai compartimentului C.T.C. 
și alți specialiști din respectiva uni
tate. In cercul nostru de C.T.C.-iști 
am atras și trei specialiști de la 
-uzina de laminate. în prezent, la 
fiecare laminor funcționează cite un 
astfel de cerc „mixt". împreună cu 
reprezentanții producătorului de la
minate, analizăm unele defecte ce 
duc la declasarea tablei, stabilim 
cauzele și apoi soluțiile pentru evi
tarea repetării acelorași deficiențe, 
în plus, cercul nostru a propus în
ființarea unor sectoare auxiliare de 
polizare a tablei cu discontinuități. 
Această măsură s-a extins rapid la 
toate laminoarele, ceea ce a deter
minat creșterea calitativă a pro
ducției.

export, aplicarea neîntîrziată a mă
surilor din programul de organi
zare și modernizare a producției și 
a muncii, s-a reușit să se expe
dieze către un important partener 
de peste hotare cel de-al 80 000-lea 
transformator realizat aici de la în
ceperea fabricației, care a avut loc 
exact cu 15 ani in urmă. (Nicoiae 
Băbălău).
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Expresie a dreptului la viață, la fericire: 

Ocrotirea familiei, a copiilor1

oin* 'tf e

Exista adevăruri care se întrepătrund atit de strîns 
cu realitatea cotidiană incit încărcătura lor de sem
nificații, ajunge să nu mai surprindă. Printre ele se 
situează și stăruința cu care partidul și statul nostru 
se preocupă de creșterea și dezvoltarea întregii na
țiuni, urmare firească a grijii pentru continua ridica
re a calității vieții oamenilor. Aceasta este sfera in 
care se include și preocuparea consecventă pentru 
trăinicia familiei, pentru creșterea și formarea tinere
tului, penti’u asigurarea viitoarelor generații. Desigur, 
măsurile luate de partid și de stat în aceste direcții 
vizează și alte valori fundamentale, cum sînt sănăta
tea morală a societății, fericirea fiecăruia, înflorirea 
personalității umane, dăinuirea națiunii.

Preocupare ridicată la rangul celei mai înalte po

litici de stat, acest aspect fundamental al dreptului 
la viață, la fericire — familia cu copii — este consa
crat chiar în „legea legilor", in Constituția Republi
cii Socialiste România :

ARTICOLUL 23 : STATUL OCROTEȘTE CĂSĂTORIA 
Șl FAMILIA SI APĂRĂ INTERESELE MAMEI Șl CO
PILULUI.

Se înțelege deci că multiplele măsuri economice, 
sociale, financiare, culturale, sanitare și de altă na
tură aplicate cu consecvență de statul nostru pentru 
ocrotirea familiei, mamei și copilului sint completate 
și cu o gamă largă de măsuri juridice. Lor le consa
cram convorbirea purtată cu tovarășa Irina Negrescu, 
președintele Tribunalului municipiului București.

— Vă rugăm să începem convor
birea de la acest enunț constitutio
nal : „Statul ocrotește căsătoria și 
familia". Ce înseamnă el, practic ?

— Înseamnă că familia, ca celulă 
de bază a societății, dobindește — 
pe lingă autoritatea pe care i-o con
feră morala, tradiția, conștiința so
cială — si regimul cel mai impor
tant si sigur de ocrotire, cel legal. 
Mai inseamnă că principii de bază 
ale organizării societății noastre — 
egalitatea in drepturi, libertatea per
soanei. interzicerea oricărei forme 
de exploatare sau asuprire s.a. — se 
reflectă. în mod expres, și in statu
tul legal al familiei. Nouă ne 
par de la sine înțelese reglemen
tările cu care se deschide Codul fa
miliei — „Familia are la bază căsă
toria liber consimțită intre soți" sau 

„In relațiile dintre soți, precum și 
în exercițiul drepturilor față de co
pii. bărbatul și femeia au drepturi 
egale" — însă există in lume state 
si sisteme de drept unde asemenea 
prevederi par de neconceput.

— Să înțelegem că aceste principii 
au mai mult rolul de a marca saltul 
produs in concepții, in conștiința 
socială ?

— Nu numai atit. Au și o aplica
ție practică permanentă. Pentru că 
din ele decurge o altă reglementare 
cu care se deschide Codul familiei 
si care este adesea avută in vedere 
în practica aplicării legii : „Relațiile 
de familie — spune Codul familiei — 
se bazează pe prietenie si afecțiune 
reciprocă intre membrii ei. care sint 
datori să-și acorde unul altuia spri
jin moral și material." Aș putea 

spune că această reglementare con
stituie prisma prin care este anali
zată și raportată la celelalte preve
deri legale orice situație litigioasă 
ce survine intr-o căsătorie.

— Această reglementare de prin
cipiu se referă la toți membrii fa
miliei sau numai la soți 1

— Se referă la toți membrii fa
miliei. la întregul climat familial, la 
toate aspectele întrajutorării care se 
pot ridica — si intre soți, și intre 
părinți și copii. Bineînțeles, obliga
ția de sprijin a copiilor față de pă
rinți operează in funcție de starea 
de nevoie a părinților si de virsta 
copiilor. Cită vreme copiii sint mi
nori. ei sint supuși îngrijirii de către 
părinți, precum și autorității părin
tești. fără de care procesul de edu

care. de formare ca oameni, este 
greu de conceput.

— Au și aceste reguli o expresie 
legală ?

— Desigur : și articolele 1. 2. 97 
din Codul familiei, și articolul 101 
din aceeași lege care _ prevede : 
„Părinții sînt datori să îngrijească 
de persoana copilului. Ei sint obli
gați să crească copilul. îngrijind de 
sănătatea si dezvoltarea lui fizică, 
de educarea. învățătura si pregătirea 
profesională a acestuia potrivit cu 
însușirile Iui. in conformitate cu 
telurile statului, spre a-1 face folo
sitor colectivității."

— Care sint consecințele dacă pă
rinții sau unul din părinți iși în
calcă aceste îndatoriri, ori le exer
cită in mod greșit sau abuziv ?

— E bine să distingem că această 
reglementare legală nu este apărată 
numai prin mijloacele specifioe le
gii, ci prin întreaga optică și. întregul 
climat moral al societății noastre. 
Vreau să spun că. în funcție de gra
vitatea ignorării sau încălcării re
glementării citate, se produce și 
intervenția socială. Care poate lua — 
si ia cel mai adesea — formele sim
ple si prompte ale opiniei înconju
rătoare — vecini, prieteni, rude, or
ganisme obștești, școală, alti factori 
educaționali, conducerea locului de 
muncă al părinților etc. — pînă la 
intervenția legală directă.

— Cine promovează intervenția le
gală directă ?

— Orice persoană sau organism so
cial, autoritatea tutelară in orice caz.

— Ce este de fapt „autoritatea 
tutelară", termen adesea întîlnit în 
practica judiciară ?

— Este atribuția consiliului popu
lar de a se ocupa — prin interme
diul unui resort de specialitate, care 

la rîndul său apelează la colective 
de sprijin — de cunoașterea și sem
nalarea tuturor problemelor care țin 
de ocrotirea minorilor din teritoriul 
respectiv.

— Nu este deci doar un ghișeu 
de eliberat vize privind încredința
rea minorului către unul sau altul 
din părinți...

— ...Si care în cele mai multe ca
zuri opinează pentru părintele care 
domiciliază în raza consiliului popu
lar ! Nu. nici vorbă, cu toate că, în 
practică, uneori se mai întimplă și 
așa. Poate că si resorturile respective 
sint excedate de lucrări, dar poate 
că si cetățenii concură prea puțin — 
prin semnalarea unor situații, ori 
prin participarea la efectuarea an
chetelor sociale — la exercitarea 
promptă a atribuției menționate.

— Îndatoririle de creștere și edu
care încep, desigur, prin asigurarea 
existenței, a plinii zilnice, ca să 
spunem așa. Care este temeiul legal 
al obligației de întreținere a părin
ților față de copiii minori ?

— Ea drept vorbind, nici n-ar tre
bui să se recurgă la o prevedere le
gală. Grija părintească decurge din 
legile firii, din adîncurile manifes
tărilor naturale sublime. Dar legea 
este prevăzătoare si nu se limitează 
la speranța instinctelor nobile. In a- 
cest sens, articolul 86 din Codul fa
miliei statuează : „Descendentul, cit 
timp este minor, are drept la între
ținere. oricare ar fi pricina nevoii in 
care el se află".

— Și ce bună e această preve
dere. condicile instanțelor fiind 
încărcate in mult mai mare măsură 
decit ar fi de așteptat cu acțiuni 
care invocă acest articol ! De ce 
oare ?

— Așa este. In vreme ce majori
tatea oamenilor s-au dovedit capa
bili de cele mai mari sacrificii pen
tru copiii lor. există și indivizi cu 
atitudini denaturate, cu mentalități 
profund contrare moralei societății 
noastre. Asemenea comportări nu 
sint ceva nou sub soare. Dacă vă 
amintiți, in „Hoții" de Schiller. Karl 
Moor face chiar o antiteză intre „a- 
fecțiunea" fiarelor celor mai crude și 
indiferenta unui părinte. De ce sur

vin asemenea denaturări ? Din foar
te multe cauze care, sintetizate, opt 
lua forma unui singur cuvint : egois
mul. Ințelegind'prin egoism și lăco
mia. si ambițiile exagerate, și do
rința absurdă de răzbunare, altfel 
spus tot ceea ce este opus altruis
mului cu care se asociază afecțiu
nea. căldura sentimentelor familiale.

Revenind însă la discuția strict 
juridică să reamintim unele detalii, 
chiar dacă sint foarte bine cunos
cute :

• stabilirea prin justiție a 
obligației de întreținere se poate 
face indiferent dacă se intro
duce sau nu si acțiunea de di
vorț. iar dacă se introduce si 
divorț — concomitent ori sepa
rat de această acțiune ;
• obligația de întreținere se 

stabilește în funcție de venitu
rile părinților si nevoile co
piilor. ceea ce nu înseamnă că 
părinții care nu realizează ve
nituri — mai ales cînd această 
stare se datorează lipsei lor de 
interes — nu sînt obligați la 
întreținere ;
• se poate cere modificarea 

cuantumului întreținerii ori de 
cite ori se schimbă condițiile 
care au fost avute in vedere de 
justiție ;

• obligația continuă si după 
majoratul copiilor dacă aceștia 
sint elevi sau studenti la 
cursuri de zi. pînă la împli
nirea virstei de 25 de ani.

— Meteahna anumitor părinți de 
a se sustrage de la obligația de în
treținere se exprimă, adesea, prin 
neplata alocației de stat pentru 
copii. Care este soluția legală pentru 
asemenea cazuri ?

— Așa cum îi arată si denumirea, 
alocația de stat reprezintă un drept 
al copilului, la care nimeni nu poate 
să renunțe sau să ii dea o 
altă destinație. Anomaliile constata
te în practică decurg — pe lingă 
reaua credință a unor părinți — din 
necunoașterea legii de către celălalt 
Părinte sau din comportarea greșită 
a unor funcționari. Alocația de stat 
se ' acordă familiilor în care unul 
sau ambii părinți sînt încadrați cu 
contract de muncă pe durată nede
terminată. precum și altor persoane 
asimilate acestora.

In principiu, alocația de stat pen
tru copii se acordă soțului ; in cazul 
în care numai soția se încadrează în 
categoriile prevăzute de lege, alo
cația se acordă acesteia. în cazul 
părinților divorțați, precum și în 
cazul copiilor din afara căsătoriei, 
alocația se acordă părintelui care 
are copilul în îngrijire, iar dacă el 
nu se încadrează în categoriile de 
persoane care beneficiază de aloca
ție, se acordă celuilalt părinte, bi
neînțeles dacă măcar acesta Întru
nește condițiile legale. (In asemenea 
situații alocația se plătește de uni
tatea părintelui în a cărui îngrijire 
se află copilul).

în toate cazurile, cel îndreptățit 
trebuie să prezinte la unitate o ce
rere simplă si copii de pe certificatul 
de naștere al copilului. în situațiile 
în care părintele divorțat și benefi
ciar al alocației încasează alocația 
dar refuză să o remită celuilalt 
părinte (căruia 1 s-a încredințat 
copilul), părintele cu această com
portare poate fi acționat în judecată 
de către reprezentantul copilului 
prejudiciat pentru a fi obligat să 
plătească suma încasată.

— Dar dacă mama divorțată că
reia i-a fost încredințat copilul, se 
recăsătorește ?

— Atunci dreptul la alocație ur
mează să se stabilească potrivit si
tuației din noua familie.

— Dar dacă părinții sint despărțiți 
in fapt, dar nu au divorțat sau ac
țiunea de divorț este pe rol ?

— Cînd copilul, se află numai în 
fapt în îngrijirea mamei, aceasta 
trebuie mai întîi să ceară încredin
țarea copilului pe cale judecăto
rească. pentru a putea solicita aloca
ție de la unitatea socialistă care o 
achită sau de la soțul care o înca
sează.

— In ce alte direcții principale 
intervine legislația tării noastre 
pentru ocrotirea familiei, mamei și 
copilului ?

— în domeniul dreptului muncii, 
al legislației sanitare, al încurajării 
natalității, precum și in alte privințe 
mai de amănunt...

Despre acestea insă intr-o con
vorbire viitoare.

Convorbire realizată de 
Serqiu ANDON
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare (lin pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a a- 
preciat că se impune, dat fiind gra
dul de coacere a orzului, să se facă 
lotUl, inclusiv organizarea unor 
schimburi prelungite, pentru înche
ierea cit mai grabnică a recoltării.

Pornind de la constatările privind 
starea lanului de . orz. tovarășul 
'•Nicolae Ceaușeseu a subliniat nece- 
.sitatea creării unor soiuri mai re
zistente la cădere și a indicat ca 
specialiștii din cadrul Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea să acționeze in a- 
cest sens.

A fost examinat apoi un Ian de 
griu din soiul „Fundulea 29". care 
s-a dovedit, in condițiile specifice 
zonei, deosebit de rezistent și pro
ductiv. Griul arată foarte frumos și 
promite o recoltă bogată. S-a apre
ciat că densitatea bună — circa 760 
plante pe metru pătrat — creează 
condiții pentru o producție ce poate 
depăși 7 000 kilograme la hectar.

Secretarul general al partidului a 
indicat să se ia măsuri de pregătire 
din timp a combinelor și a forma
țiilor de lucru, pentru ca. imediat 
după stringerea orzului, să se trea
că la recoltarea griului pe terenurile 
unde acesta a atins gradul de coace
re. S-a cerut. în același timp, să se 
acorde cea mai mare atenție trans
portului și depozitării producției, 
astfel incit să nu se Înregistreze nici 
un fel de pierderi.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a a- 
dresat felicitări colectivului între
prinderii agricole de stat Mihăilești 
pentru modul in cafe a acționat. îm
preună cu urarea de a obține recolte 
tot mai bogate.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din a- 
gricultura județului Teleorman a 
inoeput. pe una din solele cultivate 
cu orz aparținind COOPERATI
VEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE PURANI.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a fost 
salutat cu deosebit respect de 
Gheorghe Matei, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleorman al 
I’.C.R., de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

La analiza privind activitatea din 
agricultura acestui județ a luat par
te tovarășul Vasile Bărbulescu.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că in toate unitățile 
agricole . cultivatoare de orz s-a tre
cut la stringerea recoltei. S-a subli
niat că. prin folosirea la întreaga -ț. 
capacitate a combinelor, in această .' 
săptămina întreaga producție de orz 
va l'i strinsă -și depozitată. Suprafe- 
țele de pe care se adună recolta sint î 
imediat eliberate de paie și insămîn- . 
țațe cu alte culturi. De asemenea, 
sint asigurate toate condițiile pentru 
recoltarea griului in perioada sta
bilită.

In timpul examinării unui lan de 
orz, președintele cooperativei agri
cole. Marin Nedea. Erou al Muncii 
Socialiste, arată că pe această solă, 
care are o întindere de 120 hectare, 
producția va depăși, din evaluările 
făcute. 7 600 kg la hectar.

Se vizitează apoi o solă cultivată 
cu porumb și alta ocupată eu floa- 
rea-soarelui. Se evidențiază că la a- 
ceste culturi au fost efectuate la 
timp trei prașile. fapt care a per
mis ca plantele să se dezvolte vigu
ros. anunțind o recoltă bună. Tova
rășul Nicolae Ceaușeseu se intere
sează. in cursul dialogului purtat cu 
specialiștii, de densitățile și soiurile 
folosite, de modul cum au fost exe
cutate lucrările de bază ale solului și 
recomandă factorilor de răspundere 
să asigure o densitate sporită la toa
te culturile, executarea unor arături 
adinei, urmărindu-se ca pe fiecare 
solă, la fiecare cultură lucrările pre
văzute să fie făcute la timpul optim 
și de calitate superioară, in vederea 
realizării unor recolte cit mai mari.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi pe terenul aparținind COO
PERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE FURCULEȘTI. 
Si aici acțiunea pentru recoltarea 
cerealelor pâioase se află in plină 
desfășurare.

