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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
VA EFECTUA 0 VIZITĂ PRIETENEASCĂ DE LUCRU 

1N REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va' efectua, la

invitația tovarășului Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Populare 
Polone, o vizită prietenească de lu
cru în Republica Populară Polonă, 
în prima decadă a lunii iulie a.c.
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ÎN AGRICULTURĂ
a primit pe președintele de onoare și pe președintele Organizației evreiești 

„B’nai B'rith International"

Activitate intensă, rodnică
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, luni, pe Jack Spitzer, pre
ședintele de onoare al Organizației 
evreiești „B nai B’riih In.ernauona.", 
și pe Seymour Re.ch. președintele 
organizației, care efectuează o vizită 
în tara noastră.

în cursul întrevederii au fost dis

cutate probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor româno-americane. 
pe baza deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neameste"ului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, Au fost abordate, totodată, 
unele aspecte ale vieții internaționa
le actuale. îndeosebi cele legate de

întărirea încrederii și colaborării 
între popoare, de edificarea unui 
climat de destindere. securitate și 
pace în lume.

La primire a luat parte loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

Județele Olt și Teleorman 
au încheiat recoltarea DIN CORESPONDENȚELE SOSITE IERI LA REDACȚIE: „ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI" A

orzului
Puternic mobilizați de indicațiile 

și îndemnurile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii și cu prilejul 
vizitelor de lucru in unități agricole 
din sudul țării, lucrătorii ogoarelor 
din județele Olt și Teleorman au 
încheiat recoltarea orzului de pe 
întreaga suprafață planificată.

în telegrame adresate cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele 
județene ale P.C.R. Olt și Teleor
man se arată că, în prezent, oame
nii muncii din agricultura celor 
două județe acționează cu toate 
forțele la eliberarea terenurilor și 
însămînțarea culturilor duble. în
treținerea culturilor prăsitoare, 
strîngerea și valorificarea legume
lor, la realizarea celorlalte lucrări 
de sezon. în telegrame se exprimă, 
de asemenea, angajamentul de a 
depune eforturi susținute pentru e- 
fectuarea tuturor lucrărilor la un 
înalt nivel calitativ, în vederea ob
ținerii unor producții superioare, 
contribuind astfel la traducerea în 
viață a obiectivelor noii revoluții 
agrare, la progresul multilateral al 
patriei.

ț ® în județele: Călărași, Ialomița, Tulcea, Constanța,
i Giurgiu, Brăila, Buzău, Prahova, Galați, precum și în sec- 
J torul agricol Ilfov s-a încheiat recoltarea orzului 
\ consum
I • Ritmul secerișului a crescut mult
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ȘCOALA ROMANEASCA IN FAȚA 
EXIGENȚELOR NOII CALITĂȚI

CĂLĂRAȘI. La lăsarea serii, 
duminică, 28 iunie, ultimele 
consilii unice anunțau în

cheierea secerișului la orz de con
sum, cultură care a ocupat, în jude
țul Călărași, mai bine de 26 000 ha. 
Au mai rămas de recoltat circa 2 000 
hectare cu loturile semincere. unde 
se lucrează pe măsură ce umidita
tea scade sub 17 la sută. A fost 
eliberat terenul pe mai bine de 
10 000 hectare, iar culturile duble 
au fost semănate pînă duminică 
seara pe aproape 7 000 hectare, în 
ceea oe privește eliberarea terenu
lui se ridică totuși o problemă : 
din oele 1 100 prese de balotat pes
te 900 folosesc sfoara pentru legat 
baloții. Dintre acestea duminică și 
ieri au lucrat foarte puține din lip
să de sfoară. în multe locuri se 
folosesc mașinile de adunat și că- 
pițat, dar experiența anilor trecuți 
a demonstrat că o mare cantitate 
de paie adunate cu aceste utilaje 
a rămas la marginea tarlalelor, ne- 
maiputind fi transportată la bazele 
furajere. Revenim deci la apelul 
lansat prin intermediul „Scînteii", 
joi 25 iunie, către furnizorii de 
sfoară, apel încă neonorat pînă la 
această dată. începînd de luni di
mineața s-a trecut cu toate forțele 
la verificarea combinelor și reme
dierea unor defecțiuni deoarece re
coltarea griului se apropie. (Mihai 
Dumitrescu).

Tulcea. în județul Tulcea. 
orzul se recoltează pe ulti
mele suprafețe. Din cele 
22 803 hectare cultivate în acest an 

cu orz, de către unitățile agricole 
tulcene, au fost recoltate, pînă du
minică seara, 21 851 hectare, ceea 
ce reprezintă 96 la sută. Organizind 
corespunzător munca în taberele 
din cimp, s-au atins zilnic, în fie
care unitate, vitezele de luc-u sta
bilite, recoltîndu-se la nivelul ju
dețului peste 8 000 hectare pe zi. 
Au mai rămas de recoltat aproape 
1 000 hectare de orz. Este vor
ba de loturile semincere care 
nu au ajuns încă la stadiul 
de coacere. Aceste lanuri au o coa
cere neuniformă, iar pentru a grăbi 
recoltarea lor au fost reparcelate, 
combinele recoltează mai întîi zo
nele cu plante uscate, ocolind ve
trele verzi. Se apreciază că în ur
mătoarele două zile și producția 
de pe aceste suprafețe va fi pusă 
la adăpost. (Neculai Amihulesei).

DÎMBOVIȚA. în județul Dîm
bovița. orzul a fost recol
tat de pe 62 la sută din 

suprafața cultivată. Mai multe uni
tăți, între care cooperativele agri
cole Ionești, Crovu, Ungureni de 
Titu, Conțești, Brezoaiele. Fier
binți, au încheiat aceasță lucrare, 
în timp ce altele nu au început-o, 
și aceasta intrucît continuă să 
existe diferențe mari în ce pri
vește gradul de coacere de la o 
unitate la alta. Solele pe care orzul 
s-a copt uniform au fost puține, 
așa că. de regulă, recoltarea s-a 
făcut pe suprafețe restrînse. O 
atare situație a determinat orga
nele agricole județene să acționeze 
pentru redistribuirea forțelor me
canice din unitățile unde orzul încă 
nu s-a copt spre acelea unde există 
front de lucru. Un asemenea mod 
de a acționa permite ca o unitate 
să strîngă întreaga recoltă în 
două, maximum trei zile. (Gheor- 
ghe Manea).

PRAHOVA. în ultimele două 
zile, maximă concentrare d-e 
forțe în toate unitățile agri

cole de stat și cooperatiste din ju
dețul Prahova. Sîmbătă și dumini
că s-a extins secerișul orzului și 
în consiliile unice agroindustriale 
din zonele subcolihare, înregis- 
trîndu-se în același timp ritmuri 
înalte de lucru. Toate acestea au 
permis ca pînă duminică mai mult 
de 25 de unități să încheie aceas
tă primă etapă din actuala cam
panie de recoltare a cerealelor

păioase, luni seara consemnindu-se 
terminarea secerișului la orzul 
pentru consum pe intreaga supra
față cultivată. Acum se acționează 
la eliberarea de paie a terenului 
și însămînțarea culturilor duble 
— porumb, legume și furaje. Pînă 
duminică seara a fost eliberat te
renul pe aproape 4 000 hectare, din 
care pe 600 hectare s-au insămin- 
țat culturile duble. Ținînd însă 
seama de faptul că s-au creat 
toate condițiile pentru accelerarea 
acestei lucrări, în maximum 4—5 
zile toate suprafețele eliberate vor 
primi sămînta. Și încă un faDt : 
din primele date rezultă că în acest 
an județul Prahova va obține la 
orz o producție mult superioară 
celei realizate în ultimii ani. (Ioan 
Marinescu).

IALOMIȚA. în nici o unitate 
perioada secerișului nu a 
depășit trei zile și jumă
tate de la intrarea combinelor în 

lanuri. Este prima campanie in 
care defecțiunile combinelor au 
fost reduse sub ceea ce se numeș
te limita tehnologică admisă, dove
dind că în iarnă reparațiile s-au 
realizat cu răspundere. Am putut 
urmări la fața locului in coopera
tivele agricole de producție Ciocâr
lia, Sinești, Drăgoești, Grindu, 
Colelia și Balaciu răspunderea cu 
care se stringea producția princi
pală, dar și grija pentru a aduna 
cit mai multe paie necesare sec
toarelor zootehnice. Este, sau mai 
exact spus a fost, și o campanie a 
recordurilor. în majoritatea uni
tăților numărul combinerilor care

au treierat zilnic peste 45 de tone, 
adică cite 25—30 de buncăre. a fost 
mult mai mare decit in anii pre- 
cedenți. Pe ansamblul județului, 
producția de orz din acest an este 
cu 50—60 la sută mai mare, iar în 
unele unități dublă față de anul 
trecut.

Acum forțele sint concentrate la 
eliberarea suprafețelor unde se 
lucrează în schimburi prelungite 
de 15—M Ore. Pe suprafețele elf*' 
berate-se-intră operativ la arat, 
discuit si la însămînțarea culturi- 

' lor duble, lucrări care se execută 
cu aceeași exigență ca in primă
vară la culturile de bază.

In județul Ialomița, din cele 
24 163 hectare, cultivate cu orz, 
au fost recoltate 23 200 hectare, 
mai răminind de secerat doar so
lele pe care se produce sămînța. 
însămințarea celei de-a doua 
culturi s-â făcut pe 5 700 hectare, 
din care aproape 5 500 hectare cu 
porumb pentru boabe. Se aprecia
ză că in următoarele trei zile, 
toate suprafețele care au fost culti
vate cu orz si prevăzute cu culturi 
duble vor fi insămințate. (Mihai 
Vișoiu).

Galați. Ieri seara, în jude
țul Galați s-a încheiat recol- 
-area orzumi pentru consum 
pe întreaga suprafața cultivată. 

Așa după cum ne informa tovară
șul loan Popa, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană, recoltarea orzului a 
inceput cu suprafețele neirigate, 
mai uscate, unde s-a lucrat intens 
în zilele de 24—26 iunie, in conti
nuare fiind strinsă recolta din zo
nele irigate. S-a acționat cu 768 
combine și 494 prese de balotat. 
Cele circa 500 hectare încă nere
coltate reprezintă — așa după cum 
ni s-a spus, orz de sămînțâ, care 
urmează a fi strîns in aceste zile. 
Cele dinții unități care au raportat 
încheierea completă a recoltării au 
fost cooperativele agricole din 
Măstăcani, Frumușița, Vlădești, 
Corod, Matca, Cudalbi II, Munteni, 
Grivița, Costache Negri, Cuza 
Vodă, Tulucești, Independența și 
altele. Pînă duminică seara, paiele 
au fost strînse pe 34 la sută din 
suprafața eliberată, adică pe circa 
3 600 hectare, iar arăturile de vară 
au fost efectuate pe 2 500 hectare. 
Acum, eforturile sint concentrate 
spre efectuarea arăturilor și in- 
sămînțarea culturilor duble pe 
toată suprafața planificată. (Dan 
ITăeșu).

BUZĂU. Declanșat în toate 
unitățile agricole pe data de 
26 iunie, secerișul orzului 

pentru consum s-a încheiat în 
cursul zilei de luni,. 29 iunie. Cu 
aceeași răspundere acționează 
acum lucrătorii ogoarelor buzoiene 
la recoltarea loturilor semincere

de orz, care însumează circa 1 500 
,hectare, lucrare ce se va încheia 
în următoarele două-trei zile, pe 
măsură ce orzul va ajunge la con
dițiile optime de conservare. în 
continuare, toate forțele vor fi 
concentrate la eliberarea terenului 
și însămînțarea culturilor duble, 
iar în secțiile de mecanizare s-a 
început pregătirea combinelor pen
tru marea campanie a griului, care 

■se va declanșa peste 6—7 zile. 
(Stelian Chiper).

BRAlLA. Declanșată imediat 
oe lanurile au permis intra
rea combinelor, in județul 

Brăila recoltarea orzului pentru 
consum s-a încheiat în cursul 
zilei de duminică, cind s-a 
realizat o viteză zilnică de lu
cru de peste 7 000 hectare. 
Acum se lucrează intens pe ul
timele suprafețe, care reprezintă 
loturi semincere. Și aici se tine 
seama de operativitate, de evi
tarea pierderilor prin recoltare, pe 
măsura reducerii umidității. în 
raidul întreprins prin mai multe 
unități am constatat că s-au asigu
rat în număr suficient mijloacele 
pentru transportarea recoltei. De 
asemenea, imediat după recoltare 
se acționează cu presele de balotat 
și,, in funcție de starea terenului, 
se trece la pregătirea acestuia cu 
discul sau cu plugul. însămînțarea 
în cultură dublă s-a efec'uat deia 
pe o suprafață de 9 000 hectare, 
printre care 7 000 hectare cu po- 
rumb-boabe și peste 2 800 hectare 
cu plante de nutreț. (Candiano 
Priceputu).

CONSTANȚA. După trei zile 
de la declanșarea campaniei 
de recoltare, luni dimineața, 

80 de unități agricole din județul 
Constanța, din oele 140 cultivatoa
re, au anunțat încheierea secerișu
lui pe întreaga suprafață cultivată 
cu orz. Din suprafața totală de 
38 531 hectare cultivate cu.orz în ju
deț. la sfîrșitul celor trei zile de se
ceriș erau recoltate 35 480 hectare, 
ultimele suprafețe rămase făcind 
parte din loturile semincere sau se 
recoltează manual deoarece plante
le au căzut în urma ploilor și a vîn- 
tului puternic. Concomitent, tere
nul a fost eliberat pe 28 760 hec
tare și au fost însâmîntate cu cea 
de-a doua cultură 26 550 hectare. 
Sprijiniți direct si permanent de 
organele de partid și de stat, or- 
ganizîndu-si bine munca, lucrătorii 
ogoarelor din unitățile agrico'eale 
județului Constanța sint hotărîti 
să-și onoreze întocmai angaja
mentul de a încheia secerișul or
zului în 3—4 zile bune de lucru 
și să însămînțeze în perioada sta
bilită oea de-a doua cultură de 
legume și porumb pe întreaga 
suprafață prevăzută. (George Mi- 
hăescu).

în flecare an, printr-o frumoasă 
tradiție a epocii noastre, sărbăto
rim „Ziua învățătorului", instituită 
ca semn de încredere și prețuire 
din partea întregului' popor pentru 
corpul. didactic — educatori, învă
țători, profesori din invățămintul 
gimnazial, liceal și superior — 
pentru toți cei care, de la înălți
mea catedrei, a răspunderii comu
niste față de viitorul țârii, trans
pun în faptă cu abnegație, pri
cepere și devotament, politica 
partidului nostru in domeniul în- 
vățămîntului și educației. De ase
menea, în fiecare an, la sfîrșitul 
lunii iunie, sint organizate ample 
manifestări cu prilejul „Zilei 
pionierilor", nobilă expresie a 
grijii statornice a partidului, a 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președinte al Consiliului 
Național al Științei și Invățămin- 
tului, pentru purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor, care-și exprimă 
de fiecare dată, cu căldura, cu 
sensibilitatea specifice vîrstei, re
cunoștința pentru minunatele con
diții de viață și învățătură ce le 
sînt asigurate.

îngemănate într-un calendar al 
iubirii și prețuirii față de slujito
rii școlii, față de tînăra generație 
a patriei, aceste sărbători se des
fășoară de astă dată în contextul 
deosebit determinat de apropiatul 
Congres al educației poetice și 
culturii socialiste, de Conferința 
Națională a partidului și de ani
versarea a 40 de ani de la procla
marea Republicii. Sînt toate aces

tea trainice motive de bilanț exi
gent, de riguroasa punere în va
loare a experienței prețioase acu
mulate de școlile de toate gradeie, 
de organizațiile pionierești în do
meniul educației, al formării tine
rei generații pentru muncă și via
ță, de prospectare a noi căi prin 
care invățămintul, organizațiile 
pionierești să se situeze la înălți
mea marilor comandamente pro
prii operei de făurire a omului 
nou.

