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0 delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Boșko Krunici, va efectua

o vizită oficială de prietenie in țara noastră

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, o delegație a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de tova
rășul Boșko Krunici, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va efectua o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia în a treia decadă a lunii iulie a.c.
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Pe tot cuprinsul țării, cu toate forțele pentru
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE!

ÎN AGRICULTURĂ

grîul - recoltat si depozitat cit mai repede! 
culturile duble - insămintaie in ritm intens!

Noi construcții de locuințe în municipiul Baia Mare

CONCEPȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PRIVIND PERFECȚIONAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII

• Pînă în seara zilei de 
13 iulie, grîul a fost strîns 
de pe 27 la sută din su
prafața cultivată, această 
lucrare desfășurîndu-se 
acum în 23 de județe

• în vederea încheierii 
grabnice a secerișului, 
combinele să fie dirijate 
operativ în lanurile care 
au dat în copt, să fie or
ganizate acțiuni de întra
jutorare între unități

• Pretutindeni să se 
asigure viteze sporite de 
lucru - prin funcționarea 
combinelor la întreaga 
capacitate, fără întrerupe
re pe întreaga zi-lumină

• Eliberarea terenurilor 
și însămînțarea culturilor 
duble - în ritm cu sece
rișul

Poate că în nici o alta împrejurare nu sînt 
înțelese mai bine puterea agriculturii noastre 
socialiste, virtuțile morale ale omului din 
agricultură, capacitatea tehnică și organiza
torică a unităților noastre socialiste ca în 
momentul de vîrf al lucrărilor agricole. Firesc, 
in asemenea momente, cum este și cel al 
secerișului, se concentrează ca într-o esență 
tot ce are mai bun un sistem de organizare, 
tot ce au mai bun oamenii. A fost un an din 
multe puncte de vedere plin de capricii, dar 
agricultura — așa cum a subliniat de multe 
ori secretarul general al partidului - se face 
în condițiile pe care ți le dă natura : este 
natura mai îndărătnică, trebuie să fie omul 
mai dîrz, mai priceput. Aceste zile poartă, din 
zori și pînă în seară, frumoasa povară a 
grinelor țării, a pîinii pentru țară. La chemarea 
conducerii partidului, a secretarului general al 
partidului sînt angrenate în aceste zile forțe 
uriașe pentru .ca griul să treacă in întregime 
din Ion în hambare, pentru ca cea de-a doua 
cultură să la locul cerealelor păioase, pentru 
ca ciclul natural să-și urmeze cursul, iar 
toamna să fie cit mai bogată.

Pe un traseu străbătut in cursul zilei de 
ieri, reporterii „Scinteii" au notat fapte și 
opinii care vorbesc ele însele, fără nici un 
comerițariu, despre răspunderile omului din 
agricultură pentru munca lui, pentru rodul 
pămîntului, pentru pîinea țării.

Le publicăm în pagina a treia.

0 concepție profundă, originală,
de largă deschidere spre problemele 

majore ale progresului țării
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OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
Folosiți din plin timpul excelent pentru 

strîngerea grabnică, în timp record, a recoltei 
de vară. Acționați energic, în spirit de ordine 
și disciplină, pentru realizarea în flux continuu 
a tuturor lucrărilor de recoltare, pregătire a 
terenului și însămînțarea culturilor duble!
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lîN INDUSTRIE

Realizînd o deschidere largă, 
profund innoitoare spre valorile au
tentice ale socialismului. Congresul 
al IX-lea al partidului a înscris mo
mentul unui autentic reviriment in 
dezvoltarea forțelor de producție, în 
afirmarea cu putere a creației ma
teriale și spirituale, pe fondul unui 
vast proces de perfecționare a re
lațiilor de producție, a condu
cerii întregii vieți sociale.

în Raportul la Congre
sul al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind 
caracterul obiectiv, de legitate 
a perfecționării relațiilor de 
producție, și în primul rind a 
conducerii economiei naționa
le, ca expresie a acestora, a 
subliniat acest principiu, care 
avea să stea Ia baza noului 
sistem de organizare și con
ducere planificată 2 econo
miei.

Abordind problemele con
strucției socialiste în strînsă 
legătură cu realitățile din 
România, propunind modali
tăți noi de soluționare a pro
blemelor, Congresul al IX-lea 
a .Înlăturat cu curaj ideile pre
concepute. princiDiile simplis
te, tabuurile ideologice pentru 
a promova' un curent de gîn- 
dire novator. întemeiat pe analiza 
faptelor vieții, ne tezaurul culturii 
politice universale.

Dacă Congresul al IX-lea a adus 
esențiale schimbări de viziune, dacă 
a deschis cale largă progresului gîn- 
dirii și practicii, aceasta se dato- 
rește faptului că. atunci. în fruntea 
partidului a fost ales, prin voință 
unanimă, un mare om politic, un 
încercat revoluționar, profund pre
ocupat de interesele vitale ale po- 
pdrului din mijlocul căruia s-a ri
dicat, de cauza socialismului. Perso
nalitatea puternică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, gîndirea cuteză
toare, de profundă originalitate, me
reu deschisă către nou. marea sa 
experiență politică, organizatorică 
și-au pus puternic amprenta pe 
programul politic și de dezvoltare 
economico-socială adoptat de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Ilustrată la Congresul al IX-lea al 
partidului prin idei de un desăvîrșit 
spirit revoluționar, patriotic, de o 
Înaltă responsabilitate comunistă, 
concepția cutezătoare a secretarului

general al partidului privitoare la 
esența construcției socialiste în pa
tria noastră s-a îmbogățit de-a lun
gul ultimilor 22 de ani. constituin- 
du-se într-o operă teoretică de vas
tă cuprindere, care înscrie contri
buții de seamă la îmbogățirea te
zaurului gîndirii și practicii revolu
ționare contemporane.

DE LA ISTORICUL FORUM 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

___ DIN IULIE 1965
Viața, practica social-istorică au 

confirmat, și confirmă pe deplin ca
racterul profund științific, realist și 
original al obiectivelor și sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
partidului privind rolul hotăritor al 
factorilor interni in edificarea noii 
orinduiri, importanța excepțională a 
tezei fundamentale a conducătorului 
partidului și al țării, potrivit căreia 
socialismul se făurește cu poporul 
și pentru popor.

Toate acestea găsesc o reflectare 
nemijlocită în adîncirea continuă a 
democrației muncitorești revoluțio
nare, în atragerea oamenilor mun
cii în noua lor calitate de producă
tori. proprietari și beneficiari ai 
avuției sociale, la conducerea acti
vității soclal-economice, începînd de 
la nivelul unităților pină la cel al 
economiei naționale. Pe baza prin
cipiilor și tezelor elaborate de se
cretarul general al partidului., s-a 
dezvoltat în această perioadă demo
crația participării directe a oame
nilor muncii la conducerea socie
tății. împletindu-se armonios. Intr-un

tot unitar, organele de stat cu orga
nele și structurile instituționalizato 
ale autoconducerii muncitorești.

O CERINȚĂ LEGICĂ - A- 
DÎNCIREA CONTINUĂ A 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE.

Prin acest sistem complex și 
unitar, unic în felul său, con
struit pe verticala și orizontala 
economiei naționale, trebuie 
să se asigure în continuare 
participarea largă, tot mai efi
cientă a oamenilor muncii la 
conducerea vieții economico- 
sociale, ținîndu-se seama de 
cerința perfecționării lui în 
fiecare etapă, prin promovarea 
fermă a spiritului revoluționar, 
prin respectarea ordinii și dis
ciplinei. a legilor si hotăriri- 
lor în toate sectoarele de acti
vitate. Dînd expresie voinței 
și intereselor -întregii națiuni, 
indeplinindu-și mereu mai 

1 bine importantele atribuții 
care îi revin, sistemul demo
crației muncitorești revoluțio
nare aste chemait să contribuie 
la afirmarea tel .mai puternică 
a forței și trăinicie! democra
ției noastre socialiste. Dezvol

tarea sistemului democrației munci
torești revoluționare. prin măsuri 
ample întreprinse după Congresul 
al IX-lea al partidului, trebuie să 
determine pe mai departe manifes
tarea plenară a eficientei acțiunii 
umane, a principiilor umanismului 
nou, revoluționar, asigurarea în fapt 
a drepturilor fundamentale ale o- 
mului, incepind cu dreptul la viață, 
la muncă, la pace, la independență. 
Tocmai de aceea, secretarul general 
al partidului sublinia că este nece
sar „să facem totul pentru ca acti
vitatea organelor de stat și a orga
nismelor noi democratice să ducă 
permanent la lărgirea democrației 
muncitorești revoluționare, la dez
voltarea cit mai largă a participării 
maselor la conducerea Întregii so
cietăți, Ia întărirea independenței și 
suveranității României socialiste".

Acestea implică manifestarea tot 
mai deplină a caracterului creator

Prof. dr. Dumitru CIUCUR
(Continuare in pag. a IV-a)

EXPORTUL, PRODUCȚIA FIZICA
-realizate ritmic, integral, la un inalt nivel calitativ!

OPERA DE ARTĂ
- inspirată din viața și munca 

poporului, pentru popor
• Pretutindeni să se 

realizeze întreaga produc
ție fizică prevăzută și chiar 
cu unele depășiri, în func
ție de cerințele economiei 
naționale

• Exportul - urmărit zi 
de zi, cu prioritate, de la 
asigurarea bazei de materii 
prime și pînă ia livrarea 
fondului de marfă

© Ritmul de lucru pe 
șantierele de investiții să 
fie intensificat, astfel încît 
să se asigure punerea în 
funcțiune la termenele sta
bilite a tuturor obiectivelor 
productive

Caracterul dinamic al econo
miei noastre se exprimă și 
prin aceea că, in fiecare an, 
sarcinile de plan cresc, după 
cum se știe și după cum este 
normal, de la o perioadă la 
alta, de la o lună la alta. 
Excepție nu face nici acest an. 
Iată de ce reperele activității 
productive in cel de-al doilea 
semestru al anului pot fi de
finite in mod sintetic prin 
necesitatea intensificării efor
turilor tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii pentru folo
sirea intensivă a capacităților 
de producție, a tuturor resur
selor disponibile, astfel incit 
să se asigure îndeplinirea 
ritmică, in cit mai bune con
diții, a planului la toți indica
torii, și in primul rind la pro
ducția fizică și export.

Există din acest punct de 
vedere un avantaj net de 
partea unităților care și-au 
realizat integral și chiar cu 
unele depășiri sarcinile de

plan pe primul semestru al 
anului. Aceasta înseamnă că, 
încă de la începuțul anului, 
activitatea a fost temeinic 
organizată, că s-au luat din 
timp toate măsurile tehnice și 
organizatorice necesare pen
tru desfășurarea normală, în 
ritm susținut a producției și 
a muncii. Rezultatele bune 
obținute de multe unități eco
nomice în primul semestru al 
anului constituie prin urmare 
o bază sigură, solidă pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și pe semes
trul doi, deci pe întregul an 
1987.

Cu totul altfel se prezintă 
însă lucrurile în acele sectoa
re și întreprinderi industriale 
unde realizările obținute nu 
s-au situat la nivelul potenția
lului uman, tehnic și material 
disponibil și unde in consecin
ță planul nu- a fost îndepli
nit integral, la toți indicatorii,

in perioada care a trecut din 
acest an. în toate aceste uni
tăți va trebui deci ca pe lingă 
măsurile ce se iau pentru 
atingerea ritmurilor sporite de 
lucru prevăzute pentru a doua 
jumătate a anului să se acțio
neze cu toată fermitatea și 
pentru recuperarea operativă, 
in eel mai scurt timp a restan
țelor inregistrate. Prin urma
re, ținînd seama de exigențele 
și orientările subliniate în re
petate rînduri de conducerea 
partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar ca încă din aceste 
zile să se asigure în fiecare 
sector de activitate și în fie
care județ, in fiecare între
prindere o amplă și susținută 
mobilizare a tuturor forțelor, 
a tuturor oamenilor muncii. 
In frunte cu comuniștii, astfel 
incit, prin organizarea exem-
(Continuare in pag. a II-a)
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OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE!