Analizind starea de. vegetație a 
plantelor, modul in care au fost 
executate lucrările agricole, secreta
rul general al partidului a arătat că 
densitatea orzului este insuficiență, 
subliniind că dacă distanța intre 

rinduri ar fi fost redusă, de la 8—9 
centimetri la numai 6centimetri, s-ar 
fi putut obține in acest an pe terenu
rile unității o producție mult mai 
mare la hectar. S-a apreciat, totoda
tă. că evaluarea producției, atit la 
nivelul consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist, cit și al 
cooperativei, al întregului județ, nu 
reflectă potențialul productiv real al 
culturilor de cereale păipase.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a e- 
vidențiat că. in acest moment de 
virf al lucrărilor agricole de sezon, 
cel mai important lucru devine buna 
organizare a campaniei de recoltare, 
folosirea cu maximă pricepere a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă, astfel incit in 2—3 zile re
colta de orz să fie strinsă și pusă la 
adăpost.

Vizita în județul Olt a secretaru
lui general al partidului a început 
in cimpurile cerealiere ale FER
MEI NR. 15 VIȘINA, APAR- 
TINÎND ÎNTREPRINDERII A- 
GRICOLE DE STAT CORA
BIA unde tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a fost salutat eu deosebit respect 
de primul-șecretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., Vasile Carp.

Gazdele au raportat despre măsu
rile adoptate de organizația jude
țeană de partid pentru realizarea ip 
timpul optim și in condiții de cea 
mai bună calitate a lucrărilor din 
campania agricolă de vară.

Au fost examinate, in continuare, 
lanuri cultivate cu orz. griu și po
rumb. apreciindu-se starea bună de 
vegetație a culturilor, faptul că s-a 
acordat și se' acordă atenție deose
bită întreținerii acestora, recoltării 
grabnice a păioaselor. indeosebi a 
orzului, lucrare care se află in plină 
desfășurare.

Directorul Trustului județean al 
I.A.S.. Gheorghe Popescu, și direc
torul I.A.S. Corabia. Gelu Dragomir. 
au prezentat pe larg modul de orga
nizare a muncii la secerișul orzu
lui. în sola vizitată lucrau 12 com
bine organizate in module prevă
zute cu prese de balotat, cu sănii și 
platforme pentru transportul paie
lor. De asemenea, in vederea pregă

tirii terenului și insămințării cultu
rilor duble, se află la fiecare modul 
de combine și prese cite 2 tractoare, 
echipate -cu discuri pentru pregăti
rea patului germinativ, precum și 
cite 3 semănători. Totodată, la fie
care modul sint prevăzute autoca
mioane pentru transportul operativ 
al' producției la bazele de recepție 
la o distanță ce nu depășește 3 km.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
apreciat preocupările pentru redarea 
in circuitul agricol a terenului ocu
pat temporar de noile amenajări de 
îmbunătățiri funciare. S-a subliniat 
că numai in acest an la I.A.S. Co
rabia au fost redate in circuitul 
agricol 35 ha. care' sint deja insă- 
mințate cu porumb.

Secretarul general al partidului a 
apreciat mărimea spicelor, calitater 
boabelor de griu. dar a criticat fap
tul că nu este asigurată o buna den
sitate a plantelor. S-a indicat ca 
pină cef tirziu simbătă să se încheie 
recoltatul orzului la această unitate, 

i Iar pină duminică la prinz — in 
>■ întregul județ Olt. S-a cerut, totoda

tă. ca imediat după stringerea orzu- 
;. lui să se treacă cu toate forțele la 
■> recoltatul griului, cultură care se 
: găsește intr-un bun stadiu de- ve- 

getație.,
Vizitițd 6 solă cultivată cu po

rumb. . tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a subliniat că această cultură se 
prezintă destul de bine, este întreți
nută corespunzător, dar a apreciat că 
densitatea putea fi mai bună, ceea 
ce ar fi permis ca recolta să fie mult 
mai mare.

Secretarul general al1 partidului a 
cerut organelor agricole județene, 
specialiștilor să acorde mai multă 
atenție pregătirii terenurilor pentru 
semănat, respectării întocmai a, teh
nologiilor și sporirii densității plan
telor la toate culturile.

Următoarea înțilnire a secretarului 
general al partidului cu oameni a: 
muncii din agricultura județului Olt 
’ avut loc Ia FERMA NR. 1 A 
C.A.P. OBIRSIA, DIN CA
DRUL CONSiLIULUI AGRO
INDUSTRIAL VIȘINA.

Directorul general al direcției 
agricole județene, Mihai Popa, a 
înfățișat nivelul producțiilor eva
luate. atit la orz. cit și la griu. 
precum și angajamentele asuma
te de cooperativa agricolă, Obir- 

. șia. de toate unitățile consiliului 
agroindustrial de aici, la culturile 
de porumb, sfeclă de zahăr, f loare i - 
soarelui și alte culturi. A fost vizitat 
un lan de. orz. cuprinzînd 100 de hec
tare. din soiul ..Productiv". Gazdele 
menționează că producția a fost eva
luată la 7 500 kg la hectar, cultura 
nebeneficiind de irigare. Pe această 
tarla cu orz. secerișul se desfășura 
din plin. cu.o formație de 20 combi
ne. organizate in module de lucru 
prevăzute cu mașinile și utilajele ne

cesare eliberării grabnice a terenului 
și insămințării culturii duble de po
rumb.

în continuare a fost prezentată o 
solă cultivată cu griu din solul 
„Fundulea 29“. la care s-a evaluat o 
producție de 5 900 kg. la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a a- 
preciat că, deși cultura arată frumos, 
densitatea plantelor, la fel ca și la 
orz, este necorespunzătoare, -fapt ce 
va conduce la realizarea unor pro
ducții sub nivelul asigurat de fertili
tatea solului. Pe două sole alăturate, 
cultivate cu porumb din soiul ..Fun
dulea 420“ și cu soia, secretarul ge
neral al partidului a analizat starea 
de vegetație a culturilor.

Prima unitate înscrisă pe itinera
rul vizitei in județul Dolj a fost 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE DRĂNIC, 
unitate de la a cărei constituire, in 
urmă cu 28 de ani. in prezența to
varășului Nicolae Ceaușeseu. s-au 
înregistrat progrese deosebite, con
cretizate. printre altele, in amenaja
rea pentru irigații a întregii supra
fețe arabile., producția globală agri
colă este acum, in anul sărbătoririi 
unui sfert de veac de la încheierea 
cooperativizării, de aproape 30 de ori 
mai mare comparativ cu cea din 1959.

Elicopterul prezidențial aterizează 
In vecinătatea unei sole cultivate cu 
orz, pe care. în cursul dimineții de 
joi. combinerii au inceput secerișul, 
stringînd recolta, • pină la mijlocul 
zilei, de pe aproape o treime din 
cele 150 de hectare cultivate.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a fost 
intimpinat de tovarășul Gheorghe 
Stoica, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R.. de membri 
ai conducerii consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Segar- 
cea. a cooperativei agricole de pro
ducție Drănic. La analiza activității 
din agricultura județului a luat parte 
tovarășul Emil Bobu.

Secretarul general al partidului s-a. 
oprit la marginea unei sole de orz. 
Combinele lucrau in plin, producția 
fiind imediat preluată, iar paiele ba
lotate și transportate operativ cu ate
lajele. Apreciind modul de organi
zare a activității in flux, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a cerut ca metoda 
să fie generalizată in toate unitățile 
agricole ale județului. Recoltarea 
trebuie să se realizeze intr-un timp 
cit mai scurt, fără pierderi, desfășu- 
rindu-se. atit la orz, cit și la griu. în 
raport de coacerea spicelor și redu
cerea gradului de umiditate, iar su
prafețele eliberate să se însămințeze 
imediat cu cea de-a doua cultură, 
utilizindu-se astfel cit mai eficient 
pămintul.

S-au examinat apoi culturile de 
griu. orz și porumb din solele înve
cinate. Secretarul general al parti
dului a apreciat hărnicia coopera
torilor și a mecanizatorilor de aici, 
care au asigurat intreținerea cultu

rilor, prevenind și eliminind imbu- 
ruienarea, aplicînd la timp ingrășă- 
mintele, acțiuni care, susținute de 
irigații, au condus la o bună dez
voltare a plantelor.

Gazdele au raportat că producția 
de orz obținută pe suprafețele re
coltate este superioară prevederilor 
de plan, precum si nivelurilor ul
timelor evaluări, rezultate asemănă
toare preconizindu-se La griu. la alte 
culturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu .a 
subliniat că obiectivul principal al 
activității cooperatorilor din Drănic, 
al celor din consiliul unic agroin
dustrial Segarcea si din întregul ju
deț trebuie să fie realizarea și de
pășirea producțiilor stabilite pentru 
a cuceri titlul de ..Erou al Noii Re
voluții Agrare". In acest sens, secre
tarul general al partidului a indi
cat ea la Drănic. in toate unitățile 
agricole din Dolj, să se acorde o a- 
tentie deosebită asigurării densității 
optime de plante la toate culturi
le. prin reducerea distanței dintre 
rinduri. funcționării corespunzătoare 

, a sistemelor de irigații in concor
dantă cu cerințele fiecărei culturi, 
introducerii in cultură a unor so
iuri cit mai productive realizate de 
cercetătorii institutului de profil de 
la Fundulea.

Următorul punct al vizitei de lucru 
l-a constituit COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
GALICIUICA, din cadrul consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Perișor, una din cele mai 
mari din județul Dolj.

Secretarului general al partidului i 
s-a raportat că suprafața arabilă a 
cooperativei este, cultivată indeosebi 
cu pâioase. porumb, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui, a căror stare de 
vegetație este foarte bună, promi- 
tind cele mai mari producții de la 
crearea unității. A fost subliniat an
gajamentul membrilor cooperatori de 
a realiza in acest an pe intreaga 
suprafață, de 320 hectare cultivate 
cu porumb, o producție de 25 tone 
Sti.uleți la hectar, care le-ar da drep
tul la obținerea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Șefa fermei nr. 2, Elena Pica, a in
format că pregătirile făcute vor per
mite stringerea recoltei de orz in 
două zile de lucru, iar producția e- 
valuată este de 5 265 kg la hectar, 
superioară prevederilor planului.

Prezentind un lan de griu din a- 
propiere. Constantin Cojocaru. pre
ședintele C.A.P. Galiciuica. a infor
mat că. deși cultura a fost însămin- 
tată in condiții de secetă excesivă, 
terenul fiind neirigat, s-a reușit ca. 
prin lucrări suplimentare cu sapa ro
tativă. să se asigure condiții pen
tru obținerea unei producții de pes
te 6 300 kg la hectar.

Pe o solă de 70 hectare cultivată 
cu porumb aflată in imediata ve
cinătate, echipe de cooperatori efec

tuau. pe ultimele suprafețe, cea de-a 
treia prasilă manuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
apreciat stadiul de vegetație al a- 
cestei culturi si a indicat să se a- 
sigure irigarea corespunzătoare, iar 
dacă va fi nevoie să se aplice încă 
o prasilă. astfel incit angajamentul 
pe care șl l-au luat cooperatorii de 
aici să poată fi realizat.

La tabăra de cimp. unde combi
nele așteptau semnalul declanșării 
secerișului, secretarul general al 
partidului s-a- interesat îndeaproape 
de modul cum au fost pregătite com
binele pentru recoltarea păioaselor, 
ce s-a intreprins lă nivelul consi
liului unic agroindustrial si al in- 
tregului județ pentru Încadrarea in ț 
perioadele stabilite.

Apreciind că sint create condiții 
pentru terminarea la timp a recol- ; 
talului griului. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a cerut să se 
muncească astfel incit să nu se' 
piardă nimic din recolta acestui an.

La întoarcerea spre București, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a vi- 
zitat BAZA-SILOZ DIN CA
RACAL A ÎNTREPRINDERII 
JUDEȚENE DE CONTRAC
TARE, ACHIZIȚIONARE SI 
PĂSTRARE A PRODUSELOR 
AGRICOLE.

Aici. secretarului general al 
partidului i-au fost infățișate o serie 
de măsuri întreprinse pentru depozi
tarea și conservarea in cele mai 
bune condiții a recoltei. Directorul 
întreprinderii, Nicolae Bolt, a pre
zentat caracteristicile tehnice și efi
cienta unei capacități nioderne ce 
folosește energie neconvențională — 
șopronul multifuncțional dotat cu 
captatori solari realizat pe baza unui 
proiect original, conceput de spe
cialiștii noștri.

Acest spațiu, destinat uscării ce
realelor imediat după recoltare in 
vederea insilozării lor in cele mai 
bune condiții, are o capacitate ds 17 
tone pe oră. fiind utilizat și ca de
pozit in alte perioade ale anului. 
Uscarea boabelor se face cu un cu
rent de aer incălzit la 50—70 grade 
Celsius cu ajutorul panourilor sola
re. a căror suprafață totalizează 
aproape 1 200 mp. Se remarcă, in 
același timp, faptul că metoda fo
losită nu deteriorează nu nimic in
dicii dc panificație ai cerealelor. 
Prin această tehnologie se obține 
anual o economie de combustibili in 
valoare de o jumătate de milion lei. 
Gazdele au informat că incă 3 si
lozuri de acest gen au l'osț date in 
folosință in județul Olt, alte 21 
aflindu-se in diferite stadii de con
strucție in țară.

Apreciind nivelul tehnic al noii 
capacități, eficiența deosebită a teh
nologiei folosite, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a indicat să se 
extindă și mai mult acest sistem dc 
uscare și depozitare.

Pe parcursul vizitei 1n unitățile 
agricole, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
s-a apropiat in repetate rinduri de 
grupuri de țărani cooperatori, meca
nizatori și alți lucrători ai ogoarelor, 
interesindu-se dc mersul lucrărilor 
agricole, de condițiile in care se 
desfășoară acestea, de felul in care 
locuitorii satelor se mobilizează 
pentru executarea în scurt timp și 
in cele mai bune condiții a campa
niei de recoltare a cerealelor. Secre
tarul general al partidului le-a adre
sat urarea de a obține recolte cit 
mai mari, subliniind că de acestea 
depind in mod nemijlocit creșterea 
producțiilor agricole, a veniturilor 
fiecărui om al muncii și ale unită-, 
ților agricole în care lucrează, spo
rirea bunăstării țărănimii, a în
tregului popor.

Vizita secretarului general al 
partidului in județele Giurgiu, Te
leorman, Olt și Dolj a avut un pro
nunțat caracter de lucru, reliefind 
preocuparea permanentă a secreta
rului general al partidului. pre
ședintele Republicii, pentru dezvol
tarea intensivă si modernizarea con
tinuă a agriculturii noastre socia
liste. a tuturor ramurilor economiei 
național^. creșterea bunăstării țără
nimii. a întregului popor, ridicarea 
gradului de civilizație al satului ro
mânesc și înflorirea continuă a pa
triei.

însușindu-și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. primii- 
secretari ai comitetelor județene de 
partid au exprimat angajamentul 
ferm al comuniștilor, al oamenilor 
muncii din unitățile agricole vizi
tate. din județele respective de a-si 
spori eforturile lor pentru înche
ierea campaniei agricole in celemai 
bune condiții, pentru buna desfășu
rare a lucrărilor din toate sectoarele 
de activitate.
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Dimensiuni morale 
ale dramaturgiei actuale

Există autori deschiși la aspectele, 
problemele, la solicitările de tot fe
lul ale vieții in desfășurarea, in mer
sul său progresiv, a căror operă este 
un seismograf din cele mai fidele al 
evoluției gîndirii și sensibilității con
temporane și uneori chiar al mișcă
rilor cotidiene. După cum există și 
alții, al căror scris denotă perma
nența unor preocupări, frămintări — 
acuitatea lor obiectivă și asumarea lor 
subiectivă fiind atit de pronunțate 
incit ești tentat să le identifici stră
dania cu o nobilă obsesie creatoare. 
Eugenia Busuioceanu face parte mai 
degrabă din această ultimă catego
rie. Atracția spre teatru, in cazul ei, 
pare a merge solidar cu cea către 
demascarea formelor imposturii, a- 
bandonului (practic) al idealurilor, 
dezumanizării, trădării unor „legă- 
minte" hotăritoare. Chiar titlurile 
pieselor sale — „Timp și adevăr", 
„Cazul Enăchescu" — sînt grăitoare 
in acest sens. Vocația critică în a- 
ceste piese se exercită pe terenul a- 
firmării directe, hotărite a unor im
portante valori etice și sociale, spe
cifice socialismului.

Astfel, munca și creația (cerceta
rea, inovația, descoperirea tehnică, 
științifică, adoptarea „firească" a 
poziției celei mai înaintate in res
pectivul domeniu) sînt teme drama
tice, conflictuale ale scrisului Euge
niei Busuioceanu afirmate in subtil 
echilibru cu tema necesității trium
fului (dezvăluire, restabilire, afirma
re chiar tardivă) a adevărului des
pre oameni, fapte, relații, practici 
sociale și umane, a valorilor auten
tice. O „necesitate" argumentată de 
autoare ca benefică pentru starea de 
sănătate, pentru mersul înainte al 
societății ca premisă hotăritoare a 
calității umane, a armoniei morale 
și sufletești a membrilor ei — cei 
de azi.