în înfăptuirea acestui generos 
proiect social, invățămintul bene
ficiază de concepția profund știin
țifică, larg cuprinzătoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, privind 
rolul școlii în procesul edificării 
societății socialiste. ..învâțâmintul 
— spunea secretarul general al 
partidului — trebuie să se afle în 
primele rinduri ale luptei pentru 
nou, să fie un invătămint revolu
ționar, care trebuie să tindă per
manent spre tot ce este mai bun, 
să lupte pentru descoperirea de 
noi taine ale naturii, ale universu
lui, să pună in serviciul omului, al 
civilizației tot ceea ce a creat și va 
crea natura — dar acum eu contri
buția omului — mai bun in dezvol
tarea generală a lumii ! Numai așa 
invățămintul nostru va fi perma
nent un invătămint revoluționar? 
va servi poporul, cauza socialismului 
și comunismului1“ în lumina gîndi-
rii revoluționare a partidului, a to
varășului Nicolae Qeaușescu. înyă- ., 
•t^mîntul ...românesc, de toate gra- v 
dele se constituie drept principal . 
pilon de susținere al vastului 
proces de creație socială și, prin

succesivele sale îmbunătățiri, este 
enema i sa premeargă uezvoltarea, 
să-i sprijine desfășurarea fireasca, 
organică, s-o anticipeze intr-o pro
iecție esențială, riguros ordonată, 
accesibilă și stimulativă. Aducerea 
la zi a planurilor și programelor 
școlare, a manualelor și celorlalte 
lucrări editoriale destinate tuturor 
virsrelor, modernizarea întregii 
structuri școlare și universitare, 
stimularea efortului de neîntrerup
tă pregătire individuală șint, așa
dar, obiective permanente ale unui 
proces istoric de intensa și amplă 
desfășurare, factori esențiali ai 
înălțării României pe noi culmi de 
cultură și civilizație.

De aici și imperativul creșterii 
calitative a intregului proces de 
învățămint, cit și a raporturilor 
sale complexe de conlucrare cu 
unitățile de cercetare șl de pro
ducție, într-un proces cuprinzător, 
unitar și perfectibil, în care crea
ția, munca și învățătura se înge
mănează și sînt chemate să se sti
muleze reciproc, să dobîndească 
semnificații umane sporite. în 
acest sens, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, rostite la în
ceputul fiecărui nou an de învăță
mint, documentele Congresului 
științei și invătămintului, cu- 
vîntarea rostită de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la plenara din toamna 
anului trecut a Consiliului Națio
nal al .Științei și Invățămintului 
subliniază, pregnant faptul că in-
deplinirea integrală și la termenul 
stabilit a programelor de dezvol
tare intensivă, elaborate pentru 
fiecare domeniu de activitate, este

Foto : Sandu Cristian

de neconceput fără un permanent 
proces de îmbogățire spirituală, 
fără însușirea culturii, a tot ce este 
nou in știință, in tehnică. Iar acest 
fapt atestă prin el însuși coman
damentul conlucrării tot mai strin- 
se dintre unitățile de învățămint, 
de cercetare și de producție, al le
gării școlii de viață, de exigențele 
sociale actuale și viitoare, cit și 
transformarea pe scară largă a fa
bricilor, uzinelor, șantierelor, a tu
turor unităților de producție în 
factori de înnobilare spirituală, in 
spații ale perfecționării continue 
pe calea învățării permanente, în
vestirea activității cotidiene din 
fiecare unitate de producție cu 
atributele autodepășirii.

Tocmai de aceea invățămintul 
de toate gradele, asemenea orică
rui prooes al activității sociale, se 
refuză astăzi mai mult decit ori- 
cind compromisurilor cu mediocri
tatea, cu formalismul și improvi
zația, reclamînd demnitatea exi
genței și autoexigenței drept cel 
mai riguros examen de calitate. 
Cu atît mai mult cu cît de calita-
(Continuare în pag. a III-a)

Pe planșete, ei desenează viitorul
Poate că într-un fel este 

firesc : cu cît o întreprin
dere este mai veche, cu atît 
preocuparea colectivului ei 
pentru a-și reînnoi produc
ția este mai susținută. Cu 
cele — mîine, poimîine — 
patru decenii ale ei, între
prinderea de mașini elec
trice București este decana 
de vîrstă a ramurii ; toc
mai de aceea, căutarea 
noului a devenit, a fost 
obligatoriu să devină o 
constantă, o linie de con
duită de la care cei ce 
muncesc aici nu s-au 
abătut și nu se pot abate.

— Acum 28 de ani, cînd 
am venit in uzină — își 
amintește inginerul Vasile 
Creța — generatorul de 30 
de kilowați care se con
struia pe vremea aceea 
avea 540 de kilograme ; 
astăzi, un generator de 540 
de kilograme este de peste 
patru ori mai puternic, are 
125 de kilowați. Este, de 
cînd lucrez eu aici, a treia 
serie, a treia generație, 
dacă vreți, de motoare 
electrice la proiectarea 
cărora am lucrat.

— Ce înseamnă această 
„a treia generație" concret, 
în clipa de față ?

— Mai multe lucruri, să 
dăm un exemplu : elabora
rea unei serii noi de gene
ratoare sincrone, fără inele 
și perii. Asta înseamnă ali
nierea la tehnica mondială, 
asemenea motoare au apă
rut in lume doar de patru- 
cinci ani. și ale noastre. în- 
tr-o concepție proprie, se 
află de pe acum in fa
bricație.

Fiecare produs — înțe
legem de la interlocutorul 
nostru, de la el și de la alții 
— are o istorie, o poveste 
a lui. Și ea se petrece aici.

la I.M.E.B.. întotdeauna. în 
linia întîi a tehnicii mon
diale. Competitorii uzinei 
din dealul Cotrocenilor se 
numesc, nici mai mult, nici 
mai puțin decit Siemens, 
Toshiba. AEG : bătălia 
pentru nou părăsește încet, 
incet teritoriul deceniului 
’80 pentru a pătrunde, cu 
fiecare zi mai mult. în in
teriorul ultimului deceniu 
al acestui secol și mileniu.

nă ; subliniez : orice. Marca 
noastră este solicitată de 
economia națională cu 
prioritate, este solicitată de 
o sumedenie de parteneri 
externi ; am pătruns în 
vremea din urmă pe difici
lele piețe ale S.U.A. și Ca
nadei... și se pot da multe 
exemple. O pondere însem
nată în aceste succese re
vine, fără îndoială, colecti
velor noastre de proiectare.

[ Ț>w |
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Printre proiectanții de la întreprinderea 
de mașini electrice București

O planșetă de proiectare — 
sîntem obligați să ne gîn- 
dim —: omul din fața ei 
trăiește, de visu, într-un 
continuum spațio-temporal, 
în lumea einsteiniană cu 
patru dimensiuni. Proiec
tantul raționează, imagi
nează. calculează, desenea
ză ’ în tunelul timpului, 
trăiește efectiv într-un alt 
timp decît cei din preajma 
lui. Aici, la I.M.E.B., așa 
cum spuneam, proiectanții 
și planșetele lor sint tot 
mai departe, lasă tot mai 
mult în urmă anul 1990.

— Nici nu poate fi altfel 
— întărește Gheorghe Nica, 
secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. Nu 
este vorba de un orgoliu 
nejustificat cînd afirm că 
avem oameni de aur în 
proiectare, colective de 
proiectare puternice, care 
își pot asuma orice sarci-

comuniștilor. tuturor celor 
ce muncesc aici.

Spiritul revoluționar 
poartă aici multe nume. El 
se numește, de pildă, ne
liniște creatoare — acel 
sentiment de care este cu
prins permanent proiectan
tul că „nu am făcut în
deajuns", că „se poate mai 
bine".

— Nu avem complexe în 
fata firmelor vestite — ne 
mărturisește inginerul Ovi- 
diu Pâlșan. Tot ce produ
cem se fabrică într-o con
cepție originală. Pe plan 
mondial, noul apare mai 
mult sau mai puțin con
comitent în cîteva locuri — 
și din această competiție 
nu prea obișnuim să lip
sim. Mașinile proiectate în 
1986—1987 nu sînt nici 
măcar cu un pas înapoi 
față de prima linie a teh
nicii mondiale. Un singur

exemplu : mașinile speciale 
necesare vagoanelor, de 
1 500—3 000 de volți curent 
continuu, sînt fabricate în 
lume doar de trei unități, 
printre care și I.M.E.B. Nu 
sintem multi, dacă ne com
parăm cu alții, dar pot de
clara cu mîna pe inimă că 
lucrez într-un colectiv care 
are plăcere, are patima 
noului.

— Ce ați mai indica, to
varășe Pâlșan, drept sursă 
a succeselor dumneavoas
tră ?

— Neapărat, munca co
lectivă. O idee este întot
deauna a unuia singur — 
dar ea este șlefuită, este 
cizelată în colectiv. O pro
blemă te urmărește și în 
somn, să știți, nu este o 
figură de stil, și după o 
lună sau după cinci se 
produce seînteia, ea capătă 
o soluție. Ideea. Este supu
să colectivului și întoarsă 
pe toate fețele. îmbogățită, 
nuanțată, perfecționată, ea 
capătă încet, încet chipul 
tinei mașini noi, cu perfor
mante superioare, o mașină 
mai ușoară, mai ieftină, cu 
un pas înainte a ceea ce 
există. Așa se naște noul, 
ca rod al mai multor minți 
„puse în paralel". Discuția 
este un fel de a gindi. 
Cîteodată e greu ; la mo
torul de 3 000 de volti am 
gindit un an, lucrînd alt
ceva. De multe ori, o so
luție bună iese după ce ai 
greșit o dată ; important e 
să nu pleci steagul.

Interlocutorii noștri sînt 
unanimi în a sublinia că un 
proiectant de mașini elec-

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare in pag. a U-a)
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ACTIVUL DE PARTID-UN INEPUIZABIL 
POTENTIAL DE INIȚIATIVĂ Șl ACȚIUNE UN EXCELENT COMBUSTIBIL lN CURSA PENTRU PROGRES
Tn miezul acesta de vară. Năsău- 

dul e potopit de verdeață și de flori. 
Pretutindeni, te. întîmpină grija de 
buni gospodari a locuitorilor săi. 
Pretutindeni, noul și frumosul se 
îmbină armonios, dînd orașului un 
aspect deosebit. Aceste trăsături do- 
bindesc o notă aparte în domeniul 
cel mai nou și cel mai dinamic al 
vieții citadine : economia în conti
nuă și viguroasă dezvoltare. Aceas- 
tă dezvoltare, caracteristică, de alt
fel, întregii țări, este mai pregnantă 
aici, la Năsăud, dacă ținem seama 
de nivelul de la care s-a pornit. 
Pină în 1968. orașul de pe Someșul 
Mare nu avea, practic, nici un fel 
de industrie. Acum, volumul pro
ducției sale industriale este de două 
ori mai mare decît al întregului ju
deț Bistrița-Năsăud in anul înfiin
țării. De aici, de la aceste împliniri 
din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu“. 
de la această spectaculoasă și vitali- 
zatoare creștere. își trage izvorul 
ambiția năsâudenilor de „a tine pa
sul cu țara întreagă în privința teh
nologiilor moderne și a eficienței", 
așa cum ne mărturisea tovarășa Na- 
zarica Bota, secretar adjunct al co
mitetului orășenesc de partid. Iar 
una dintre înfățișările cele mai con
vingătoare ale acestei năzuințe este 
felul în care acționează — în toate 
domeniile vieții economice și sociale 
— activul de partid al comitetului 
orășenesc, mănunchiul acesta de oa
meni inimoși. prezenți acolo unde 
este nevoie de o idee, de un sfat, 
de un sprijin concret, care își dă
ruiesc cu generozitate și o bună 
parte din timpul lor liber pentru a 
pune umărul la greu, pentru a-și 
îndeplini sarcinile încredințate.

Din discuțiile pe această temă 
avute la comitetul orășenesc de 
partid și tn întreprinderi desprin
dem mai întii un fapt concludent : 
capacitatea de acțiune a activului de 
partid depinde nu numai de numă
rul său, ci. mai cu seamă, de com
petența. de pregătirea și spiritul de 
răspundere al celor care-1 compun.

Un prim exemplu concret : pornin- 
du-se de la situația că la întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice anul trecut s-au depășit con
sumurile materiale, una din di
recțiile de acțiune a fost aici tocmai 
reducerea acestor consumuri. Direc
torul întreprinderii, inginerul Eugen 
Moldovan, ne relatează că un colec
tiv compus din membri ai activului 
de partid s-a preocupat de reintro
ducerea in circuitul economic a unor 
materiale rel'olosibile : folii, saci, 
țevi, toate din mase plastice. Ches
tiunea nu era simplă și nici nu se 
putea rezolva cit ai bate din palme. 
S-au făcut studii și numeroase în

cercări pe baza cărora a fost proiec
tată și construită o instalație specia
lă. La realizarea ei au contribuit în 
mod deosebit inginerul Dionisie Ani. 
subinginerii Elisabeta Sandor și 
Traian Căpățină, operatorii chimiști 
Leon Horoba și Teofil Mlhalcea. pre
cum și alți membri ai activului de 
partid. Acum instalația se află în 
probe tehnologice. Primele rezultate, 
dobîndite chiar în aceste zile, atestă 
faptul că prin noul procedeu de re
cuperare se vor economisi anual 
peste 1 000 tone granule de polieti
lenă și se va obține un beneficiu de 
peste 16 milioane lei.

Desigur, noul nu se impune lesne, 
nu e promovat de la sine. Pentru 
afirmarea lui se cer strădanii, se cere 
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Din experiența Comitetului orășenesc de partid Năsăud

stăruință spre a învinge mentalități
le învechite, rutina și comoditatea. 
In aceeași întreprindere, secretarul 
comitetului de partid, maistrul loan 
Moldovan, ne relatează că într-un 
asemenea caz a fost necesară acțiu
nea unită, convergentă a activului 
de partid din mai multe domenii — 
economie. munca organizatorică, 
propagandă — pentru a asigura so
luționarea unei probleme. De data 
aceasta a fost vorba de reintroduce
rea in circuitul productiv a așa-zisu- 
lui „brac tehnic". Cei din conduce
rea sectorului respectiv, care ar fi 
trebuit să fie în primul rînd intere
sați în această acțiune, precum și o 
serie de maiștri și chiar de munci
tori l-au luat cu îndărătnicie în brațe 
pe „nu se poate". Ei argumentau că 
„e vorba de prea multă muncă, de 
prea multe complicații tehnice pen
tru niște rezultate minore". A fost 
nevoie ca activul de partid să acțio
neze și pe planul tehnicii, și pe cel 
al organizării, dar mai cu seamă 
pentru schimbarea unei mentalități 
învechite. Comuniștii loan Catarig, 
Elisabeta Fetinca, Tănase Dunca și 
alții, care au promovat ideea folosi
rii „bracului tehnic", au spulberat 
rînd pe rînd redutele în care rezista 
cu încăpățînare lenea in gindire și in 
acțiune. Nici pe departe nu era vorba 
de „rezultate minore". Comuniștii 
din activ au demonstrat prin fapte 
că orice economie de polipropilenă 
e importantă nu numai pentru în
treprindere, ci și pentru întreaga e- 
conomie națională. Și incă ceva : ei 

nu s-au mulțumit cu o valorificare 
oarecare, ci aU asigurat una supe
rioară. „Bracul tehnic", atit de dis
prețuit pină de curind de către unii, 
e folosit acum la realizarea unor 
produse care asigură cea mai înaltă 
eficiență acestei acțiuni.