Acționați cu întreaga pricepere și capaci
tate, puneți în valoare toate resursele, astfel 
încît în luna iulie și în perioada care a mai 
rămas pînă la încheierea anului sarcinile de 
plan la producția fizică, și în primul rînd la 
export, să fie îndeplinite în cele mai bune 
condiții!
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în epoca de mari și profunde 
transformări revoluționare inaugu
rată acum 22 de ani de Congresul 
al IX-lea al partidului, arta si cul
tura românească au cunoscut o 
dezvoltare viguroasă, a cărei di
mensiune esențială constă in strân
sa legătură cu viata, cu preocupă
rile. munca si împlinirile poporului 
nostru, în măreața operă de con
strucție socialistă si comunis
tă. în concepția secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. literatura și 
arta socialistă au datoria liber asu
mată să răspundă cerințelor făuri
torilor de bunuri materiale si spi
rituale prin opere capabile să îm
bogățească viata spirituală a omu
lui. dînd expresie activității tumul
tuoase desfășurate de poporul ro
mân în toate domeniile de activi
tate. înfătisind marile lui realizări, 
hotărir.ea de a merge neabătut 
înainte. Aceasta este, de altfel, ca
lea pe care au mers totdeauna 
marii creatori ai poporului român, 
exponentii cei mai reprezentativi 
ai geniului său creator, scriitori, 
muzicieni, pictori in a căror operă 
generoasă. umanistă, larg cuprin
zătoare sînt captate izvoarele vie
ții noastre naționale. Acesta este 
..drumul" capodoperelor pe care 
le-au scris Rebreanu și Marin 
Preda întîlnindu-se cu masele ță
rănești făuritoare de istorie, pe 
care Sadoveanu a descoperit mă
reția celor umili, pe care Grigores- 
cu și Brâncuși au văzut mișcarea 
infinită a destinului românesc și 
în acest fel. numai, opera lor. 
profund națională, se înscrie pe 
coordonate universale. Cu forța lui 
vizionară inegalabilă. Eminescu 
exprima demult acest deziderat de 
o eternă actualitate : ..Credem că 
nici o literatură puternică, sănătoa
să. capabilă să determine spiritul 
unui popor nu poate exista decit 
determinată ea însăși, la rîndul ei. 
de spiritul acelui popor. Întemeia
tă adică De baza largă a geniului 
național... Fără îndoială, există

talente individuale, dar ele trebuie 
să intre-cu rădăcinile în pămîntul. 
în modul de a fi al poporului lor. 
pentru a produce ceva .permanent." 
Această frază, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ar putea figu- 

>ra în Programul partidului nostru: 
ea exprimă concepția umanistă pe 
care marii înaintași au pus-o la 
temelia operei lor nepieritoare, 
operă în care ard deopotrivă cre
dința nestrămutată în destinul a- 
cestui popor, convingerea că nimic 
nu-1 poate abate de pe drumul său. 
încrederea că stă în puterile lui 
să-si croiască propria devenire. 
Iată de ce. in vizitele sale de lu
cru in tară. în cuvântări și expu
neri prilejuite de întâlnirile cu oa
menii muncii, cu făuritorii bunu
rilor materiale si spirituale din pa
tria noastră, secretarul general al 
partidului, omagiind trecutul ină.l-, 
țător al poporului român, a invo-' 
cat adesea exemplul de abnegație 
si devotament al marilor noștri 
creatori, de valoare universală, ale 
căror viată si operă — expresii ale 
angajării neprecupețite in slujba 
poporului — au dat glas aspira- . 
tillor si împlinirilor noastre isto
rice.

„împreună cu poporul, 
pentru popor” — 0 idee șl un 
concept al creatorului strîns legat 
de destinele neamului său. de via
ța națiunii al cărei fiu este, de 
realitățile vremii lui. îndemnînd 
scriitorii, pe oamenii de artă și 
cultură să se inspire din viata po
porului. subliniind mereu necesita
tea de a merge la sursă și a 
bea apă din izvor, nu din ulcior, 
de a însufleți masele — prin ope
re adevărate — pe drumĂtl lor de 
muncă si luptă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conturează cu 
pregnantă cadrul teoretic si dimen
siunile unei arte si culturi uma
niste făurite împreună cu poporul.
(Continuare in pag. a IV-a)
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PRIMUL LOC PE TARĂ - ONORAT CU REZULTATE 
MEREU MAI RUNE

Ne aflăm în miezul verii unui an 
încărcat cu profunde semnifi
cații pentru întreaga tară : anul 
Conferinței Naționale a partidului și 

al celei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii. Miez de vară în 
care tara, in hainele muncii, a adus 
cinstire fruntașilor in muncă : în 
cadrul unei vibrante solemnități, 
care a avut loc recent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înmînat înalte 
distincții unor județe și unități frun
tașe în întrecerea socialistă pe anul 
1988.

Pe această listă de onoare Vran- 
cea iși Înscrie de trei ori numele pe 
locul I : prin organizația județeană 
de partid. întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice și întreprinde
rea de confecții Focșani. Nu demult 
ne-am aflat la comitetul județean de 
partid și in unitățile a căror em
blemă este acum aureolată de înalta 
distincție: „Ordinul Muncii" clasa I. 
Am stat de vorbă cu activiști de 
partid, cu oameni ai muncii care 
prin priceperea, hărnicia și devota
mentul lor au contribuit la dobindi- 
rea acestor realizări.

Moderna industrie a Vrancei este, 
în întregime, o creație a „E- 
pocii Nicolae Ceaușescu" — ne 
spune tovarășul Grigore Dima, se

cretai- al comitetului județean de 
partid. Prin industrie, plaiurile de 
baladă ale Mioriței, ținuturile de le
gendă ale lui Ștefan cel Mare și ale 
vitejilor Vrîncioaei au fost conecta
te la ritmurile înalte de dezvoltare 
economico-socială a întregii țări. S-a 
transformat totodată „peisajul 
uman" : au apărut profesii noi. ale 
tehnicii „de virf", s-a format și con
solidat conștiința nouă, muncitoreas
că. revoluționară. Aceste trăsături, 
aceste resorturi, care au contribuit 
decisiv la dobindirea locului întîi pe 
țară, acționează acum pentru a ne 
menține la acest nivel.

-— Cum anume ?
— Printr-o puternică mobilizare 

de energii și o amplă afirmare de 
inițiative. în primul rind în cadrul 
organizațiilor de partid, al activului 
nostru de partid. Voi da numai două 
exemple. Primul : cu prilejul adu
nărilor generale de partid pentru 
dare de seamă și alegeri — desfășu
rate în primul trimestru al anului — 
au fost făcute aproape 6 500 pro
puneri. Dintre acestea, circa 3 000 
propuneri privesc organizarea și 
desfășurarea proceselor de pro
ducție — deci domeniul hotărî- 
tor al activității economice, iar 
1 500 au in vedere viața inter
nă de partid — deci perfecțio
narea muncii politico-organizatorice, 
întărirea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid tn activitatea e- 
conomico-socială. Fiecare propunere 
in parte este temeinic argumentată, 
fiecare este însoțită de angajamen
tul autorului ei de a pune umărul la 
greu, de a depăși anumite dificul

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

LA BAZA AUTOFINANȚĂRII
- SPIRITUL

La peste 20 de km de municipiul 
Satu Mare, acolo unde asfaltul șo
selei se bifurcă spre Halmeu șl spre 
Negrești-Oaș, se află o comună mare 
și frumoasă. Numele acesteia sim
bolizează parcă înadins rodul pă- 
mintulul și al muncii locuitorilor et: 
LIVADA. Pentru că. intr-adevăr, ca
sele curate, curțile bine gospodărite, 
îngrijite, aliniamentele vădit contu
rate pentru a corespunde cerințelor 
de modernă sistematizare constituie 
o bună „carte de vizită" a gospoda
rilor comunei. Această primă impre
sie este fericit întregită cu un amă
nunt ce denotă o impresionantă ex
periență. De peste zece ani comuna 
se autofinanțează. „Asta înseamnă
— ne spune primarul comunei. Va- 
sile Oegaș — că, practic, comuna 
noastră acoperă toate cheltuielile 
proprii și pe deasupra mai vărsăm 
sume — e drept modeste — la buge
tul județului. Și asta o facem din 
sursele noastre locale — de la im
pozite și taxe Si pină la beneficiile 
obținute din activitatea industriei 
mici și a prestărilor de servicii".

Livada este o comună nici mare, 
nici mică. Are 7 500 de locuitori, din 
care 1 700 muncesc la gospodăriile 
agricole de producție. 1 200 in alte 
unități. Iar 600 sint navetiști, majo
ritatea în unități economice din Satu 
Mare. în comună sint circa 1 000 de 
pensionari „activi", dacă nu pare 
paradoxal. Dotări : un dispensar me
dical comunal, unul sătesc, două 
puncte farmaceutice ; școlile totali
zează 40 de săli de clasă, unde învață 
peste 1 000 de școlari și unde iși des
fășoară activitatea 68 de cadre di
dactice. „Din banii noștri — ne spu
ne primarul — s-au construit în ul
timii ani o școală generală cu 8 săli 
de clasă, sală de sport, creșă. grădi
niță cu peste 200 de locuri, cămin 
cultural și multe altele ; s-au mal 
construit peste 10 000 mp tro
tuare. un complex sportiv care 
cuprinde și un ștrand și zonă de a- 
grement. S-a construit serios si cu 
sprijinul statului : un liceu agroin
dustrial cu 16 săli de clasă, dotat cu 
laboratoare și toate cele necesare, 
două cămine cu o capacitate de peste 
600 de locuri, cantină modernă șt sală 
de sport. In 1973 s-a dat în folosință 
primul bloc de locuințe cu 8 apar
tamente și spatii comerciale la par
ter. Astăzi avem 136 de apartamente 
în asemenea construcții. Dintre a- 
cestea 36 sint construite de noi (iar 
anul acesta vom începe construirea 
altor 32 apartamente — termen de 
dare în folosință 1988 — cu... forțe 
proprii. în sfîrșit. se construiește un 
nou gruo energetic care va funcționa 
eu combustibil solid, la care se lu
crează intens...".

Una din străzile cele mai arătoase
— strada „23 August" — este flancată 
de clădiri frumoase ..trase la sfoară"
— majoritatea cu două niveluri. „Ve
deți — ne soune primarul — pe a- 
ceastă arteră nu mai construim case 
nici măcar cu două niveluri, ci de la 
două in sus. Nu sintem oraș. Sintem 
comună, dar cu pretenții de oraș". 
Precizarea incumbă argumentații. 
Tată clteva de ordin economic și so- 
ela! : aici a luat ființă o aso
ciație de creștere a taurinelor — cu 
peste 5 000 de canete ; anul trecut â 
fost dată tn folosință o tonitorie de 
in cu o capacitate de 2 200 tone pe 
an. Această secție a întreprinderii 
da in și cînepă din Cărei, cu cîteva 

tăți, de a asigura promovarea nou
lui. De altminteri, cele mai multe 
dintre aceste propuneri au și fost 
înfăptuite.

— Și al doilea exemplu 7
— într-un anumit fel decurge din 

primul, demonstrînd continuitatea 
unor preocupări. Este vorba despre 
discuțiile individuale cu membrii de 
partid — acțiune aflată în plină 
desfășurare și care prilejuiește efec
tuarea unor analize multilatera
le. aprofundate, abordîndu-se pro
blemele de fond ale activității eco- 
nomico-sociale și ale vieții Interne 
de partid. Este pusă în evidentă și 
cu acest prilej înalta responsabilita
te ce revine comuniștilor pentru rea
lizarea planului la un nivel supe
rior de calitate și eficiență, pentru 
aplicarea fermă a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești. pentru perfecționarea activl- 

PREOCUPĂRI ALE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID DIN JUDEȚUL VRANCEA

tății politico-organizatorice a orga
nizațiilor de partid. Chiar șl in cele 
două unități economice din Focșani 
situate pe locul I pe țară — între
prinderea de scule și elemente hi
draulice și cea de confecții — aceste 
convorbiri au un caracter critic și 
autocritic, pornindu-se de la convin
gerea că se poate face mai mult și 
mai bine, că primul loc pe țară o- 
bligă la afirmarea și mai puternică 
« spiritului revoluționar, de răspun
dere în muncă. Din discuțiile indi
viduale desfășurate pină acum pa 
județ au reieșit peste 1 600 de pro
puneri, din care circa 500 se referă 
la activitatea economică, iar 250 la 
viața internă de partid. Cele mai 
multe propuneri — dintre care une
le au și început a fi aplicate — con
verg cu preocupările comitetului ju
dețean de partid.

— Vă rugăm să vă referit! la ci- 
teva din aceste preocupări.

— Dacă-mi Îngăduiți, m-aș referi 
la una singură : să nu mal avem 
unități, cum sint Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Focșani, între
prinderea chimică Mărășești. Com
binatul de celuloză și hirtie Adjud 
și altele, care nu-și realizează inte
gral planul. îndeosebi la producția 
fizică, afectind In acest fel interesele 
economiei naționale. Aceasta presu
pune. în primul rind, îmbunătățirea 
tuturor laturilor muncii noastre po
litico-organizatorice in spiritul ori
entărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia plenara comu
nă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale

DE INIȚIATIVA
sute de muncitori locali, iși trimite 
produsul finit — fuior — la „Inte
grata" din Negrești ; canalizarea 
pentru locuințele din blocuri. începută 
cu cițiva ani in urmă, este gata pe 
o lungime de 3 km. (Ultima sută de 
metri pare cea mai greu de reali
zat). Stația de epurare a apei. în
cepută in 1983, este gata pe jumătate. 
Cu eforturi s-a reușit să se înceapă 
proiectarea unui turn pentru apa 
potabilă, cu o capacitate de 200 
metri cubi.

De ce resurse mai importante dis
pune comuna 7 — 11 Întrebăm pe pri
mar. „în primul rind de oameni. Ei 
constituie acea inepuizabilă resursă 
— cea mai valoroasă și eficientă. 
Hărniciei oamenilor, spiritului lor de 
inițiativă se datorează autofinanța
rea. Excedentul bugetar pe 1986 a 
fost — e drept, modest — de 249 192 
lei, dar anul acesta vom da Ia bu-

• Valorificarea resurselor 
locale — preocuparea tutu
ror • Ce demonstrează — 
de zece ani — gospo
darii comunei Uvada-Satu 
Mare • Venituri mari din 

industrii mici

getul județului circa 600 000 de lei. 
Dispunem de sorg, de balastru. nuie
le. piatră, apă termală la 38 de gra
de într-un puț de 900 de metri 
adîncime care „doarme" la ora ac
tuală. Avem stațiune de cercetări 
agricole fruntașă pe tară, cu princi
pala preocupare de a pune in valoare 
solurile acide din zonă (aduce bene
ficii an de an). Aici iși desfășoară 
activitatea 280 de oameni ai muncii, 
dintre care 20 sint ingineri specia
liști".