Regăsim acest dublu aspect și în 
„Intilnire la metrou" — piesă pusă 
in scenă în premieră absolută la 
Brașov și inscrisă recent pe afișul 
Teatrului „Bulandra". Cum preciza 
și autoarea, titlul semnifică „mai 
ales întilnirea cu oameni a căror 
conștiință implică un fel nou de a 
gindi relațiile de muncă, de priete
nie, de familie, mod aflat intr-un 
neîndurător conflict cu ideile retro
grade despre viață". Cele dinții per
sonaje cu care facem cunoștință in 
această intilnire sint constructori a- 
parținînd la două generații. Fiii au 
preluat ștafeta și ștacheta unei ati
tudini exemplare față de muncă de 
la părinți (care au început prin a se 
cunoaște la Bumbești-Livezeni), dîn- 
du-și cu toții „intilnire" la „metrou" 
— realitate și simbol al unei impre
sionante realizări. Cu toții s-au 
cunoscut pe sine și reciproc, 
s-au afirmat. s-au autodepășit, 
s-au verificat în lumina acelorași 
idealuri mărețe, in procesul activi
tății — munca reprezentînd pentru 
fiecare in parte, deopotrivă, o valoa
re socială și una personală. Pentru 
marea lor majoritate, munca a fost o 
sursă de echilibru, de structurare, o 
sursă a conștiinței politice, a senti
mentului utilității sociale și un fer
ment al unor relații interumane ge
neroase. Un exemplu strălucit : ta
tăl, maistru, erou al muncii — al 
cărui sentiment de răspundere in 
profesie i-a dezvoltat combativita
tea, stimulind, ambiționind pe cei 
din jur : fiul or fiica și ginerele — 
prin adopțiune (cu toții ingineri 
constructori), a căror personalitate 
se afirmă plenar, nestingherit in 
procesele (și în folosul) progresului 
uman.

Pentru toți — atitudinea față de 
muncă se îmbină armonios cu soli
daritatea și echilibrul vieții de fami
lie, cu trăinicia sentimentelor de pri
etenie verificate „la greu".

Ceea ce îi angrenează în conflict 
pe eroii „întilnirii la metrou" este 
un nobil spirit justițiar — exprimat 
intr-un „proces" de restabilire a 
adevărului, legat de întimplări mai 
vechi. Un proces făcut unei însce

nări, un proces purificator — impor
tant nu numai in sine, ca un act de 
dreptate morală, ci și ca unul gene
rator de încredere in oameni — pen
tru cei tineri. Așadar : tema necesi
tății restabilirii adevărului.

Nu intîmplător, ca și intr-o cunos
cută lucrare a lui D.R. Popescu, „Pi
sica in noaptea Anului Nou", acțiu
nea piesei începe în momentul de 
răscruce a anilor, clnd înnoirea se 
asociază cu aspirația către fericire și 
progres moral.

Demersul restabilirii adevărului, 
susținut solidar de membrii a două 
generații (cea care „știe" și cea care 
„vrea să afle"), stă in cumpănă in a- 
ceastă piesă, cu o tentativă de a sur
prinde, intrind in adincul psihologii" 
lor. forind in „subteran" filoanele de 
zgură, rădăcinile răului. Sentimen
tul inferiorității, al mediocrității (ca 
dat înnăscut, ca recunoaștere publică) 
și probabil cel al propriei neputințe 
se dovedește a fi la capătul unei di
ficile demascări — l-a îndemnat mai 
demult pe Laurențiu Lovin să țea- 
să firele otrăvite ale unor acuze și 
grave suspiciuni în jurul unui 
prieten. Personajul este, cu alte cu
vinte. un fel de Salieri al timpurilor 
noastre. în fața unui fel de geniu 
tehnic, luminos și învestit de (cu) 
„grație" : talent, entuziasm, comuni
cativitate, simț al prieteniei și co
lectivității etc. Un personaj care 
vrea sâ-și depășească condiția nu 
perfecționîndu-se. ci distrugînd pe 
cei din jur, purtători ai valorii. Un 
personaj, aș zice, totuși, prea diabo
lic, prea monstruos ca să fie vero
simil și să aibă gradul necesar de 
generalitate umană sau, poate, insu
ficient adincit din interior (o dată 
cu fenomenologia răului pe care o 
ilustrează).

Epicul este o tentație permanentă 
a dramaturgului, dar tot atit de 
frecvente sint și excesele narative, 
ilustrative, fără suficientă susținere 
în substanța dramatică — așa cum 
se intimplă și aici. După cum 
insuficient stăpinit pare a fi și pla
nul reconstituirilor, evocărilor, țesut 
din recursul la un jurnal, amintiri 
directe — devenite povestire, recon
stituiri în direct cu ajutorul unor 
„făptași" care, toți, se căiesc și se 
„distanțează" — ceea ce dă senzația 
unei alte „inscenări" (e drept, teatra
le. e drept, cu sens schimbat) .

Spectacolul Teatrului „Bulandra", 
mai puțin „rama" muzicală — corp 
străin de atmosfera piesei și a 
teatrului în genere — se reco
mandă ca o montare îngrijită, ca 
o notabilă restituire teatrală a tex
tului. Regizorul Petre Popescu (sce
nografie : Victor Crețulescu) știe să 
îndrume actorii către o justă desci
frare a rolului și armonicilor lui, 
către o transfigurare convingătoare, 
emoționantă. Reținem astfel natura
lețea și unda de gravitate (calitate 
ce presupune deopotrivă o mare pro- 
fesionalitate) din jocul Icăi Matache, 
al lui Mihai Cafrița, al Mirelei Go- 
rea, Dan Damian, Ion Chelaru, Mi
hai Mereuță și Adrian Georgescu, 
originalitatea compoziției Violetei 
Andrei, simplitatea și sobrietatea 
transfigurării, justețea tonului și pa
tetismului reținut al Valeriei Ogă- 
șeanu și mai ales dramatismul crea
ției lui Ion Lemnaru. intr-o parti
tură dificilă.

Trecutul irumpe și în viața perso
najelor din „Un anotimp fără nume" 
de Sorana Coroamă Stanca, piesă 
ce reunește, astfel, fapte, ginduri și 
mentalități a trei generații și, prin 
ele, tot atitea momente ale istoriei.

In prim-plan sau poate mai exact 
în ordinea intrării in scenă — gene
rația de azi : Paula Ilarion. o fostă 
campioană, antrenor federal, care 
și-a centrat toate opțiunile pe a- 
l'irmarea profesională și care, des
părțită de tatăl fiicei ei. aspiră să-și 
împlinească viața in tovărășia băr
batului iubit ; acesta — un doctor 
lezat în orgoliul profesional, care 
trece printr-o și mai gravă criză le
gată de neîncrederea în sine ; o tină-

ră — fiica celei dinții, pină la un 
punct complexată de celebritatea 
mamei. în „starea de criză" imagi
nată de autoare, fiecare din cei trei 
eroi (prin sfaturile, exigențele, so
luțiile sale) iși pune opțiunile sub 
semnul întrebării. Care este prețul 
intim plătit pentru realizare — se 
întreabă cu deosebire adulții 7 Dar 
cel al voinței de autodepășire 7 Cit 
de justificată este o măsură de rup
tură radicală, cotitură profesională 
sau intimă 7 Cit ține ea de „lașitate" 
și cit, dimpotrivă, de o mai bună cu
noaștere de sine, de un efort de a 
reface drumul spre tine însuți 7

Este fără îndoială o temă deosebit 
de importantă — aceasta a autenti
cității ființei. După cum este deose
bit de interesant cum, nu o dată, 
prin situații expresive, prin imagini 
semnificative, prin replici frumoase 
autoarea surprinde manifestări ale 
acestei aspirații — aflată uneori in 
relație dramatică cu tendința spre 
depășirea limitelor, cu tensiunea 
spre performanță.

Se cuvine, de asemenea, remarcată 
îmbinarea acestei teme cu o alta, 
deosebit de generoasă : identitatea 
propriei ființe pare — pentru eroii 
piesei — a se face mai bine cunos
cută prin cercetarea rădăcinilor in
dividuale și colective. Actualizarea 
trecutului de (in) oglinzile memoriei 
eroilor contemporani izvorăște din- 
tr-o nevoie de clarificare ; dileme 
în actualitate aspiră a fi elucidate 
prin regăsirea trăsăturilor, tipurilor 
de reacție, voinței și aspirațiilor 
strămoșilor. Și astfel in scenă irump 
și devin chiar protagoniști părin
ții eroinei principale, cu povestea 
vieții lor atit de zbuciumată și dra
matică, exemplară prin noblețe și 
pasiune, prin patriotism.

Piesa creează totuși o senzație de 
exces epic insuficient susținut dra
matic (mai ales dacă ne gîndim la 
nevoia de clasificare a eroilor de 
azi), mulțimea temelor și motivelor 
ducind la o anume expediere a unora 
din ele. Și. in sfirșit : cui ii este a- 
tribuită funcția de rezoneur și adu
cător de lumină 7 Deducem că origi
nalitatea stridentă și cinismul tine
rei sint mai mult afișate. Nu dedu
cem insă și esența pe care o „as
cunde". Cu alte cuvinte, tentația (ia
răși frecventă) de a conferi eroilor 
tineri rolul de judecători ai părinți
lor lor și „zine bune" se cerea core
lată mai atent preocupării ca aceștia 
să întruchipeze, să argumenteze mai 
convingător virtutea lucidității au
tentice, valori umane.

Și de data aceasta (ca și în cazul 
piesei „Campionul", cealaltă premie
ră absolută a stagiunii), colectivul 
Teatrului Național din București a 
desfășurat o notabilă activitate de 
creație, textul beneficiind de o in
spirată transfigurare scenică (regia : 
Sanda Mânu). „Inspirația". în acest 
caz. a vizat gradarea tensiunilor, 
arta de a pendula intre două lumi 
și două planuri temporale — sub 
semnul unor idealuri, certitudini și 
dileme comune, ca și sub cel al co
municării afective și emoționale, ști
ința de a contribui la realismul psi
hologic și poezia meditativă a piesei 
— adîncind neliniștea eroilor, suge- 
rind complexitatea frămîntărilor lor 
sufletești și a conflictelor în care sînt 
angrenați. Calități vădite cu priso
sință în primul rind de. Adela Mărcu- 
lescu și Traian Stănescu. într-o formă 
(autenticitate, profunzime, „forță a 
prezentei scenice") care amintește 
de performanța din „Intre patru 
ochi", ca si de Victor Moldovan, cit 
și de studenții I.A.T.C. implicați în 
montare : Mircea Anca, Tatiana Con
stantin. Emilia Popescu.

Spectacolele de la- „Bulandra" și 
Național oferă noi argumente cu 
privire la „noutățile" dramaturgice 
ale stagiunii și atenția justificată pe 
care le-au acordat-o teatrele și pu
blicul.

Natalia STANCU

Din noile construcții ale municipiului Miercurea-Ciuc

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE:

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Liceul industrial nr. 1 din Buzău : aspect din laboratorul de fizică realizat prin autodotare
Foto : S. Cristian

La baza 
veniturilor — 
rezultatele 

efective 
ale muncii

La întreprinderea 
de mașini agricole 
„Semănătoarea" din 
București, se relata 
intr-o scrisoare primi
tă la redacție, există 
un colectiv bun. for
mat din oameni har
nici. care prețuiesc 
munca. lucrind cu 
multă răspundere. Iată 
însă că. in discordan
tă cu acest climat să
nătos. formația lăcătu
șului Vasile Marin 
din secția montaj, con
dusă de ing. Constan
tin Crăsnaru. prin 
modificarea tehnolo
giei și a bonurilor de 
manoperă, și-a asigu
rat venituri cu mult 
peste ce i se cuvenea 
pentru munca pres
tată.

Din verificările e- 
feciuate de Comitetul 
de partid al sectoru
lui 6, căruia redacția 
i-a trimis spre solu
ționare sesizarea, re
iese că faptele semna
late corespund realită
ții. S-a constatat că, 
intr-adevăr, din negli
jenta șefului secției 
montaj, ing. C. Crăs
naru. si a unor maiș
tri și tehnicieni, pre
cum și datorită lipsei 
de control din partea 
colectivului proiecta- 
re-tehnologie, forma
ția de lucru respecti
vă a fost pontată cu 
un volum de manope
ră mai mare decit cea 
reală în valoare de 
peste 150 000 lei.

Concluziile rezultate 
cu prilejul rezolvării 
sesizării au fost ana
lizate in ședința co
mună a comitetului de 
partid și consiliului 
oamenilor muncii, sta- 
bilindu-se și aplicin- 
du-se măsurile cores
punzătoare : recupe
rarea în întregime de 
la formația de lucru 
menționată a sumei 
încasate in plus ; re
trogradarea din func
ție pe trei luni a șe
fului secției, ing. C. 
Crăsnaru ; sancționa
rea disciplinară a ing. 
V. Șerb și a proiec
tantului Gh. Popescu ; 
trecerea in producție 
a Ioanei Alecu, plani
ficator, și a lui Con
stantin Stingă, con
trolor. De asemenea, 
au fost adoptate și 
alte măsuri tehnico-

organizatorice pentru 
întărirea ordinii și 
disciplinei in această 
secție, respectarea cu 
strictețe a tehnologi
ilor de fabricație și 
montaj, îmbunătățirea 
evidențelor si întări
rea controlului pre
ventiv.

Afirmațiile 
din sesizare — 

infirmate 
de realitate

într-o scrisoare a- 
dresată nu demult 
ziarului. loan Marian 
din Băile Felix, jude
țul Bihor, afirma că a 
fost persecutat de 
conducerea Centralei 
de hoteluri și restau
rante (C.H.R.) — Fe
lix. unde era încadrat 
ca lăcătuș mecanic, că 
pe nedrept i s-ar fi 
desfăcut contractul de 
muncă.

Sesizarea a fost ve
rificată la fata locului 
de un colectiv de ac
tiviști și specialiști 
alcătuit de Consiliul 
județean al sindicate
lor Bihor. In răspun
sul trimis redacției se 
menționează că in. 
urma analizării docu
mentelor existente la 
C.H.R. — Felix, a dis
cuțiilor purtate cu 
oameni ai muncii și 
cu cadre din conduce
rea unității, precum și 
cu semnatarul scriso
rii a reieșit că afir
mațiile acestuia sint 
neintemeiate. fiind in
firmate de realitate. 
S-a constatat că I.M., 
lăcătuș mecanic la 
hotelul „Belvedere", a 
săvîrșit repetate aba
teri disciplinare (pă
răsirea nejustificată a 
locului de muncă, 
transporturi ilegale cu 
mașina personală în 
timpul programului de 
lucru. neexecutarea 
sarcinilor primite din 
partea șefilor ierarhici 
etc.) pentru care a 
•fost sancționat. în 
luna martie a.c., cu 
ocazia unui control 
făcut de conducerea 
unității, din nou I.M. 
nu a fost găsit la lo
cul de muncă. Ca ur
mare a acestui act de 
indisciplină s-a hotă- 
rit sancționarea sa și 
mutarea în aceeași 
funcție, cu aceeași re
tribuție la centrala 
termică „Sinmartin", 
tot din cadrul C.H.R. 
— Felix. Cel in cauză 
nu s-a conformat insă 
acestei hotăriri și a 
refuzat să se prezinte

la noul loc de muncă, 
absentind nemotivat. 
In această situație, 
comportarea și activi
tatea lui I.M. au fost 
puse în discuția adu
nării generale a oa
menilor muncii, care, 
analizindu-i faptele, a 
hotărit inlăturarea sa 
din colectiv, desfăcîn- 
du-i-se contractul de 
muncă în conformita
te cu prevederile Le
gii nr. 5/1978.

Așadar, faptele a- 
testă că nu este vorba 
de nici un fel de per
secuție. că s-a proce
dat corect, in confor
mitate cu realitatea si 
cu normele legale, că 
obiecțiile lui I.M. sint 
întru totul neinteme
iate.

Neregulile 
au fost 

înlăturate
La cooperativa agri

colă de producție Pot- 
logeni din comuna Tia 
Mare, județul Olt. se 
sesiza intr-o scrisoare 
trimisă redacției de 
Iosif Mulțescu din a- 
ceastă localitate, s-au 
petrecut în ultimii ani 
unele nereguli pe care 
le-a mai semnalat fo
rurilor locale, dar nu 
s-au luat măsuri pen
tru inlăturarea lor.

în urma verificări
lor efectuate la fata

locului de Comitetul 
județean Olt al P.C.R., 
în prezenta semnata
rului scrisorii, a re
zultat că. intr-adevăr, 
la C.A.P. Potlogeni au 
existat unele nere
guli : s-au înregistrat 
mortalități în rindul 
animalelor și sacrifi
cări din necesitate, cei 
vinovați nefiind trași 
la răspundere, s-au 
preluat de la unii 
membri cooperatori 
viței fără să se mai a- 
chite contravaloarea 
lor conform înțelege
rii etc. Fată de con
statările făcute, se a- 
rată in adresa de răs
puns. s-a hotărit să se 
plătească vițeii pre- 
luați de la membrii 
cooperatori si să se 
recupereze contrava
loarea animalelor 
moarte si sacrificate 
de la președintele co
operativei. inginerul - 
șef, contabilul-șef. șe
ful fermei și econo
mistul acesteia. De a- 
semenea, s-a propus 
adunării generale a 
membrilor cooperatori, 
ș.i aceasta a aprobat, 
schimbarea din func
ția de președinte al 
C.A.P. a lui Longhin 
Truică. Au fost adop
tate și alte măsuri 
pentru mai buna or
ganizare a muncii în 
cooperativă. pentru 
întărirea ordinii și 
disciplinei.