La o altă importantă întreprindere- 
năsăudeană. „Textila", aflăm despre 
două „idei de aur" promovate din 
rindul activului de partid. Mai întii, 
așa cum ne relatează tovarășa Maria 
Cotuț. secretarul comitetului de 
partid, a fost inițiativa înființării 
unui atelier de confecții. „De ce să 
livrăm doar pînză simplă și să nu 
realizăm chiar noi produsele finite?" 
— și-au pus întrebarea mai multe 
comuniste din cele 11 organizații de 

bază. Apoi. în mod firesc, o idee a 
dat naștere altei idei : „Dacă facem 
confecții, trebuie să ne ocupăm și 
de crearea modelelor. Așadar, să 
organizăm și. munca de creație". De 
data aceasta, treaba a fost mult mai 
complicată dacă ținem seama că 
produsele „Textilei" au început „să 
iasă" tot mai mult la export. „Adică, 
de ce să nu dovedim că există și la 
noi, la Năsăud, imaginație și bun- 
gust de nivel mondial ?“. Sufletul 
colectivului de creație nou infiintat 
— și care cuprinde acum nu mai 
puțin de 30 persoane — sînt cele 
„trei Mării" oare au fost cu iniția
tiva : inginera Maria Iloaie. țesătoa- 
rea Maria Ani, confectioners Maria 
Bolog. Recent, cele trei comuniste 
(și nu numai ele. ci întregul colectiv 
al întreprinderii) au avut mari emo
ții la prezentarea noilor lor modele la 
contractările cu partenerii străini. Re
zultatele au întrecut orice așteptări, 
întreprinderea a contractat la export 
80 la sută din producție și are acum 
oferte chiar peste capacitățile de 
care dispune. Așadar, „nivelul mon
dial" în care credeau cele trei tova
rășe din activul de partid nu a ră
mas doar o năzuință, ci devine tot 
mai. mult o împlinire.

Multe sînt înfăptuirile dobîndite 
în Năsăud din inițiativa și cu spri
jinul activului de partid. Și în do
meniul economic, și în munca poli- 
tico-ideologică, și in activitatea de 
bună gospodărire. Și totuși, tovară
șul loan Nemeș, secretarul comite
tului orășenesc de partid, consideră 

— pe bună dreptate — că potențialul 
activului de partid este departe de 
a fi folosit in întregime. Există ca
zuri cînd mai mulți tovarăși din ac
tivul de partid studiază și fac propu
neri in legătură cu o anumită situa
ție, dar prea puțini se angajează e- 
fectiv in aplicarea măsurilor preco
nizate. După cum, există situații 
cind unii dintre ei fac investigații 
superficiale, care nu merg „la 
obiect", alcătuiesc materiale inconsis
tente. nu se implică efectiv in rezol
varea problemelor dificile. Este, 
bunăoară, cazul celor din colecti
vele constituite pentiu a analiza nea
junsurile din transportul urban și 
de mărfuri. Fără îndoială, un aseme
nea mod de abordare a unei sarcini 
de partid vădește lipsa de angajare 
și de răspundere a celor implicați.

La fel de nemulțumitoare este și 
activitatea grupei din activul de 
partid care a primit misiunea de a 
se ocupa de redresarea activității 
din cooperația meșteșugărească. S-au 
făcut unele studii, s-au preconizat 
anumite măsuri „pe hîrtie". dar 
practic nu s-a întreprins mai nimic. 
Așa se face că o serie de cooperati
ve. precum „Constructorul". „Munca 
colectivă". „Arta populară", nu-și în
deplinesc planul de producție pe șase 
luni, iar calitatea prestărilor de ser
vicii continuă să lase mult de dorit.

Se pune întrebarea : de ce, există 
asemenea diferente in ce privește 
rezultatele muncii unor grupe con
stituite din membri ai activului de 
partid, care au datoria să ducă la 
bun sfîrșit anumite acțiuni, să rea
lizeze unele prevederi cuprinse in 
hotăririle comitetului orășenesc de 
partid ? Desigur, e vorba. în primul 
rind, de componenta, de spiritul re
voluționar și simțul datoriei cu care 
acționează activiștii din grupele res
pective. Totodată, se impune din 
partea comitetului orășenesc de 
partid desfășurarea unei mai susți
nute munci de îndrumare și control, 
de urmărire a îndeplinirii sarcinilor 
de către toți membrii activului de 
partid.

Este limpede că folosirea deplină 
a potențialului de care dispune Co
mitetul orășenesc de partid Năsăud 
depinde. într-o măsură însemnată, 
de modul in care este pregătit și an
trenat in muncă activul de partid. 
Tocmai de aceea se cere generaliza
tă experiența bună care pune în evi
dentă inepuizabilele resurse de ini
țiativă și acțiune ale activului de 
partid.

Gh. ATANASIU 
Gh. CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Zile de muncă intensă in unitățile economice din ju
dețul Vrancea. Pretutindeni, ambițiile sint parcă mat 
mari, oamenii poartă in priviri un sentiment de satisfac
ție, dar și dorința fermă de a-și face cit mai bine datoria. 
Acordarea „Ordinului Muncii" clasa I organizației de 
partid a județului Vrancea pentru rezultate deosebite ob
ținute in indeplinirea și depășirea planului și ocuparea 
locului I in întrecerea pe anul 1986 dintre organizațiile 
județene de partid in industrie, construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor a stimulat energiile, a determinat

o și mai puternică mobilizare a forțelor. Numeroși inter
locutori — muncitori, maiștri, ingineri, cadre de condu
cere — ne-au vorbit cu mândrie de faptul că și colectivele 
din care fac parte au contribuit la obținerea acestui suc
ces. Oamenii muncii din fiecare intreprindere și-au ex
primat in mod unanim hotărirea de a cinsti această 
inaltă distincție prin intensificarea eforturilor făcute pen
tru indeplinirea in cit mai bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an. Iar faptele sint la înălțimea obiectivelor 
propuse.

Chiar in aceste zile, la 
ÎNTREPRINDEREA DE 
SCULE ȘI ELEMENTE 
HIDRAULICE DIN FOC
ȘANI a început producția 
de serie a mandrinei de 
filetat cu cuplu reglabil, 
compensare axială și re
versibilă — produs ce se 
realizează cu un consum 
redus de metal, contribuie 
la creșterea fiabilității ma- 
șinilor-unelte. la ridicarea 
productivității muncii. Este 
o invenție concepută de 
subinginerui Ion Muntea- 
nu. El nu este însă singu
rul creator de tehnică, nouă 
din unitate. La cabinetul 
tehnic al întreprinderii — 
statul major al ideilor no
vatoare, îndrăznețe — ni 
s-a vorbit și despre ingi
nerii Voicu Cotigă și Ion 
Chiriac, despre lăcătușul 
mecanic Codin Săpunaru. 
strungarul Traian Brăcăci- 
lă. maistru! Bucur Chiti- 
caru ș.a., care atît anul 
trecut, cit și în acest an au 
elaborat o serie de lucrări 
ce se regăsesc acum în pro
duse și tehnologii moder
nizate, de mare randament 
și eficiență economică.

— Asimilarea de noi 
produse, modernizarea ce
lor aflate pe fluxul de 
producție, ne-a spus tova
rășul Andrei Bordeanu, 
inginer-șef cu pregătirea 
tehnică a fabricației, este 
una dintre preocupările 
constante ale colectivului 
nostru. Practic, în primul 
semestru din acest an s-au 
finalizat o serie de freze 
noi pentru prelucrarea ar
borilor cotiți prin rotofre- 
zare. nouă tipuri de freze 
cu plăcute amovibile, trei 
noi tipodimensiuni de man- 
drine de mare precizie și 
cu cheie. Prin performan
tele lor tehnice și funcțio

nale. aceste noi produse 
s-au bucurat de bune apre
cieri.

— Gradul de înnoire și 
modernizare al' produselor, 
a precizat in continuare 
ing. Laurențiu Veber, di
rectorul întreprinderii, de
pășește in primul, semestru 
al anului 80 la sută din vo-

— Față de anul trecut, 
preciza ing. Nicolae Lun- 
goci, directorul întreprin
derii, in acest an volumul 
producției pentru export 
va trebui să crească cu 
aproape 25 la sută. Am 
devenit o întreprindere 
specializată in producția 
pentru export, calitatea

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
- suportul indepHnlrii 

exemplare a sarcinilor de plan 
însemnări din unități economice 

ale județului Vrancea

lumul producției fizice 
realizate, contractele la 
export și cu beneficiarii 
din țară fiind onorate 
conform programelor sta
bilite. Totodată, ne-am 
preocupat mai intens de 
crearea condițiilor tehnice 
și tehnologice care să con
tribuie la diminuarea con
sumurilor de materii pri
me și. în primul rind, a 
consumului de metal, ac
țiune in cadrul căreia am 
intensificat și valorificarea 
materialelor recuperabile.

O activitate intensă pen
tru modernizarea produc
ției se desfășoară și la 
ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII FOCȘANI, 
unitate distinsă cu „Or
dinul Muncii" clasa I.

produselor și onorarea la 
timp a contractelor fiind 
criteriile care au stat la 
baza acestei specializări, 
care ne obligă la o îmbu
nătățire continuă a mun
cii. întreprinderea noas
tră a lansat în acest 
an chemarea la întrecere 
către toate întreprinderile 
din subramurile industrii
lor de confecții și trico
taje din țară. Este un fapt 
care ne onorează și sintem 
hotărîți să obținem rezul
tate cit mai bune în între
cerea socialistă.

Rezultatele bune ale ce
lor două colective de mun
că nu sint singulare in 
industria județului Vran
cea. Suma acestor eforturi 
colective pentru îndepli

nirea ritmică a indicatori
lor de plan este pusă în 
evidență și de bilanțul 
muncii de pînă acum.

— în primele cinci luni 
ale anului, ne-a spus 
Alexandru Stanciu, secre
tar cu probleme economice 
al comitetului județean de 
partid, pe ansamblul ju
dețului. planul la produc- 
ția-marfă industrială a 
fost realizat integral, chiar 
cu unele depășiri Ia pro
dusele solicitate suplimen
tar de economia națională. 
In această categorie s-au 
situat produsele de meca
nică fină, aparataj electric 
pentru instalații de joasă 
tensiune, materiale de con
strucții, tricotaje, cherestea 
ș.a. Totodată, prevederile 
de plan au fost depășite la 
export și alți indicatori. 
Colectivele de muncă au 
acordat o mai mare atenție 
folosirii raționale a capaci
tăților de producție, mate
riilor prime și materiale
lor, creșterii productivi
tății muncii, calității pro
duselor. Sintem hotăriți 
să depunem toate efortu
rile pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan 
pe acest an, să transpunem 
în practică indicațiile și 
sarcinile ce ne revin, să 
acționăm in spiritul orien
tărilor subliniate de 
secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
plenara comună a Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii"

Pe șantierul întreprinderii metalurgice din lași

Pentru ca noul obiectiv de investiții 
să producă la termen...

I

Pe planșete, ei desenează viitorul
(Urmare din pag. I)

Secția de benzi înguste din oțel 
laminat la rece, aflată în construc
ție in cadrul întreprinderii metalur
gice din Iași, a fost proiectată pe 
baza indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in vederea diver
sificării producției si satisfacerii 
unor cerințe economice stringente. 
Necesitatea ei. bine fundamentată, 
izvorăște din cerințele în creștere ale 
economiei naționale pentru benzile 
laminate cu dimensiuni cuprinse in
tre 0,2 și 1 mm. O dată cu finali
zarea acestui obiectiv, noua gamă de 
benzi, pînă acum importată, va fi 
asigurată in întregime din produc
ția internă.

Noua capacitate metalurgică repre
zintă, prin dimensiuni și prin 
complexitatea ei tehnică ridicată, 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiții ale județului 
Iași din actualul cincinal. Indiscu
tabil. execuția noului obiectiv ridică 
probleme deosebite, cere o mare con
centrare de forte și o strînsă sincro
nizare în desfășurarea diferitelor ca
tegorii de lucrări. Motiv pentru care 
și durata de realizare ce i-a fost 
afectată este cea maximă.

Au fost valorificate condițiile crea
te pentru punerea în funcțiune la 
termenul stabilit a noilor capacități 
de producție ? Pînă la scadență au 
mai rămas circa 7—8 luni și. din 
punctul de vedere al rezultatelor ob
ținute pină acum de constructori și 
montori, s-ar părea că Pe șantier 
lucrurile se derulează normal. In
tr-adevăr. prevederile planului de 
investiții la zi au fost depășite cu 
1.3 milioane lei. Hala propriu-zisă de 
producție este terminată și. în mare 
parte, acoperită. în interiorul ei. în 
zona de decapare, lucrările s-au 
apropiat vizibil de punctul terminus. 
Se muncește cu forțe sporite și mij
loace tehnice adecvate in zona lami- 
noarelor și la tratament termic. Este 
evidentă preocuparea constructorilor 
pentru organizarea judicioasă a lu
crărilor, pentru folosirea cu randa
mente superioare a timpului de lu
cru al oamenilor si utilajelor de exe
cuție. Maiștrii și șefii de echipă își 
exercită, cu seriozitate și răspun
dere. rolul de conducători de lucrări, 
controlînd indeaproape și sprijinind 
atunci cînd este nevoie munca con
structorilor din subordine. „Unele* 
dintre lucrări le vom realiza In avans 
cu o lună sau două" — ne-a preci
zat ing. Gheorghe Plăvănescu, ad
junct de șef de brigadă. Dar tot el 
adaugă imediat : „Puteam obține 
pină acum rezultate mai bune si un 
ciștig mai mare de timp, cu condiția 
ca utilajele să fi fost livrate ritmic, 
potrivit graficelor de șantier. Din 
păcate, nu o dată, sintem puși în 
situația să ne adaptăm activitatea in 
funcție de informațiile privind even
tuala sosire a unui utilaj sau altul 
pe șantier".

Adjunctul șefului de brigadă a 
pus punctul pe „i“. Utilajele și echi
pamentele tehnologice, aflate in exe
cuția întreprinderii constructoare de 
mașini din Reșița și întreprinderii 
„Independența" din Sibiu, constituie 
la ora actuală problema cea mai se
rioasă cu care este confruntată 
această investiție. Aspect peste care 
nu se poate trece cu ușurință. Din 
cele patru laminoare. însumînd 422 
tone, furnizorul. întreprinderea reși- 
țeană. a expediat doar o treime. 
Fără să tină seama că pentru mon
tajul lor este nevoie de peste 5 luni. 
Mai serioasă este situația celor 24 
cuptoare de tratament termic, pro
duse de unitatea sibiană și din care 
a sosit pe șantierul întreprinderii 
metalurgice o cantitate de echipa
mente practic neglijabilă. „Or,

pentru transportul acestor cuptoare 
agabaritice sint necesare măsuri 
speciale, ne-a pus in temă ing. Mar
cel Coman. șeful biroului de inves
tiții din unitatea beneficiară. Cum 
ministerul nostru nu are la dispoziție 
decit un singur trailer cu o asemenea 
capacitate, rezultă, potrivit calculelor 
noastre, că nu putem face decit trei 
transporturi lunar. Cînd vom aduce 
de la Sibiu la Iași toate cuptoarele 
și, mai ales, cînd le vom monta, ți-

Consecințele unui mod de
fectuos de programare și 

execuție a utilajelor

nind cont că durata normată de 
execuție a acestei lucrări este de 
peste 8 luni ?“

Dificultatea este reală și amenin
ță să compromită avansul de timp 
ciștigat, pină în prezent, prin eforturi 
stăruitoare pe șantier. Dar îngrijo
rarea justificată a beneficiarului nu 
poate compensa lipsa de prevedere 
cu care au fost întocmite graficele 
de livrare a utilajelor pentru aceas
tă investiție. Pentru că, luindu-le 
ad-litteram. cei doi furnizori nu sint 
restanțieri. Dimpotrivă, pină la ex
pirarea termenelor de sosire a echi
pamentelor tehnologice la lași 
mai e ceva timp. Numai că această 
programare a livrărilor nu este co
relată. cu adevăratele necesități ale 
lucrării. Așadar, situația în care s-a 
ajuns și greutățile care se profilea
ză sint rezultatul direct al unor se
rioase carențe in pregătirea acestei 
investiții.

Insistăm asupra acestui neajuns 
deoaiece el are un caracter mai ge
neral. puțind fi întilnit și pe alte 
șantiere. Este vorba de abandonarea, 
în practica curentă de stabilire a 
graficelor de execuție, a principiilor 
metodei drumului critic, menite să 
determine lucrările și activitățile 
importante, de care depinde real
mente respectarea termenelor de pu
nere in funcțiune. Iar. în cele mai 
multe cazuri, aceste activități con
stau tocmai în asigurarea utilajelor 
tehnologice. în graficele calendaris
tice pe care am avut prilejul să le 
consultăm pe șantier nu sînt reflec
tate nici pe departe complexitatea, 
strînsă succesiune și condiționările 
legate de finalizarea acestei investi
ții. „Amestecată" printre celelalte lu
crări și activități, asigurarea utilaje
lor — laminoare și cuptoare de tra
tament termic — este pe cale să de
vină acum o mare si serioasă pro
blemă.