Aflăm apoi că modestele unități 
de industrie mică subordonate consi
liului popular comunal aduc, datorită 
inițiativei oamenilor, mari beneficii. 
La gospodăria-anexă am intîlnit lu- 
crind la adăpost (afară era timp ne
favorabil) trei muncitori zidari care 
confecționau... mături cu coadă. Cele 
o mie cinci sute de bucăți care erau 
atunci gate, bine legate, cusute solid, 
nu suscitau decit involuntara obser
vație că sint prea... bogate. Vorbind 
tot de spiritul inventiv al valorifi
cării micilor posibilități, ni se dă și 
un alt exemplu. Pe unele mici su
prafețe de teren. 30—50 de ari care 
de regulă rămineau negospodărite, 
anul acesta au pus varză de vară și 
alte legume care se pretează in 
zonă. Ocolul silvic din localitate (cu 
3 000 ha pădure pe raza a 8 comune) 
dispune de o secție de Împletituri 
din nuiele, cu o producție de peste 
20 milioane lei anual. Ba are chiar 
și un plan Ia export Sigur, realizări 
importante se obțin și prin coopera
tiva de producție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor. Volumul anual de 
producție și desfacere — 50 de mili
oane lei. Sint asigurate servicii din
tre cele mai diverse („ca la oraș" 
punctează primarul) : croitorie, coa
fură. cizmărie, sifonărie. mecanică, 
autoservice, reparații utilaje de uz 
casnic, prestații construcții, brutărie, 
pantofărie. parchetărie etc., etc. 

din luna iunie. E firesc ca intr-un 
județ fruntaș să nu fie loc pentru 
unități cu restanțe față de plan, să se 
acționeze ferm pentru generalizarea 
experienței înaintate.

În întreprinderea de scule și e- 
Iemente hidraulice parcurgem 
planul de muncă al comitetu

lui de partid pe o săptămină. Zilnic 
este prevăzută o activitate de îndru
mare, sprijin și control în cite o or
ganizație de bază sau comparti
ment de muncă, zilnic sint înscrise 
acțiuni specifice : instruiri, analize, 
schimburi de experiență, Întruniri 
ale forurilor de conducere colectivă 
și multe altele de acest fel. îl Între
băm pe maistrul Jon Leau, secreta
rul comitetului de partid, care este 
preocuparea principală acum, cind 
intreprinderea ocupă locul I pe țară. 
Ne răspunde fără o clipă de ezitare :

— Perfecționarea activității de 
partid, lichidarea unei anumite ră- 
mîneri în urmă manifestate mai ales 
in domeniul organizatoric. Intr-o 
formulare strict personală, aș zice 
că incepind din acest an trecem, în 
cadrul comitetului nostru de partid, 
de la organizarea muncii pe orizon
tală la cea pe verticală.

— Adică ?
— Pină acum ne străduiam să cu

prindem problemele. De acum înain
te le vom aprofunda. Un prim pas în 
această privință il reprezintă spori
rea numărului organizațiilor de bază 
de la 28 la 39. în acest fel, fiecare 
organizație de partid e măi bine 
structurată pe specificul locului de 
muncă, poate adinei problemele. Pa
șii următori sint : îmbunătățirea ac
tivității comisiilor pe probleme, ac
centuarea muncii politico-educative 
concrete, de la om la om. folosirea 
întregului potențial al activului de 
partid șl. mai ales, realizarea unei 
adevărate cotituri in munca de pro
pagandă. pentru ridicarea ei la ni
velul cerințelor actuale și de viitor.

— Cum prefigurați acest viitor 7
— Cu toate că in 1987 structura 

noastră de fabricație s-a modificat 
în favoarea producției cu o comple
xitate tehnică ridicată, ponderea 
produselor noi și reproiectate re- 
prezentînd 65,2 la sută, considerăm 
că trebuie să facem și mai mult pen
tru sporirea tehnicității, pentru re
ducerea mai accentuată a consumu
rilor materiale și energetice și pen
tru crearea de unicate solicitate de 
economia națională. Așa cum subli-

SI HĂRNICIA
Secretul tuturor acestora 7 „Spiri

tul de inițiativă si hărnicia oameni
lor" — remarcă primarul comunei. 
Dar și al celor 21 de deputați co
munali. adăugăm noi. care se află 
intr-o permanentă întrecere intre 
circumscripțiile electorale in care au 
fost aleși. într-o singură zi. i-am 
intîlnit pe Alexandru Ghencean din 
satul Dumbrava — circumscripția e- 
lectorală nr. 19, Ana Matiz. (circ. 8). 
Edita Darbu (circ. 3). Alexandru 
Bonea (circ. 9). Emilia Arsu (circ. 2). 
și vicepreședintele biroului exe
cutiv, Francisc Kranyak alături 
de peste 200 de cetățeni, cu că
ruțele. cu unelte adecvate împrăș
tiind îngrășăminte pe pășunea co
munei — circa 500 de ha. Si tot așa, 
mobilizați de organizația de partid, 
cadrele didactice, personalul medico- 
sanitar. activiștii locali și gospodarii 
cei mai buni sint mereu alături de 
deputati. de consiliul popular comu
nal tn strădania permanentă de a 
realiza toți indicatorii planului în 
profil teritorial.

Ne vorbește apoi de planuri de vii
tor, de unele greutăți. „Avem pro
bleme deosebite in satul Adrian". 
Cu cîțiva ani in urmă, cu contribu
ția populației, s-a asfaltat aici un 
drum de 4 km. care acum este... im
practicabil. Eforturile de moderniza
re au cerut și sacrificii. Cei care au 
cărat pietriș și balastru pentru noua 
cale ferată Satu Mare — Negrești 
— Bixad (pină anul trecut legătura 
locuitorilor comunei cu Satu Mare 
se făcea pe o linie îngustă forestie
ră), din cariera C.A.P., trebuiau să 
treacă pe undeva. Constructorii a- 
cestui obiectiv au fost scutiți de 
transporturi ocolite, pe calea ferată, 
au făcut economii de carburanți etc. 
„De aceea am ridicat problema in 
sesiunea consiliului popular jude
țean — continuă primarul — să fie 
trecută în plan. Avem In satul 
Adrian, unde este vorba de acest 
drum, o fermă de porci a C.A.P.- 
ului cu 15 000 de capete, o fermă ve
getală și una piscicolă, plus un cen
tru de preluare și prelucrare a legu
melor și fructelor".

Comuna Livada nu se deosebește 
de alte comune din județul Satu 
Mare. Doar locuitorii ei se deose
besc poate în privința unui mai per
sistent spirit de inițiativă. într-ade- 
văr, se confirmă cele ce spunea la un 
moment dat primarul comunei „Oa
menii reprezintă o inepuizabilă re
sursă". Dar si stilul de muncă, spi
ritul gospodăresc al celor din con
siliul popular comunal. Membrii bi
roului executiv și-au împărțit răs
punderile pe cele patru sate ale co
munei. Lunea. în așa-zisele „ședin
țe de rutină" — dar care nu sint 
deloc de rutină — fiecare informea
ză ce a făcut și ce n-a făcut, ce pro
bleme se ridică și care sint măsu
rile cele mai bune de rezolvare a 
lor.

Sigur, s-ar putea adăuga încă 
multe alte lucruri care au concurat 
la faptul că de zece ani comuna Li
vada se autofinanțează. Dar chiar și 
faptele amintite conturează un lucru 
esențial : preocuparea susținută, spi
ritul de inițiativă și hărnicia gospo
dăriilor comunei pentru ca toate 
cheltuielile să fie acoperite din va
lorificarea resurselor locale.

Constantin JALBA 

niază secretarul general al partidu
lui, anul 1988 trebuie să fie hotări- 
tor pentru Îndeplinirea programelor 
de modernizare. Tocmai de aceea ne 
preocupăm de aspectele calitativa 
ale modernizării, cum ar fi crea
rea aparaturii hidraulice, a sculelor 
de mare productivitate, introduce
rea unor noi elemente de automati
zare, precum și a robotizării. Toate 
acestea presupun atragerea specia
liștilor, a întregului colectiv la acti
vitatea de creație, de valorificare a 
resurselor de care dispunem, a inte
ligenței tehnice românești.

La Fabrica de confecții din Foc
șani asistăm la discuția pe care 
muncitoarele de inaltă califica
re Jenica Iosif, Ileana Georgescu și 

Silvia Tudor, împreună cu tovarășa 
Maria Sten, secretarul comitetului 
de partid, o poartă în legătură cu 
măsurile ce se impun pentru reali
zarea unui nou și deosebit de pre
tențios lot de comenzi pentru export. 
Este firesc ca. intr-o Întreprindere 
care livrează partenerilor externi 90 
la sută din producție, exportul — 
problema numărul 1 a planului pe 
anul 1987 — să se afle mereu „la or
dinea zilei". Una dintre chestiunile 
care se pun concret aici este orga
nizarea producției pentru a face fată 
comenzilor de „serie scurtă".

— După cum se știe, toată lumea 
fuge de „seriile scurte", care dau 
mare bătaie de cap in privința or
ganizării producțiet. ne spune tova
rășa Maria Stan. Pentru a ne men
ține partenerii de peste hotare și a 
cuceri noi piețe de desfacere, noi am 
hbtărît să facem față și acestui tip 
de solicitări. Ca atare, trebuie să ne 
mărim mobilitatea de creație și de 
producție, printr-o organizare ire
proșabilă, policalificarea muncitoare
lor. introducerea celor mai noi pro
cedee tehnologice. E vorba de un 
mare efort —r inclusiv pe linia acti
vității de partid — dar ne obligă la 
aceasta locul I pe tară pe care-1 de
ținem și dorim să-1 păstrăm. în 
funcție de calitatea produselor noas
tre. in confruntarea eu concurenta 
de pe piața internațională, „seriile 
scurte" pot deveni comenzi impor
tante. cu o pondere deosebită.

— Care este In momentul de față 
direcția principală de acțiune a co
mitetului de partid 7

— Generalizarea experienței îna
intate a formațiilor model, ridicarea 
tuturor la nivelul celor fruntașe. 
Cind întreprinderea. In ansamblul ei, 
se situează pe un asemenea loc, ră- 
minerile in urmă devin cu atit mai 
intolerabile, ca și unele manifestări 
de indisciplină și superficialitate in 
muncă. Experiența formațiilor frun
tașe, cum sint cele conduse de aju
torii de maiștri Măriuța Coman și 
Greta Jugănaru, de maistrul Ion Gri- 
goraș și altele, trebuie să devină un 
bun al tuturor, determinind pretu
tindeni o conduită exemplară. Pentru 
aceasta esțe nevoie să acționăm prin 
toate pirghiile activității de partid, 
inclusiv prin munca organizatorică 
ți cea de propagandă, domenii în 
care avem datoria să realizăm sub
stanțiali pași înainte. După cum ve
deți. nu ne putem îngădui nici o 
clipă de răgaz.

Intr-adevăr, peste tot In județul 
Vrancea. înalta distincție dinamizea
ză și mai puternic energiile, deter
mină o atitudine și mai intransigen
tă fată de orice fel de lipsuri. în a- 
ceastă atmosferă, activitatea plină 
de răspundere a organizațiilor de 
partid, spiritul revoluționar al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
constituie garanția unor noi împli
niri.

Gh. ATANASIU

BUZĂU : Noi și moderne 
spații comerciale

La parterul noilor blocuri din 
piața „Dacia" din municipiul Bu
zău a fost dat în folosință ma
gazinul „Romarta", unitate repre
zentativă a comerțului buzoian, 
aflat intr-o continuă dezvoltare și 
modernizare. Cele 15 raioane spe
cializate în desfacerea produselor 
de calitate „Lux" și „Extra" (tex
tile, Încălțăminte, cosmetice, biju
terii, cristaluri și porțelanuri) 
dispun de un personal tinăr, cu o 
înaltă calificare profesională. Ma
gazinul „Romarta" se alătură ast
fel celorlalte 2108 unități de des
facere cu amănuntul și de alimen
tație publică din județul Buzău, 
care însumează o suprafață totală 
de 216 868 mp, cea mai mare parte 
fiind construită in perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. (Stelian Chiper).

(Urmare din pag. I) 
piară a producției și a muncii, prin- 
tr-un spirit de totală dăruire, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, sarci
nile de plan să fie îndeplinite ritmic 
și integral, la toți indicatorii, in 
strinsă concordanță cu interesele 
economiei, ale noastre, ale tuturor.

în luna iulie, ca de altfel șl în ce
lelalte luni ale celui de-al doilea se
mestru al anului, o atenție deosebită 
trebuie să se acorde îndeplinirii in
tegrale, la toate sortimentele și la nn 
înalt nivel calitativ a pianului la 
producția fizică, iar acolo unde ce
rințele economiei sint mai mari — 
îndeosebi în industria extractivă, 
metalurgie, chimie și petrochimie, în 
industria materialelor de construcții 
și în unitățile producătoare de uti
laje tehnologice — să se obțină și 
anumite cantități de produse peste 
prevederi. Realizarea producției fi
zice planificate are o importanță 
deosebită deoarece, așa cum a subli
niat secretarul general al partidu
lui, numai pe această bază se pot În
deplini toti ceilalți indicatori de 
plan, se pot asigura condițiile ne
cesare pentru desfășurarea normală 
a activității productive și respectarea 
contractelor încheiate.