La semnalele cititorilor
• Pentru îmbunătățirea activității de urmă

rire și evidentă a tuturor lucrărilor executate 
în cadrul Întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă. ne-a răspuns Comitetul 
executiv al Consiliului popular al județului 
Brăila, s-a stabilit să se intocmească documen
tațiile necesare pentru fiecare lutrare, care să 
fie aprobate de conducerea unității și vizate 
pentru controlul preventiv de contabilul-șef. 
In vederea întăririi disciplinei și diminuării 
abaterilor, organizația de partid din întreprin
dere va desfășura o muncă politico-educativă 
mai susținută.
• Constatind întemeiată sesizarea adresată 

„Scinteii" de Emilian Costescu și Nicolae Călin 
din București, conducerea întreprinderii „Nu
fărul" a hotărit sancționarea disciplinară a ges
tionarelor Elena Suțan și Vasillca Costache de 
la centrul nr. 30. Mulțumind pentru sprijinul 
acordat prin intermediu! sesizării. în finalul 
răspunsului se dau asigurări privind buna ca
litate a serviciilor prestate de această Între
prindere.
• Pornindu-se de la sesizarea primită din 

partea ziarului — se precizează in răspunsul 
Comitetului județean Cluj al P.C.K. — s-a ana
lizat activitatea de ansamblu desfășurată de 
Cornelia Bojor. secretar al Comitetului comunal 
de parțid Cițcău și primar al comunei. Pentru 
necuprinderea sarcinilor ce revin localității din 
planul in profil teritorial, secretariatul comi
tetului județean de partid a hotărit schimbarea 
acesteia din funcție.

Gheorqhe PÂRVAN

Mai auzi, uneori, chiar printre 
profesori cu vechime și ex
periență. afirmații de genul : 

„Ce clasă imposibilă ! Nu învață 
nimic 1 Nu știu - cum i-aș putea 
convinge să-și facă temele, să pu
nă mina pe carte 1“ Accente de 
„furie" profesională, cind nu sint 
numai ridicări nepăsătoare din 
umeri... E drept, rare ori rostite 
la capătul unui efort care nu a 
fost răsplătit cu satisfacția umană 
pe măsură, ele ascund insă o ati
tudine. E foarte încetățenită ideea 
că dacă nu inveți temeinic acasă 
e mai puțin probabil să-ți apropii 
reușita școlară. Și nu s-ar putea 
spune, desigur, că e un neadevăr. 
Studiul individual se află la baza 
pregătirii oricăruia dintre noi, nu 
numai la virsta școlarității. Totuși, 
e Îndreptățit cadrul didactic să 
recunoască înfringerea profesio
nală 7 Nu se ascunde, oare, re
cunoașterea unui insucces in a- 
semenea atitudine 7 Mai exact, 
poți spune întotdeauna că ai epui
zat toate mijloacele pedagogice de 
a-ți mobiliza elevii 7 Nu cumva 
se manifestă aici și puțină co
moditate, rutină, un dram de indi
ferență 7 Fără elasticitate, profe
siunea de dascăl ar fi un nonsens. 
Ea e meseria permanentei adaptări 
și autodepășiri. îmi amintesc vor
bele unui meticulos profesor de 
pedagogie — un joc de cuvinte 
plin de subînțelesuri, prin care iși 
avertiza studenții asupra celui mai 
de seamă pericol dintr-o carieră 
didactică : „rutină, rugină, ruină..."

Nu o dată, pentru cei care soco
tesc că vinovat in cazuri de In
succes pedagogic este in exclusivi

O lecție și mai multe învățăminte
tate elevul, munca la catedră a 
încetat să mai fie sinonimă cu 
prospețimea căutării, cu mobilita
tea, cu lucrul diferențiat și nuan
țat, dacă va fi fost vreodată... în 
asemenea cazuri se uită, in primul 
rind. că profesorul evoluează zilnic 
în fața unui grup de personalități 
in formare, care nu sint identice, 
intre care diferențele sint uneori 
considerabile — și nu in fața unei 
clase omogene de indivizi. Se des
fășoară. altfel spus, o muncă ruti
nieră. se face astăzi întocmai ce 
s-a făcut și ieri. Suficient, cred 
cei in cauză. Un cuvint care nu 
poate, în nici un caz, sta in preaj
ma noțiunii de profesor.

Didactica modernă a răspuns, 
teoretic și practic, cu soluții, mij
loace, procedee care pot învinge 
aproape toate cazurile’ de inerție. 
Aceasta tocmai pentru că s-a i-e- 
gindit raportul tradițional dintre 
profesor și elev. Ultimul nu mai e 
doar asistent la un proces de cu
noaștere desfășurat, oricit de scli
pitor, in fata sa. El e participant 
activ la acesta, e pus in situația 
de a descoperi un adevăr, o struc
tură cognitivă, de a o asimila prin 
experiență proprie, desigur diri
jată de profesor. Lecția modernă, 
activă nu se reduce doar la trans
mitere de informații, lăsind aproa
pe totul pe seama capacității de 
asimilare a elevului, tratat ca 
„spectator" al unui exercițiu di
dactic. Ea este — trebuie să fie — 
mai ales o formă de învățare în 
clasă, un mod eficient de asimi

lare și verificare a cunoștințelor ce 
vor fi aprofundate ulterior, acasă. 
Or. aprofundarea de către elev nu 
este posibilă, sau este mult mai 
dificil de realizat, fără premisele 
înțelegerii oferite prin predarea la 
clasă. Aceasta cu atit mai mult 
in situații de supraaglomera
re. destul de frecvente în 
școala contemporană. pusă să 
răspundă asaltului informațional 
din toate domeniile vieții actuale. 
Ni s-a părut, de aceea, deosebit de 
relevantă acțiunea metodică a In
spectoratului școlar al municipiu
lui București, finalizată recent. O 
preocupare metodică începută sis
tematic. după cum ne spunea prof, 
dr. Ioan Negreț, inspector școlar, 
în urmă cu doi ani și care a antre
nat un colectiv de cadre didactice 
din toate sectoarele Capitalei. Re
zultatele acestui studiu experimen
tal privind învățarea eficientă in 
clasă au fost probate printr-un 
șir de lecții demonstrative? organi
zate la Liceul industrial nr. 1, de 
pe lingă întreprinderea de mașini 
grele (sectorul 4).

O dimineață obișnuită, cu ore de 
curs obișnuite, la clase nici mai' 
bune, nici mai rele decit in mod 
obișnuit. Elevi ai unui liceu cu 
profil de mecanică și electroteh
nică, tineri care învață o meserie 
tehnică și se vor integra — cei 
mai multi — in marea uzină bucu- 
reșteană. Un liceu industrial, la 
marginea orașului, un liceu cu o 
bază materială deosebită și. mai 
ales, din cite ne-am putut da sea

ma, cu profesori deosebiți. Desfă- 
șurindu-se simultan, fără a per
turba orarul școlii, a trebuit să 
alegem : am intrat deci la o oră de 
literatura română Ia clasa a X-a 
M9, aminind curiozitatea unei 
lecții de învățare în clasă la ma
tematică. fizică, chimie, biologie 
ori la o disciplină tehnologică.

In cabinetul de limba română, 
atmosfera lecției noi este schițată 
prin cîteva elemente de material 
didactic : ediții din poezia lui La- 
biș, cărți de critică, un fotomontaj 
semnificativ așezat intr-un colt al 
tablei. Pe fiecare masă, pentru fie
care elev, mape utile cu noțiuni de 
teorie literară, istorie literară, lu
crurile de imediată întrebuințare 
la o oră de literatură. Profesoara 
Speranța Mironescu predă Moar- 
iea căprioarei de Nicolae Labiș, 
pentru care in programă e pre
văzută o singură oră. După lectura, 
pe disc, a poeziei, elevilor li se co
munică scopul lecției : stabilirea 
ideii poetice fundamentale si înca
drarea textului într-o speeie lite
rară. Moment absolut necesar unui 
proces de învățare conștientă. O- 
biectivul didactic nu trebuie să ră- 
mină un „secret" al profesorului ; 
anunțat de la bun început, el mo
bilizează. face delimitările nece
sare. Focalizează atenția, îndreap
tă privirea celui aflat in fata unei 
experiențe de cunoaștere. Pe par
cursul întregii ore. in mod echili
brat, elevii lucrează efectiv sub în
drumarea profesoarei, care le vor
bește cu însuflețire și sensibilitate.

Pentru început, ei întocmesc, vre
me de cinci minute, fisa biografică 
a lui Labiș, servindu-se de ma
nual: viată, activitate literară, tră
sături ale universului liric. Intre 
timp, un elev scrie pe tablă ex
plicația cuvintului „plachetă", nou. 
poate, pentru unii colegi ai săi. 
care il intilnesc cu această ocazie. 
Scurtul moment de verificare, viu. 
alert, punctează aspectele esen
țiale. Se explică, făcind apel la 
cunoștințele elevilor, noțiunea de 
„temperament romantic", reținută 
ca definitorie pentru creația auto
rului. Cițiva elevi dau apoi exem
ple de opere literare în care apare 
tema vînătorii. făcind scurte ca
racterizări. Cadrul necesar pentru 
analiza poeziei a fost creat. Sint 
acum indicate momentele princi
pale ale textului — sesizate in 
urma lecturii — generind tot atî- 
tea motive și simboluri : seceta, 
pinda. sosirea căprioarei, moartea 
căprioarei. O elevă intervine cu 
obiecția — acceptată — că ultima 
parte a poeziei cuprinde de fapt 
două secvențe distincte: scena uci
derii și efectele morții căprioarei 
în sufletul copilului — meditația 
lirică. Clasa e împărțită în cinci 
grupe, fiecăreia repartizindu-i-se 
o secțiune a textului poetic pen
tru a-i releva conținutul și moda
litățile artistice. Această „disecție" 
analitică e făcută, observăm, in 
termeni exacți, științifici, fără a 
îneca valențele sensibile ale poe
ziei. Deși nu sint la un liceu de 
profil, deși nu au, poate, înclinații

speciale pentru literatură, elevii 
parcurg cu dezinvoltură spațiul fic
țiunii, cu mijloace analitice de ți
nută, pentru virsta lor. După ci- 
teva minute de lucru individual, 
analiza e reluată, toți notindu-și 
concluziile, grupele împărtășln- 
du-și „descoperirile". Tehnica în
vățării prin descoperire e aplicată, 
intr-adevăr, cu eficiență pedagogi
că. Rezultatele se văd imediat. 
Conduși cu abilitate de profesoară, 
elevii „descifrează" și interpre
tează rețeaua de figuri poetice, 
motive, semnificații ; încadrează 
apoi cu siguranță textul — poem 
al inocenței distruse, „poveste" a 
simbolului pierdut în imprejurări 
dramatice, a maturizării prin su
ferință ; poem al luptei pentru 
existență, care presupune sacrifi
ciu, jertfă. Ultimele minute ale 
lecției sînt folosite pentru un test 
de evaluare. Cerințele sintetizează, 
de fapt, demersul didactic. După 
șase minute, pe micul ecran de pe 
tablă sînt proiectate imagini cu 
răspunsurile exacte și grila corectă 
a aprecierii. Elevii o aplică și co
munică rezultatele. Majoritatea 
obțin punctajul maxim. Pentru ora 
următoare au de pregătit, acasă, 
comentariul poeziei Moartea căpri
oarei.

Un experiment — doar un expe
riment 7 Fără îndoială că nu : de
monstrația că timpul orei de curs, 
organizat impecabil, reprezintă un 
moment de învățare efectivă și-a 
epuizat în mod creator argumen
tele. Sună pretențios 7 Pentru cei 
care iubesc excesiv linia de plu
tire a mediocrității, probabil că da.

Costin TUCHILA
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înfățișăm cititorilor In cuprimul rubricii 
de astăzi clteva dintre cele mai recente 
rezultate ale cercetărilor arheologice intre- 
prinse sub egida Muzeului de istorie al 
Republicii Socialiste România, precum și o 
serie de bunuri și valori intrate de curind 
in patrimoniul acestui muzeu — tot atitea 
noi contribuții la mai buna cunoaștere a 
trecutului național, a civilizației făurite de 
inaintași.

• DIN EPOCA BRONZULUI. 
SUIND NECONTENIT PE FIRUL 
VREMII. Periegheze și săpături arheo
logice întreprinse în anul trecut în 
colaborare cu Muzeul județean de is
torie 
trîna, Lia Bătrina, 
Costachi Buzdugan, 
nescu, Dragomir Popovici, 
hani) pe valea Buzăului, în sectorul Ne- 
hoiaș — Pătirlagele. au scos la iveală un 
bogat inventar, atestînd prezența unor co
munități umane din epoca bronzului și 
pină in perioada feudală. Din epoca bron
zului, cea mai bine reprezentată este bine
cunoscuta cultură Monteoru (morminte de 
incinerație care par a indica existența unei 
necropole — la Mlăjet, vase ceramice — Ia 
Nehoiu. Valea Lupului și Sibiciu de Sus). 
Descoperite în imediata apropiere a albiei 
Buzăului, aceste vestigii indică popularea 
cu precădere in acea epocă a teraselor 
înalte ale riului. Deosebit de interesant 
este faptul că toate oele trei sectoare mai 
intens ceroetate în zonă în cursul anului 
trecut au dat la iveală tot atitea așezări 
geto-dacice (începîri'd cu veacul al VI-lea 
i.e.n. și pină in veacul I e.n.). fiecare do
vedind o locuire de durată și intensitate 
(Mlăjet — Lunca Topilei. Valea Lupului, 
Sibiciul de Sus). Sint, de altfel, indicii 
care par a sugera existența unei a patra 
așezări geto-dacice. nedepistată însă ca 
perimetru. Săpăturile de anul trecut au 
dus la identificarea unor locuiri din seco
lul al IV-lea (la Valea Lupului), secolele 
VI—VII (la Sibiciul de Sus și Valea Lupu
lui), secolele VIII—XI (la Valea Lupului), 
secolul al XII-lea (la Mlăjet). O stră
veche vatră de istorie românească iși re
levă astfel rădăcinile adinei in trecut.

anul trecut 
Muzeul județean 

Buzău_(Valeriu Leahu, Adrian Bă- 
Alexandra Bolomey, 
Marius Constanti- 

George Tro-

• VIATA IN ORAȘUL NATAL 
AL LUI MIHAI VITEAZUL. 12 
ani, un colectiv de arheologi de la Muzeul 
național de istorie și Muzeul județean Ia
lomița — condus de dr. Lucian Chițescu — 
efectuează cercetări la Piua Pietrei (co
muna Giurgeni. județul Ialomița), unde în 
veacurile XV—XVIII s-a aflat un oraș, 
celebru mai ales prin faptul că aici s-a 
născut domnitorul intîiei noastre Uniri, 
Mihai Viteazul. Investigațiile de specialita
te au furnizat, an după an. prețioase in
formații privitoare la activitatea comercia
lă și meșteșugărească a locuitorilor orașu
lui. la înfățișarea și dotarea edilitar-gos- 
podărească, la sistemul de construire a lo
cuințelor etc. Cercetările au atestat că lo
cuitorii așezării urbane de la Gura Ialo- 
miței practicau intens și agricultura. In 
campania arheologică a anului trecut. în 
Cuprinsul unei locuințe orășenești de la 
.sfirșitul veacului al XVI-lea au fost des
coperite două vase de lut (un ulcior si o 
cană cu toartă), pline cu cereale și legu
me carbonizate. Expertizele de specialita
te arată că era vorba — în proporții di
ferite — de trei soiuri de griu (Triticum 
aestivum, Triticum aestivo-compactum și 
Triticum durum), de unul de orz, de un 
altul de mazăre și de un soi de linte. Des
coperirea aruncă lumină asupra soiurilor 
de cereale și legume cultivate in epocă, a 
ponderii fiecăruia dintre ele 
producției agricole din zonă.

in structura

ROMANII 
SECOLELE

• ȘTIRI DESPRE 
MARAMUREȘENI ÎN 
XVII-XIX. De curind, colecțiile muzeu
lui s-au îmbogățit cu un set de 13 mărturii 
documentare din secolele XVII—XIX care 
au aparținut familiei prof. Ion Bârlea, pa
sionat cercetător al istoriei, folclorului și 
etnografiei Maramureșului, culegător harnic 
al unor documente care atestă vechimea 
și continuitatea proprietății românești în 
această vatră de îndelungată dăinuire și 
spiritualitate românească. Cel mai vechi 
dintre documente este datat iunie 1685 și 
este un raport care înregistra declarațiile 
nobilului român Dănilă Duma din satul 
I'za privind domeniile sale. Sînt amintiți 
și alți nobili români locali, printre care 
Dimitrie Faur. Andrei Gruneț, Găvruș 
Sava. Două dintre sursele documentare 
furnizează date despre doi elevi români 
maramureșeni. Astfel, un -document din 
1777 amintește că Andrei Popovici, fiul lui 
Francisc Popovici a fost admis ca „alumn" 
(elev intern) la colegiul din Cașovia (azi 
Kosice, in R.S. Cehoslovacă), iar un altul 
din 1804 reprezintă certificatul de absol
vire a gimnaziului din Sighet de către 
Teodor Urda ’din Leurdina, fiul lui Ion 
Auricola aurarul.

exis- 
după

• TRADIȚII AVIATICE ROMÂ
NEȘTI. Bogatului fond documentar refe
ritor la tradițiile aviației românești 
tent la muzeu i s-au adăugat reoent,
cum ne comunică muzeograful principal 
Gheorghe Tomescu, citeva piese amintind de 
o serie de succese în întreceri aviatice in
ternaționale din perioada interbelică. Este 
vorba despre două cupe obținute de avia
torul Gogu Ștefănescu in anul 1928 in
tr-un concurs organizat pe aeroportul 
Băneasa și într-o întrecere, organizată sub 
egida Micii înțelegeri, pe ruta Praga — 
Cracovia — Varșovia — Lvov — București 
Belgrad — Zagreb — Brno — Praga — în
treceri la care marele aviator român a 
ieșit învingător. Este vorba apoi despre un 
ceas de mină, de aur. avind gravat pe spa
te cuvintul „Atatiirk" ; ceasul fiindu-i ofe
rit aceluiași aviator la Ankara. în septem
brie 1935, în cadrul unui concurs aviatic 
organizat sub patronajul președintelui Re
publicii Turcia. O altă cupă de cristal a 
fost obținută de familia de aviatori Va
leria și Gheorghe Ionescu la un concurs 
al Micii înțelegeri din anul 1938, concurs 
la care au luat parte 40 de echipaje ce 
au trebuit să străbată circa 4 000 de kilo
metri pe ruta Praga — Kosioe — Cluj ,— 
București- — Belgrad — Arad — Cluj — 
Praga. Izbinzi românești ce-au jalonat 
lungul drum prin vreme al aripilor româ
nești. reprezentînd tot atitea valoroase 
contribuții la progresul și dezvoltarea avia
ției mondiale.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la adunarea festivă organizată cu prilejul

Primul-ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
va face o vizită oficială în Republica Arabă Egipt

Zilei grănicerilor Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua, 
in prima decadă a lunii iulie 1987,

o vizită oficială în Republica Arabă 
Egipt, la invitația primului-ministru 
al acestei țări. Atef Mohamed Na
guib Sedki.