Pe de altă parte. între utilajele ne
cesare oricărei investiții există dife
rențe. uneori apreciabile, în ce pri
vește gabaritele, complexitatea și 
timpul de execuție. Unele au valoare 
mică, tonaj redus și sînt ușor de 
montat. Altele. în schimb, sînt de 
mare complexitate și volum, necesi- 
tind forte umane, mijloace tehnice și 
lucrări pregătitoare deosebite. Fără 
discuție. între cele două categorii de 
utilaje nu poate fi pus în mod auto
mat semnul egalității. Dimpotrivă, 
utilajelor „pretențioase" trebuie să 
li se acorde. încă de la stabilirea 
graficelor și termenelor de livrare, o 
atenție specială, să fie clar puse in 
evidentă, iar realizarea lor urmărită 
cu prioritate. Din păcate, toate aces
te elemente ale unei strategii cuprin
zătoare de asigurare a mașinilor și 
echipamentelor au fost pierdute din 
vedere. Cu consecințele despre care 
am amintit.

Nu este mai puțin adevărat și un 
alt aspect. Pe șantier au loc săptă- 
minal ședințe operative de comanda
ment. cu o largă participare, in care 
sint analizate stadiul și ritmul lu
crărilor. precum și măsurile cele mai 
potrivite pentru depășirea probleme
lor apărute intr-un moment sau al
tul. Numai că. la aceste; analize, se 
înregistrează sistematic' q.abscnță 
notabilă: cea a furnizorilor de uti
laje. Fapt nu lipsit de .semnificației 
și. mai cu seamă, de consecințe. Ce' .<• 
împiedică conducerile întreprinderi
lor din Reșița și Sibiu să-și trimită ' 
reprezentanții pentru a se informa 
asupra problemelor ridicate pe șan
tier ? Oare furnizorii amintiți nu se 
consideră participant directi la rea
lizarea acestui obiectiv de investiții?

Este o stare de lucruri nefirească. 
In contradicție flagrantă cu obliga
țiile ce revin, potrivit Legii investi
țiilor. furnizorilor în cauză, ministe
relor coordonatoare ale acestora. 
Acum, înlăturarea neajunsurilor con
turate pe șantierul întreprinderii 
metalurgice din Iași cere eforturi 
mari și insistente, desigur, dar aces
te eforturi sint și posibile, și nece
sare. Cu condiția ca interesului scă
zut manifestat pină in prezent de 
unitățile producătoare de utilaje să-i 
ia locul un climat responsabil de co
laborare și solicitudine.

Cristian ANTONESCU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

trice se formează greu. In
diferent de pregătirea teo
retică, care poate fi exce
lentă, de creativitatea tînă- 
rului inginer, care poate 
atinge cote inalte. un pro
iectant are nevoie de ani 
și' ani de muncă dăruită, 

■pasionată pină să dea ran
damentul la care 11 îndrep
tățesc inteligența și cunoș
tințele sale. „Munca noas
tră, spune tot Ovidiu 
Pâlșan, este muncă de mi
neri ai creierului". Frumos 
zis — și foarte exact.

Inginerul Ioan Hirt, din 
atelierul de proiectare teh
nologică, debutează în con
vorbirea noastră cu un 
aforism :

—• Viitorul înseamnă 
pregătirea viitorului. El 
vine mai repede sau mai 
țîrziu tn măsura in care 
știi să-l pregătești. Mașini 
noi se construiesc, de regu
lă. cu tehnologii noi ; și se 
Înnoiesc tehnologiile și la 
mașini mai vechi. între 
atelierele de proiectare 
există o colaborare strînsă 
de la bun inceput. Ceea ce 
este astăzi pe planșetă 
miine va fi pe fluxul pro
ducției, așa că intre concep
ția mașinii electrice și teh
nologia cu care va fi exe
cutată există o simbioză 
din prima clipă.

Ceea ce se impune lim
pede și in această unitate 
de frunte a industriei

este adevărul că între pro
noastre de mașini electrice

iectare și execuție circulă 
un flux biunivoc de idei, 
de soluții. La prototipuri și, 
mai departe, la execuție, 
oamenii muncii „întorc" 
către proiectanți rodul 
gîndiril lor.

— E normal — ne spune 
loan Giurgiu, inginerul-șef 
al întreprinderii. O unitate 
socialistă este, și din punct 
de vedere tehnic, un orga
nism viu in care fiecare 
parte este strîns conectată la 
celelalte, este condiționată 
de starea și acțiunea celor
lalte. Proiectarea și execu
ția nu se sustrag acestei si
tuații, atit de generoasă in 
consecințe benefice. Gradul

de calificare al forței de 
muncă din execuție este 
stimulat, evident, de pro
iectele mereu mai com
plexe, de o tehnicitate tot 
mai inaltă și in felul acesta 
progresul tehnic este asigu
rat.

— Se zice că pofta vine 
mineînd — zjmbește ingi
nerul Petre Tanță. La fel, 
ideile vin lucrind. Dacă 
producem, de exemplu, 
motoare sincrone cu mag
neți permanenți, care și pe 
pian mondial au apărut 
acum doi-trei ani, o facem 
pentru că lucrăm mult și, 
ca urmare, gîndim mult, 
în inginerie, în special în

domeniul nostru, contează 
enorm experiența, puterea 
de muncă, voința de a crea, 
de a învinge greutățile.

Este, in fond, voința 
comunistă de a merge 
înainte, de a moderniza 
producția, de a-ți face 
exemplar datoria. Este spi
ritul revoluționar în acțiu
ne — așa cum o dovedesc 
zi de zi, an de an interlocu
torii noștri, mai tinerii sau 
mai virstnicii lor colegi 
Constantin Mocanu. Gheor- 
ghe Paraschiv, Gheorghe 
Gheorghiu, Gabriela Baciu, 
Daniela Hosu. Felicia 
Neacșu. Gheorghe Bucur, 
toți cei a căror competență

și pasiune sînt puse inte
gral în slujba conceperii 
noilor mașini electrice 
românești.

Drumul creației originale 
nu este un drum ușor. Pe 
parcursul său apar și di
ficultăți majore, apar și 
insuccese, și eșecuri. Nu o 
dată, o problemă este luată 
de la capăt încă și încă o 
dată. Dar aici, la I.M.E.B.. 
întotdeauna la capătul 
drumului se află victoria. 
O victorie plătită adeseori 
cu ore de nesomn, cu 
eforturi susținute, prelun
gite. Și pentru aceasta, toc
mai pentru aceasta, cu atît 
mai prețioasă.

Este „strategia de personal" 
suportul competenței și eficienței?

CÎTEVA CONCLUZII PE MARGINEA UNEI INVESTIGAȚII EFECTUATE PE ACEASTĂ TEMĂ
Una din cerințele fundamentale subliniate de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, la recenta 
plenară comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale vizează perfecțio
narea generală a activității de conducere și planificare, buna funcțio
nare a organismelor de conducere democratică. Cerință ce are in ve
dere toate sectoarele de activitate, dar în primul rind unitățile de baza 
ale economiei — centralele industriale și întreprinderile.

Citeva din problemele importante ale strategiei centralelor indus
triale în acest domeniu fac obiectul convorbirii de față.

— Ați efectuat in decursul timpu
lui, in calitate de specialist in știin
ța conducerii, tovarășe dr. Ovidiu 
Nicolescu, prodecan al Facultății 
de economia industriei de la Acade
mia de științe economice București, 
mai multe investigații pe tema efi
cienței activității de conducere a 
centralelor industriale. Credeți utilă 
relevarea citorva din aceste con
cluzii in cadrul dezbaterii noastre 
despre răspunderile centralei indus
triale ca titulară de plan, despre 
necesitatea perfecționării relației 
centrală-intreprindere ?

— Indiscutabil. Aș spune mal 
mult. Concluziile desprinse — ba
zate pe investigații efectuate în
tr-un număr mare de centrale in
dustriale — se impun atenției prin 
caracterul lor general, prin valabili
tatea lor nu numai într-o ramură 
sau alta, ci pentru întreaga econo
mie. Studiul efectuat de specialiști 
din cadrul facultății noastre nu a 
vizat în mod distinct modul în care 
își exercită centrala atribuțiile în 
calitate de titulară de plan, ci toc
mai pentru a conferi eficiență aces

tei calități, cum se exercită activi-, 
tatea de conducere, cu toate func
țiile ei, în ansamblu. înainte de a 
ne opri asupra unor constatări, 
valabile In cazul centralelor ce au 
făcut obiectul investigației, este ne
cesar, cred, să punctăm citeva ele
mente care descifrează construcția 
mecanismului de exercitare a unei 
conduceri competente la nivelul cen
tralelor.

— Sintem gata sd reținem aceste 
elemente.

— Primul se referă la modul in 
care se asigură ocuparea posturilor 
de conducere la nivelul centralelor 
industriale. Ce a relevat investigația 
efectuată în cele 20 de centrale in
dustriale ? In doar două s-a apelat 
la forma de concurs pentru ocupa
rea unor posturi de conducere și 
aceasta numai în cazul unui post de 
director tehnic și al unuia de con- 
tabil-șef. In toate celelalte, postu
rile de conducere au fost asigurate 
prin trecerea, fără concurs, dintr-o 
funcție de conducere inferioară (in
giner-șef de întreprindere) în- 
tr-una superioară (director general

sau director general adjunct de 
centrală). Procentul masiv de ocu
pare a posturilor de conducere prin 
promovare conține, indiscutabil, 
multe avantaje. El are în vedere, 
in primul rind, cunoașterea oa
menilor, recunoașterea pe bază de 
rezultate a capacității lor de condu
cere, valorificarea experienței lor 
bogate ș.a. Dar, în același timp, 
acest procent relevă necesitatea, in 
spiritul legii, de a spori ponderea 
cadrelor cu muncă de răspundere 
de la nivelul centralelor încadrate 
prin concurs pe funcții de conducere.

Al doilea element se referă la 
structura tehnico-profesională a ca
drelor de conducere din centrale. 
Aproape 90 la sută din funcțiile 
de decizie din centralele investigate 
(construcții de mașini, energie și 
metalurgie) sint. ca pregătire teh
nică, ingineri. Acest procent prepon
derent are, indiscutabil, multe mo
tivații. Toate centralele industriale, 
fără excepție, desfășoară o activitate 
productivă bazată pe promovarea 
progresului tehnic, pe înnoirea și 
modernizarea permanentă a proce
selor de producție. Inginerii, prin 
pregătirea lor, sînt și trebuie să fie 
conducătorii unor asemenea domenii 
de activitate. Dar atît timp cit cen
tralele desfășoară o intensă activi
tate în domenii ale planificării an
samblului de activități, analizei eco
nomice, planificării și retribuirii 
personalului, aprovizionării, contrac
tării și desfacerii produselor, asigu
rarea posturilor din conducerea

acestor activități cu economiști este 
nu numai o necesitate pentru armo
nizarea „structurilor de conducere", 
ci și o cerință logică, obiectivă.

Fără a aduce in prim plan acest 
argument, deși el rezistă' și unei 
asemenea abordări, nu este exclus 
ca repetatele probleme cu care se 
confruntă întreprinderile în dome
niul aprovizionării tehnico-mate- 
riale, funcția esențială ce-i revine 
centralei ca titulară de plan, să aibă 
ca punct de pornire o „viziune teh
nică", și nu una „economică", fun
damentată, asupra proceselor de 
aprovizionare.

Al treilea element se referă la 
vîrsta medie ridicată a aparatului de 
conducere și lehnico-economic al 
centralelor investigate in compara
ție cu situația existentă ia între
prinderi. Cineva ar putea spune că 
e firesc să fie așa datorită vechimii 
mai mari în muncă pe care trebuie 
s-o aibă cadrele ce își desfășoară 
activitatea la acest nivel. Argument 
perfect întemeiat. Numai că inves
tigația a pus în evidentă vîrsta 
medie înaintată — și la data inves
tigației era de peste 50 de ani — 
a aparatului centralelor. Dacă avem 
în vedere faptul că oamenii cu 
această virstă medie au terminat 
studiile acum 25—30 de ani, deci 
intr-o perioadă cînd procesul de mo
dernizare a economiei noastre, de 
aplicare a cuceririlor noii revoluții 
tehnico-știintifice se afla, în cazul 
nostru, in faza de „construcție", 
este clar că aceste cadre au — in

dependent de eforturile pe care 
le-au făcut și le fac pentru pre
gătirea proprie — un anumit de
calaj față de generațiile „progresu
lui tehnic la zi". Or. cum s-a stabilit 
de mult de către știința conducerii, 
buna funcționare a oricărei unități 
economice depinde de corelarea pi
ramidei valorii cu piramida ierar
hică și cu piramida virstelor. Sub
linierea rezultată din investigația 
noastră are în vedere deci împros
pătarea aparatului centralelor indus
triale cu cadre ale „progresului teh
nic la zi“ tocmai pentru a putea 
asigura o orientare fermă, compe
tentă a intreprinderilor spre inde
plinirea sarcinilor de plan pe aceas
tă linie.

— Vă propunem să ne oprim, aici. 
Cele citeva elemente rezuitace din 
investigația efectuată de specialiști 
in știința conducerii aduc in discuție 
probleme deosebit de acute legate 
de „strategia de personal" a centra
lelor industriale in indeplinirea im
portantei răspunderi ce le-a fost 
încredințată — aceea de titular de 
plan. Dacă avem in vedere faptul 
că însăși această strategie se cere 
serios regîndită, perfecționarea acti
vității centralelor industriale ar tre
bui să se extindă și asupra așezării 
pe baze temeinice a acestei struc
turi.

Celelalte constatări ale investiga
ției întreprinse vor face obiectul 
unei alte convorbiri.

Constantin PRIESCU
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„ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI"

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ IN FAȚA 
EXIGENTELOR NOII CALITĂȚI

A.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sint foarte recunoscătoare pentru amabilul mesaj al Excelentei 
Voastre adresat cu prilejul sărbătorii oficiale a zilei mele de naștere și. la 
rindul meu, vă transmit cu căldură cele mai bune urări.

ELISABETH R.

la Bucuneștî-

(Agerpnes)

vremea

tv
20.00
20.20
20,35

mai buna or- 
in cadrul bri- 
industrializării 
lucrări, folosi-

redu- 
astfel 

dat in 
devre-

din 
dez- 
ma-

___ unde
de precipitații pe alocuri 

valorile medii multi-

sătesti și lărgirea în 
a schimbului de marfă 
si oraș. în aceste zile.

luni. Salonul internațional 
fotografică al Republicii So- 

România. manifestare de 
ajunsă la cea de-a XVI-a

- noile coo- 
in Vaslui și

Cronica zilei

• In cincinalul 1981-1985, invățămintul supt,r 
românesc a pregătit 184 220 specialiști (comparativ, 
cei 19 503 absolvenți din anul 1965 și cu 2 610 abs» 
venți din anul 1945).

• Valoarea totală a contractelor de cercetare și 
proiectare onorate de școala superioară românească in 
perioada 1981-1985 reprezintă peste 2,3 MILIARDE lei.