Activitatea desfășurată in prima 
jumătate a anului demonstrează că 
acolo unde organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii și-au 
exercitat cu exigență răspunderile ce 
le revin, sarcinile de plan la pro
ducția fizică și export nu numai că 
au putut fi îndeplinite, ci au fost 
chiar și substanțial depășite. De aici 
se desprinde concluzia deosebit de 
importantă că prevederile de plan 
sint realiste, bine fundamentate, în 
concordantă cu capacitățile si resur
sele disponibile. Este limpede însă 
că. la actualul nivel de complexi
tate și tehnicitate al producției. în 
situația tn care există o multitudine 
de relații de colaborare între În

PROBLEMELE PLANULUI, PROBLEME ALE RĂSPUMSERH MUNCITOREȘTI
Efortul propriu - decisiv pentru 
creșterea eficienței economice

O PUNERE ÎN TEMA STRICT 
NECESARA. întreprinderea textilă 
„Dunăreană" din Giurgiu este a 
doua unitate ca mărime din cadrul 
centralei pentru industria bumbacu
lui București. Este în aoelași timp 
una din cele mai mari unități eco
nomice din municipiul și județul 
Giurgiu. De ce am făcut aceste 
precizări 7 Pentru a sublinia impor
tanta pe care o are îndeplinirea în 
cit mai bune condiții a sarcinilor de 
plan în această unitate. Or. iată că 
rezultatele cu care s-a încheiat se
mestrul I sint departe de a fi mul
țumitoare. Planul la productia-marfă 
vîndută și încasată a fost realizat in 
proporție de 84 la sută ; producția 
de țesături — 83 la sută : producti
vitatea muncii — 87 la sută ; cheltu
ielile materiale la mia de lei — de
pășite substanțial. Un singur indi
cator de plan a fost îndeplinit : 
producția de confecții — 109 Ia sută.

Așadar, un caz tipic de ceea ce 
numim „întreprtndere-problemă". Se 
justifică oare această apreciere 7 E 
vorba, intr-adevăr, de o unitate care 
se confruntă cu situații insurmonta
bile pentru realizarea sarcinilor de 
plan 7

SA NU ATRIBUIM CENTRALEI 
PROPRIILE LIPSURI. Prima parte 
a documentării aparține corespon
dentului nostru din județul Giurgiu, 
oare a solicitat explicații In legătură 
cu situația neîndeolinirii olanului 
mai multor factori de răspundere din 
întreprindere. Reproducem din răs
punsurile primite :

Ing. Cornelia Cirl&nescu, din ca
drul serviciului plan : „Bilanțul ac
tivității noastre pe această perioadă 
este total nesatisfăcător. Cauzele 7 
Sintem conștientl că nici noi nu am 
făcut totul pentru a opri cursul 
restantelor mari cu care ne-am pre
zentat la sfîrșitul primului semestru 
din acest an. Mă refer la faptul că 
trebuia să facem mai mult pentru 
a asigura o organizare corespunză
toare a producției si muncii, pentru 
întărirea ordinii si disciplinei, gos
podărirea cu grijă a materiilor pri
me si materialelor, reducerea cheltu
ielilor. îmbunătățirea calității pro
duselor. Desigur, nu stăm cu miinile 
în sin și nu așteptăm să vină alții 
din afară pentru a face ordine in 
casa noastră. (Vom vedea mai încolo 
că aoeastă declarație, deși frumoa
să. nu prea are acoperire în fapte 
—n.n.). Dar trebuie să spun deschis 
că de vreo doi ani încoace ne con
fruntăm cu o serie de probleme care 
depășesc posibilitățile noastre de 
rezolvare. Am în vedere, în Primul 
rind. greutățile pe care le in- 
timplnăm în aprovizionarea tehni- 
co-materială. Cred că in acest do
meniu centrala are mari datorii ne
onorate fată de intreprinderea noas
tră."

Inginer Gheorghe Gagiu t „Nu pot 
afirma că centrala nu ne ajută. 
Fiind aproape de Capitală, unde 
aceasta iși are sediul, aproape săp- 
tăminal, iar în unele situații chiar 
si zilnic, beneficiem de controlul și 
îndrumarea centralei. La flecare a- 
dunare generală a oamenilor muncii 
este prezent directorul general sau un 

Din noua arhitecturâ a municipiului Pitești

treprinderi din cele mai diferite sec
toare de activitate, pretutindeni tre
buie să se asigure o perfectă orga
nizare a muncii, o disciplină de plan 
— în sensul larg al noțiunii — ire
proșabilă.

Accentul trebuie pus prin ur
mare pe folosirea intensivă a mași
nilor și utilajelor din dotare, pe în
cadrarea strictă in normele de con
sumuri materiale, pe executarea la 
timp a reparațiilor programate, adi
că pe acei factori care asigură in 
fiecare întreprindere, județ si ramu

EXPORTUL, PRODUCȚIA FIZICĂ
ră a economiei îndeplinirea în bune 
condiții a prevederilor de plan la 
producția fizică și export. Practic, 
nu există cauze obiective care să 
determine nerealizarea planului la 
unele produse sau sortimente. 
Neajunsurile manifestate în unele 
unități in aprovizionarea tehnico- 
materială au de regulă la origine 
tocmai deficientele organizatorice 
apărute pe filiera cooperării inter- 
uainale. Iată de ce este absolut ne
cesar ca în fiecare întreprindere, și 
în felul aceste pe ansamblul econo
miei, planul la producția fizică să 
fie îndeplinit ritmic, integral, la 
toate sortimentele.

în acest context. în concordanță 
cu cerințele economiei naționale, in 
prim-planul preocupărilor trebuie să 
se situeze recuperarea restantelor — 
acolo unde acestea există — și reali
zarea in cit mai bune condiții, la un 
înalt nivel calitativ, a producției de 
export. Așa cum e-a subliniat la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. este ne
cesar ca în întreaga economie să se 

adjunct al acestuia. De asemenea, ca
dre din serviciile de specialitate ale 
centralei vin si ne ajută tn soluționa
rea unor probleme de organizare. 
Totuși, faptul că reluăm discutarea 
de la o etapă la alta a acelorași și 
acelorași probleme — cum ar fi asi
gurarea bazei materiale, așezarea e- 
chitabilă a planului intre unități șl, 
în primul rind, crearea condițiilor 
pentru realizarea producției fizice 
și a exportului — ne îndreptățește 
să afirmăm că. in unele situații, 
centrala noastră de resort nu se 
zbate pină la capăt pentru soluțio
narea problemelor."

Iulian Bagiu, șeful serviciului a- 
provizionare : „Cu ce să ne faoem 
planul, dacă și în prezent ne lipsesc 
zeci și chiar sute de tone de diverși 
auxiliari chimici, hidrosulfat de 
sodiu și mai ales firele tip bumbac 
și amestec 7 Din păcate, cele mai 
mari goluri in aprovizionare ne sîut 
create chiar de către unitățile apar- 
ținind centralei noastre, Și, pentru 
că sint omul cifrelor, iată concentrat 
expresia acestora : restantele de fire 
de la filaturile proprii ale centralei, 
care s-au acumulat pină în prezent, 
echivalează cu producția întreprin
derii noastre pe timp de o lună. 
Cine sint restanțierii 7 Filatura din 
Pitești are o restanță de 81 tone 
fire. Filatura românească de bumbac 
din Capitală — 51 tone : Filatura 
din Oltenița — 98 tone etc."

Dacă ne-am fi grăbit să publicăm 
aoeste explicații, fără a consulta și 
centrala, am fi spus adevărul pe 
jumătate — poate nici atit 1 — și 
n-am fi stabilit cauzele reale care 
au condus la situația critică în cane 
se află intreprinderea din Giurgiu. 
Dar. luind cunoștință de explica
țiile date de interlocutorii din între
prindere, tovarășa Georgeta Ionică, 
director general al Centralei Indus
triei bumbacului, ne-a propus urmă
toarea soluție : „Vă invitam la o 
discuție față in fată intre serviciile 
de specialitate ale centralei și repre
zentanți ai întreprinderii -Dunărea
nă-. După care să publicați ceea ce 
trebuie publicat." De acord !

ȘI IATA ADEVĂRUL : NEAJUN
SURILE ESENȚIALE APARȚIN 
TOT ÎNTREPRINDERII. Aflat! fată 
In față, reprezentanții întreprinderii 
și centralei n-au mai escamotat ade
vărul. așa cum au făcut unii din 
interlocutorii ce au discutat cu co
respondentul nostru. Și el a apărut 
ca untdelemnul deasupra apei.

Ing. Gheorghe Sascău, directorul
Pentru exactitate și claritate 

iei anchete :
1. Continuă să existe tendința la unele întreprinderi — caz concret 

Întreprinderea de care no ocupăm — de a înlocui efortul propriu pen
tru realizarea planului cu tot felul de explicații si justificări.

2. Așezarea pe baze reale a planului de export reprezintă un atribut 
fundamental al centralei. A atribui unei unități un plan de export pe 
care știi din start că nu-I poate realiza este anormal și inechitabil.

3. Centrala a ajutat mult intreprinderea din punctul de vedere ai 
investițiilor, ai forței de muncă trimise din sector, al asistentei tehnice. 
Ceea ce n-a făcut deloc sau aproape deloc centrala : n-a analizat, îm
preună cu comitetul județean de partid, stilul de muncă al conducerii 
unității, al consiliului oamenilor muncii, pentru a se elimina cauzele 
oare au determinat rezultatele nesatisfăcătoare ale întreprinderii.

Anchetâ realizata de €. PRIESCU, I. MANEA

asigure cu prioritate, in întregime, 
baza de materii prime și materiale 
pentru realizarea producției de ex
port. Totodată, trebuie să se urmă
rească sistematic, săptăminal cum 
se realizează practic în întreprinderi 
șl centrale această bază, cum se res
pectă hotărîrile privind obligația uni
tăților economice de a o folosi numai 
pentru producția destinată exportu
lui. și a nu-i da o altă destinație. 
Practic, in această săptămină trebuie 
să se clarifice toate problemele pri
vind producția de export IM- luna au- 

gust și să se treacă la lansarea în 
fabricație a comenzilor pentru luna 
viitoare.

De altfel. în general, munca tre
buie astfel organizată incit planul la 
export să fie realizat pină în ziua 
de 20 a fiecărei luci, iar in ultima 
decadă să se lucreze pentru buna 
pregătire a producției de export din 
luna următoare. Recentele măsuri 
aprobate de Comitetul Politic Exe
cutiv. la propunerea secretarului ge
neral al partidului, sint de natură 
să asigure o cointeresare sporită, 
directă a celor care execută produc
ția de export. Astfel, pentru reali
zarea producției de export pe devize 
convertibile urmează să se acorde un 
adaos lunar la retribuție de 10 la 
sută, iar pentru realizarea produc
ției de export pe relația țări socia
liste un adaos lunar de 5 la sută. 
Esențial este acum ca. o dată cu 
perfecționarea sistemului de co
interesare. să se intervină și pe 
planul activității practice, să se ia 
măsuri ferme pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în realizarea pro
ducției de export, pentru îmbunătă

tehnic al întreprinderii : „Este cert 
— și o spun cu toată răspunderea — 
că întreprinderea noastră poartă 
principala vină pentru nerealizarea 
sarcinilor de plan. N-o spun pentru 
că sint de față reprezentanții cen
tralei. Dar atîta timp cît noi nu 
ne-am produs singuri principala ma
terie primă, țesăturile, pe care tre
buia să le realizăm în tesătoria pro
prie. decit in procent de 83 la sută, 
celelalte explicații sint colaterale. 
Și nu ne-am realizat planul pentru 
că nu am îndeplinit indicii planifi
cat! de folosire a utilajelor, care au 
fost cu 10 la sută sub nivelul pre
văzut ; pentru că pierdem in con
tinuare importante capacități de pro
ducție datorită absențelor nemotiva
te. indisciplinei, fluctuației mari a 
forței de muncă. Pe fondul acestor 
lipsuri, nici ajutorul acordat de cen
trală nu și-a făcut efectul din plin".

Ioana Coșeriu, șeful serviciului 
producție din centrală : „Unității din 
Giurgiu centrala i-a creat toate con
dițiile pentru, a-și realiza sarcinile 
de plan. In primul rind, l-a reparti
zat sarcini de plan cu 4 la sută mai 
mici decit media pe centrală, tocmai 
spre a intra în ritm normal. în al 
doilea rind, deficitul de. țesături pe 
care și l-a realizat singură a fost 
compensat cu țesături livrate de la 
alte unități ale oentraiei. întreprin
derea textilă „Dunăreană" a primit 
peste 400 tone de țesături în plus 
fată de prevederile planului de co
operare. în al treilea rind, am or
ganizat un sistem complex de asis
tentă tehnică și ajutor- din partea 
unităților din centrală pentru reali
zarea programului de modernizare 
și automatizare a utilajelor. Ce 
puteam face mai mult 7“

Ion Niță, șeful serviciului plan 
de Ia intreprinderea „Dunăreană" : 
..Dacă tot sintem pe calea de a Sta
bili adevărul, două probleme n-a 
soluționat centrala corespunzător 
pentru unitatea noastră i a) struc
tura prodyctiei destinate exportului 
și b) asigurarea oOloranțlloi* si alte 
materiale ale industriei chimice- 
Știe toată lumea, inclusiv centrala, 
că țesăturile înguste nu mai sint 
solicitate de circa 10 ani de piața 
externă".