Gamenl^apte, semnificații

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al forțelor armate,

La aniversarea Zilei grănicerilor Republicii Socialiste România, stră- 
juitorii frontierelor patriei dau expresie sentimentelor lor de profundă stimă, 
nemărginită dragoste, inaltâ prețuire și fierbinte recunoștință pe care Ic 
nutresc fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucitul conducător al partidului și statului nostru, 
marele erou al neamului, genialul strateg și ctitor al României socialiste 
moderne, Înflăcărat patriot și revoluționar, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, proeminentă personalitate a con
temporaneității, neobosit luptător pentru realizarea idealurilor de pace, 
destindere, dezarmare, colaborare și cooperare intre toate statele lumii.

Asemenea întregului popor, tuturor militarilor armatei noastre, grăni
cerii tării, mindri că trăiesc și muncesc in epoca de aur a celor mai 
grandioase înfăptuiri din istoria multimilenară a patriei, glorioasă perioadă 
de timp eroic inaugurată de Congresul al IX-lea, care poartă strălucita 
denumire de „Epoca Nicolae Ceaușescu", intimpinind cu noi și însemnate 
succese Conferința Națională a partidului și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii, vă aduc, mult stimate și iubite tovarășe Nicolaie Ceaușescu, un 
fierbinte omagiu pentru prodigioasa activitate ce o desfășurati in scopul 
înfloririi multilaterale și ridicării României pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste și comuniste, întăririi capacității sale de apărare, a 
independentei și suveranității, afirmării tot mai puternice și sporirii fără 
precedent a prestigiului ei pe plan mondial.

Cu prilejul zilei lor, grănicerii tării exprimă, de asemenea, cele mai 
alese și respectuoase sentimente de cinstire tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru contribuția de remarcabilă insemnătate 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și sta
tului, pentru aportul deosebit la dezvoltarea științei, tehnicii, invătămîn- 
tului și culturii, a societății românești.

însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viată, 
ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii în termen, întregul per
sonal al trupelor de grăniceri acționează cu fermitate și spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lca 
al partidului, aplicarea fermă, în toate împrejurările, a principiilor și ce
rințelor doctrinei militare naționale al cărei strălucit fondator sinteti dum
neavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a mobiliza
toarelor indicații și sarcini rezultate din cuvîntarea pe care ati rostit-o la 
recenta plenară comună a Consiliului National aF Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a prevederilor 
Directivei comandantului suprem pentru realizarea unei calități noi, supe
rioare in pregătirea de luptă, politică și de specialitate, pentru îndeplinirea 
exemplară a misiunilor de pază și apărare a frontierei de stat.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că grănicerii 
tării, făeîndu-și datoria sub faldurile gloriosului drapel tricolor la înalta 
școală de pregătire politico-educativă și culturală a armatei, vor întări 
necontenit capacitatea combativă a marilor unități și unităților, fiind 
gata, în orice moment, ca Ia chemarea patriei și a partidului, la ordinul 
dumneavoastră să apere, împreună cu toti ostașii, cu întregul popor, mă
sele cuceriri revoluționare ale națiunii, independenta, suveranitatea și 

.ntegritatea teritorială ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

VOCAȚIA CONSTRUCȚIEI

★

Cu prilejul Zilei grănicerilor Re
publicii Socialiste România, in unită
țile și subunitățile de grăniceri s-au 
desfășurat multiple activități poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
in scopul mobilizării tuturor milita
rilor la transpunerea în fapte a te
zelor. ideilor și orientărilor rezul
tate din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, la convocarea-bilanț a ac
tivului de bază de comandă și de 
partid din armată, a prevederilor 
Directivei comandantului suprem, în 
scopul îndeplinirii integrale și la

PLĂNUI - ÎNDEPLINIT
(Urmare din pag. I)

cantitate de materiale refolosibile 
să nu fie incă valorificate superior 
sau, pur și simplu, să fie aruncate 
la intimpiare. Calcule arată că 
este mult mai economic să se pro
ducă o tonă de oțel din fier vechi 
decit din materii prime noi. Ade
văr valabil și în cazul maselor 
plastice, al sticlei, hirtiei si mul
tor altor materiale. Deci, cu atit 
mai mult este necesar ca sarcinile 
stabilite in acest domeniu să fie 
considerate ca minime și să se ac
ționeze cu hotărîre in toate între
prinderile, in toate unitățile eco- 
nomico-sociale. de către toate or
ganismele democrației noastre so
cialiste, ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, sindicatele, 
tineretul, organizațiile de femei, 
școlile ș.a. pentru recuperarea și 
valorificarea unor cantități tot mai 
mari de materii prime și mate
riale refolosibile.

După cum a subliniat secretarul 
general al partidului, deosebit de 
important este ca în întreaga eco
nomie să se accentueze factorii ca
litativi, intensivi de dezvoltare. 
Ampla acțiune de perfecționare a 
organizării și modernizare a pro
ceselor de producție, care se des
fășoară in această perioadă în toa
te sectoarele de activitate, trebuie 
să asigure creșterea mai puterni
că a productivității muncii, redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, Iaiă 
de ce este necesar să se ia măsuri 
ferme pentru ca a-tît în acest an, 
cit și în anul viitor să se înfăptu
iască in totalitate programele de 
modernizare elaborate. Tendința 
manifestată în unele sectoare Je 
a se amina materializarea acestor 
programe nu poate fi decit păgubi
toare și trebuie combătută cu toa
tă hotărîrea ! Anul 1988, așa cum 
a precizat secretarul general al 
partidului, trebuie să fie anul ho- 
tărîtor pentru infăptuirea progra
melor de modernizare a procese
lor tehnologice, a întregii activități.

De bună seamă, îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a 
planului pe acest an constituie o 
bază trainică pentru trecerea la 
înfăptuirea sarcinilor economice 
din anul 1988. După cum s-a re
liefat la plenara comună a Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Socia
le, planul pe anul viitor, dezbă
tut larg cu toate organisme
le democratice de conducere

cinema
• Cuibul de viespi: EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15
13.30; 15,45; 18; 20. VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
| O zi la București: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirița: (COTROCENI) ■— 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Pistruiatul : (I—II) : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18. COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,30; 19
• Pistruiatul III: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
• Pădurea din U. Minh: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20

*
nivelul noii calități, superioare. a 
planului pregătirii de luptă și politi
ce. executării ireproșabile a misiu
nilor de pază și apărare a frontierei 
de stat a Republicii Socialiste 
România.

In ziua de 25 iunie. Comandamen
tul trupelor de grăniceri a organi
zat o adunare festivă consacrată 
evenimentului.

într-o atmosferă de vibrantă anga
jare și însuflețire patriotică, partici
panții la adunare au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate.

LA TOTI INDICATORII!
economico-socială, s-a elaborat în 
deplină concordanță cu planul na
țional unic de dezvoltare pe ac
tualul cincinal și asigură realiza
rea obiectivului strategic de tre
cere a țârii noastre la un nou sta
diu de dezvoltare, acela de țară 
socialistă mediu dezvoltată. Prin 
întregul lui oonținut, planul pe a- 
nul viitor — care urmează să fie 
dezbătut in adunările generale ale 
oamenilor muncii — pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă a întregii economii națio
nale, pe laturile calitative, de efi
ciență ale activității economice. 
Modul în care a fost elaborat se 
înscrie în ansamblul măsurilor lua
te de conducerea partidului pentru 
perfecționarea in continuare a pla
nificării și conducerii întregii ac
tivități economico-sociale. După 
cum a precizat secretarul general 
al partidului, s-a trecut ferm la 
aplicarea în viață a prevederilor 
legii privind întocmirea planurilor 
pe centrale, ca unități de bază ale 
economiei naționale. Totodată, s-a 
stabilit să crească rolul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, și mai cu seamă al 
Biroului său Executiv atit în în
tocmirea planului, cît și în urmă
rirea realizării lui.

Toate aceste perfecționări aduse 
In mod constant de conducerea 
partidului, din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in activitatea 
de planificare și conducere a în
tregii activități economico-sociale, 
măsurile stabilite de plenara co
mună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale asigură condițiile nece
sare pentru îndeplinirea ritmică, 
exemplară a planului la toți indi
catorii. Acum este necesar — așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului — să se treacă de la 
vorbe la fapte, la activitatea prac
tică. Datoria organelor și organi
zațiilor de partid este să asigure 
traducerea in viață a hotăririlor a- 
doptate, să mobilizeze toate forțe
le umane și resursele materiale 
pentru a realiza în cele mai bune 
condiții planul pe acest an, pentru 
a întîmpina Conferința Națională 
a partidului cu noi și prestigioase 
fapte de muncă, astfel incit să se 
asigure dezvoltarea necontenită a 
economiei naționale, creșterea mai 
puternică a venitului național și, 
pe această bază, ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
întregului popor.

O Fiii marii ursoaice: DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19,15
• Medalion John Wayne: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19.30
• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15.45; 19,15
• Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,30; 14,15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele: FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21. GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, la grădină •— 20,30
• Șatra: BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 
11,30; 13,30
• Călătorie tntr-un automobil vechi:
BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30;
19.30
e Rocky Iî ARTA (213186) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădină —
20.30

închiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale■

In temeiul Regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Națio
nale. Biroul Marii Adunări Naționale

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă pe primele cinci luni care au trecut din acest an de către colec
tive fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, con
strucții, transporturi, din domeniul prestărilor de servicii, precum »i 
din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit In 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organi
zare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii mai pe primele locuri se 
situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Suceava, cu 758,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Botoșani, cu 617,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 576,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 707,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări-geologice Ol
tenia — Craiova, cu 592,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 531 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 682,7 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 588,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA 
— SUBRAMURA PRODUSE 

ANORGANICE, ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești — București, cu 647,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimi
că Turda, județul Cluj, cu 526,5 
puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
963 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu
307.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI 
Locul I : întreprinderea de încăl

țăminte „Montana" Cîmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, cu
492.5 puncte.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte ..Progresul" Bucu
rești, cu 200 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele și Încălțăminte ..Flacăra Ro
șie" București, cu 127.5 nuncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI. AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești, cu 1 031,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de vi- 
nificație si produse spirtoase Dră- 
gășani, județul Vîlcea, cu 810 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 627.7 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT 
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 389,3 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Recaș. județul Timiș, cu 
1 296.3 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Rîmnicu Vîlcea, cu 
970,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locul I : Administrația fluvială 

a Dunării de Jos, Galați, cu 801,3 
puncte.

Locul II : Compania TAROM 
București, cu 412.2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea, cu 211.5 puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 iunie, ora 20 — 29 iunie, 
ora 20. în țară: tn prima parte a in
tervalului, vremea va fi caldă, pre
dominant frumoasă în regiunile sudi
ce și schimbătoare în rest. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în regiu
nile nordice, unde, pe alocuri, vor că
dea ploi și averse însoțite și de des
cărcări electrice. In rest, averse izo
late după-amiaza. în a doua parte a 
intervalului, instabilitatea atmosferică 
se va accentua șl temperatura aerului

• Omagiu romanței — Ioana Radu:
ARTA (21 31 86) — 20
• Haiducii lui Șaptecai: PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19

teatre 

a hotărît Închiderea lucrărilor se
siunii a cincea a celei de-a noua le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE 
Locul I : întreprinderea de 

transporturi auto București — Mi
nisterul Industriei de Utilaj Greu 
— cu 772,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de apro
vizionare. desfacere șl transport 
pentru industria chimică — Minis
terul Industriei Chimice — cu 681,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto produse petroliere 
PECO București — Ministerul Pe
trochimiei — cu 538,2 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul de turism jude
țean Neamț, cu 506,5 puncte.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Sinaia, județul 
Prahova, cu 502.3 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Buzău, cu 417,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE 
Locul I : Baza județeană de 

aprovizionare tehnico-materială 
Satu Mare, cu 805,2 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Buzău, cu 775,1 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Vîl
cea, cu 738,1 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București, 
cu 961,4 puncte.

Locul II: întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativă Foișor — București, cu
940,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Timișoara, cu 897 punc
te.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, cu 
1 272,3 puncte.

Locul II : . întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 268,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Constanța, 
cu 1 191 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA 

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 699,8 nuncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 496,7 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA 

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
404,9 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimie Ploiești, 
cu 482,5 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 527 puncte. 

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 132,2 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrializării 

tutunului București, cu 639,8 punc
te.

Locul II : Centrala industriei u- 
leiului București, cu 503.7 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București, cu 656,2 
puncte.

va scădea ușor în majoritatea regiu
nilor. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi și averse locale, însoțite 
izolat de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 22 și 32 grade, mai ridicate în 
sud. în București: Vremea va fi pre
dominant frumoasă și caldă In prime
le zile, apoi va deveni instabilă și sex 
va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros spre sfîrșitul intervalului, 
cind va ploua sub formă de averse și 
se vor semnala descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
15 și 18 grade, iar cele maxime intre 
28 și 32 grade.

vară, Amorul doctor (Conservatorul 
,,C. Porumbescu“) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, sala. 
Mică a Teatrului Național): Contesa 
Maritza — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *4 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie cu 
o floare si ferestre spre nord —

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Amfiteatru): Poveste din Hollywood
— 18; (sala Atelier): D-ale carnava
lului — 18: (sala Studio): Vechi mo
numente de artă și cultură din Ol
tenia. Prezintă : Andrei Paleologu
— 17
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio): „Treptele 
afirmării artistice*4, Dan Velea — vio
loncel, la pian Iosif Ion Prunner — 
17,30; (Ateneul Român): Concert 
simfonic — dirijor Remus Georgescu
— 19
• Opera Română (13 18 57): Primă

18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Atenție, se filmează — 19
• Teatrul ,,C. I. Nottara44 (59 31 03,
sala Magheru): Scapino — 18,30;
(sala Studio): Craii de curtea veche 
— 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Medalionul de argint — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (Grădina .Boe
ma) : Bărbatul fatal — 19.30
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Victo
ria, 15 23 77): Puiul — 10; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04); Motanul încăl
țat — 15

La Varșovia și Gdansk, la Cra
covia și Torun, pretutindeni în 
orașele poloneze, in întreprinderi 
și instituții surprinde tinerețea co
lectivelor de muncă. Această ima
gine contrastează puternic cu aceea 
de la sfîrșitul războiului, cînd, in 
rîndul populației atit de rărite in 
timpul ocupației hitleriste, predo
minau persoanele de vîrstă înain
tată. încă un aspect ce conferă 
conținut dens aprecierii in sensul 
că Polonia este astăzi o țară nouă. 
Intr-adevăr nouă, tînără, și nu nu
mai pentru că orașele ei au renăs
cut din ruine, s-au extins și mo
dernizat, nu numai pentru că ea 

,și-a creat o industrie puternică, 
și-a mărit de mai multe ori avu
ția și s-a angajat in promovarea 
pe toate căile a progresului, dar 
și pentru că este tînără și plină 
de vigoare însăși populația sa. Cu 
ani in urmă, polonezii au fost 
cuprinși de un sentiment de min- 
drie la aflarea veștii că populația 
țării a ajuns, din punct de vede
re numeric, la nivelul celei dinain
te de război. Acest fapt a avut darul 
să întărească sentimentul renașterii 
naționale, dar aceasta la un ni
vel superior de viață, de cultură 
și de aspirații. în perioada postbe
lică, rîndurile poporului polonez 
au crescut cu 15 milioane de oa
meni. Și, intr-adevăr, alături de 
dotările tehnico-materiale moder
ne de care dispune economia na
țională, specialiștii și muncitorii 
calificați aparțin în cea mai mare 
parte vîrstei tinere ori medii, ceea 
ce explică în mare măsură obți
nerea în prezent a unui randament 
superior oricărei perioade prece
dente. Dar medalia are două fețe : 
pe lingă avantajele ce decurg din 
tinerețea populației, se ivesc și 
probleme specifice. Anual se alcă
tuiesc 300 de mii de familii noi și 
se nasc 700 de mii de copii — Po
lonia menținîndu-se pe unul din 
primele locuri în Eurona In ce pri
vește sporul demografic — ceea ce 
sporește puternic cererea de locu
ințe, impune extinderea rețelei 
școlare, pregătirea unor contingen
te tot mai numeroase de cadre 
didactice.