Bir! ea. pre- 
de Stat al

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ..SCINTEH

Invățămintul românesc de toategradele a 
în ultimele patru decenii, și mai cheamă în 
ani care au trecut de la istoricul Cngres al 
partidului, o dezvoltare fără pr&denț, (

pentru întregul tineret al țării

mai

(Urmare din pag. I)

a Campionatelor

și Majtner din

teatn

MUNCA (21 50 97)

COTROCENI

POPULARcinema

rămas să se joace 
etape din campio- 

totusi cunoaștem

elită
Praga 
pentru 
(grupa 

pe pri-obținut medalii
Talpoș, Citea și

bună : DOINA

..Trofeul Iugo- 
R.D. Germane 
de 22—19 (8—8)

Iu-

pentru tineret t
15; 17; 19

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 30 iunie, ora 20 — 3 iulie, 
ora 20. tn țară : Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin, exceptind nordul și nord-estul 
țării, unde va prezenta înnorăr! mai 
accentuate. Vor cădea ploi, mai ales 
averse, însoțite, izolat, și de descâr-

Telejurnal
Viața economică
Film artistic (color). „Frumoasa 
Asii șl viteazul Muvolran". Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor din R.P.D. Coreeană. Regia ; 
Cijan En Bok
Telejurnal

MIORIȚA (14 27 14) 
I 17; 19. COSMOS 
11; 13; 15,15; 17,30;

București :
" 17; 19

Chirița : 
15; 17; 19,15 
“ ’ * TIMPURI NOT

15,30; 17,45;

in grupa de 
Europei" • La 
sfîrșit întrecerile

11.30; 14,15; 17;

Intilnire la metrou — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Dialoguri 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ana Lia șl 
Bâtrina și hoțul — 18,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Scapino — 18.30 ;
(sala Studio) : La un pas de fericire 
- 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19

• Teatrul Național (14 71 7— 
mare) : „Poveste" — spectia 
balet pentru copii — 18;’ (sai> 
fiteatru) : Contrabasul — 18 (t 
din 25.06)
• Filarmonica „George Em 
(19 68 75, sala Studio) : Recitai 
saxofon Simion Nicolae, la piai, 
Mihai Ungureanu — 17.30
O Opera Română (13 18 57) : Festh
Iul tinerilor balerini — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, Sa, 
mică a Teatrului Național) : Paga1
• "Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra-^'L 39-^5m
(14 75 46, sala Schitu Măgureanu) : VICTORIA (!6 28 79) - 9 i îijs ■

------------------------------------------------------------- : 15,45; 18; 20. FLOREASCA

SOVATA : înnoiri 
social-edilitare

tea pregătirii școlare și universi
tare depind nemijlocit calitatea 
procesului de perfecționare a ca
drelor pe întreaga durată a activi
tății lor, rapiditatea și eficienți 
asimilării și aplicării pe scaiă 
largă a celor mai 
știință, tehnică și 1 
calitatea muncii ; 
națiuni — și iată 
spiritul patriotic ț 
întreaga conduită 
pe care invățămintul de toate gra
dele te cultivă în rindurile elevilor 
și studenților determină incă de 
astăzi profilul de miine al țării, 
forța, prestigiul ei. înțelegerea a- 
devărului că viitorul României se 
înalță astăzi în mare măsură din 
școli, din sistemul lor de organi
zare și din gradul dotării lor, din 
puterea de iradiere și eficiența so
cială a muncii la catedră cere să 
se acționeze neobosit pentru creș
terea necontenită a calității invă- 
țămintului. în numele și în dire’c- 
.........  ... j viitoare a patriei.

acest sens, în cuvântarea 
la deschiderea actua- 
de învățămînt, tovarășul 
Ceaușescu spunea : „Tre- 

ridicăm Întregul învă-

Larg acces la nvățătură

Situat intr-una din cele __
pitorești zone ale județului Mureș, 
orașul Sovata. care face aproape 
„corp comun" cu renumita stați
une cu același nume, a cunoscut 
în ultimii ani înnoiri social-edili
tare fără precedent. Au fost con
struite. intre altele, o modernă fa
brică de mobilă, o întreprindere de 
prestări servicii, ateliere auto, 
moto și de timplărie, o stație de 
transformare a curentului electric și 
o largă rețea a cooperației meșteșu
gărești, ceea ce a făcut ca, in pre
zent, producția industrială a ora
șului să ajungă la aproape 1 mi
liard lei față de numai 67 milioane 
Iei în 1965. Totodată, in ultimii 22 
de ani. au fost construite 1 226 
apartamente, școli, creșe și grădi
nițe. o mare uzină de apă și o sta
ție de epurare a apelor reziduale, 
noi unități comerciale. Dintre rea
lizările edilitar-urbanistice ale Sr>- 
vătei nu putem omite complexul 
hotelier „Ursul negru", poșta nouă, 
cu centrală telefonică automată, o 
puternică bază de agrement. Aces
tora li se adaugă canalizarea ora
șului, asfaltarea străzilor și trotua
relor. Toate acestea fac ca. în pre
zent, la intrarea în stațiune. So
vata să-si întîmpine vizitatorii din 
tară și de peste hotare într-o am
bianță demnă de renumele său. 
(Gheorghe Giurgiu).

unui alt bloc cu 16 apartamente.
— Pină in prezent — ne spune 

tovarășul Vasile Țăran. primarul 
comunei — am construit 78 apar
tamente. cărora, in luna viitoare, 
li se vor adăuga alte 12. Resp.-c- 
tînd cu strictețe detaliile schiței 
de sistematizare, noile edificii se 
alătură complexului de construcții 
ce înglobează căminul cultural, 
școala, complexul comercial , și dis
pensarul medical uman, toate ri
dicate in ultimii ani și care se 
constituie în tot atitea repere oe 
calea urbanizării. (Nicolae Șan- 
dru).

ALBA IULIA : 
înainte de termen

Dezvoltarea puternică a munici
piului Alba Iulia, in ultimii ani. 
construcția unor noi cartiere și 
ansambluri de locuințe au impus 
realizarea unor importante obiec
tive edilitar-gosnodărești. Unul 
dintre acestea, aflat in prezent in 
execuție, va contribui la îmbună
tățirea aprovizionării cu apă pota
bilă. Este vorba de un rezervor de 
depozitare a apei potabile cu o ca
pacitate de 10 000 mc. Noul rezer
vor se realizează după o tehnolo
gie originală, care asigură 
cerea duratei de execuție, 
tâciț acesta urmează să fie 
folosință cu două luni mai 
me. (Ștefan Dinică).

Luni, tovarășul Gheorghe Petres
cu. viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-un- 
gară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, a avut o intilnire 
de lucru cu tovarășul Berecz Fri- 
gyes, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare. președintele părții ungare 
în comisia mixtă. Au fost examina
te rezultatele obținute in transpu
nerea în viață a măsurilor hotărite 
la sesiunea din decembrie 1986 a co
misiei mixte și s-au identificat noi 
posibilități de dezvoltare și diversi
ficare a conlucrării bilaterale in do
meniul economic, comercial, tehnico- 
științific și in alte sfere de activi
tate.

BUZĂU : Economii 
de metal

pe
noi cuceriri din 
cultură, așadar 
și vieții întregii 
cum inteligența, 
și revoluționar, 

l moral-politieă

țiile dezvoltării
In . 

rostită 
lului an 
Nicolae 
buie să _____ ______
țâmint românesc pe o bază supe
rioară din punct de vedere al ni
velului de pregătire a tuturor spe
cialiștilor, pentru că, pină la 
urmă, numai nivelul de pregătire 
al muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, al întregului nostru popor 
va determina victoria noii revolu
ții tehnico-științifice și agrare, va 
asigura înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism !" 
Iar situarea invățămintului pe o 
bază superioară presupune mai în- 
tii o calitate mereu sporită a pre
gătirii întregului corp didactic, an
gajarea lui exemplară, intr-un 
continuu proces de autoperfecțio- 
nare, de asimilare a științei celei 
mai avansate, a marilor tradiții 
românești de cultură, formarea ti
nerilor în cultul muncii, creației, 
iubirii de țară și al valorilor 
nepieritoare.

Experiențe nenumărate și 
oriunde, sintetizind realități 
mult încheiate sau stări curente 
de lucruri, atestă deopotrivă că 
oricit de bine ar fi organizată și 
dotată o școală, oricît de perfecțio
nate și de moderne ar fi instru
mentele ei de lucru, factorul de 
care depinde in măsură hotăritoa- 
re valorificarea condițiilor exis
tente a fost și rămîne personalita
tea cadrului didactic.

Dar. evident, nu doar pentru în
suflețirea tehnicii didactice, pen
tru funcționarea ireproșabilă a 
acesteia este indispensabilă pre
zența învățătorului și profesoru
lui. Rolul lor de căpetenie se află 
in legătură cu toate obiectivele 
hotărîtoare pentru ca tinerele ge
nerații să dobîndească nu numai 
un volum apreciabil de cunoștințe, 
ci o stare superioară de spirit, fa
vorabilă creației durabile. împlini
rii și afirmării armonioase a per
sonalității sub semnul marilor 
realizări socialiste și comuniste 
ale patriei. Pregătirea temeinică 
și necontenită trebuie să caracte
rizeze pe fiecare elev său student, 
să se identifice cu însuși modul 
lui specific de a fi. să-i direcțio- 
neze întreaga existență. Tineretul 
este chemat, astăzi, mai mult de
cît orieînd. să stăpînească la nivel 
superior disciplinele fundamentale 
și tehnologice, să-și însușească 
mesajul umanist al culturii româ
nești și universale, să-și cultive 
neîntrerupt gindirea, sensibilita
tea și să-și oțetească voința. Unul 
din scopurile esențiale ale uriașu
lui efort de construcție socialistă 
desfășurat în România de astăzi 
tocmai acesta este, ca întregul ti
neret al patriei să se poată pregăti 
temeinic și neîntrerupt, să-și cul
tive si să-și valorifice însușirile 
sunerioare. să devină un factor 
activ si competent în procesul 
creației sociale.

în acest sens, istoria scolii noas
tre, a ideilor românești despre 
educație și învățămînt înregistrea
ză ca momente de pilduitoare ge
nerozitate înflăcăratele 
adresate frecvent de

îndemnări 
______ __ _ secretarul 
general al partidului și președin
tele țării, cel mai recent în cuvtn- 
tarea rostită cu prilejul deschide
rii actualului an de învățămint : 
„Invățați, invățați și iar invățați 1 
Invățați și insușiți-vă cele mai noi 
cunoștințe ale tehnicii, ale știin
ței, ale cunoașterii umane univer
sale în general, pentru că numai 
specialiștii și muncitorii cu o înal
tă calificare, cu inalte cunoștințe 
vor putea să asigure continuarea 
dezvoltării României, ridicarea ei 
pe noi culmi de progres și civili
zație !" A cultiva, așadar, la nive
lul fiecărui elev și student con
știința marii lui utilități sociale, 
încrederea in destinul activității 
lui de pregătire, convingerea eă 
de el, de competența, de forța lui 
creatoare depind libertatea și mă
reția României, demnitatea exis
tenței urmașilor, se alcătuiește as
tăzi ca una dintre cete mai com
plexe și mai nobile misiuni sociale.

înregistrat 
1 cei 22 de 
I IX-lea al 
care face 

posibilă astăzi cuprinderea în toate ,rmele de pregă
tire a 5 488 087 de tineri, reprezentinCaproape un sfert 
din populația țării.

• In „Enciclopedia României", voi. 11938, stă scris : 
,,De-abia 5,4 la sută din tineretul înscr țn șCOa|a prj. 
mară rurală a trecut în invățămintul secuțar jn timp de 
11 ani". Asemenea anomalii dureroase \ fosț pentru 
totdeauna eliminate în anii socialismului., -tăzi (în anul 
școlar 1986-1987) numărul elevilor cuprin țn jnvățâ- 
mintul liceal este de peste TREI ORI mai rre dec;t în 
anul școlar 1965—1966 și de circa 24 de OL^qj mare 
decît în anul școlar 1938—1939.

• Numărul de absolvenți ai liceelor, școir profe_ 
sionale și de maiștri a crescut de la 9 354 în an 1939 |a 
161 798 în anul 1965 și, respectiv, la 361 980 în aj 1935 
Numai în cincinalul 1981-1985 au absolvit învă^^^i’ 
liceal 789 249 de tineri (dintre care 625 701 >rJjcee 
industriale, agroindustriale și silvice). Invățămîntuoro_ 
fesional a fost absolvit de 366 189 de tineri, iar 
de maiștri, de 61 041 de tineri.

Invățămîntul, la confluența 
cu cercetarea și producția

Epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidu- 
se înscrie drept cea mai fertilă din istoria învăță- 

mîntului românesc, între altele și pentru că școala noas
tră de toate gradele beneficiază de pe urma conlucrării 
sale active cu cercetarea științifică și cu producția, 
într-o concepție modernă, profund științifică, elaborată 
ca o strategie de ampiă perspectivă de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

• Prin aplicarea principiilor integrării, instituțiile de 
învățămînt superior au contribuit în cincinalul 1981 — 
1985 la soluționarea unor importante obiective din 
Planul național unic de dezvoltare economico-socială : 
611 obiective de cercetare în coordonare și 1 751 obiec
tive în colaborare.

• Aplicarea rezultatelor cercetării științifice univer
sitare pe întregul cincinal 1981-1935 a condus la obți
nerea unor economii de peste 13 MILIARDE lei.

Valorificarea superioară a mate
riilor prime si materialelor, sunuse 
prelucrării. îndeosebi a metalului, 
constituie un obiectiv principal al 
întrecerii socialiste. în acest dome
niu. pe ansamblul industriei jude
țului Buzău s-au economisit pînă 
acum 430 tone de metal, o contri
buție importantă aducînd colecti
vele de oameni ai muncii din ca
drul întreprinderii de organe de 
asamblare, întreprinderii de utilaj 
tehnologic. întreprinderii de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate. întreprinderii de 
contactoare. întreprinderii „Meta
lurgica" și întreprinderii de tîm- 
plărie metalică. (Stelian Chiper).

CLUJ : Ansambluri 
moderne de locuințe

Pe șantierele Trustului antre
priză generală de construcții-mon- 
taj Cluj a fost intensificat ritmul 
de lucru pentru realizarea la ter
men sau înainte de termen a celor 
4 000 de apartamente și a celorlal
te obiective de investiții prevăzute 
în planul pe acest an. Acțiunile 
întreprinse pentru 
ganizare a muncii 
găzilor, extinderea 
și mecanizării unor 
rea unor tehnologii mai productive, 
care asigură totodată și îmbunătă
țirea calității construcțiilor — ne-a 
spus inginerul Gratian Șerban. di
rectorul trustului — au condus la 
Îndeplinirea inainte de termen a 
planului valoric pe primul semes
tru. în această perioadă au fost 
terminate noi blocuri de locuințe 
in municipiile, orașele și alte lo
calități ale județului, oare totalizea
ză 1 200 de apartamente. încă 200 
apartamente, aflate în stadii avan
sate de finisare, vor fi terminate 
iu curînd. în localitățile județului 
sint in diferite stadii de execu
ție 2 400 de apartamente, intre care 
noile ansambluri de locuințe din 
zonele Mărăști. Calvaria. Timotei 
Cipariu, din Cluj-Napoca, din zo
nele centrale ale municipiilor și 
orașelor Turda. Dej. Cimpia Turzii 
și Gherla. (Marin Oprea).

VASLUI:
Unități meșteșugărești

Pentru dezvoltarea și diversifi
carea mai accentuată a industriei 
mici și prestărilor de servicii cen
tru populație, pentru mai buna 
valorificare a resurselor locale de 
materii prime și satisfacerea exi
gențelor mereu crescînde ale cetă
țenilor. în județul Vaslui au fost 
înființate noi cooperative meșteșu
gărești.

— Adăugîndu-se. unităților exis
tente — ne spune Lenuți Tarh.m. 
președinta U.J.C.M. 
perative înființate ... .
Birlad completează nomenclatorul 
de activități cu noi profiluri, pre
cum pielărie, blănărie, marochină- 
rie si servicii în construcții nein
dustriale și din lemn. Pină la sfir
șitul acestui cincinal, volumul pro
ducției industriei mici și al pres
tărilor de servicii din județ va 
spori de aproape două ori. (Petru 
Necula).

IAȘI 
energiei
In județul

țiuni eficiente care vizează utiliza
rea mai bună a Surselor de ener
gie neoonvențională. la care parti
cipă un maro număr de oameni ai 
muncii, specialiști din unități eco
nomice. din invățămintul superior 
și cercetare. Ca urmare, în aceas
tă parte a țării au fost construite 
și puse in funcțiune, pînă acum, 
120 de instalații cu o suprafață de 
captare ;a căldurii razelor solare' 
de aproape 20 000 mp. Cu energia 
solară captată' se asigură apa 
caldă menajera in perioada de 
vară pentru un număr de peste 
3 500 apartamente. Tn curînd, la 
filiala ieșeană a Institutului de 
cercetări pentru industria electro
nică va fi pusă in funcțiune pri
ma instalație solară cu captatori 
parabolici în s-mrafată de aproane 
300 metri pătraȚi. (Manole Corcaci).