Paula Răbăghici, compartimentul 
export al centralei : „Situația țesă
turilor înguste pe piața externă se 
prezintă așa cum a sous toya-ăsul 
Niță. Da*- centralei 1 s-a repartizat 
un plan de export pe cape nu-1 poa
te modifica".

vom puncta, pe scurt, concluziile accs-

țirea radicală a activității în acest 
domeniu.

O bună parte din producția plani
ficată in semestrul al doilea al anu
lui urmează să se realizeze pe noile 
capacități prevăzute să fie puse in 
funcțiune in această perioadă. Aces
ta este și motivul pentru care pe 
șantierele de investiții trebuie să se 
ia măsuri ferme in vederea mai bu
nei organizări a muncii, a intensifi
cării ritmului de lucru. în pre
zent. pe unele șantiere s-au a- 
dunat stocuri destul de mari de 
utilaje care nu pot fi puse în operă. 
Motivele diferă de la un caz la al
tul. dar în general se împart în două 
mari categorii : fie că unii furni
zori nu au livrat utilajele in ordi
nea de montaj, fie că nu sint asi
gurate fronturile de lucru necesari?. 
Se impune prin urmare ca o dată cu 
îmbunătățirea livrărilor să se urgen
teze lucrările de construcții-montaj, 
astfel incit noile obiective să fie 
puse în funcțiune la termenele sta
bilite și chiar mai devreme dacă este 
posibil. în fond, cu cît lucrările se 
termină într-un timp mai scurt, cu 
atit societatea poate să recupereze 
mai rapid fondurile avansate pentru 
execuția noilor obiective productive 
și deci să se asigure progresul mai 
rapid al întregii economii.

Desigur, acestea sint numai citeva 
din sarcinile ce revin oamenilor 
muncii din industrie, de pe șantiere
le de investiții în perioada urmă
toare. Este insă de la sine înțeles că 
pretutindeni, in fiecare întreprinde
re. in fiecare județ și sector al eco
nomiei trebuie să se acționeze cu 
maximă responsabilitate pentru în
deplinirea ritmică, exemplară a sar
cinilor de plan la toți indicatorii, 
astfel incit să se asigure înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului. progresul 
necontenit al patriei, creșterea ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.
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GRÎUL - recoltat și depozitat cit mai repede!

I

I

La C.A.P. Movilița, recoltarea a început imediat ce umiditatea spicelor a scăzut la nivelul optim

DE GRÎU CURATCA BOBUL

CULTURILE DUBLE - însămînțate in ritm intens!
BRĂILA

Fapte de buni gospodari

Înainte și după 
răsăritul soarelui
La ora 4,30 dimineața, lucemiera 

coopertatlvei agricole din Sinești este 
luată în primire de 90 de coopera
tori si . șoferi. 12 autoplatforme și 30 
de cărsute pleacă spre parcurile de 
furaje burdușite cu fin de lucernă 
din cea, de-a doua coasă. Aproape 
2 600 kg de fin la hectar. Puțin. Dar 
e teren ■ neirigat, iar seceta iși face 
cam de mult de cap pe aici. La un 
capăt, al întinsei sole de lucernă. 
acum rasă de prețiosul furaj, șeful 
fermei vegetale Lilieci așteaptă „să 
ia în primire" oamenii, tractoarele 
si ce mai trebuie pentru a începe a 
doua parte a zilei de muncă, de fapt 
cea mai importantă acum : secerișul 
griului. Gheorghe Costache, vicepre
ședintele cooperativei agricole, și 
Mihai Gavril. vicepreședintele con
siliului popular, ne explică strate
gia. dispunerea forțelor in această 
zi. De ia 4.30 dimineața și nină oe 
vremea începe să se încălzească, 
spre ora 9. se lucrează la strînsul 
furajelor si in alte sectoare. După 
aceea — secerișul.

Oamenii îsi împart cu chibzuință 
timpul, forțele pentru ca în această 
perioadă extrem de aglomerată să 
poată fi făcute toate treburile bine 
si la timp.

S-a luminat bine. Inoet. încet, se 
apropie ora secerișului. Pălărioarele 
de floare au neliniștea dimineții cînd 
caută razele de soare să-și rotească 
fata după ele. Dar în această dimi
neață soarele este zgîrcit. O pîclă 
deasă, umedă acoperă cerul de la 
o zare la alta. Lanurile sînt încă ji
lave. Rouă nopții n-a intrat încă 
sub bătaîâ razelor de soare fierbinți. 
De aceea, pe un lung traseu pe care 
l-am străbătut de la Sinești. Movili
ța. Roșiori. Drăgoesti — județul Ia
lomița — la Măriuța. Sărulești. Gur
bănești. Siliștea. Coțofanca. 
Argovel — județul Călărași 
rișul a început astăzi 
Oamenii — combined, 
mă. ingineri — stăteau 
capul lanurilor, făceau
cind probe, așteptind clipa în care 
sâ poată spune : „gata. începem !"

S-a lucrat intens, deosebit de in
tens ieri pe întregul traseu pe care 
l-am străbătut. Notăm — la capăt 
de lan sau în mijlocul șoselei. în 
scurte convorbiri eu brigadieri, me
canizatori sau conducători de uni
tăți agricole — stadiul lucrărilor la 
zi. Consiliul agroindustrial Sinești : 
din 3 470 ha cultivate cu grîu, recolta

a fost strînsă de pe 2 100 hectare. 
Categoric, terminăm pînă sîmbătă — 
ni se explică. Consiliul agroindus
trial Fundulea : 1 500 hectare recol
tate din 2 500 hectare cultivate cu 
grîu. Joi sau vineri încheiem 
rișul — ni se precizează.

sece-

Puțini, 
dar foarte buni!
— Tovarășe președinte Baciu... Ba

ciu și mai cum ?
— Ion. Baciu Ion. Fără Ion nu se 

poate face agricultură.

Valea 
sece- 

mai tirziu. 
șefi de fer- 
la pîndă in 
din cind in

Pentru președintele C.A.P. Drăgo- 
ești, județul Ialomița, unitate care a 
crescut atit de mult in ultimii ani, 
Ion reprezintă un simbol al frumoa
selor calități de muncă, de hărnicie 
și pricepere ale țăranului român. In- 
tîmplător sau nu, pe el, acest om 
destoinic, îl cheamă Ion, pe cel mai 
bun mecanizator din unitate, întim- 
plător, îl cheamă Ion Mustață, pe 
șeful secției de reparații din S.M.A. 
îl cheamă, tot întîmplător, Ion Da
vid... Dar, indiferent de nume, în a- 
ceastă unitate sînt oameni care pro
bează prin tot ceea ce fac virtuțile 
perene ale țăranului român. Foarte 
puțini cooperatori formează forța 
activă permanentă, dar — pentru unii 
uimitor — reușesc să lucreze în con
diții agrotehnice de invidiat, de către 
multe alte unităti, un pămînt care 
nu este favorizat de natură, nici ca 
fertilitate și nici ca regim al ploilor. 
O mențiune specială pentru spiritul 
de organizare în această unitate. 
Ceea ce nu poate fi transportat și 
depozitat din ceea ce se recoltează 
intr-o zi — capacitatea de recoltare 
este mai mare cu circa 120 tone pe 
zi decît aceea a mijloacelor de trans
port — este depozitat temporar pe 
platforme speciale, de unde, a doua 
zi inainte de zori, ia drumul bazelor 
de recepție. Totul în ideea ca sece
rișul să nu întîrzie nici o clipă.

Plecăm din tabăra de cimp, iar la 
o mică distanță, pe o întinsă solă cu 
sfeclă de zahăr, vedem zeci de oa
meni la prășit.

— Ați întirziat 
Baciu...

— Poate prașila 
tîrziată, dacă va fi

prașila, tovarășe

turi de mecanizatori si combi- 2 000 hectare — au fost semănate în 
neri. sint efectiv pe cîmp toți oa- total,, deci și după orz, doar 905 hec- 
menii cu munci de răspundere din tare.
unitățile agricole si organizațiile de 
partid din agricultură. în lanurile 
C.A.P. Măriuța. județul Călărași, di
rectorul S.M.A. Fundulea, Gheorghe 
Bodîrlău. de exemplu, asista și nu 
numai asista, ci punea efectiv mîna 
la reglarea combinelor, respectiv la 
strîngerea tobelor, operațiune care 
trebuie făcută obligatoriu dimineața, 
după-amiază și seara, operațiune 
esențială pentru a asigura desprin
derea tuturor 
Fapt normal.
unora de a

boabelor din spice, 
replică la practica 

întreba de Ia capătul

Observăm în mai multe locuri de 
pe traseul parcurs că se executa o 
operație pe care, inițial, o socoteam 
un rod al nepriceperii combinerilor. 
Palele de paie lăsate de combine 
erau trecute din nou prin aparatul 
de treierat. Nu, nu era 
neglijență, ci de faptul 
an, datorită condițiilor 
răsărire, maturizare și 
griului, vîrful • spicelor 
foarte greu boabele. Acestea parcă 
ar fi lipite de paie cu o substanță

vorba de o 
că in acest 
specifice de 

coacere a 
..eliberează"

die la hectar, o producție de 8 610 kg 
— boabe stas — ține să sublinieze 
președintele cooperativei. La grîu, 
de pe 50 hectare cultivate cu soiul 
F-4 s-a obținut o recoltă de 8 500 kg 
în medie la hectar, tot boabe stas. 
Anul viitor — spune președintele co
operativei — 60 la sută din supra
fața cu grîu va fi cultivată cu acest 
soi. Au fost predate — mai preci
zează el — la fondul de stat 2 000 
tone de cereale păioase

Pînă în seara zilei de 13 iulie, în 
unitățile agricole din județul Brăila 
griul a fost recoltat de pe 41380 
hectare, reprezentând 60 la sută din 
suprafața cultivată. Rezultatul este 
atribuit creșterii, de la o zi la alta, 
a vitezei de lucru. în ultimele zile 
s-a ajuns de la 9 000 hectare la 
aproape 12 000 hectare. Ca atare, în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Făurei, Ianca. Cireșu, 
Gropeni, Romanu, depășindu-se vi
tezele zilnice prevăzute, recoltarea 
griului este avansată. Rezultatele de 
pînă acum demonstrează că angaja
mentul oamenilor muncii din agri
cultura brăileană de a încheia in 
cursul acestei săptămîni recoltarea 
griului de pe cele 68 741 hectare va 
fi îndeplinit.

Ce stă la baza sporirii vitezelor 
zilnice de lucru la recoltarea griu
lui ? Inginerul Radu Becleanu, di
rectorul direcției agricole județene, 
ne răspunde în cîteva cuvinte : „Ca
drele de conducere și specialiștii di
rijează combinele în lanurile care au 
dat mai repede în copt, combinerii 
lucrează neîntrerupt de dimineața 
cînd se ridică rouă și pînă seara 
tirziu. mecanicii înlătură operativ 
orice defecțiune apărută. Sînt mă
suri cary au fost stabilite, de altfel, 
din timp de către comandamentul 
județean pentru agricultură, măsuri 
care acum sînt respectate întocmai".

In ce privește sporirea vitezelor de

lucru la recoltat, un bun exemplu 
oferă întreprinderile agricole de stat 
din județ. Inginerul Gheorghe Iile, 
directorul trustului I.A.S. Brăila, ne 
spune' că, pentru încheierea secerișu
lui pe întreaga suprafață cultivată, 
toate cede 1 640 combine au intrat 
încă din prima zi în lanurile coapte. 
Pe baza măsurilor luate de comite
tul județean de partid, la lucrări 
participă activ 6 000 mecanizatori, 
asigurîndu-se în acest fel continui
tatea întregului flux : recoltarea, 
eliberarea și pregătirea terenului și 
însămințarea culturilor duble.

Creșterea vitezei zilnice la re
coltarea griului nu s-a făcut în de
trimentul altor lucrări. Toate acțiu
nile se bucură de aceeași atenție. 
Astfel, prin buna organizare a trans
portului, pînă in seara zilei de 13 
iulie au fost livrate la fondul de 
stat aproape 80 000 tone de grîu. tn 
ritm intens, se lucrează la însămîn- 
tarea culturilor duble. Pînă marți 
seara a fost însămînțată 70 la. sută 
din suprafața prevăzută, iar în în
treprinderile agricole de stat lucra
rea a fost realizată în proporție mult 
mai mare — 82 la sută. De altfel, 
s-a încheiat semănatul porumbului 
pentru boabe în cultură dublă. Da, 
bunii gospodari se ocupă cu răspun
dere de efectuarea tuturor lucrărilor 
de sezon.

, Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

tarlalei și de a-șî răspunde tot ei : 
„Merge treaba ?“. „Merge, nu ?“, 
„Bine băieți, dați-i bătaie !“.

Stațiunile de mecanizare a agricul
turii din județul Călărași se pare că 
s-au pregătit pentru această campa
nie mai bine decît pentru multe alte 
campanii de seceriș. Trustul jude
țean S.M.A. verifică în fiecare sea
ră, într-un dialog cu directorii sta
țiunilor de mecanizare, stadiul de 
pregătire și problemele concrete ce 
se ridică în fiecare' unitate, pentru 
a doua zi și zilele următoare.