Pretutindeni tn Polonia s-a con
struit și se construiește mult și 
condițiile de locuit s-au îmbună
tățit mereu. Gazdele varșoviene 
vorbesc însă deschis de faptul că 
situația In acest domeniu este încă 
dificilă și că presiunea cererii de 
locuințe continuă să crească. Cele 
1.2 milioane locuințe prevăzute a 
se construi în actualul cincinal vor 
fi departe de a satisface cererile 
existente, mai ales că un nou „vîrf 
demografic" se apropie de virsta 
majoratului. Problemă socială de 
o anumită acuitate, asigurarea unor 
condiții decente de locuit pentru 
fiecare polonez este o temă nelip
sită din dezbaterile ce au loc atit 
pe scară ..națională — în .congrese, 
conferințe, în parlament, cît și pe 
scară locală — în întreprinderi, in
stituții, in adunări din cartiere. în 
același scop, au fost create sute de 
comisii cetățenești. Se caută noi 
surse financiare, noi posibilități de 
extindere a producției de mate
riale și utilaje pentru construcții, se 
caută terenuri pentru viitoarele lo
cuințe. Construiește statul, con
struiesc fabricile, uzinele, institu
țiile. O formă des întîlnită de con
centrare a eforturilor și resurselor 
o constituie cooperativele, ai căror 
membri își construiesc locuințe cu 
forțe proprii.

O asemenea cooperativă lși des- 
fășară activitatea în suburbia var- 
șoviană Lomianok. Ea cuprinde 
reprezentanți ai celor mai diferite 
profesii — muncitori, țărani, mici 
meseriași. ofițeri, arhitecți, mili
țieni, cercetători științifici. Pentru 
fiecare. munca de constructor a 
devenit o a doua profesie și în 
cinci ani, de cînd ființează, coope
rativa a ridicat un microraion, cu
prinzând cite o locuință unde ur
mează să se mute, chiar in vara 
aceasta, familia fiecăruia dintre 
constructori. Sintem informați că. 
potrivit calculelor inițiale, membrii 
cooperativei urmau să lucreze pe

actualitatea sportivă
FOTBAL: Steaua - campioană națională 1986-1987

Campionatul național 1986—1987 
s-a încheiat ieri cu victoria detașată 
a echipei Steaua București, echipă 
cu cei mai frumos palmares din 
fotbalul nostru. Neînvinsă in această 
ediție a campionatului, Steaua în
trunește pînă in prezent 58 de 
puncte din 33 partide, urmînd ca 
luni, 29 iunie, să joace și meciul 
restant cu Universitatea Craiova. In 
ipoteza că aceasta ar obține chiar și 
un rezultat de egalitate, ea ar fi 
promovată printre cele trei repre
zentante ale fotbalului românesc in 
„Cupa U.E.F.A.".

Ieri, la Craiova, partida Universi
tatea — Steaua s-a și încheiat cu 
un rezultat egal : 1—1. Dinamo a
mai cedat și ieri puncte, de astă datâ 
în fața Rapidului, scor 3—4, dar, m 
condițiile in care nu avea speranțe 
nici ia titlul național, nici nu-și 
vedea amenințat locul secund, a 
reușit să concure la propulsarea lui 
Cămătaru pe poziția de golgeter 
european. Pe locul al treilea în cla
sament — Victoria București (ieri 
învinsă cu 2—1 de Corvinul la Hu
nedoara), echipă sigură pe situația 
sa, inedită, de participantă la vii
toarea ediție a „Cupei U.E.F.A.". 
Puternic lansată în ultima parte a 
campionatului, echipa Sportul stu
dențesc și-a fructificat mai bine 
adevăratul potențial fotbalistic și, 
iată, printr-o nouă victorie, 5—3 in 
fața S.C. Bacău, a ciștigat un loc 
de reprezentare în „Cupa U.E.F.A.", 
e drept la golaveraj, dar un golave
raj net mai bun decit al contracan
didatelor. Petrolul, una dintre echi
pele bine pregătite din prima cate
gorie, n-a reușit in tentativa de a 
se clasa printre formațiile din- pri
mele cinci locuri, însă a stopat și pe 
F.C. Argeș din aceeași tentativă. 
Ieri, la Pitești, F.C. Argeș — 
Petrolul — 1—1. Și F. C. Olt a nă
zuit spre un obiectiv identic cu cel 
al precedentelor două formații, 
esuînd totuși, deși a întrecut cu 3—1 
pe Jiul, la Petroșani.

Prin urmare, nu cunoaștem încă 
numele tuturor celor trei echipe ro
mânești care vor juca la toamnă în 
„Cupa U.E.F.A.". Indiferent de nume, 

șantier cîte șase mii de ore, dar 
lipsa de experiență de la început 
a ridicat acest barem la 9—10 mii 
ore. între timp s-au scumpit și 
materialele, dar, vorba arhitectului 
Tomasz Senicki, carp a conceput 
acest microraion: „Ce nu face 
omul ca să aibă o locuință !“. Și 
nimeni nu a cedat in fața difi
cultăților.

Unul dintre constructori, Jerzy 
Romanowski, este cercetător la In
stitutul de ecologie a! Academiei 
de Științe. „Cooperativa noastră 
— spune el — ar putea fi un 
obiect foarte interesant de cerce
tare pentru sociologi, întrucît 
membrii ei reprezintă aproape toa
te categoriile sociale poloneze. Nu
mai de la Institutul de ecologie 
lucrează pe șantier trei cercetători. 
La început nu aveam forța și nici 
îndeminarea celor obișnuiți cu 
munca fizică. Dar ne-am obișnuit 
repede și cu această îndeletnicire. 
Ne-a mobilizat și voința de a nu 
ne lăsa mai prejos decit alții. Am 
învățat mereu de la cei mai buni. 
Acum, după ce am muncit laolaltă 
mai mulți ani, fiecare dintre noi 
poate construi o casă de la funda
ment pînă la acoperiș. Experiența

însemnări 
din R. P. Polonă

acumulată o folosim nu numai Ia 
construirea locuințelor. Am efec
tuat lucrările de beton pentru un 
spital, pentru o brutărie și o fa
brică de lactate ce se construiesc 
în apropiere, dar unde nu exista 
suficientă forță de muncă, iar 
banii astfel obținuți i-am folosit 
pentru dotarea microraionului nos
tru. Desigur, munca in cooperativă 
cere foarte mult timp. A trebuit 
să renunț lă distracții și chiar la 
odihnă. In perspectiva apropiată 
voi avea însă locuință proprie. Am 
reușit să îmbin munca de con
structor cu cea de cercetător. In 
acest răstimp am scris chiar o 
carte".

Jan Markowski, zootehnician, 
spune că munca la care s-a anga
jat a fost mai grea decit s-a aș
teptat. „Casele au crescut insă ca 
din pămînt și ceea ce la început 
ne cerea pînă la trei luni de mun
că acum realizăm în două săptă- 
mîni. Greul a trecut, în schimb 
resimțim de-acum bucuria mutării 
în casă nouă".

Ni s-a relatat că asemenea coo
perative funcționează în multe 
orașe și cunosc o extindere tot mai 
mare. De altfel, întreg sistemul 
construcțiilor de locuințe se află 
intr-un proces de perfecționare, 
pornindu-se de la necesitatea ca 
pînă la sfîrșitul secolului, cînd 
populația Poloniei va depăși 40 de 
milioane, fiecare familie să posede 
o locuință spațioasă și conforta
bilă. Acesta este unul din obiecti
vele stabilite de Congresul al 
X-lea al P.M.U.P. șl în prezent 
se desfășoară ample eforturi în 
vederea realizării lui.

Preocuparea pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al X-lea 
constituie în genere conținutul 
esențial al activității sociale in Po
lonia. In acest scop s-a trecut la 
realizarea celei de-a doua etape a 
reformei economice, pe care secre
tarul comitetului de partid de la 
cunoscuta uzină de tractoare 
„Ursus" din Varșovia o consideră 
esențială pentru ceea ce el numeș
te „eliberarea deplină a energiei 
sociale și creșterea puternică a efi
cienței". Se are în vedere limi
tarea treptată a dotării „de sus" a 
întreprinderilor și consolidarea 
autofinanțării lor, legarea mai 
strinsă a veniturilor de contribuția 
fiecăruia, cit și de rezultatele ge
nerale ale întreprinderii, generali
zarea parametrilor economici, ast
fel ca nici o unitate productivă să 
nu trăiască pe socoteala alteia, nici 
o unitate bine gospodărită să nu 
fie nevoită să „ducă in spinare" 
una prost gospodărită. „în Polonia 

le dorim să obțină rezultate mai 
bune decit în, toamna trecute.

tn celelalte meciuri ale ultimei 
etape : Oțelul — Chimia 4—0. Fla
căra — „U“ 4—1 ; F.C.M. Brașov — 
Gloria 2—1. Să notăm că s-au în
scris 38 de goluri in 9 meciuri, adi
că pentru a doua oară o medie de

TIR : Campionatele internaționale ale României
• La întreceri participă sportivi de frunte din 13 țări •Con
comitent, vor avea loc spectaculoase concursuri pentru 

„Marele premiu Carpați” la talere — trap și slțeet
în incintâtoarea ambianță1 pe care 

pădurea Băneasa o conferă poligo
nului Tunari, s-au deschis ieri in 
mod oficial Campionatele interna
ționale ale României. întrecere de 
prestigiu, la care s-au înscris spor
tivi din 13 țări. Am asistat la fru
moasa și tradiționala paradă a celor 
13 delegații reprezentative, în ordi
nea defilării — Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, China, Cuba, Franța, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Siria, Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Au defilat, de asemenea, delegații 
ale județelor Arad, Bihor. Cluj, Iași, 
Teleorman, Vrancea, precum și cea 
a municipiului București, ai căror 
sportivi vor lua parte Ia concursu
rile pentru „Marele premiu Carpați" 
la talere — trap și skeet.

Ieri, la poligoanele Tunari și Di
namo (unde vor avea loc probele fe
minine și masculine de pușcă și 
pistol cu aer comprimat) s-au des
fășurat ședințele tehnice și primele 
antrenamente oficiale, precedate, fi

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică • Dosarul re

surselor energetice si de mate
rii prime

20,40 Dragoste supremă, România ! 

nu mai este Ioc pentru cei inefi- 
cienți". Acest criteriu se aplică 
riguros. Anul trecut. 15 întreprin
deri nerentabile au fost desfiin
țate, iar dotările lor preluate de 
uzine și fabrici capabile să valori
fice cum se cuvine avuția națio
nală.

Buna gospodărire se extinde — 
de la economisirea energiei și 
materialelor pînă la valorificarea 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. S-a trecut la produ
cerea pe scară largă a tiristorilor 
— elemente ale electronicii — pen
tru a se reduce consumurile la 
milioane de motoare electrica din 
toate ramurile economiei. Reglate 
de dispozitive cu tiristori, motoa
rele vor economist producția unor 
întregi centrale electrice. Printre 
primii beneficiari ai noilor dispo
zitive va fi industria textilă, unde 
funcționează 50 000 de mașini, mari 
consumatoare de energia Și cind, 
spre sfîrșitul actualului cincinal, 
folosirea noilor dispozitive se va 
generaliza in industrie și transpor
turi, va rezulta o economie echiva
lentă cu 7 la sută din producția 
anuală a tuturor uzinelor electrice 
din țară.

La „modă" în Polonia sînt nu 
numai tehnicile de înaltă eficiență, 
ci și valorificarea a tot ce poate 
contribui la sporirea avuției națio
nale, la ușurarea muncii și ridi
carea eficienței. Pe biroul iui 
Tadeusz Satiwicz, directorul Com
binatului energetic din voievodatul 
Olsztin, s-a adunat un vraf de 
scrisori de la instituții și persoane 
particulare. Toți cer sfaturi in le
gătură cu construirea de micro- 
centrale. Iar el a elaborat și mul
tiplicat un fel de ghid pentru reali
zarea de asemenea obiective, tri- 
mițindu-1 tuturor celor interesați. 
De ce i se adresează atîtea scri
sori? Fiindcă el a inițiat în voie
vodat metoda de a se obține ener
gie electrică ieftină. Pe teritoriul 
voievodatului s-au Construit pînă 
în prezent 10 microhidrocentrale, 
alimentind îndeosebi gospodării 
agricole de stat și diverse ateliere. 
Experiența a stîrnit interes și con
struirea de mici baraje, folosirea 
unor motoare recuperate de la 
mori abandonate sau de tipul ce
lor ce pun în mișcare fabrici de 
cărămizi și joagăre, în vederea 
producerii de energie electrică, sint 
activități încurajate acum prin 
lege.

— Este oare nevoie In era ato
mică de asemenea centrale lilipu
tane ?

— Răspunsul nu poate fi decit 
unul : este nevoie și incă de cit 
mai multe — spune inginerul Ta
deusz Rubik, care lucrează în ca
drul Academiei agricole. El însuși 
a transformat o moară de apă 
aflată în paragină intr-o stație 
electrică, a cărei putere se varsă 
în sistemul energetic local. „Oa
meni intreprinzători din partea lo
cului s-au îndeletnicit de mult cu 
construirea de microhidrocentrale, 
dar cu timpul ele au căzut în 
desuetudine. Au apărut giganți 
energetici și ne-am obișnuit cu 
electricitatea ieftină. între timp, 
s-au dezvoltat și industriile mari 
consumatoare de energie, apoi a 
izbucnit criza energetică mondială. 
Peste tot în lume se studiază mo
dalitățile de folosire a oricăror 
surse de energie — solară, eoliană, 
a fluxului și refluxului, a micilor 
cursuri de apă. Noi am pășit pe 
aceeași cale, folosind sursele de 
care dispunem.' Și nu regretăm. In 
voievodatul nostru vor fi construi
te aproape 60 de microhidrocen
trale, economisindu-se astfel în 
fiecare an multe mii de tone de 
cărbune. Sînt mici centralele, dar 
valoarea lor e mare".

Sînt numai' cîteva din aspectele 
eforturilor depuse de oamenii 
muncii polonezi, din preocupările 
lor de a valorifica cu eficiență 
mereu sporită posibilitățile exis
tente in vederea accelerării pro
gresului țârii, a asigurării unei 
vieți mal bune.

AL CAMPEANU

4 sau puțin peste 4 goluri de meci 
intr-o singură etapă.

Au retrogradat în divizia secundă 
Jiul Petroșani. Gloria Buzău și 
Chimia Rîmnicu Vilcea. echipe că
rora le urăm o viitoare activitate 
fotbalistică rodnică.

rește. de obișnuitul control al echi
pamentului și armamentului. Astăzi 
vor avea’ .loc probele de pistol pre
cizie și pușcă standard culcat, iar 
la Dinamo, preliminariile la pistol 
cu aer comprimat (finala, orele 
12—13).. O mențiune aparte pentru 
spectaculoasele probe de talere — 
trap și skeet, feminine și masculine, 
care vor dura de la ora 9 diminea
ța, pînă la ora 17. Zborul și lovirea 
talerelor se văd foarte frumos din 
mica tribună a poligonului. Deci 
amatorii de tir au toate motivele să 
se îndrepte cu autobuzele din Pia
ța Scinteil spre pădurea Băneasa și 
poligonul Tunari, inclusiv părinții 
însoțiți de copii. Cei mici vor vedea, 
printre atîția trăgători de renume, 
pe cunoscuții noștri campioni Cor- 
neliu Ion, Sorin Babii, Maria Ma- 
covei. Ana Ciobanu șl pe recentul 
cîștigător, din luna iunie 1987, de la 
Istanbul, „al Marelui premiu al Eu
ropei" la talere—skeet. românul Ion 
Toman.

Versuri st elntee» patriotice (co
lor)

20,55 Cadran mondial. România si pro
blemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color). Aventura 
cunoașterii. Episodul 3

21,35 Timp al marilor Înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu. Pre
mieră dunăreană. Reportaj.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
romăno-chinez

BEIJING 25 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au fost trans
mise un salut cordial, tovărășesc și 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și noi succese in activitate 

l tovarășului Li Xiannian, președinte
le Republicii Populare Chineze, to
varășului Zhao Ziyang, secretar ge
neral interimar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, și tova
rășului Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
Partidului Comunist Chinez.