: Folosirea 
neconvenționale 
Iași se întreprind ae-

HUNEDOARA : Unități 
comerciale la sate

SĂRMAȘ : Repere 
ale urbanizării

în comuna Sărmaș, județul Har
ghita, s-a dat în folosință un nou 
bloc cu 14 apartamente, în apro
pierea fabricii de cherestea. Prin- 
re cele 14 familii care locuiesc 
Ici se află și oele ale muncitorilor 
an Pop și Bajko Lajos. Tot- 
|țtă, s-a stabilit amplasamentul

în toate localitățile rurale 
județul Hunedoara are loc o 
voltare si modernizare a bazei 
teriale a comerțului care contri
buie la mai buna aprovizionare a 
populației 
continuare 
dintre sat ______  ____  ___
în comuna Baia de Gris s-au dat 
in folosință noi spatii - comerciale 
la parterul blocurilor. Locuitorii 
comunei beneficiază acum de un 
magazin de desfacere a mobilei, o 
librărie si o croitorie, precum si 
noi spatii destinate altor servicii. 
(Sabin Cerbu).

h,b STEAUA A ClȘTIGAT Șl „CUPA ROMÂNIEI
Stea 

autori#ueureSii a dominat cu 
1987. Ednul competițional 1986— 
gat det<c!ubulu> armatei a ciști- 
tională titlul de campioană na- 
cu 15 pur. puncte, din 34 partide, ■ 
clasată. Rai mult decît a doua

Steaua a României“’rit duminică si ..Cupa 
XV-a oarăîcriindu-și pentru a 
Iar trofeu, almares acest popu-

Un număr 
nici o infrimde 39 meciuri fără 
terne, acesta ln. competițiile in- 
nei și ciștigătibilantul campioa- 
1987. „Cupei" in 1986—

Să adăugăm 
rioasă din 1987.7 partidă victo- 
pret. fiindcă ea fia cea mai de 
trofeu de înalt t.us Stelei un 
nai — ..Supercuptiu internațio- 
acel memorabil njopei". după 
namo Kiev 1—0. teaua — Di-
• Duminică, in fin, 

niei“. Steaua a întreupei Româ- 
dîrz pe Dinamo BuOPă un joc 
(1—0). Deși au lipsit cu I—0 
tip Bumbescu si StoicJormația- 
na s-a comportat binetsi echi- 
de la tinărul Stingaciu isamblu. 
tar de mare viitor si pi), por- 
națională. pină la nr. 11.echipa 
mai eficient jucător in topi, cel 
tele-cheie ale finalei. 'men-

• tn meciul final al campionatului 
de juniori. Dinamo București a în
vins pe Sportul studențesc cu 3—0 
(3—0). Am văzut iucînd două for
mații bune, cu multi juniori foarte 
promițători — de exemplu. Mitici. 
Lupescu. Răducioiu. Prunea (Dina
mo). Bondoc. Stănici (Sportul).
• Ieri, in meci restanță, Steaua — 

Universitatea Craiova 1—1. In urma 
acestui rezultat. Universitatea urcă 
ne locul al cincilea in clasamentul 
general definitiv. cistigind astfel 
unul dintre cele trei locuri pentru 
înscrierea in ..Cupa U.E.F.A.".

La toamnă, in cupele europene, 
fotbalul nostru va fi deci reprezen
tat de Steaua — in „Cupa campio
nilor". Dinamo — in „Cupa cupelor". 
Victoria București. Sportul studen
țesc si Universitatea Craiova — in 
„Cupa U.E.F.A.".
• Deși au mai

meciurile ultimei 
natul diviziei B. ___
de pe acum numele celor trei echi
pe care promovează in divizia A ; 
din seria I. C.S.M. Suceava — pen
tru prima oară in divizia A : din 
seria a II-a — A.S.A. Tirgu Mureș ; 
din seria a Ill-a — Politehnica Ti
mișoara. Acestea două din urmă re
vin după un singur an eompetițio- 
nal in rîndurile primei divizii.

★
Tovarășul Dimitrie Ancuța. vice

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Taher Kanaan. minis
trul planificării al Iordaniei, pre
ședintele părții iordaniene în Comi
sia mixtă guvernamentală 
iordaniană de cooperare i 
și tehnico-științifică, ale i 
crări s-au desfășurat la 

în cadrul întrevederii 
abordate probleme privind 
tarea raporturilor economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Iordania în domenii de interes re
ciproc. perspectivele adîncirii în 
continuare a colaborării bilaterale, 
inclusiv pe terțe piețe.

A luat parte Ștefan 
ședințele Comitetului 
Planificării.

Luni s-au încheiat 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 

guvernamental* 
de cooperare

româno- 
economică 
cărei lu- 
București, 
au fost 

I dezvol-

Comisiei mixte 
româno-iordan iene 
economică și tehnico-științific*

Cele două părți au examinat și 
adoptat noi acțiuni menite să con
ducă la dezvoltarea in continuare a 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice bilaterale, și pe terțe piețe 
in domenii de interes comun. Pe 
asemenea, au fost convenite măsuri 
concrete privind creșterea și diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

Conducătorul delegației iordaniene 
a avut întrevederi cu membri ai 
conducerilor Ministerului Comerțu-

lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, Ministe
rului Educației și Invățămintului și 
Ministerului Turismului.

★
La București au început, luni, lu

crările celei de-a XVII-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

In spiritul hotărîrilor și orientă
rilor convenite cu prilejul dialogului 
româno-iugoslav la nivel înalt, cele 
două delegații, conduse de Uie Vă
duva. ministrul com.erțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. și de Nenad Krekici. secretar fe
deral pentru comerț exterior al 
R.S.F. Iugoslavia, analizează stadiul 
actual al relațiilor economice bilate
rale. noi posibilități si modalități 
vizind dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice si tehnico- 
științifice dintre România și Iugo
slavia in domenii de interes comun, 
lărgirea si diversificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri.

★
La sala Dalles din Capitală a fost 

deschis, 
de artă 
cialiste 
tradiție _ _ .
ediție. Sint prezentate peste 700 de 
lucrări apartinînd unor artiști din 
46 de țări — imagini cu un profund 
mesaj umanist, care pun în lumină, 
prin mijloacele specifice artei foto
grafice. aspecte ale vieții cotidiene, 
eforturile constructive ale omului, 
lupta sa pentru pace. înțelegere și 
colaborare internațională.

La vernisai au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației artiș
tilor fotografi, alți oameni de artă 
si cultură, un numeros public.

★
Luni dimineața, nava militară 

egipteană ..El Zaffer". care a efec
tuat o vizită în portul Constanța, 
a părăsit apele teritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în tara 
noastră, membrii echipajului au vi
zitat Institutul de marină, monu
mente istorice si obiective cultural- 
turistice din municipiul Constanta si 
de oe litoralul românesc al Mării 
Negre.

cări electrice pe alocuri In nordul șl 
nord-estul țârii, iar in rest vor fi izo
late după-amlazâ îndeosebi in zonele 
de deal și de munte. Vîntul va sufla 
slab pină 'la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre. 12 și 22 
de grade, cele maxime între 25 și 35 
de grade, mai ridicate în sud și sud- 
vest. In București : Vremea va fi 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vintul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 17 și 21 
de grade, cele maxime între 32 și 36 
de grade.

★ *
După cum’comunică Institutul de lat mai coborîte in estul tării, 

meteorologie și hidrologie. în luna 
iulie temperaturile medii vor fi ușor 
mai coborîte decît valorile normale. 
Regimul pluviometric va fi deficitar, 
exceptind nord-vestul tării, 
cantitățile 
vor depăși 
anuale.

în intervalul 1—10 iulie, vremea 
va fi răcoroasă în primele zile, apoi 
se va încălzi. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse însoțite de descărcări elec
trice mai frecvent în zona de deal 
și de munte. Vintul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensifi
cări în estul tării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, mai coborîte în centrul și 
nordul țării. în primele nopți, iar 
cete maxime între 20 și 30 de grade, 
mai ridicate în sudul țării în ulti
mele zile.

Intre 11—20 iulie, vremea va fi în 
general caldă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, la 
inceput în sudul tării, apoi mai ales 
in zonele de deal și de munte. 
Vintul va sufla slab, pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, izo-

BOX • La Priătina (Iugoslavia) 
s-au încheiat întrecerile Balcaniadei 
de box. printre medaliații cu aur 
numărindu-se și doi pugiliști români: 
Marian Gindac și Ion Guzganu (ca
tegoria cocoș). Au 
de argint Iancu. 
Gavrilă.

• în prima zi _ _______
mondiale pentru juniori de la Ha
vana. pugilistul cubanez Eddy Sua
rez l-a întrecut la puncte, in limitele 
categoriei muscă, pe portoricanul 
Javier Medina. La aceeași categorie, 
Serafin Todorov (Bulgaria) a obținut 
victoria la puncte în fața lui Ahmet 
Kirmali (Turcia).

Rezultatele înregistrate în limitele 
categoriei ușoară: Bert Schern (R.D. 
Germană) b.p. Ker Ki Hoo (Coreea 
de Sud) ; Anthony Duffin (Ca
nada) b.p. Wael Hadad (Suedia) ; 
Armando Alfonso (Cuba) b. ab. 
Santo Serio (Italia) : Eamon Laugh- 
ran (Irlanda) b. descalificare pe 
Tony Robinson (S.U.A.).

ATLETISM • Concursul de atle
tism de la Goteborg pentru „Cupa 
Europei" (grupa B) a fost dominat 
de echipa feminină a României, care 
a obținut o victorie detașată cla- 
sindu-se pe locul I — cu 106 puncte, 
urmată de Ungaria — 83 puncte.
Italia — 80.5 puncte. Elveția — 69.5 
puncte. Finlanda — 65.5 puncte etc. 
în urma acestui rezultat, selec-

((33 29 71) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Pistruiatul I—II : LIRA (31 71 71)
— 9; 12; 15; 18, PACEA (71 30 85) — 
9; 12; 15; 18
• Pistruiatul III :
— 9; 11; 13; 15
(27 54 95) — 9;
19,30
• Păcală :
15; 18
• O zi la
(49 48 48) - 15;
• Cucoana
(35 15 17) . .
• Casa de lingă rîu 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15 
20
• Pădurea din U-Minh î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 19
• Jan pe șlep : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19

__  _ __ ______  !*r 
cele maxime intre 24 și 34 de grade, 
pe alocuri mai ridicate.

în decada 21—31 iulie, timpul va fi 
în general frumos. Cerul va fi va
riabil. mai mult senin tn a doua 
parte a intervalului. în primele zile 
vor cădea ploi cu caracter local in 
zonele de deal și de munte și in 
nordul țării. Izolat se va produce 
grindină. Vîntul va prezenta unele 
intensificări din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile vor marca o 
scădere în prima parte a perioadei. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, mai coborîte în primele 
nopți, iar maximele se vor situa în 
general intre 22 si 32 de grade, de
pășind 35 de grade spre sfirșitul 
lunii în zonele de cîmpie. (Agerpres)

ționata feminină a României pro 
inovează 
„Cupei 
au luat . . ____
..Cupa Europei" Ia atletism 
A). în clasamentele finale ..........
mul loc situîndu-se echipeje U.R.S.S. 
— 117 puncte (la masculin) și R.D. 
Germane — 119 puncte (Ia feminin).

LUPTE — în Sala sporturilor din 
Tirgoviște s-au desfășurat finalele 
campionatelor naționale și ale „Da- 
ciadei" la lupte libere. Titlurile de 
campioni au fost cucerite de urmă
torii sportivi : Romică Rașovan (ca
tegoria 48 kg). Gheorghe Neagoe 
(52 kg). Aurel Neagu (57 kg), Mări
cel Popa (62 kg), Octavian Tenț 
(68 kg). Claudiu Tămăduianu (74 kg), 
Gheorghe Mițu (82 kg), Ciprian 
Radu (90 kg). Vasile Pușcașu 
(100 kg). Andrei Ianko (130 kg).
• La concursul armatelor prie

tene la lupte greco-romane. des
fășurat în orașul cehoslovac Tren- 
cin. sportivul român Vasile Andrei 
s-a clasat pe locul I la categoria 
100 kg. urmat de polonezul Vronski, 
sovieticul Klimenko 
Cehoslovacia.

HANDBAL — La 
slaviei". selecționata 
a întrecut cu scorul_
formația Spaniei, iar echipele 
goslaviei si U.R.S.S. au terminat la 
egalitate : 25—25 (13—11).

• Adio, vară verde : STUDIO
(59 53 15) — 9.30; 11,30; 13.30; 17,30
• Domnișoara Aurica : STUDIO
(59 53 15) - 19.30
• Jandarmul și Jandarmerițele :
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11: 13: 15,15: 
17.30: 19.30, VOLGA (79 71 26) — 9;
II; 13; 15: 17; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15: 13,45; 19,15
• Rocky I: CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18
• Omagiu romanței — Ioana Radu : 
CULTURAL (83 50 13) — 20,15
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9;
19.45
O Perimbaba. zîna
(16 35 38) — 9: lt : .13
• Program special
DOINA (16 35 38) —



Sdiimb de mesaje
Intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Todor livkov

Schimb de mesaje intre secretarei general 
al Partidului Comunist Român

si secretarul general al P. C. din Spania

ORIENTUL
MIJLOCIU

Declarația unui purtător de cuvînt chinez in legătură 
cu amendamente ale Camerei Reprezentanților a S.U.A.

SOFIA 29 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, un 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi și rodnice 
împliniri în munca pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și a sta
tului. iar poporului bulgar prieten 
urări de realizări tot mai mari în 
dezvoltarea țării.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut prietenesc, cele 
mai calde urări de sănătate, fericire 
și succes în întreaga activitate con
sacrată progresului și prosperității 
României socialiste, iar poporului 
român urări de noi și importante 
realizări în opera de construcție so
cialistă.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al C.C. al P.C. Bulgar a 
tovarășului Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Relevindu-se cu deosebită satis
facție dezvoltarea și amplificarea 
continuă a relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre România Și Bul
garia. a fost evidențiat rolul deter
minant. hotărîtor al frecventelor in- 
tîlniri la nivel înalt în impulsionarea 
raporturilor de bună vecinătate, prie
tenie si conlucrare multilaterală ro- 
mâno-bulgare. spre binele și folosul 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a socialismului. înțelegerii și 
păcii. S-a apreciat că există posibili
tăți tot mai mari de lărgire și adîn- 
cire a colaborării bilaterale. îndeo
sebi în domeniul economic, al coope
rării si specializării în producție, ca 
și al schimburilor comerciale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții internaționale, 
subliniindu-se necesitatea întăririi 
eforturilor româno-bulgaro pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a colaborării și bunei vecinătăți, 
lipsită de arme nucleare si chimice, 
pentru dezarmare. înțelegere, pace 
si colaborare în Europa si în întrea
ga lume.

La primire a luat parte Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar.

A participat Vasile Pungan. amba
sadorul României la Sofia.

MADRID 29 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tovarășului 
Gerardo Iglesias, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, un 
cald salut tovărășesc, urări de succes 
în activitatea Pe care o desfășoară 
în fruntea P.C.S. Totodată, au fost 
transmise cele mai bune urări con
ducerii partidului, tuturor membrilor 
săi.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul Gerardo Iglesias a rugat 
să ce transmită tovarășului

*
La Madrid a avut loc tradiționala 

sărbătoare anuală a Partidului Co
munist din Spania.

Partidul Comunist Român a parti
cipat cu un stand la care au fost 
expuse opere cuprinzînd cuvîntări. 
articole, interviuri ale- tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. O expoziție do
cumentară de fotografii a fost con
sacrată luptei pentru pace a Parti
dului Comunist Român, a poporului

Nicolae Ceaușescu multe urări de 
succes în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului nostru, consacrată edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România. De asemenea, a 
adresat un salut cordial conducerii 
P.C.R.. reafirmînd voința P.C.S. de 
a dezvolta. în continuare, relațiile 
traditionale de prietenie dintre cele 
două partide.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al P.C. din Spania a tova
rășului Ion Catrinescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. reprezentantul parti
dului nostru la sărbătoarea P.C.S.

*
nostru, activității neobosite a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în favoa
rea dezarmării, libertății și indepen
denței popoarelor.

Expoziția a fost vizitată de secre
tarul general al P.C. din Spania și 
de alți conducători ai partidului, de 
un numeros public.

La mitingul de încheiere a sărbă
torii P.C.S. a luat cuvîntul.secreta
rul general al P.C. din Spania.