— De exemplu — ne spune direc
torul S.M.A. Fundulea — am cerut 
curele de transmisie de diferite ti
puri. (Că unele — vă rog să puneți 
în paranteză — se uzează mai ușor 
decit un fir de ață și dimineața am 
ce-mi trebuie). Se expediază 
în cursul 
doua zi

totul 
nopții, cel mai tirziu a 

dimineața.

peste plan.
Acesta ar fi pe scurt 

de campanie al C.A.P. 
Raport cifric frumos ca ___
griu curat, care cuprind® în el inte
ligentă și hărnicie, ambiție. îndrăz
neală. răspundere pentru pămînt și 
pentru pîinea țării, frumoasele vir
tuți ale țăranului român pe care le 
subliniam la înoeputul acestor în
semnări.

In nici o altă împrejurare nu poți 
înțelege mai bine capacitatea agri
culturii noastre, a oamenilor ei. ca 
în momentele de teribilă concentrare 
cum sînt campaniile de vîrf, cum 
este si această campanie a secerișu
lui. C.A.P. Gurbănești. conducerea 
ei fac din plin dovada acestor ca
pacități. Un „amănunt" : ,1a baza de 
recepție de la Sărulești nu vei în- 
tilni in nici o zi după orele 15 vreo 
mașină venită să aducă recolta de la 
C.A.P. Gurbănești. Totul este trans-

..raportul" 
Gurbănești. 
bobul de

TIMIȘ

pentru prevenirea pierderilor
100, căruia i se atrăsese atenția în 
două rînduri că nu reglează turația 
rabatorului în raport cu viteza de 
înaintare a combinei. Grăbirea sece
rișului trebuie însoțită de răspun
derea pentru recoltă, astfel încît nici 
un bob să nu se piardă.

O bună organizare, dublată de un 
pronunțat simț al răspunderii am 
întilnit și la ' ferma nr. 1 a C.A.P. 
Variaș. Din cele nouă combine aflate 
în lan, opt tăiau vîrtos din griul des 
ca peria — în toamnă aici s-a ser .

De ce asemenea 
decalaje?
în care afli cel mai bine, 

de subiectivism, cum

UNUL DIN

Ion Mustață, combiner la C.A.P. Drăgaești, este 
cel mai bun pentru câ... este cel mai bun

ZECILE DE MII

FJ

a șasea șă fie în- 
nevoie de ea. Dar 

ceea ce vedeți este 
prașila a cîncea. Ne 
uităm printre rîndu
ri le de sfeclă si nu 
observăm nici o bu
ruiană. „De fapt, nu 
prăsim in adevăratul 
înțeles al cuvîntului 
— spune președinte
le cooperativei — ci, 
pur si simplu, astu
păm crăpăturile fă
cute de secetă 
pămînt pentru 
onri evaporarea anei 
din sol. După cum 
arată sfecla acum, 
nici nu s-ar zice că 
in ultima perioadă 
a plouat aici doar 8 
litri ne metrul pă
trat". Tăcere lungă. 
Ce poți să spui ? Ce 
„comentariu", oe cu
vinte ar putea sau
ne mai frumos decît 
faptul însusi despre 
dragostea si răspun
derea 
meni 
mintul 
neste 
pre neștersele 
tați de agricultor ale 
țăranului nostru. Să 
astupi cu migală, cu 
trudă micile crăpă
turi dintre plante 
pentru a lăsa Ia ră
dăcina lor cit mai 
multi dintre stropii 
de ană acumulați de 
pămînt !

Ce face Ia cîmp, să 
spunem. un pre
ședinte de coopera
tivă agricolă. un 
director de stațiune 
de mecanizare sau 
un activist de partid? 
Nu-i o întrebare fără 
rost acum. cînd. ală-

acestor 
pentru 
care ne 
ne toti.

în
a

oa- 
Dă- 

hră- 
des- 
cali-

Locul 
fără fărimă 
merg secerișul și transportul recol
tei este baza de recepție. Un ase
menea „seismograf" al ritmului re
coltării este și cel din consiliul agro
industrial Sărulești. Ce a înregistrat 
deci acest seismograf din ziua de 
cînd a început 
colta ? în ziua 
recepționate 60 
în care s-a

să recepționeze re
de 8 iulie au fost 
tone grîu (era ziua 
declanșat secerișul) ;

9 iulie — 672 tone ; 10 iulie — 1 100 
tone ; 11 iulie — 1 600 tone ; 12 iulie 

, —* 1 525 tone ; 13 iulie — 1 800 tone, 
iar ieri 14 iulie — circa 1 600 tone 
(intrucît secerișul a început mai tir
ziu din cauza pielei). E dar. ritmul 
secerișului a crescut mult. în consi
liul agroindustrial Sărulești. de 
exemplu, ca de altfel in întregul ju
deț Călărași, sint condiții și s-au luat 
toate măsurile ca recoltarea griului 
să se încheie în cursul acestei săp- 

. tămini pe toate . suprafețele culti- 
, va te.
i Atrage insă atenția, nu numai aici, 
. ci pe întregul traseu străbătut, fap

tul că au dispărut lanurile, dar au 
. rămas pe foarte întinse suprafețe 
i paie — fie balotate. în mai mică 

măsură, fie în brazde, așa cum le-au 
I lăsat combinele. Prea multe, mult
■ prea multe paie pe cîmp ! Ni s-a 

explicat că situația se datorește lip-
■ sei sforii pentru balotarea paielor, 

despre care am 
ziarului nostru și

: mai revenim, precum și 
unor unități din județul Călărași — 
nelivrârii ritmice a motorinei, ceea 

... ce a făcut ca, de exemplu, în consi
liul Sărulești. in ziua de 11 iulie, să 
stea 27 de combine, iar in ziua de 12 
iulie — 25 de combine cîte o ju- 

’ mătate de zi. Și, ceea oe este 
mai greu de înțeles, cantitățile de

■ motorină repartizate . nu se asigură 
i pentru executarea fluxului de lu

crări de la seceriș la însămințarea
' culturilor duble, ele ajungînd doar 

pentru alimentarea combinelor.
N-am verificat în amănunt această 

situație. Credem că o vor face orga- 
; nele de resort. Cert este următorul 
1 fapt * în consiliul agroindustrial 

Sărulești, ca să revenim la același 
exemplu — deși pot fi date și altele, 

. inclusiv din județul Ialomița — lu
crările, după cum ne spune Mihai 
Săvulescu, inginerul-șef al consiliu- 

i lui. nu au putut fi executate în flux, 
• creîndu-se o situație absolut păgubi

toare. Din 3 570 hectare recoltate cu 
’ grîu, au fost eliberate de paie doar 
i 3 000 hectare, iar din planul la zi de
■ îrtsămînțare a culturilor duble —

scris în paginile 
asupra căreia nu 

în cazul

puternică, ceea ce face necesar al 
doilea treierat la anumite soiuri de 
griu sau pe brazdele de la marginea 
lanurilor. E o cheltuială de muncă, 
de timp și combustibil in plus, dar 
care, necesită să fie făcută, pentru că 
altfel. în unele situații, aceasta ar ____  _________ ___ .__ . „„„
putea să însemne la densitățile mari -portat în cursul dimineții, cînd. ca 

regulă, baza de recepție este puțin 
solicitată. Recolta este 
temporar pe platforme 
încărcată înainte 
Este și acesta un 
înalte de lucru 
seceriș.

Este mulțumit , 
Gurbănești și. la plecare, 
așteaptă răspuns la întrebarea dacă 
am fost la Bumbești-Livezeni. Tot 
ce-și dorește este o ploaie. O ploaie 
bună, pentru pădurile de porumb ! 
Adică Dinu Danieluc vrea să spu
nă că perioada „hei-rup“-ului a fost 
frumoasă, romantică, patriotică. Dar 
a trecut. Acum este perioada orga
nizării științifice, a profesionalității. 
Frumoasă, romantică, patriotică, la 
un grad superior !

...Unul din itinerarele răspunderii 
pentru pîinea tării, itinerar ce poa
te fi străbătut în aceste zile pe tot 
cuprinsul tării, pe care întilnești la 
tot pasul fante de muncă exempla
ră. angajare responsabilă a organi
zațiilor de partid, a tuturor lucră
torilor din agricultură. dar și 
neajunsuri a căror grabnică înlătu
rare este în folosul încheierii cu 
succes, in timp cît mai scurt, a a- 
oestei importante campanii agricole 
care este strîngerea si depozitarea 
recoltei de grîu.

de plante' din acest an diminuarea 
producției la hectar cu 250 de ki
lograme în cazul în care rămîne în 
spic, doar un bob de grîu. cu 500 kg 
cind în spic rămîn două boabe 
ș.a.m.d.

Satisfacțiile 
și nemulțumirile 
unui președinte 

de C.A.P.
Dinu Danieluc, președintele C.A.P. 

Gurbănești, he privește pe sub bo
rurile largi ale pălăriei lui de paie 
și ne pune direct o întrebare care ne 
Iasă stupefiați : „Dumneavoastră ați 
fost la Bumbești-Livezeni ? (Ei, uite, 
eu* parcă vin acum de-acoR și-mi 
vine să strig hei-rup !“ Aveam să a- 
flăm după aceea că era o clipă de 
„explozie" a omului care face ca to
tul să fie bine, dar au grijă alții să 
nu fie așa. Momentul trece însă re
pede pentru că prea mari sint sa
tisfacțiile să se lase întunecate de 
întîmplări nedorite, oricît ar fi ele 
de neplăcute. (Un motor de curînd 
adus de la o întreprindere făcuse 
explozie, fiind scoasă din funcțiune 
cea mai bună combină). Și sînt aseme
nea „intîmplări". Trecem insă la cele 
bune. Pe scurt, la orz, de pe întreaga 
suprafață cultivată — 400 hectare — 
C.A.P. Gurbănești a obținut, în me-

depozitată 
speciale si 

de ivirea zorilor, 
secret al ritmurilor 
înregistrate aici la

președintele C.A.P. 
nu mai

Anqhel PARASCHIV 
Aurel PAPADIUC 

Fotografii : Eugen D1CH1SEANU

Și pentru agricultorii din județul 
Timiș săptămîna aceasta constituie 
o perioadă decisivă pentru recolta
rea griului, cultură care ocupă peste 
157 000 hectare. De fapt, lucrarea s-a 
declanșat în toate consiliile agroin
dustriale, numai în cursul zilei de 
luni recoltîndu-se peste 15 000 hec
tare. Din constatările de pe țerep 
rezultă că pregătirea campaniei de 
strîngere a griului a fost bine orga
nizată, învățămintele desprinse cu 
prilejul reooltării orzplui fiind de . .........
mare' folos pentru preintîmpinarea. mănat. Ia distanța de 8 e-.n. O singură 
unor neajunsuri în folosirea combi- "—=— ->£- -
nelor, desfășurarea transportului și 
depozitarea recoltei, eliberarea tere
nului și semănatul culturilor duble, 
în cadrul celor 307 formații com
plexe de lucru, după efectuarea re
glajelor specifice recoltării griului, 
s-a făcut verificarea directă în lanuri 
a fiecărei combine, la acțiunea de 
înlăturare a' defecțiunilor mecanice 
participînd încă 650 mecanici pro- 
veniți din centrele specializate de 
reparații sau din sectoarele meca
nice ale S.M.A.

Prezenți în unități din consiliile 
agroindustriale Jebel, Deta,' Lovrin, 
Variaș, am consemnat, la fața locului, 
fapte care atestă temeinicia măsuri
lor luate de organizațiile de partid 
și conducerile unităților pentru apli
carea fermă a indicațiilor comanda
mentului agricol județean privind 
terminarea recoltării griului în 8 zile 
bune de lucru, competența profesio
nală a specialiștilor și mecanizatori
lor în soluționarea problemelor cu 
care în mod inerent se confruntă în 
această mare bătălie. La cooperativa 
agricolă Hodoni, tocmai se terminase 
recoltarea griului din soiul Libelula. 
Șefa de fermă, Tinuca Muntean, 
după ce verificase umiditatea unui 
Ian.vecin, cultivat-cu soiul Fundulea- 
29, a dispus intrarea celor 8 combine 
la seceriș. Nu înainte însă de a 
mobiliza combinerii și mecanicii. în 
frunte cu loan Voinica, maistru de 
sector, pentru a efectua reglajele 
tehnologice solicitate de umiditatea 
de la acea oră a lanurilor și de 
atîtea alte cerințe proprii desfășură
rii fără pierderi a recoltării. Tot cu 
acest prilej a fost prelucrat cazul 
mecanizatorului Viorel Motocea, de 
pe combina cu numărul de inventar

combină se oprise din lucru. Ime
diat, șeful fermei, Arsa Milutinov, 
împreună cu mecanicul de întreține
re Gali Ladislau s-au deplasat la 
fața locului, dar tot atît de reoede - 
s-a.u și înapoiat. Nu era o defecțiune 
mare, ci doar schimbarea unei 
curele. Acum, grija șefului de fermă 
era îndreptată spre altă problemă : 
folosirea judicioasă a mijloacelor de 
transport spre a corela capacitatea 
lor cu a combinelor, ceea ce presu
punea organizarea descărcării buncă- 
relor din mers. Treabă pe care a 
rezolvat-o tot operativ.