Mulțumind, tovarășul Li Xian
nian a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a tova
rășilor Zhao Ziyang și Deng Xiao
ping, un cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de sănătate, fe-

ricine și tot mai multe succese In 
întreaga activitate. ■

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Li Xiannian a tovarășului Miu ~ 
brescu, membru al Comitetului 
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ședințele Consiliului Central 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care a efectuat o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
R.P. Chineză. In cadrul întilnirii au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare clintre cele 
două țări și popoare pe plan eco
nomic Și cultural-științific, în spi
ritul înțelegerilor la nivel înalt ro- 
mâno-chineze, subliniindu-se dorin
ța comună de a se acționa și în vii
tor’ pentru extinderea și aprofunda
rea acestora in interesul popoarelor 
român și chinez, al cauzei socialis
mului, progresului și păcii în lume.

La întilnire a participat tovarășul 
Angelo Miculescu, ambasadorul țării 
noastre in R.P. Chineză.

Sub semnul mobilizării 
eforturilor în direcția 

dezvoltării

moscova : Plenara C.C. al P.C.U.S. ZIUA NAȚIONALĂ

Do- 
Po- 

pre- 
al

Propunere a U.R.S.S. privind delimitarea 
în Cosmos

Primul congres al oamenilor 
de științâ africani

BRAZZAVILLE 25 (Agerpres). — 
La Brazzaville au început lucrările 
primului congres al oamenilor de 
știință africani, desfășurat sub devi
za mobilizării eforturilor în direcția 
dezvoltării. La lucrări participă 
peste 400 delegați, care vor analiza 
timp de-o săptămină probleme ale 
progresului științei în țările africa
ne, ale punerii ei în slujba soluțio
nării celor mai - acute probleme ale 
dâZvoltării naționale. Parțicipanții 
vor căuta căi și mijloace de soluțio
nare a situației ecologice de pe con
tinent, rezultată in urma îndelunga
tei secete care a afectat această re
giune a globului, de sporire a. pro
ducției agricole in scopul autoaoro- 
vizionării cu produse alimentare. :

Rezultatele congresului vor fi ana
lizate in cadrul celei de-a II-a con
ferințe a miniștrilor însărcinați cu 
aplicarea științei și tehnologiei pen
tru dezvoltarea Africii, organizată 
de UNESCO și programată pen
tru 6 iulie la Arusha.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova au început, joi, lucrările 
plenarei C.C. al P.C.U.S, In cen
trul dezbaterilor, relatează agenția 
T.A.S.S., se află problema „Cu pri
vire la sarcinile partidului 
derea restructurării radicale 
ducerii economiei",

în raportul prezentat la
Mihail Gorbaciov, secretar gene- 
al C.C. al P.C.U.S., s-a relevat' 
restructurarea in cadrul societă- 
se adîncește și se amplifică, se 

desfășoară larg procesul de demo
cratizare a tuturor laturilor vieții. 
S-a arătat, de asemenea, că s-au 
îmbunătățit in oarecare măsură 
indicii economici, a sporit ritmul de 
creștere a productivității muncii și 
a producției industriale, s-a accele-

in vc- 
a con-

de 
ral 
că

plenară

și

rat considerabil dezvoltarea sferei 
sociale. în procesul prefacerilor po
zitive, a precizat raportorul, s-a 
manifestat contradicția dintre acti
vitatea crescîndă a maselor — pe 
de o parte — și metodele conserva
toare, birocratice de conducere a 
economiei — pe de altă parte. Re
zolvarea acestei contradicții recla
mă măsuri neintirziate și ferme. Ele 
trebuie să fie înfăptuite prin dez
voltarea largă a democrației, spori
rea exigenței la toate nivelurile, creș
terea stimulării materiale și a pres
tigiului moral al muncii în societa
te. Raportul se referă la mijloacele 
de trecere de la metodele preponde
rent administrative la metode pre
ponderent economice de conducere 
a economiei naționale la toate ni
velurile.

Congresul mondial al femeilor

A REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCAR

Domnului DJDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO
Sărbătorirea celei de-a 27-a aniversări a proclamării independenței țării 

dumneavoastră imi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului malgaș prieten 
progres și prosperitate.

Sint convins că raporturile de prietenie și cooperare statornicite Intre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot. mai mult, in folosul popoarelor 
român și malgaș, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

activităților a
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in cadrul unei conferințe 
de presă la Moscova, purtătorul de 
cuvintul Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a arătat că ar fi 
in interesul U.R.S.S., cit și al S.U.A., 
convenirea unei liste de aparate a 
căror amplasare în Cosmos să fie 
interzisă. În acest fel. s-ar stabili 
delimitarea activităților permise și 
a celor interzise in Cosmos. Desi
gur. aceasta presupune ca prevede
rile Tratatului privind apărarea an- 
tirachetă să rămină in vigpare fără 
modificări, și părțile — așa cum s-a

convenit la Reykjavik — să nu iasă 
din limitele tratatului timp de 10 
ani. relatează agenția T.A.S.S.

Soluția pragmatică pe care o pro
pune U.R.S.S. ar crea atmosfera de 
stabilitate, necesară pentru înfăptui
rea unor reduceri, mari ale arma
mentelor strategice, a arătat purtă
torul de cuvînt. Aceasta, a arătat el 
în context, ar’ asigura menținerea 
tratatului referitor la apărarea anti- 
rachetă, iar pe de altă parte ar oferi 
posibilitatea efectuării unor cerce
tări și experimente care să nu con- 
travină documentului respectiv.

In favoarea unei noi ordini

Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei înarmărilor

„Festivalul păcii - '87"
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 

Sub deviza ..Pentru o zonă denu- 
clearizată in nordul Europei — Să 
înceteze toate experiențele nuclea
re !“. in capitala Suediei s-a des
chis tradiționalul „Festival al pă
cii — ’87". La această manifesta
re participă sute de reprezentanți 
ai organizațiilor progresiste de ti
neret din țările nordice.

Festivalul a fost precedat de un

..maraton al păcii" la care au luat 
parte 400 de cicliști din diferite 
orașe din Danemarca. Norvegia, 
Suedia și Finlanda, pe traseu fiind 
organizate mitinguri antirăzboinice.

Vor avea loc dezbateri privind 
participarea tineretului la lupta 
pentru pace si dezarmare, pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii.

,t
*

*

*

internationale In domeniul 
informației

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Reprezentanții țărilor in curs de 
dezvoltare în Comitetul O.N.U, pen
tru informații au respins cererea 
prezentată de statele occidentale cu 
privire Ia retragerea din dezbaterile 
Națiunilor Unite a subiectului refe
ritor la crearea unei noi ordini in
ternaționale in domeniul informa
țiilor și comunicațiilor. Delegații 
occidentali au tăcut propunerea 
abandonării acestei problematici „in 
interesul realizării unui consens".

Reprezentanții Cubei. Columbiei și 
Argentinei — respingind sugestia — 
au declarat că țările industrializate 
controlează in , prezent circa 90 la 
sută din echipamentul mondial de 
radio și televiziune. Actualul 
dezechilibru din acest domeniu, au 
declarat ei. constituie o amenințare 
la adresa libertății informației, care 
poate fi asigurată doar pe baza unei 
noi ordini internaționale.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
S, Morcovescu transmite : La Mos
cova continuă lucrările Congresului 
mondial al femeilor — care se des
fășoară sub deviza „Spre anul 2000 
fără arme nucleare, pentru pace, 
egalitate, dezvoltare".

în comisiile tematice și tn cen
trele de dezbateri, cele aproape 2 300 
de reprezentante ale organizațiilor de 
femei din 154 de țări abordează pro-*  
bleme de mare actualitate pentru zi
lele noastre. Războiul si pacea, secu
ritatea. destinderea, eliminarea ar
senalelor nucleare, care constituie 
un pericol permanent pentru însăși 
existenta omenirii. reglementarea 
pașnică a conflictelor, dezvoltarea

colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, povara datoriilor 
externe ce influențează negativ dez
voltarea economică și socială 
rilor din lumea a treia, ceea 
fectesazâ. implicit, condiția și 
tul femeilor din aceste state, 
carea unei lumi mai bune si 
drepte — acestea sint probleme a- 
bordate de Ia tribuna forumului 
mondial al femeilor.

La amplele discuții iau parte șl 
reprezentantele Consiliului Național 
al Femeilor din țara noastră, prin 
intervenții și expuneri-prezentate in 
comisiile tematice și in centrele de 
dezbateri.

a ta
ce a- 
statu- 
edifi- 

mai

ORIENTUL MIJLOCIU
• Pentru înfăptuirea drepturilor inalienabile ale poporului pa
lestinian • in sprijinul organizării Conferinței internaționale de 
pace 9 Grevă de protest împotriva politicii represive din zonele 

arabe

P.C. Francez se opune proiectului de creare a unei 
unități militare comune franco-vest-germane

PARIS 25 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Francez a 
dat publicității o declarație prin 
care protestează împotriva proiec
tului guvernelor de la Paris și 
Bonn de a crea o unitate milita
ră comună franco—vest-germană, 
ca o revitalizare â secțiunii mili
tare a acordului bilateral încheiat 
in 1963 — transmite agenția
T.A.S.S. în document se sublinia
ză că acum, cind a apărut, pen-

tru prima dată în istorie, posibi
litatea încheierii unor acorduri re
feritoare Ia lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie si scurtă 
de acțiune in Europa, care ar pu
tea preceda noi ințelegeri pe ca
lea dezarmării nucleare și con
ventionale. proiectul franco—vest- 
german urmărește scopuri diame
tral opuse, puțind constitui o fri- 
nă in calea promovării 
dezarmării.

păcii și

Adeziune la cauza dezarmării nucleare
CANBERRA 25 (Agerpres). — în 

declarația politică dată publicității 
de Partidul Laburist, de guvernă- 
mi nt. cu prilejul începerii campa
niei electorale in perspectiva ale
gerilor parlamentare anticipate, se 
menționează, cu prioritate, adeziu
nea Australiei la cauza dezarmării 
nucleare, in afara căreia, după 
cum se arată în document, nu pot

prospe-fi asigurate securitatea și 
ritatea popoarelor.

Ln același sens, intr-o 
tie făcută Ia Sydney, premierul 
australian Robert HaWke. liderul 
Partidului Laburist, a apreciat că , 
în prezent există perspective mai 
bune ca oricind de a se inregis- • 
tra progrese reale in oadrul nego
cierilor de dezarmare.

declara-

GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările seminarului 
internațional consacrat problemei 
combaterii terorismului, la care par
ticipă experți in probleme juridice, 
din 15 țări, ca și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor. ambasadorul la Națiunile Uni
te al Ligii Arabe a stăruit asupra 
necesității de a se face o distincție 
netă între lupta mișcărilor de elibe
rare națională și actele teroriste de 
violență. El a adăugat că ..războiul 
psihologic" și o anumită campanie 
desfășurată de o serie de state occi
dentale au reușit să provoace o oare
care confuzie intre cele două noțiuni 
— relatează agenția KUNA. în ace
lași timp, vorbitorul a remarcat fap
tul că, pentru acțiuni similare, dar 
comise de autori diferiți, unele țări 
occidentale folosesc termeni diferiți 
și adoptă atitudini diferite, ca urma
re a standardului dublu pe care il 
folosesc.

în sfirșit, vorbitorul a subliniat că 
în timp ce acțiunile mișcărilor de 
eliberare națională nu aduc preju
dicii păcii și securității internațio- 

. nalc actele de terorism au un efect 
distructiv.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Co
municatul privind convorbirile De 
care le-a avut la Moscova delega
ția Comitetului Executiv al O.E.P. 
condusă de Faruk Kaddoumi. șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, re
levă comunitatea punctelor de ve
dere ale U.R.S.S. și O.E.P. față de 
situația din lume și din Orientul 
Mijlociu, transmite agenția T.A.S.S.

Cele două părți au subliniat că 
o parte inalienabilă a luptei pentru 
întărirea securității internaționale 
este reglementarea politică a con
flictelor regionale. Uniunea Sovieti
că si O.E.P. — se arată in docu
ment — sint de părere că o regle
mentare adevărată in Orientul Mij
lociu trebuie să prevadă retragerea 
trupelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate in 1967 și înfăp
tuirea de către poporul arab pales
tinian a drepturilor sale inalienabi
le la autodeterminare și la crearea 
unui stat independent propriu. Ca
lea principală spre realizarea regle
mentării poate fi numai convocarea 
unei conferințe internaționale cu 
participarea egală in drepturi a tu
turor părților interesate, inclusiv a 
O.E.P. și â statelor membre perma
nente ale Consiliului de Securitate, 
se'arată in comunicat.

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — La sediul din 
al Națiunilor Unite s-au 
crările unui seminar regional nord- 
american asupra problemei palesti-

25 (Ager-
New York 

încheiat lu-
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ocupate
niene, organizat de Comitetul pen
tru exercitarea drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian. Au 
luat parte reprezentanți guverna
mentali, parlamentari, personalități 
politice, oameni de știință.

Parțicipanții au cerut Consiliului 
de Securitate al O.N.U. să instituie 
imediat un comitet pregătitor pentru 
organizarea conferinței internaționa
le asupra Orientului Mijlociu. Ei au 
ajuns la concluzia că o astfel de 
conferință — cate să fie convo'cată 
fără condiții prealabile — trebuie să 
urmărească o reglementare globală, 
cuprinzînd toate aspectele conflic
tului arabo-israelian.

Pe de altă parte, seminarul regio
nal a afirmat că aplicarea de către 
Israel a legislației fundamentale in 
Ierusalim constituie o violare a 
dreptului internațional, este astfel 
nulă și neavenită și, ca 
trebuie .revocată imediat — 
ză agenția KUNA.

Poporul malgaș săr
bătorește astăzi împli
nirea a 27 de ani de 
la memorabilul act al 
proclamării indepen
dentei. care a pus ca
păt unei lungi perioa
de de dominație colo
nială și a deschis ca
lea infăptuirii aspira
țiilor sale de liberta
te si progres.

Asa cum se știe. Re- 
' publica Democratică 

Madagascar este un 
stat insular, situat la 
400 kilometri de coas
ta răsăriteană a Afri
cii. avind o suprafa
ță de 587 041 kmp și 
o populație de circa 9 
milioane de locuitori, 
care se ocupă în pro
porție de 90 la sută cu 
agricultura si crește
rea animalelor. Se 
cultivă cacao, cafea, 
trestie de zahăr, orez 
si vanilie. în ce pri
vește ultima cultură, 
R.D. Madagascar rea
lizează 3/4 din produc
ția mondială de vani
lie. fiind primul ex
portator mondial (cir
ca 1 000 tone anual).

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independentei, si mai 
ales o dată cu venirea 
la conducerea tării a 
actualului președinte, 
Didier Ratsiraka (1975), 
a fost declanșat, un

proces susținut de li
chidare a pozițiilor 
marelui capital și de 
valorificare a bogății
lor tării in folosul 
propriu. Principalele 
întreprinderi străine.

. firmele de import și 
export. băncile au 
fost naționalizate, sta
tul controlind acum 
peste 60 la sută din 
economia națională. 
S-au pus bazele unei 
industrii naționale. Au 
luat un puternic avînt 
prospecțiunile geolo
gice. Ca rezultat al 
unor asemenea preo
cupări. in ultimii ani 
au fost descoperite 
noi zăcăminte de mică, 
grafit, uraniu, petrol, 
cărbune.

Un rol deosebit in 
afirmarea liberă, de 
sine stătătoare a po
porului din această 
tară il are „Car
ta revoluției socialiste 
malgașe", document
program adoptat prin 
referendum, care de
finește căile si obiec
tivele dezvoltării po
litice si economice a 
Madagascarului pen
tru o lungă perioadă, 
în prezent. poporul 
malgaș este angajat 
ne calea traducerii in 
viată a acestui pro
gram. obținînd noi 
succese în diferitele

sfere ale vieții econo- 
mico-sociale, in ridi
carea nivelului • de 
trai al maselor.

în spiritul politicii 
sale de prietenie, co
laborare si solidarita
te cu popoarele Afri
cii. cu toate statele 
angajate pe drumul 
dezvoltării libere, de 
sine stătătoare. po
porul român urmăreș
te cu interes eforturi
le poporului malgaș, 
realizările acestuia pe 
calea consolidării inde
pendenței și a făuririi 
unei vieți noi. între 
tara noastră si Repu
blica Democratică 
Madagascar s-au sta
tornicit 
prietenie 
re. care 
volutie 
Acest 
fost puternic stimulat 
de 
la 
președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele ’ ” 
Ratsiraka. 
rile convenite 
acest prilej 
impulsionat 
conlucrarea 
malgașă.
reciproc, al cauzei ge
nerale a păcii, 'inde
pendenței și progresu
lui.

relații de 
și colabora- 
cunosc o e- 

ascendentă. 
curs fertil a

convorbirile de 
București dintre

Didier 
înțelege- 

cu 
au 

putem'- 
români, 

in interesa

BUDAPESTA

urmare, 
relatea-

de pa-. AMMAN. — Peste 140 000 
lestinieni au luat parte la greva de 
protest de o zi organizată miercuri 
în teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Is
rael. împotriva politicii represive 
promovate de forțele israeliene față 
de populația arabă locală. Repre
zentanți ai 47 consilii municipale 
s-au alăturat grevei, atrăgind atenția 
asupra problemelor financiare și da
toriilor grele acumulate ca urmare a 
politicii autorităților de ocupație.