Pentru o abordare realistă și in spirit constructiv 
a problemei datoriilor externe

Declarație președintelui Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager- 

pres). — într-o declarat’e f4 cută în 
capitala tării, președintele Mexicu
lui. Miguel de la Mad-id. s-a pro
nunțat pentru asumarea de către 
creditori si debitori a tuturor res
ponsabilităților care le revin în di
recția găsirii, de comun acord, a 
unor soluții echitabile la problema 
datoriei externe — transmite agen
ția Prensa Latina. El a evidenț’at că 
fără o abordare realistă si în spirit 
constructiv a acestei prob'eme de 
către toți factorii implicați nu se 
poate ajunge la depășirea actualei 
situații, iar prăpastia dintre credi

tori si debitori se va extinde con
tinuu, cu grave repercusiuni asupra 
economiei mondiale, în ansamblul 
său.

Președintele Mexicului a pledat, 
de asemenea, pentru crearea condi
țiilor necesare asigurării unui acces 
mai larg ne pie’ele țărilor puternic 
industrializate pentru produsele de 
export latino-’”1 erioane. ca una din 
modalitățile de obținere de către 
aceste state debitoare a unui plus 
de devize necesar dezvoltării econo
miilor naționale si onorării plăților 
externe.

MOSCOVA

SESIUNEA SOVIETULUI
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite : La Mos
cova au început lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
se află proiecte de legi cu privire 
13 întreprinderea de stat, la dezba
terea publică a problemelor impor
tante ale vieții de stat, precum și 
alte probleme curente.

SUPREM AL U.R.S.S.
Deputății au aprobat unele schim

bări în componenta Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

în continuarea lucrărilor, pre
ședintele Consiliului de Miniștri a! 
U.R.S.S., N. Rîjkov, a prezentat ex
punerea pe marginea proiectului de 
lege cu privire la întreprinderea de 
stat, aprobat recent de plenara C.C. 
al P.C.U.S.

• Evoluția situației din Liban
• Atitudini în favoarea unei 
Conferințe internaționale de

pace
BEIRUT 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a respins propunerea privind crea
rea unui guvern independent in 
zona controlată de comunitatea 
creștină, relevă ziarul „Ash-Shams“, 
din Beirut. Potrivit ziarului, șeful 
statului libanez s-a pronunțat în fa
voarea unui guvern legal grupînc 
toate fracțiunile libaneze care ,‘ă 
salveze țara de la dezintegrare și să 
refacă economia distrusă de răzioi. 
Orice propunere împotriva uniAcă- 
rii Libanului și ducind la deznte- 
grarea națiunii este sortită eșecului 
pentru că toți libanezii au respins 
o astfel de idee în urmă cu V ani, 
a declarat Amin Gemayel.

în ultimele 24 de ore. forțtle is- 
raeliene de ocupație au declanșat 
operațiuni vizînd preluarea sib con
trol a unor noi sectoare din r-'giun”a 
sudică a Libanului. Satele K(ar Tih
nit si Baraashyt. precum și tone dn 
apropiere de Nabatiyeh au fost su
puse tirurilor de armă. La est ie 
Saida s-au produs noi ciocniri înte 
milițiile așa-zisei Armate a Lila- 
nului de Sud — creată și finanțâă 
de Israel — și luptătorii libanezi dn 
rezistentă.

AMMAN 29 (Agerpres). — Un p- 
lestinian a fost ucis și trei au fst 
răniți de trupele israeliene de oa- 
pație care au deschis focul împoti- 
va locuitorilor arabi din satul Ah- 
diyeh, de lingă Bethleem, din țfi- 
toriul de pe malul de vest al Ioia- 
nului, aflat sub ocupația Israedui. 
Militarii israelieni au deschis 4cul 
cînd locuitorii din Abadiyeh atppuș 
rezistență unui grup de func’nar> 
administrativi de a confisca 1 te- 
ren aparținînd localnicilor.

BEIJING 29 — Agenția China
Nouă transmite : Un purtător de 
cuvint al M.A.E. din China a decla
rat, in cadrul unei conferințe de 
presă la Beijing, că două amenda
mente — unul asupra așa-numitei 
probleme a drepturilor omului în 
R.P. Chineză, iar celălalt cu privire 
la „încălcarea drepturilor omului de 
către R.P. Chineză în Tibet” — adop
tate la 18 iunie de către Camera Re
prezentanților a Congresului S.U.A. 
reprezintă o gravă denaturare a si

tuației reale din China si consti
tuie un amestec flagrant in 
afacerile interne ale Chinei, rănind 
sentimentele poporului chinez. „Ne 
exprimăm profunda indignare și re
voltă în legătură cu aceste amenda
mente”, a arătat purtătorul de cuvînt 
al M.A.E. chinez. El a precizat că 
„ambasada Chinei din S.U.A. a fost 
instruită să își trimită reprezentan
ții la Departamentul de- Stat al 
S.U.A. în legătură cu această pro
blemă”.

Protest al Republicii Panama împotriva 
unei rezoluții a Senatului american

CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama. Eric Arturo del Valle, a expri
mat. într-o declarație, protestul în le
gătură cu adoptarea de către Senatul 
S.U.A. a unei rezoluții prin care se 
cere guvernului panamez să-1 desti
tuie pe ministrul apărării naționale, 
„să restabilească garanțiile constitu
ționale și să pună capăt încălcării

drepturilor omului”. Se subliniază — 
relatează agenția T.A.S.S. — că ac
țiunea legislatorilor americani con
stituie „un amestec inacceptabil in 
treburile interne ale Republicii Pa
nama”. Ca urmare a rezoluției adop
tate de Senatul american, informează 
agenția austriacă A.P.A., guvernul 
panamez și-a rechemat ambasado
rul de la Washington.

Congresul Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor

Șomajul In creștere in țările Pieței comune
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Potrivit datelor publicate la Bru
xelles de Comisia C.E.E.. numărul 
șomerilor înregistrați oficial în cele 
12 țări membre ale Pieței comune se 
ridică la 16.3 milioane. în creștere 
cu 1,4 la sută, comparativ cu un an 
în urmă. Din numărul total al șo
merilor, 7,2 milioane sînt femei. Cele 
mai mari rate ale șomajului sînt 
înregistrate în Spania (21,5 la sută). 
Irlanda (19.6 la sută). Italia (14,6 la 
sută). Belgia (11,7 la sută), Olanda 
(lț.6 Ia sută) și Marea Britanic (11,4 
la sută), precizează un raport sta
tistic comunitar.

LISABONA 29 (Agerpres). — în 
Portugalia a luat sfîrșit săptămîna 
de luptă a tineretului împotriva șo
majului, în timpul ’ căreia au avut loc 
o serie de demonstrații Si adunări 
populare în care participantii au re
levat dificultățile pe care le întîl- 
nesc tinerii din această tară cînd 
vine vremea integrării lor în viața

activă. în Portugalia sînt înregistrați 
în mod oficial 462 000 de șomeri, 
dintre care circa 300 000 sînt sub 
treizeci de ani. Rata șomajului co
respunzătoare acestei categorii de 
vîrstă este de 19,4 la sută.

LONDRA 29 (Agerpres). — Lon
dra este unul dintre orașele cu cea 
mai mare concentrație de șomeri, se 
arată intr-un studiu elaborat de 
organizația ..Low Pay Unit”. care 
se ocupă de fenomenul pauperizării. 
După aprecierea autorilor acestui 
studiu, capitala britanică ar îngloba 
cel mai mare număr de șomeri din* 
rindul marilor orașe occidentale. în 
document se precizează că totalul 
celor aflati in căutare de lucru din 
Londra este cu 50 la sută mai mare 
decît numărul de 400 000 admis ofi
cial. Pe de altă parte se constată că 
rata mortalității în rindul persoane
lor de vîrstă medie este de două ori 
mai mare în zonele periferice decît 
in cartierele bogate.

BRUXELLES
Lucrările întîlnirii la nivel înalt a C.E.E.

BRUXELLES 29 (Agerpres). — La 
Bruxelles au început, luni, lucrări
le reuniunii la nivel înalt a C.E.E. 
care va dura două zile. Șefii de 
stat sau de guvern din cele 12 țări 
membre examinează problemele 
majore cu care se confruntă Piața 
comună. Este vorba, între altele, de 
spinoasa problemă a bugetului „ce

lor 12“ pe anul fiscal în curs și re
forma unor instituții comunitare.

în cercurile observatorilor din 
Bruxelles se apreciază că cea mai 
controversată problemă cu care se 
confruntă, în prezent, „cei 12“ este 
preconizata reformă a Pieței comu
ne agricole.

j pentru încetarea cursei înarmărilor j
! ---------------------------------------------- - 1Continentul european — eliberat de armele atomice 1

ATENA 29 (Agerpres). — Primul 
. ministru al Greciei, Andreas Pa- 
i pandreu, a reafirmat că țara sa 
■ este ferm hotărită să acționeze in 

favoarea eliminării armelor 
cleare și chimice din Europa.\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

nu-

BERNA (Agerpres). — NeBERNA (Agerpres). — Ne pro
nunțăm pentru adoptarea cit mai 
grabnică de măsuri practice in in
teresul înlăturării pericolului nu
clear și edificării unei păci bazate 
pe încredere și respect reciproc — 
au relevat participanții la marșul 

, pentru o Europă denuclearizată, 
l sosiți la Geneva. Acest oraș elve- 
’ țian a constituit punctul final al 
ț marșului început în februarie, la 
■ Stockholm, de un grup de militanți 

antirăzboinici.\-...-____1 . . . . . . . .
Orașul Karlsruhe—

BONN (Agerpres). — încetarea 
1 cursei înarmărilor, reducerea ra- 
l dicală a arsenalelor nucleare se 
’ află în centrul atenției oamenilor 
( de știință participanți la un con- 
< greș internațional la Karlsruhe, 
' R.F.G. La lucrări iau parte oameni 
l de știință din R.F.G., S.U.A., Nor- 
’ vegia, Elveția, precum și din Berli-

i 
I 

A 
I 
I

l se demonstrații și marșuri în fa- 
’ voarea trecerii la măsuri concrete, 
ț efective de dezarmare. Cea mai

nul occidental. Adresînd un salut 
participantilor, primarul din Karls
ruhe a relevat că orașul a fost 
declarat de autoritățile locale zonă 
denuclearizată.,

\ 
\PARIS (Agerpres). — In amplul 

front al luptei pentru pace și 
dezarmare din Franța, un rol tot 
mai activ revine organizației anti- . 
nucleare constituite recent „Mou- l 
vement Zero" — „Mișcarea pentru 
opțiunea zero". Membrii acestei or
ganizații, care ciștigă tot mai mulți 
adepți, se pronunță cu fermitate 
pentru eliberarea continentului eu
ropean de arma nucleară, desfiin
țarea armelor atomice pînă m anul 
2000, pentru încetarea experiențe
lor nucleare franceze in Pacific, 
subliniind necesitatea canalizării 
resurselor materiale și umane „spre 
triumful vieții, și nu pentru arsena
lele mor ții".< . , . ■ ■ ■

zonă denuclearizată
BONN 29 (Agerpres). — „Nu 

războiului nuclear!", „Nu ra
chetelor nucleare pe pămintul 
vest-german 1“ — sub aceste devi- . 
ze a avut loc, în fața unei unități i 
militare din orașul bavarez Lands- 1 
berg, o manifestație de protest ț 
împotriva cursei înarmărilor. Par
ticipanții la această acțiune, orga
nizată din inițiativa Partidului 
ecologist, au cerut, între altele, 
retragerea din R.F.G. a rachetelor 
„Pershing-1 A", care ar putea " 
dotate cu focoase nucleare.

TUNIS 29 (Agerpres). — rgani- 
zația pentru Eliberarea Pal^nei a 
cerut țărilor arabe să internă pen
tru a determina ridicareaolc>cadei 
în ce privește aprovizionar ou ali
mente și medicamente pusă de 
milițiile Amal asupra țârelor de 
refugiați palestinieni Boi El Ba- 
rajneh și Shatila din s111 Beiru
tului.

BERNA 29 (Agerpre Elveția 
s-a declarat dispusă s?ăzduiască o 
eventuală conferință 'ivind pacea 
în Orientul Mijlociu, «nsmite a- 
genția Taniug. O of® ’n acest 
sens a fost făcutăe Președintele 
elvețian, Pierre Airt’ Klre a re
amintit, totodată, ; t®ra sa a mai 
fost gazda unei cerințe de pace 
în această regiuri11 anul 1973.

VIENA 29 (Apres>- — Grupul 
de lucru pentn®r’en*-ul Mijlociu 
al Internaționa'S0Ciai‘ste a dat 
publicității, ladiul din Viena al 
organizației, t document în care 
se apreciază 7®°d pozitiv efortu
rile ce se dn ’n prezent pentru 
convocarea conferințe interna
ționale pen'Pace ’n această zonă, 
transmite “nUa KUNA. în opi
nia membr grupului, o astfel de 
reuniune ,va solda cu rezultate 
reale nur.®30® la ea va lua parte, 
cu dre-* depline, Organizația 
pentru Palestinei.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : La Mos
cova s-a desfășurat cel de-al IX-lea 
Congres al Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor (F.D.I.F.), 
la care au fost reprezentate organi
zații și asociații de femei din peste 
100 de țări. Din țara noastră a par
ticipat o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor.

Pe agenda congresului au figurat 
prezentarea și dezbaterea rapoarte
lor cu privire la activitatea F.D.I.F. 
în perioada 1981—1986 și planul de 
acțiuni pe anii 1987—1989.

în timpul dezbaterilor a fost evi
dențiată necesitatea sporirii contri
buției F.D.I.F. la mobilizarea mase
lor de femei din întreaga lume în

lupta pentru pace și dezarmare, eli
berare socială și națională, lichida
rea subdezvoltării, a datoriilor ex
terne. pentru soluționarea probleme
lor globale care confruntă în pre
zent omenirea, pentru îmbunătățirea 
condiției femeii și asigurarea depli
nei sale egalități în drepturi, creș
terea aportului femeilor la viața po
litică. economică și socială.

In intervenția prezentată în ca
drul plenarei congresului, delegația 
română a relevat experiența și re
zultatele obținute de România în 
promovarea largă a femeii în viața 
socială, politică și economică, în spo
rirea contribuției sale la opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
pentru colaborare in domeniul 

in scopuri
PRAGA 29 (Agerpres). — în R. S. 

Cehoslovacă au avut loc lucrările 
ședinței a 52-a a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul folosirii energiei ato
mice in scopuri pașnice, la care au 
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iu
goslavia. Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Cornel Mihu- 
lecea, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară.

Comisia a examinat problemele 
care decurg din protocoalele ședin
țelor Comitetului Executiv al

folosirii energiei atomice 
pașnice

C.A.E.R. ; regulile privind transpor
tul în siguranță al combustibilului 
nuclear iradiat de la centralele nu- 
clearoelectrice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. ; rezultatele colaborării 
privind asigurarea necesarului țâri
lor membre ale C.A.E.R. cu izotopi 
si folosirea izotopilor și tehnicilor 
cu radieri în economiile naționale ; 
stadiul colaborării privind crearea 
de aparatură nucleară modernă pen
tru controlul si conducerea centra
lelor nuclearoelectrice. precum și 
alte probleme de colaborare de in
teres reciproc.

afganistan ■. Reuniunea Comisiei superioare
extraordinare de reconciliere națională

KABUL 29 (Agerpres). — Vorbind 
în cadrul celei de-a doua reuniuni a 
Comisiei superioare extraordinare 
de reconciliere națională in Afga
nistan, secretarul general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan. Najibullah. a anun
țat că la 14 iulie Consiliul Revolu
ționar al R. D. Afganistan va exa

mina propunerea ca încetarea focu
lui să fie prelungită pină la 19 au
gust.