într-o solă cu grîu a cooperativei 
agricole de producție Bărăteaz, unde 
se acționa cu o formație de șase 
mecanizatori, la Un moment dat 
șeful. de fermă a dispus scoaterea 
unei combine din lan. Constatarea a 
dovedit existența unei defecțiuni la 
aparatul de tăiat. Cauza era clară : 
un obiect metalic, uitat de la cine 
știe ce lucrări, defectase cîteva lame 
și cîteva „degete" de la aparatul 
respectiv. Fără, să aștepte mecanicul 
de întreținere, Gheorghe Gheor- 
ghian, om cu o vechime de aproape 
30 de ani în sectorul de mecanizare 
a agriculturii, avind la îndemînă 
piesele de schimb și uneltele adec
vate. a înlăturat singur defecțiunea.

Da, peste tot oamenii se grăbesc, 
griul trebuie să ajungă adăpost 
cit mai repede. lăr agricultorii ti- 
mișeni, folosind la maximum timpul 
bun de lucru și asigurînd functio
narea corespunzătoare a combinelor, 
muncesc cu tenacitate, cu răspunde
re pentru a strînge pîinea tării la 
timp și fără nici o pierdere.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

Fotoreporterul, neavînd blitz, a 
așteptat răsăritul soarelui pen
tru a prinde un moment în pri
ma parte a zilei de muncă — 
strînsul finului de lucernâ - la 

C.A.P. Sinești

Paie, prea multe paie nebalotate, netransportate, 
imagine des intilnită pe traseul străbătut. Conse
cințele acestei situații : întirzierea eliberării tere
nurilor, a pregătirilor pentru însămințarea celei de-a 

doua culturi

PAIELE, CUM N-AR 
TREBUI SĂ FIE ACUM
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OPERA DE ARTĂ
- inspirată din viața și munca poporului, pentru popor

Răspunderile școlii pentru 
pregătirea forței de muncă

(Urmare din pag. I) 
pentru popor. Fără rădăcini adine 
înfipte în solul național, arta se 
ofilește, recurge la imitații sterile, 
îmbogătindu-se permanent. In con
formitate cu evoluția si înnoirea 
continuă a întregii vieți social-po- 
litice. economice si spirituale a so
cietății. arta noastră socialistă iși 
definește caracterul umanist ule- 
dind. in forme specifice, pentru 
elevarea morală si spirituală a 
omului, pentru formarea multilate
rală a personalității lui. reflectind 
complex bogăția sufletească a con
structorului socialismului si comu
nismului. Viata oferă creatorului o 
inepuizabilă bogăție de subiecte. 
Fără îndoială însă, că simpla abor
dare a unor astfel de teme nu 
asigură succesul, nu reprezintă, ea 
singură, o garanție suficientă a 
nașterii unor opere adevărate si 
trainice. Una dintre marile cuce
riri. mereu consolidate, ale acestei 
epoci de creație o constituie situa
rea talentului si a meritului indi
vidual la locul cuvenit. Competen
ta a înlocuit vorbele despre com
petentă, iar în compoziția valorii 
talentul individual sl-a recucerit 
rolul firesc, de neînlocuit. Auto
ritatea profesională este o autori
tate a talentului, a competentei. 
Operele de seamă ale acestui timp 
eroic, revoluționar pun plenar în 
valoare talentul unei largi pleiade 
de creatori, autori înzestrați cu 
arta de a zugrăvi memorabil eroii 
reprezentativi, cu măiestria incon- 
fundabilă de a da viată unor oa
meni ai timpului nostru, persona
le puternice. în care se oglindesc 
Întrebările si frămîntările epocii, 
aspirațiile și marile ei înfăptuiri. 
In ultimă instanță, angajamentul 
politic al creatorilor de frumos se 
valorifică prin talentul de oare 
dispun : în opere validate în timp, 
de ecoul durabil în conștiința oa
menilor. Pe de altă parte, s-a vă

Tribună de afirmare 
a idealurilor socialiste

Mesajul artei — mesaj 
de pace și colaborare

In societatea noastră socialistă, 
cu precădere în ultimii 22 de ani, 
de la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, moment de referin
ță istorică pentru epoca ce poar
tă numele ctitorului ei, președintele 
Nicolae Ceaușescu — teatrul se 
constituie ca o importantă pîrghie 
politico-ideologică și cultural-edu- 
catlvă, tribună de afirmare a idea
luri! Jr socialiste și comuniste în 
procesul de formare, afirmare și 
desăvîrșire a omului r.ou. Teatrul 
românesc contemporan din ulti
mele decenii, literatura și arta sce
nică în îngemănarea lor s-au stră
duit să reflecte creator universul 
uman, universul poporului nostru în 
istoria și actualitatea lui revoluțio
nară. Fîntîna vieții contemporane 
reprezintă astăzi principalul izvor de 
inspirație în sfera creației artistice 
și, simultan, transfigurarea socie
tății revoluționare în imagini sen
sibile și reflexive poartă pecetea 
unui autentic criteriu axiologic. 
Reflectarea vieții poporului și a 
istoriei sale, reflectarea epopeii 
construcției socialismului reprezin
tă cerințe fundamentale In zămis
lirea artelor.

Din unghiul unei astfel de nă
zuințe către creația de calitate su
perioară, omul de artă, scriitor, 
dramaturg sau actor nu poate să 
nu-și pună întrebarea dacă pro
dusele muncii Iui ating totdeauna 
indicii calitativi rîvniți, dacă do
rința de mai bine se materializea
ză în ceea ce oferim oamenilor, 
spectatorilor noștri. Trebuie să re
marcăm. astfel, că pe scenele noas
tre mai urcă uneori personaje in
consistente. cu o viață scurtă, pro
bleme false, lipsite de adevăr sau 
minore. Răspunderea creatorului, a 
omului de artă nu este sezonieră, 
nu trebuie să cunoască „vacante". 
Iar încrederea oamenilor să nu ca
pete nici o dezmințire. Nu avem 

dit mai puternic decit oricînd că 
înțelegerea noilor exigente social- 
polltice. cunoașterea profundă a 
vieții si adevărului ei fertilizează 
talentele, conferindu-le substanță 
si adîncime. Arta. în concepția 
partidului nostru, este o condiție 
permanentă a vieții, și nu o biju
terie sezonieră, ea este un mijloc 
important de formare a omului și 
o expresie profund semnificativă 
a demnității lui morale și spiri
tuală.

„împreună cu poporul, 
pentru popor” 1 aceasta În
seamnă definirea unei legături 
indisolubile intre artist și rădăcini
le ființei naționale, între talentul 
si forța lui creatoare și miile de 
fire ce-1 leagă de humusul fertil 
al societății în care trăiește, de 
viața fără margini a poporului, de 
interesele tuturor categoriilor șl 
claselor sociale ce luptă pentru 
progres, pentru nou. în această 
concepție științifică, umanistă și 
patriotică despre relația creatorului 
cu colectivitatea națională, poporul 
nu poate fi un simplu rezervor de 
subiecte, teme, idei și caractere, ci 
un fundamental și hotăritor reper 
asupra creației, factorul dinamic al 
unui raport complex, cu funcțiuni 
multiple. La rindul său. departe de 
a rămîne doar un observator neu
tru al cîmpului social de unde își 
extrage subiectele operelor viitoare, 
creatorul este înțeles ca un activist 
social, un om al muncii sociale 
profund interesat de problematica 
vie a timpului său. implicat în des
tinul patriei sale. De aici i-ezultă 
și poziția nouă a artistului în so
cietate : creatorul de frumos nu 
reflectă în termeni indiferenți as
pectele realității, adevărul vieții, ci. 
descoperindu-1 șl insușindu-și-1, el 
luptă.. cu mijloacele proprii artei 
sale, cu condeiul sau penelul, pen
tru transformarea și îmbogățirea 

motive să ne declarăm întru totul 
mulțumiți, dacă sintem pe deplin 
conștient! de răspunderile noastre 
în calitate de educatori de conști
ințe, avind, adică, de-a face cu la
tura cea mai delicată și sensibilă a 
ființei umane.

Teatrul românesc beneficiază de 
o nobilă tradiție pe care spirituali
tatea socialistă este chemată să o 
îmbogățească înnoitor, continuu în 
lumina idealurilor ce animă pe 
făuritorii creației literar-artistice, 
pe slujitorii artelor din spațiul 
demnității politice, civice și mora
le al României socialiste. Reper
toriul teatrelor trebuie să valorifice 
mai bine dramaturgia universală, 
dramaturgia românească clasică și 
contemporană. Poporul, sursă de 
inspirație, erou central al artelor, 
este astăzi și beneficiarul produc
țiilor artelor spectacolului.

Aceasta ne creează mari obliga
ții, pune în fața tuturor slujitori
lor artei problema răspunderii po
litice și artistice față de modelele 
prezentate pe scenă, față de chipul 
In care înfățișăm realitatea, oa
menii.

Evenimentele politice ale acestui 
an — cel de-al III-lea Congres al 
educației politice și al culturii so
cialiste, omagierea celor patru de
cenii de la făurirea republicii, Con
ferința Națională a partidului gă
sesc întregul nostru popor puternic 
mobilizat pentru înfăptuirea obiec
tivelor actualului cincinal, pentru 
sporirea necontenită a zestrei de 
civilizație materială și spirituală a 
țării. „Suflet în sufletul neamului 
său", creatorul de artă contempo
ran consideră o nobilă învestitură 
cerința de a oferi oamenilor aces
tui timp opere reprezentative,' du
rabile, oglinzi fidele ale eroismu
lui celor ce făuresc destinul patriei 
noastre.

Dina COCEA 

vieții în numele adevărului spre 
care năzuiește societatea în ansam
blul său. De aceea, eroii exponen
țiali ai artei socialiste nu sînt apa
ticii. indivizii șterși, cenușii. împă- 
cați în chip filistin cu „datul vie
ții". ci, din contră, oamenii activi, 
revoluționarii autentici, personali
tățile care nu se mulțumesc cu pu
țin și nu se resemnează în fața di
ficultăților. Una din întrebările 
care preocupă gîndirea creatoare 
actuală este în ce măsură arta se 
mai arată capabilă sau datoare să 
propună personalități reprezentati
ve, caractere puternice, eroi activi. 
Unii teoreticieni consideră că tim
purile eroice ale umanității s-au 
consumat, aparțin trecutului și că 
secolul nostru, „insensibil", a 
schimbat toate valorile spirituale și 
idealurile universal recunoscute. 
Pornind de aici, unii ideologi, din 
necunoaștere sau din rea credință, 
consideră că eroii artei socialiste 
sînt schematici, neverosimili, nea
tractivi, făcutl după rețete moarte, 
fără viață. Pentru cine este capa
bil să vadă realitatea, este însă 
evident că viața de astăzi îșl are 
propriul său eroism, că vasta acti
vitate de făurire și consolidare a 
noilor relații din societatea socia
listă presupune descătușarea și 
funcționarea unor energii umane 
uriașe, antrenate într-o veritabilă 
bătălie eroică, de fiecare zi. împo
triva inerției, a stagnării, partidul 
a chemat la viață energiile descă
tușate ale națiunii, forța proaspătă 
a minților cutezătoare, abnegația 
revoluționarilor de profesie, spiri
tul activ al omului conștient de 
propria lui măreție, animat de ho* 
tărirea de a lupta pentru adevăr, 
cinste, dreptate, pentru triumful 
idealurilor socialiste.

„împreună cu poporul, 
pentru popor" este deviza 
unei arte de esență luptătoare, che

Prin însăși obîrșiile sale, mu
zica românească poartă un profund 
caracter popular. patriotic și 
revoluționar. Cu peste o sută 
de ani in urmă, primii muzi
cieni români cintau ,Ja un glas cu 
poporul": „Mugur, mugurel", „Deș- 
teaptă-te române", „Hora Unirii". 
„Tricolorul", „Pe-al nostru steag e 
scris Unire", „Hora de la Grivița", 
„Trompetele răsună", iar în prime
le decenii ale acestui veac, „Tre
ceți batalioane române Carpații", 
„Eroi au fost, eroi sînt încă". „Sus 
inima, români", „Graiul neamului" 
și atitea alte cintece intrate de mult 
în conștiința maselor populare. în 
genurile mai complexe — simfo
nie, vocal-simfonic și de operă — 
apar titluri semnificative ca 
„Mama Iui Ștefan cel Mare", „Pe
tru Rareș", „Santinela română". 
„Moldova", urmate de „Poema 
română" și rapsodiile enesciene. 
devenite celebre încă de la prima 
lor audiție mondială. Mișcarea 
muncitorească din România capătă, 
de asemenea, un ecou propriu în 
muzică — în special după 1893, 
dar mai ales după nașterea P.C.R. 
in 1921. cind, în anii de eroică 
luptă revoluționară, cîntecul mun
citoresc cunoaște o dezvoltare tot 
mal pregnantă. Evocînd aceste tra
diții și realizări ale muzicii înain
tașilor noștri, compozitorul con
temporan nu poate să nu gindeas- 
că la datoria lui de a nu rămîne 
mai prejos decît cei dinaintea sa, 
de a crea pornind de Ia nivelul 
atins de aceștia și. dacă se poate, 
depășindu-i. Mai avem încă de 
muncit în acest sens, căci nu toate 
manifestările muzicale ating cotele 
valorice dorite. Se poate vorbi une
ori de pericolul improvizației in 
viața noastră muzicală, de inega
lități în creația artistică. O inter
venție mai activă a criticii ar fi 
neceșară în dezbaterea curentă a 
acestor probleme. 

mate să extragă din Viața tumul
tuoasă a națiunii noastre adevăru
rile sub flamura cărora trăim șl 
muncim, prezența și evoluția dina
mică a personalităților accentuate 
din rîndul maselor, a eroilor re
prezentativi ai acestei epoci, exem
plare de aleasă umanitate, defini
te de o conștiință inaită. socia
listă. Asemenea eroi, luptători in 
multiple forme pentru întronarea 
dreptății, a omeniei și dreptății in 
societatea noastră, trăiesc in con
știința și amintirea oamenilor. Ei 
sînt purtătorii progresului, cei care, 
cu înaltă conștiință, pun interesele 
generale mai presus de cele indi
viduale. înțelegînd că nimeni nu 
poate trăi fericit de upul singur.