COREEA DE SUD: Se intensifică mișcarea 
populară pentru schimbări democratice

SEUL 25 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud se menține o situație- încor
dată, in urma refuzului autorități
lor de a satisface cererile exprima
te de forțele de opoziție .privind 
modificarea constituției, organizarea 
de alegeri prezidențiale directe și

Țelurile „Cartei libertății" nu pot fi înăbușite I
Tn baza unei hotărîri a Conferinței 

mondiale impotriva apartheidului, 
rasismului și colonialismului, care 
a avut loc la Lisabona in iunie 
1977, astăzi'este marcată în întreaga 
lume ..ZIUA LIBERTĂȚII AFRICII 
DE SUD”. Această aniversare, de
venită tradițională, evocă unul din
tre cele mai importante momente 
ale luptei eroice duse de populația 
majoritară din R.S.A. împotriva po
li Sicii de apartheid și discriminare 
rasială. Cu 32 de ani in urmă, la 
inițiativa Congresului Național Afri- 
can (A.N.C.), a fost adoptată „Carta 
libertății" — document programatic 
fundamental al mișcării dc eliberare 
națională și socială, care stabilește 
că obiectivul final al luptei celor 
26 milioane de negri 11 constituie 
lichidarea rinduielilor rasiste și 
instaurarea unei societăți democra
tice in R.S.A. „Africa de Sud — 
precizează Caria — aparține tuturor 
celor care trăiesc pe cuprinsul țării, 
fără deosebire de rasă și naționa
litate".

Din nefericire, nobilele idealuri 
inscrise in acest important document 
nu și-au găsit împlinirea nici pînă 
azi, ’din cauza poziției ultrareacțio- 
năre a autorităților de la Pretoria. 
Sfidind protestele opiniei publice 
mondiale și rezoluțiile O.N.U., regi
mul rasist refuză să ia in conside
rare cererile negrjlor și intensifică 
1ot mai mult represiunile. El a 
transformat R.S.A. intr-o imensă 
temniță. Populația de culoare este 
nevoită să trăiască în rezervații 
(bantustane), hăituită și persecutată, 
orice încercare de a revendica liber
tăți democratice fiind înăbușită cu 
sălbăticie. în amintirea umanității 
au rămas adine intipărite masacrele 
>ingeroase de la Sharpeville (1960) 
și Soweto (1976). după cum nu va 
putea fi uitat niciodată valul de re
presiune care a pus stăpinire pe 
toate localitățile țării. îndoliind nu
meroase familii și intreținind o per
manenta stare de tensiune. Din sep
tembrie 1984, cind au început, marile 
acțiuni de protest ale negriloț îm
potriva așa-zisei „reforme consti
tuționale", in R.S.A. și-au pierdut 
viața, ca urmare a intervenției po
liției, circa 2 500 de persoane, iar 
alte zeci de mii au fost aruncate 
în închisori. Printre cei arestați se 
află un mare număr de copii. Tot 
in acest răstimp (in iunie 1986) a 
fost introdusă starea de urgență — 
prelungită recent — în pofida va-

de proteste atît din țară, cit 
peste hotare.

lului 
Si de

Recurgind tot mai des la măsuri 
de forță. transformind suburbiile 
marilor orașe în adevărate zone sub 
ocupație militară, autoritățile rajsiste 
au sperat să reducă la tăcere popu
lația majoritară, să stăvilească lupta 
antîapartheid. Dar planurile lor s-au 
dovedit zadarnice. R.S.A. continuă 
să fie un adevărat vulcan in fier
bere : demonstrațiile, grevele, acțiu
nile de boicotare a diferitelor sec
toare economice se țin lanț. Ele au

violente ciocniri cu poliția. La Jo
hannesburg. în Transkei. la Langa, 
in apropiere de Capetown. poliția 
a deschis focul. inregistrindu-se 
victime omenești. Comemorarea ma
sacrului de la Soweto — declara un 
reprezentant al Congresului Național 
African (A.N.C.) — are loc în con
textul celei mai mari crize pe care 
o cunoaște regimul de la Pretoria. 
Africa de Sud străbate acum perioa
da cea mai singeroasă din intreaga 
sa istorie ca urmare a represiunilor 
comise de guvernanți. Cu toate

Una din 
ganizate 

tru

numeroasele demonstrații ole populației majoritare din R.S.A. 
in semn de protest fața de prelungirea stării de urgență și 
eliberarea deținuților politici, in frunte cu Nelson Mandela

luat o și 
hotărirea 
urgență. După cum relevă agențiile 
internaționale de presă, cu prilejul 
comemorării tragediei de la Soweto 
și în semn de protest împotriva 
măsurii amintite mai sus. Frontul 
Democratic Unit și alte organizații 
antiapartheid au lansat un apel la 
grevă generală, care s-a bucurat de 
un larg ecou ; numeroase centre 
economice au fost paralizate ; mii 
de studenți și elevi nu s-au pre
zentat la cursuri ; populația a orga
nizat marșuri și demonstrații aiiti- 
rasiale, in cursul cărora au avut loc

mai mare amploare după 
de prelungire a stării de

or-
pen-

miș-acestea, nimic nu poate stăvili 
carea antirasială. Toate forțele de
mocratice cer ridicarea stării de 
urgență și lichidarea sistemului de 
apartheid.

Ultimele evoluții din R.S.A., mar
cate prin extinderea luptei popu
lației de culoare, îngrijorează tot 
mai mult autoritățile de la Pretoria, 
care recurg la noi manevre pentru 
a-și menține puterea. Pe de o parte, 
ele se declară, în mod ipocrit, in 
favoarea unui „dialog" cu cei ce-și 
revendică drepturile, iar pe de altă 
parte se străduiesc, prin toate mij
loacele, să decapiteze mișcarea anti-

apartheid. în acest sens, ținta atacu
rilor o constituie in continuare 
A.N.C.. forța conducătoare a acestei 
mișcări, ca și o serie de organizații 
de masă, care au jucat un rol- im
portant in organizarea și desfășu
rarea marilor demonstrații din ulti
ma vreme. Cu puțin timp în urmă, 
poliția l-a arestat pe Sidney Mafu- 
madi, secretar general adjunct al 
Congresului sindicatelor 
de Sud — organizație 
600 000 de membri, iar 
zile și-au intensifioat 
adresa Frontului Democratic Unit 
(U.D.F.). care reunește circa 700 or
ganizații antiapartheid. După cum 
releva ziarul ..ZAMBIA DAILY 
MAIL", rasiștii sud-africani au lan
sat o campanie de știri false cu 
scopul de a discredita U.D.F.-ul și 
a proceda apoi la interzicerea sa. 
„Intenția este clară — scrie publica
ția zanrbiană — deoarece ei au făcut 
același lucru atunci cind • se pregă
teau pentru lansarea de atacuri ar
mate impotriva statelor vecine". 
în același timp, regimul de la Pre
toria, intrecind orice limită, a 
început procedura judiciară preli
minară in vederea inculpării arhi
episcopului Desmond Tutu, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace, 
învinuit de inaltâ trădare. Grupul 
de anchetă al autorităților pleacă 
de la o recentă declarație făcută de 
Tutu intr-o conferință de presă, in 
cursul căreia s-a afirmat că, in ca
zul in care principiul nerecurgerii 
lu forță se dovedește ineficient pen
tru reglementarea problemelor poli
tice și sociale ale R.S.A., se impun 
alte metode in vederea eliminării 
sistemului de discriminare rasială.

în lupta sa plină de sacrificii im
potriva dominației rasiste, pentru 
libertate și democrație, populația 
majoritară din R.S.A. se bucură de 
sprijinul larg al popoarelor lumii, 
care cer tot mai insistent să se pună 
capăt represiunilor, să fie ridicată 
starea de urgență. Ca o expresie a 
acestui curent de opinie, in ultimele 
zile s-au înmulțit declarațiile unor 
șefi de state și de guverne în spri
jinul aplicării ferme si neîntirziate a 
rezoluțiilor O.N.U., care prevăd sanc
țiuni economice drastice impotriva 
regimului de la Pretoria pentru a-1 
obliga să renunțe la practicile sale 
reprobabile și să recunoască dreptu
rile inalienabile celor persecutați și 
oprimați.

din Africa 
cu peste 

în ultimele 
atacurile la

Nicolae N. LUPU

libere, eliberarea tuturor persoane
lor arestate din motive politice, de
mocratizarea vieții politico-sociale.

Cu toate că, in urma puternicelor 
demonstrații care au avut loc in 
Coreea de Sud. in ultimele două 
săptămini. regimul dictatorial a fost 
obligat să anunțe anularea ordinu
lui prin care liderul opoziției, Kim 
Dae Jung, era ținut sub stare de 
arest Ia domiciliu, totuși opoziția, 
ca și marea majoritate a populației 
sînt in continuare profund nemul
țumite. Astfel că partidele și orga
nizațiile din coaliția națională pen
tru o constituție democratică au 
lansat chemarea la desfășurarea, in 
cursul zilei de 25 iunie, de marșuri 
in sprijinul unor schimbări demo
cratice. în documentul dat publici
tății la Seul, autoritățile sint aver*  
tizate că „in cazul reprimării aces
tor acțiuni, pe întregul teritoriu 
sud-coreean se va declanșa o fermă 
rezistență" — relevă agențiile de 
presă.

Totodată, opoziția a respins pro
punerea privind o nouă întilnire in
tre șeful regimului actual. Chun Du 
Hwan, si liderul Partidului Demo
crat al Reunificării, Kim Yong Sam, 
considerind-o drept o încercare a 
autorităților de a ciștiga timp și de 
a atenua valul manifestațiilor anti- 
dictatoriale.

HOTĂRÎRI ÎN PROBLEME ORGANIZATORICE Șl DE CADRE 
Tovarășul Kăroly Nemeth a fost ales în funcția de președinte 

al Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția M.T.I.. 
plenara din 23 iunie a C.C. al 
P.M.S.U. a adoptat hotăriri in pro
bleme 
precum 
miri in 
mitetul 
roly Nemeth din funcția de adjunct 
al secretarului general al P.M.S.U.. 
alegindu-I in această funcție pe 
Gyorgy Lăzar. Păi Losonczi, la ce
rerea sa. in legătură cu retragerea 
la pensie, și Istvân Sarlos. la cere
rea sa, au ieșit din Biroul Politic 
al C.C. ’ ----------
membri ai Biroului Politic ăl C.C

organizatorice și de' cadre, 
și recomandări privind nu- 
funcții de stat. Astfel. Co- 
Central l-a eliberat pe Kă-

al P.M.S.U. Au l’ost aleși__
P.M.S.U. Jânos Berecz și Judit 
Csehâk. Ferenc Havasi a fost elibe
rat din funcția de secretar al C.C. 
al P.M.S.U., in legătură cu numirea 
sa în altă funcție importantă. Ist- 
văn Horvâth a fost eliberat din 
funcția de secretar al C.C. al

P.M.S.U. Au fost aleși secretari ai 
C.C. al P.M.S.U. Gydrgy Fejti. Jănos 
Lukăcs și Miklos Nemeth.

★
întrunită în sesiune la Budapesta, 

Adunarea de Stat a R.P.U. a hotărit, 
pe baza recomandării comune a C.C. 
al P.M.S.U. și Prezidiului Consiliu
lui Național al Frontului Popula:- 
Patriotic, eliberarea lui Păi Losonczi 
— la cererea sa. in legătură cu re
tragerea la pensie — din funcția ti,’ 
președinte <" ~ ■ • - • - ■
țial al R.P.
membru al Consiliului 
în funcția de președinte 
lui Prezidențial a fost 
Nemeth. In legătură cu 
în funcția de adjunct al 
general al P.M.S.U.. Gyoirgy Lâzar a 
fost eliberat din funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri. Kăroly 
Grosz a fost ales președinte al Con- 

1 siliului de Miniștri al R.P.U.

al Consiliului Preziden- 
. Ungare, el răminind 

Prezidențial, 
al Consiliu- 
iales Kăroly 
alegerea sa 
secretarului

VARȘOVIA

Reuniunea Biroului Politic al C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. care a 
dezbătut informarea privind situația 
electronizării economiei poloneze, 
folosirea roboților si sistemelor 
automate în procesele de producție, 
relatează agenția P.A.P.

A fost analizată, de asemenea, in*  
fluența actualului sistem economico- 
financiar și a institutelor de cerce
tări științifice asupra creșterii capa
cității economice naționale de a asi
mila noutățile și de a-și spori efi
ciența.

PRAGA

Ședința Prezidiului C.C.
PRAGA 25 (Agerpres). — La Praga 
a_vut loc ședința Prezidiului C.C. 

consacrată
a
al P.C. din Cehoslovacia ___ ,_____
dezbaterii proiectului Legii cu pri
vire la întreprinderile de stat. S-a 
apreciat că proiectul legii, elaborat 
pe baza hotăririi plenarei a V-a a 
C.C. a P.C. din Cehoslovacia, cores
punde pe deplin principiilor socialis
te. și in primul rind principiilor

proprietății obștești asupra mijloa
celor de producție, centralismului 
democratic și conducerii planificate 
a economici, relatează agenția C.T.K.

în conformitate cu constituția 
R.S. Cehoslovace. proiectul legii 
prevede rolul conducător și de con
trol al partidului in înfăptuirea po
liticii economice și de cadre, in în
treprinderi.
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ÎNTILNIRE ROMANO-A- 
MERICANÂ. La Washington a avut 
loc o întilnire româno-americană. 
pentru marcarea 
ani de cooperare 
Creek Corp." și 
„Mineralimportexport" in exploa
tarea și livrarea către țara noas
tră de cărbune cocsificabil. Au 
participat oficialități ale Ministe
rului american al Comerțului, 
reprezentanți ai celor două fir
me partenere, oameni de afaceri 
de, la companiile care cooperează 
cu' unități românești, ziariști. S-au 
evocat, cu acest prilej, cooperarea 
fructuoasă româno-americană 
domeniul economic și 
perspectivele dezvoltării 
continuare.

împlinirii a 10 
intre ..Island 
întreprinderea

in
comercial, 
acesteia ,in

canice ar contribui la o îmbunătă
țire a atmosferei generale și la în
tărirea încrederii reciproce in Bal
cani.
' ALEGERI, Agenția T.A.S.S. a di
fuzat rezultatele alegerilor pentru 
organele locale ale' puterii de stat, 
care au avut loc la 21 iunie in 
Uniunea Sovietică. Intre altele, 
agenția precizează că în R.S.F.S.R., 
cea mai mare republică unională, 
la alegerile de deputați pentru so
viete au participat 99.01 la sută 
din alegători, componența deputa- 
ților in organele locale ale puterii 
innoindu-se cu 56.9 la sută. în 551 
circumscripții electorale candidații 
propuși nu au întrunit majoritatea 
de voturi necesară, urmind să fie 
organizate noi alegeri.

MESAJ. Colonelul Moammer 
Al-Kadhafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie a Ma
rii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, l-a primit pe Ab
del Halim Khaddam. vicepreședin
tele Siriei, care a efectuat o scurtă 
vizită la Tripoli. în cadrul între
vederii, vicepreședintele sirian . a 
transmis colonelului Moammer 
Al-Kadhafi un mesaj din partea 
președintelui Siriei, Hafez Al- 
Assad. referitor la situația pe plan 
arab și la alte probleme de interes 
comun.

CHELTUIELI MILITARE. Ziarul 
„Akahata" relatează că intre țările 
capitaliste dezvoltate Japonia ocu
pă locul doi in lume, după S.U.A., 
in ce privește nivelul cheltuielilor 
militare. Potrivit unor statistici 
ale N.A.T.O., Japonia alocă pen
tru cheltuieli militare in actualul 
exercițiu financiar suma fle 32.4 
miliarde dolări. in timp ce Anglia 
investește la acest capitol 26.9 mi
liarde dolari. Franța — 31,7 mi
liarde, iar R.F.G. — 32 miliarde.

DEZVOLTAREA de 
PRIETENEȘTI și a 
cooperări cu țările vecine consti
tuie unul din cele mai importante 
și trainice obiective ale politicii ex
terne iugoslave — s-a subliniat in 
cursul dezbaterilor din 
federal al Adunării 
marginea unui raport referitor la 
relațiile Iugoslaviei 
vecine. S-a arătat, de 
că organizarea unei întilniri a mi
niștrilor de externe din țările bal-

RELAȚII 
unei largi

Consiliul
R.S.F.I. pe

cu statele
asemenea.

’EXPOZIȚIE. La Paris a fost inaugurată expoziția ..Arheologia aeriană 
în România", realizată de secția de cercetări aerofotografice a Muzeului 
de istorie al Republicii Socialiste România cu concursul unor foruri și 
instituții franceze. Sînt ilustrate cercetări și descoperiri recente obținute 
prin metoda modernă a prospecțiunilor aerofotografice asupra a circa 70 
de obiective arheologice de primă importantă din toate zonele tării, care 
reflectă continuitatea de civilizație pe teritoriul României începind cu 
epoca bronzului. Expoziția deschisă la Paris suscită un interes deosebit 
atît in rindul specialiștilor, cit și al publicului larg. Prestigioasa revistă 
științifică franceză „Photo-interpretation" a editat cu această ocazie un 
număr special cu titlul „Arheologia aeriană in România", consacrat în 
întregime rezultatelor recente obținute de specialiștii români in acest 
domeniu.

I
i

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorli din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafio CASA SCINTEII 40 360

*