Pe de altă parte, el a propus ca 
denumirea oficială a statului să fie 
schimbată din Republica Democrati
că Afganistan în Republica Afga
nistan.

fi

Zi națională de protest" în Olanda 
mare manifestație a avut loc in 
propierea bazei militare aeriene 
la Wunsdrecht, unde, la 
anului 1988, potrivit unei 
a N.A.T.O., ar urma să fie instala
te 48 de rachete nucleare america
ne de croazieră. Participanții au 
cerut încetarea lucrărilor de ame
najare a bazei.

n‘
HAGA 29 (Agerpres). — Militanți 

ai mișcării pentru pace din Olanda 
au organizat o „Zi națională de 
protest" împotriva rachetelor nu
cleare americane. în fața celor 
șase baze militare de pe teritoriul 
olandez s-au desfășurat numeroa-

a- 
de 

sfirșitul 
hotărîri

jiUNEA CONSILIULUIdezvoltare al o.n.u.d.i.
yA 29 (Agerpres). — In peri- 

oa10 iunie — 3 iulie, la Viena 
s‘ desfășura cea de-a treia se- 
s, a Consiliului de dezvoltare al 
,nizației Națiunilor Unite pentru 
zoltare Industrială (O.N.U.D.I.). 
upă cum transmite agenția E.F.E., 

mda dezbaterilor cuprinde pro- 
jme bugetare. activități curente 
e organizației și viitorul program 

,e acțiune al acesteia.
Documentul de lucru al dezbateri

lor va fi reprezentat de raportul 
i anual al O.N.U.D.I. pentru 1986.

Demonstrațiile 
iau amploare în

SEUL 29 (Agerpres). — Acțiunile 
de protest din Coreea de Sud împo
triva represiunii și dictaturii, pentru 
drepturi și libertăți democratice se 
desfășoară fără întrerupere de trei 
săptămini, luind o tot mai mare 
amploare, cu participarea a zeci și 
zeci de mii de studenți, muncitori, 
cadre didactice, reprezentanți ai tu
turor păturilor sociale. Supus aces
tor presiuni fără precedent, pre
ședintele Partidului Justiției Demo
cratice (de guvernămînt), Roh Tae 
Woo. a fost constrins să dea publici
tății o declarație-program privind 
grava situație politică internă. Do-

antidictatoriale 
Coreea de Sud 
cumentul — informează agen
ția U.P.I., citată de T.A.S.S. 
— constituie, în realitate, o re
cunoaștere a eșecului cercurilor 
conducătoare de a menține în vi
goare actuala constituție și a inten
ției de a asigura succesiunea dicta
torului Chun Du Hwan. prin de
semnarea unui președinte din rindul 
colaboratorilor apropiați ai acestuia, 
în declaratia-program. Roh Tae Woo 
se vede nevoit să acoepte desfășu
rarea de alegeri prezidențiale ge
nerale. eliberarea deținuților poli
tici. amnistierea liderului opoziției 
sud-coreene, Kim Dae Jung, și în
făptuirea altor reforme democratice.

(fl/A ĂCȚUĂLÎTÂȚEĂ POLITICĂ)

Vestigiile colonialismului
Zdruncinat din temelii sub asal

tul impetuos al popoarelor subjuga
te. edificiul colonialismului s-a des
trămat în cvasitotalitatea sa. în pe
rioada postbelică de mari prefaceri 
sociale și politice, despovărind ome
nirea de cel mai rușinos sistem de 
exploatare a sute si sute de milioa
ne de oameni din teritoriile cotropi
te de fostele metropole europene.

Sub diferite pretexte și subterfu
gii s-au menținut totuși pină în zi
lele noastre unele vestigii ale colo
nialismului. Cazul cel mai elocvent 
îl reprezintă Namibia, dar exemple 
de teritorii aflate, de fapt. în situa
ția de colonii întîlnim și în alte re
giuni ale globului : in Pacific, in 
Oceanul Indian, în Marea Caraibilor. 
După cum se știe, ca expresie a 
avîntului impetuos al mișcărilor de 
eliberare, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, in decembrie I960, 
Declarația cu privire la 
independentei țărilor și popoarelor 
aflate sub administrație 
Rezultatul votului : 89 voturi pentru. 
2 contra si 9 abțineri, unele state 
implicate in exploatarea unor teri
torii străine, evitind să se afișeze 
intr-o postură compromițătoare, au 
rezolvat dilema prin absenta de la 
operația de votare a documentului 
O.N.U.. unul din cele mai importan
te din activitatea forumului mon
dial.

Dacă la vremea respectivă, atitu
dinea celor ce s-au pronunțat îm
potriva rezoluției Adunării Genera
le ori s-au distanțat de ea nu a 
surprins în mod deosebit, ea a con
stituit cu timpul punctul de plecare 
pentru o serie de măsuri care să 
blocheze lichidarea definitivă a ul
timelor vestigii ale colonialismului. 
Astăzi. Comitetul special al O.N.U. 
pentru controlul punerii în aplicare 
a declarației din 1960 are înscrise 
încă pe lista sa 20 de teritorii neau
tonome.

Acaparînd ilegal teritoriul fostei 
colonii germane, rasiștii de la Pre

acordarea
colonială.

toria au transformat Namibia într-o 
colonie, unde tortura, arestările sa
mavolnice, asasinatele devin feno
mene curente. Concomitent cu in
tensificarea mișcării de eliberare în 
teritoriu, cu recunoașterea Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) ca reprezentant 
autentic și legitim al poporului na- 
mibian. Organizația Națiunilor Uni
te, împreună cu alte forumuri in
ternaționale. desfășoară, de multi 
ani, o intensă activitate în sprijinul 
rezolvării echitabile a problemei 
namibiene. Toate aceste demersuri 
sin.t ignorate și sabotate de regimul 
rasist de la Pretoria, care se bucură 
de sprijinul tacit al unor țări occi
dentale, tocmai pentru că Namibia 
deține o poziție strategică în sudul 
continentului african și posedă re
surse naturale. în mod deosebit ura
niu și diamante, exploatate de mo
nopoluri și societăți multinaționale.

în acest caz și în celelalte simi
lare se încalcă substanța documen
tului O.N.U. din 1960, care prevedea, 
în mod expres : „să fie întreprinse 
fără intîrziere demersuri în teri
toriile sub tutelă, neautonome și în 
toate celelalte teritorii, urmărin- 
du-se transferarea puterii către 
populațiile acestor teritorii, fără 
condiții și rezerve, conform voinței 
lor și votului liber exprimat, inde
pendent de " ” '
a pielii. în 
lității de a 
dependentă 
dreptate se 
mod s-ar desfășura viata internațio
nală. raporturile dintre state, dacă 
guvernele diferitelor țări ar încălca 
sistematic reglementări și prevederi 
ale unor documente internaționale, 
cum procedează sistematic autorită
țile din R.S.A. ? Evident, în condi
țiile date, problema namibiană de
pășește cadrul relațiilor regionale si 
interafricane, ea riscînd să aibă re
percusiuni pe un plan mai larg, in-

rasă, religie sau culoare 
scopul asigurării posibi- 
beneficia integral de in
și libertate”. Pe bună 
ridică întrebarea : in ce

•ternaționale, atît timp cît nu se vor 
adopta măsurile drastice cuvenite 
care să determine regimul de la Pre
toria să respecte hotărîrile O.N.U.

Neindeplinită a rămas și in alte 
regiuni ale globului obligația pu
terilor coloniale sau administrative 
de a întreprinde măs-uri în vederea 
emancipării popoarelor din putine
le teritorii unde mai există rîndu- 
ieli coloniale, astfel îneît aceste po
poare să-și poată lua soarta în pro
priile lor miini. să dispună de re
sursele naturale ale teritoriilor în 
care trăiesc. De curînd, în Consiliul 
de tutelă al O.N.U. a fost pusă in 
discuție situația din insulele Paci
ficului (Micronezia). Teritorii alcă
tuite din 2 100 insule, cu 161 210 lo
cuitori, ele au fost încredințate. în 
1947, S.U.A. spre a fi pregătite pen
tru accesul la cuceririle civilizației 
moderne, sub aspect politic, econo
mic și social.

în loc de a favoriza angajarea 
populațiilor locale pe traiectoria 
progresului, administrația tutelară a 
transformat părți ale teritoriilor a- 
cestor insule în baze militare și po
ligoane de testat arme nucleare și 
sisteme de rachete. Micronezia este 
alcătuită din arhipelagurile Marshall, 
Caroline și Mariane. Pe atolii Bikini 
și Enivetok din insulele Marshall, 
S.U.A. au efectuat, din 1946. 66 de 
explozii atomice și nucleare. Locui
torii acestor teritorii, transformate 
în pustiuri radioactive, au fost ne- 
voiti să-și părăsească locurile nata
le. Transferați de cîteva ori din- 
tr-un loc în altul, asigurați că în 
cele din urmă s-ar putea întoarce la 
locurile de baștină, avertizați mai 
apoi că radioactivitatea pe cei doi 
atoli se menține la cote ridicate, re- 
fugiatii își caută în zadar un cămin 
stabil, un rost in viață. Pe un alt 
atol. Kwajalein. Pentagonul a ame
najat un centru de testare a rache
telor.

Tocmai ținînd seama de impor
tanța acestui grup de insule, care.

un anacronism al istoriei
utilii.

GENTIILE DE PRESA
e scurt

iau după cum nota cotidianul 4 0 
„Neue Ziircher Zeitung“unct 
așezare atît de favorabilă (ralia 
de vedere strategic între Ma- 
și Japonia”, in 1975 insul; Ma
riane de nord li s-a im.p>munj_ 
tat privind „formarea un insu- 
tăti politice” cu S.U.A. fripărți- 
lelor Microneziei au fo-trative : 
te în trei complexe adfederati- 
insulele Marshall, Sta^^jg 
ve ale Microneziei (Carolinele 
est) și Republica Palau înche- 
de vest), cu care Șj. acorduri 
iat, la începutul anilzerVindu-si 
de „liberă asociere)' probleme- 
împuterniciri speci;acestor sta
le securității și ap; bază, S.U.A. 
te insulare. Pe aca amplasa o- 
au obținut dreptq efectua ma- 
biective militare, armate, de a 
nevre ale forfeit și în spațiul 
avea acces în j. sau avioanele 
aerian pentru e la bord, 
lor cu arme n se extrage ura- 

Dacă în N<u din armele nu- 
niu pentru <n dotarea statelor 
cleare existtele din Pacific a- 
tutelare, înau au fost testate 1 
ceste arme comun care explică 
Iată un np teritorii în stare de 
mentinerecolonială. rezistenta 
subordonările conjugate ale co
tată de maționale de a lichi- 
munitătrestigii ale sistemului 
da ultifete un adevăr de ne- 
colonia. bșzeie militare au de- 
contesnpedimenț major în în- 
vdnit deplină a prevederilor 
făptv cu privire la acordarea 
Declntei țărilor și popoarelor 
ind» Ignorarea acestor preve- 
colstituie o negare a drepturi- 
d^ne fundamentale, un ob- 
14n calea menținerii păcii și 
fătii internaționale, a dezvol- 
jnor relații pașnice între toate 

ie lumii.

Petre STANCESCU

I

ÎNTREVEDERE. Mihail Gorba- 
ciov. secretar general al C.C. al 
P.C.ȚT.S.. a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, cafre întreprin
de o vizită oficială in U.R.S.S., la 
invitația guvernului sovietic. Mi
hail Gorbaciov a prezentat iniția
tivele de pace și dezarmare ale 
Uniunii Sovietice și a exprimat 
recunoștința fată de sprijinul acor
dat de secretarul general al O.N.U. 
fată de moratoriul proclamat de 
U.R.S.S. asupra exploziilor nuclea
re. subliniind că Uniunea Sovieti
că este gata să reia imediat acest 
moratoriu, dacă la el vor adera și 
S.U.A. în cadrul convorbirii, un 
accent deosebit s-a pus pe rapor
tul dintre dezarmare si dezvolta
re si ne necesitatea lichidării fo
carelor de încordare din diferite 
regiuni ale lumii.

CONVORBIRI CHINO-NIPONE. 
In cadrul unei convorbiri cu mi
nistrul de externe nipon, Tadashi 
Kuranari, aflat in vizită la Bei
jing, Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P. C. Chinez, a declarat că politica 
generală a țării sale față de Ja
ponia nu se va schimba și că 
unele probleme în suspensie în 
cadrul relațiilor bilaterale vor fi 
reglementate în avantajul reciproc 
al popoarelor din cele două țări — 
transmite agenția China Nouă. La 
rindul său, ministrul de externe 
japonez a declarat că poporul ni
pon acordă o deosebită importanță 
relațiilor cu R. P. Chineză, por
nind de la punctul de vedere con
secvent al Japoniei că 
decit o singură Chină.

nu există

L
ALEGERI. La Addis 

fost date publicității
Abeba au 
rezultatele

alegerilor desfășurate la 14 iunie 
în Etiopia. Comisia națională elec
torală a anunțat că la urne s-au 
prezentat 13,4 milioane de cetățeni, 
respectiv 85.4 la sută din electorat, 
care au ales cei 835 de deputați in 
Adunarea Națională a viitoarei 
Republici Populare Democrate 
Etiopia — transmit agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă. Adunarea 
Națională — care este organul su
prem al puterii de stat — 
președintele țării în luna 
brie.

VIZITĂ. Regele Hussein al Ior
daniei și-a incheiat vizita oficială 
întreprinsă în Turcia. In cadrul 
convorbirilor cu președintele Kenan 
Evren și primul ministru Turgut 
Ozal au fost discutate probleme 
privind ultimele evoluții din Orien
tul Mijlociu, in special conflictul 
iraniano-irakian, și relațiile bilate
rale.

O PUTERNICA EXPLOZIE s-a 
produs duminică pe un poligon de 
antrenament al bazei militare a- 
mericane de la Hohenfels din 
R.F.G. Potrivit ultimelor date, cinci 
persoane și-au pierdut viața, iar 12 
sînt rănite și se află în stare gra
vă. Se fac investigații pentru a 
determina cauzele exploziei.

I
va alege 
septem-

MANIFESTARE. „Pace 
„Dezarmare și destindere 
apărarea drepturilor 
celor ce muncesc !“ __ ______
chemări, la Linz. s-au desfășurat 
manifestările prilejuite de sărbă
toarea ziarului „Neue Zeit”, organ 
al Partidului Comunist din Aus
tria. Dezbaterile și discuțiile care 
au avut loc cu acest prilej au evi
dențiat preocuparea reprezentanți
lor organizațiilor sindicale, de ti
neret și femei, a mișcărilor în fa
voarea păcii, pentru adoDtarea unor 
măsuri concrete de dezarmare.

lumii !“, 
!“■ „în 

sociale ale 
■ sub aceste

FORȚELE DE OPOZIȚIE DIN 
PARAGUAY, grupate în „Acordul 
Național”, au chemat toate sectoa
rele sociale care se opun actua
lului regim al dictatorului Alfredo 
Stroessner să-și unească eforturile 
în lupta pentru democratizarea 
vieții politice interne și instaurarea 
unui guvern democrat, de largă 
reprezentare populară. în cadrul 
unui miting organizat la Coronei 
~ ‘ peste 10 000 de persoane

regimului 
organizarea de 

și democratizarea 
politice interne.

Oviedo,
au protestat împotriva 
dictatorial, cerînd 
alegeri libere 
reală a vieții

DECLARAȚIE. Președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-ul Haq, 
a declarat că tara sa va continua 
actuala politică externă, care a dat 
rezultate în situația prezentă din 
regiune. La o conferință de presă 
organizată la Quetta, el a spus că 
Pakistanul crede în neproliferarea 
armelor nucleare și dorește ca 
toate regiunile din lume să devină 
libere de arme nucleare. Moham
mad Zia-ul Haq a menționat că 
Pakistanul nu se află în competi
ție cu India in producerea de ar
mament nuclear și se opune total 
unei astfel de creșteri nucleare in 
regiune.

MINISTRUL 
RELAȚIILOR 
Alberto Consalvi. a declarat că nici 
Venezuela, nici Grupul de la Conta- 
dora nu acceptă să considere forțele 
mercenare contrarevoluționare an- 
tisandiniste drept „parte beligeran
tă” în starea conflictuală centro- 
americană. Afirmația a fost făcută 
cu prilejul primirii la Caracas a 
ambasadorului S.U.A.. care a pre
cizat că S.U.A. înțelege să sprijine 
planul de pace în America Cen
trală propus de președintele Costa 
Ricăi. Oscar Arias, dacă acesta ar 
considera forțele „contras” ca parte 
beligerantă în starea conflictuală 
regională.

VENEZUELEAN AL 
EXTERNE, Simon
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