„împreună cu poporul, 
pentru popor" definește, astfel, 
idealul umanist, revoluționar al 
unei arte atașate intereselor po
porului, luptei pentru nou, pentru 
progres, pentru o societate a rela
țiilor socialiste între oameni : rela
ții de muncă și colaborare, de afir
mare în practică a demnității omu
lui în viața de fiecare zi. Arta 
românească trăiește, azi, o mare 
epocă de înflorire, epocă ce stă sub 
semnul ideilor înnoitoare ale Con
gresului al IX-lea al partidului, al 
realizărilor poporului nostru in cei 
22 de ani care au trecut de atunci. 
Sub semnul acestor împliniri, pre
cum și al conștiinței marilor răs
punderi fată de viitor, situăm opi
niile unor creatori contemporani' 
angajați în reflectarea, prin mij
loace diferite, a aceleiași realități: 
realitatea vieții și muncii poporu
lui pentru îndeplinirea obiectivelor 
ce ne stau în față, pentru aplica
rea în viață a politicii umaniste a 
partidului, politică ce situează în 
centrul său omul, bunăstarea și 
fericirea lui într-o lume a dreptă
ții. a păcii și colaborării.

Beneficiem azi de un climat 
creator in care fiecare compozitor, 
fiecare muzician are condiții de 
viață și de muncă nevisate de ma
rii noștri înaintași. Avem toate 
condițiile de a consacra in mod 
plenar talentul și forța de crea
ție făuririi unei culturi și unei 
arte profund înnoitoare, socia
liste, iluminată de înaltele idea
luri umaniste, patriotice și re
voluționare promovate de ctitorul 
acestei noi Românii — Partidul 
Comunist Român. Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a deschis artei 
românești drumuri noi. căi de afir
mare plenară a forței creatoare a 
națiunii, tuturor talentelor din 
popor.

Muzicii contemporane românești 
îi revine înalta menire de a purta 
în lume solia idealurilor de muncă 
și creație ale poporului, aspirațiile 
lui spre progres și civilizație. Cum 
ne achităm de această misiune ? 
Cele mai valoroase cintece destina
te tuturor generațiilor — simfonii, 
concerte, lucrări camerale, cantate 
și oratorii, opere, operete și balete 
au devenit cu timoul. mai ales 
grație marelui Festival național 
„Cintarea României", bunuri ale 
celor mai largi mase populare.

Dacă judecăm însă prin prisma 
calității, se observă că marele vo
lum de cintece este deficitar sub 
acest aspect, că aceleași ritmuri șii 
armonii revin sub portative diferi
te, că, în fine, căutarea creatoare, 
definitorie pentru artistul autentic 
se desfășoară t,uneori la cote scă
zute, insuficiente.

Avind tradiții glorioase, benefi
ciind de un minunat melos popu
lar, dispunînd de numeroase și va
riate talente, muzica românească 
are toate condițiile să se afirme 
mai pregnant, cu valori distincte.

Theodor BRATU

Anii care au urmat măsurilor de 
reașezare radicală a formei și 
conținutului invățămîntului ro

mânesc in lumina înaltelor coman
damente ale actualei etape de dez
voltare economică si socială a tării, 
exprimate cu clarviziune și exigență 
partinică în cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în documentele de partid 
și de stat, au imprimat un suflu nou. 
o orientare clară și acțiuni ener
gice în toate compartimentele acti
vității de învățămint din județul 
Mureș.

Plecind de la analiza detaliată a 
posibilităților materiale si umane 
oferite de unitățile de invătâmint li
ceal și profesional, sub directa in- 

‘drumare ă comitetului județean de 
partid, am trecut la profilarea (re
profilarea) judicioasă a acestora pe 
profiluri și meserii corespunzătoare 
nevoii de forță de muncă imediată și 
de perspectivă, existentă pe plan 
local și județean, condițiilor mate- 
riale-didactice de organizare a pro
cesului de invățămînt, de practică 
productivă din aceste unități și din 
întreprinderile titulare.

Optimizarea, în decursul anilor, a 
structurii pe profiluri și meserii a 
rețelei liceale și profesionale a avut 
la bază cunoașterea exactă, la zi. a 
necesarului de forță de muncă ai 
unităților economice din județ, cu 
deosebire al celor nou inființate și 
al celor aflate abia în fază de pro
iect. a priorităților desprinse in 
urma analizelor operate cu organele 
locale de partid și de stat asupra 
planurilor de dezvoltare in profil 
teritorial a localităților. Acțîonind in 
acest fel, ne-am putut înscrie cu 
întreaga responsabilitate și eficiență 
în acțiunea de diversificare a rețe
lei’ și profilurilor liceelor și școlilor 
profesionale, corespunzător mutații
lor produse în structura necesarului 
forței de muncă, pe măsura eviden
țierii unor priorități stringente în 
formarea specialiștilor în anumite 
domenii de activitate. Este edifica
toare, in acest sens, experiența po
zitivă acumulată in ultimii ani in 
procesul extinderii profilului indus
trial agricol și construcții în licee și 
școli generale cu clasele I—X sau al 
introducerii unor noi profiluri, ca 
mine, petrol, geologie, acțiuni com
plexe la reușita cărora au contribuit 
toți factorii cu care am colaborat, 
îndeosebi unitățile economice, prin
cipalii beneficiari ai forței de muncă 
pregătite in aceste școli.

Putem afirma ■- cu îndreptățită 
mindrie că, în actuala ei structură, 
rețeaua de invățămînt liceal și pro
fesional a județului — care cuprinde 
31 de licee, dintre care 23 indus
triale și agroindustriale, în care se 
pregătesc peste 90 la sută din elevii 
treptei I, 25 unități și secții de 
școală profesională, iar în cadrul a 
5 licee se pregătesc maiștri prin în- 
vătămîntul seral — răspunde cerin
țelor pregătirii forței de muncă ne
cesare economiei județului și țării.

Ca urmare a eforturilor conjugate 
depuse de școli și întreprinderi, an 
de an, s-a lărgit și consolidat baza 
didactico-materială a procesului de 
învățămint. Pe lingă liceele cele mai 
mari au luat ființă platforme de 
practică productivă funcționind după 
toate rigorile organizării și conduce
rii științifice a muncii, a producției, 
ale asigurării condițiilor de tehnici
tate și de calitate. Printre aoestea 
se află liceele industriale de prelu
crare a lemnului. M.I.U.. de con
strucții. de chimie industrială, agro
industrial și economic din Tg. Mu
reș, Liceul industrial M.I.U. din 
Sighișoara. Liceul energetic din Ier- 
nut și altele, titulari de prestigioase 
planuri de producție care impresio
nează nu numai prin volum și di

Casa de culturâ din Zalău

versitate. ci și prin înalții indicatori 
de calitate ai produselor (apreciate 
ca atare de beneficiari, inclusiv de 
parteneri externi).

în acțiunile noastre, ce au vizat 
optimizarea pregătirii viitorilor spe
cialiști. am ținut seama, desigur, de 
faptul că baza materială in sine, 
dotările de înaltă tehnicitate singure 
nu sint suficiente pentru producerea 
saltului calitativ în pregătire. De 
aceea am pus acoentul cuvenit pe 
mobilizarea și punerea în valoare a 
resurselor umane.

Munca educativă dusă în rindul 
elevilor este concentrată în jurul 
obiectivelor formării prin și pentru 
muncă și este realizată si condusă 
cu întreaga responsabilitate de către 
cadrele didactice, organele colective 
de conducere ale unităților de i n- 
vățămiaț in colaborare cu toți fac
torii educativi.

Parte integrantă a complexului de 
măsuri subscrise educației comuniste 
a tineretului școlar, orientarea șco
lară și profesională se desfășoară 
la un nivel calitativ superior în 
toate unitățile școlare. Sistemul uni-

Insemnări din 
județul Mureș

tar de acțiuni proiectate si între
prinse de comisia județeană cu
prinde și antrenează plenar in toate 
fazele aoestei acțiuni educative ma
jore toți factorii interesați — elevi, 
părinți, cadre didactice, organizațiile 
de pionieri și U.T.C., reprezentanții 
unităților economice — determinind 
o concertare a tuturor acțiunilor la 
îndeplinirea sistematică a obiective
lor orientării, concretizate in ale
gerea realistă a școlii, profilului și 
meseriei, premisă esențială a cali
tății pregătirii viitorilor absolvenți, 
a profesionalizării și socializării 
acestora. Cele mai de seamă reali
zări pe această linie le vedem în 
creșterea contribuției întregului pro
ces de învățămint la realizarea 
obiectivelor orientării, in așezarea 
pe baze științifice a acesteia in toate 
momentele importante, incepind cu 
cunoașterea însușirilor caracteristice 
ale elevilor, confruntarea acestora 
cu cerințele fizice și psihice spe
cifice profilurilor, elaborarea și con
solidarea pe aceste baze a opțiunilor 
școlare și profesionale ale elevilor, 
stabile și puternic motivate. împăr
tășite de elev, părinți și școală. 
Pentru optimizarea activității de 
orientare școlară și profesională la 
scara întregului județ, am cercetat 
in cadrul unor ample acțiuni de in
formare și de studiu aspecte con
crete ale evoluției opțiunilor școlare 
in clasele V—VIII, modul in care 
elevii își argumentează alegerea, 
gradul de cunoaștere a profilurilor 
și școlilor de către părinți, nivelul 
de pregătire al elevilor în anumite 
etape școlare. Concluziile desprinse 
din aceste acțiuni, cît și din prelu
crarea statistică a opțiunilor expri
mate de către elevii claselor a VIII-a 
și a X-a (de două ori în fiecare an 
școlar) sînt dezbătute în cadrul ac
țiunilor de perfecționare cu direc
torii de școli, cu toate categoriile de 
cadre didactice, cu părinții, indicin- 
du-se măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru îmbunătățirea muncii.

O pirghie importantă de mobili
zare a factorului uman o reprezintă 
pentru noi gama largă de acțiuni or
ganizate cu scopul perfecționării 
pregătirii politice și profesionale a 
personalului didactic, de Ia nivelul 
individului pînă la consfătuiri jude
țene. multiplele acțiuni înscrise în 
programele de patronare a unor 

școli generale și licee de către uni
tăți liceale si de invățămînt superior, 

înțelegîndu-și mai bine rolul și 
locui lor in acțiunea de creștere a 
eficientei pregătirii elevilor, condur 
cerile de școli, toate cadrele didac
tice și-au conoentrat atenția asupra 
reahzării unei pregătiri științifice de 
fond de cea mai bună calitate pe 
linia predării tuturor disciplinelor 
— mai cu seamă a celor fundamen
tale — în viziune practic-aplica- 
tivă. experimental-investigativă. in- 
terdisciplinară. în strinsă legătură 
cu cerințele formării în profil și 
meserie a elevilor. Predarea noțiu
nilor și cunoștințelor din sfera dis
ciplinelor tehnice de specialitate se 
realizează, din ce in ce mai mult, in 
cadrul modulelor de practică pro
ductivă și chiar în locurile de prac
tică, fiind astfel mai mult legate 
de conținutul muncii productive, de 
condițiile concrete de muncă. Toate 
acțiunile de înnoire — în conținut 
și metodologie — a predării s-au 
desfășurat sub semnul cerinței poli
calificării. urmărind o lărgire con
tinuă a orizontului științific și pro
fesional al elevilor, care să le per
mită integrarea fără dificultăți intr-o 
gamă largă de meserii și domenii 
de activitate productivă. Acest mod 
de lucru înlesnește îmbinarea cu
noștințelor teoretice și a deprinderi
lor de muncă productivă, cerință 
majoră a pregătirii specialiștilor in 
toate domeniile de activitate în 
etapa actuală. Sinteza aspectelor 
teoretice si practice este larg re
flectată. atît în pregătirea și parti
ciparea elevilor la diferitele etape 
ale concursurilor pe meserii, cit și 
în nivelul calitativ al lucrărilor 
practice de bacalaureat și al oelor 
date de absolvenții școlilor profesio
nale.

Buna calitate a pregătirii elevilor 
se traduce, în ultimă instanță, în 
rapiditatea și eficiența integrării ab
solvenților în procesul de producție, 
cei mai mulți absolvenți adaptîn- 
du-se fără dificultăți cerințelor 
locurilor de muncă, atit sub raport 
strict profesional, cît și social-obștesc, 
dovedind competentă tehnică, disci
plină și înalt randament in muncă.

Sintem conștienți că acțiunile 
noastre vizind perfecționarea pregă
tirii forței de muncă au suferit nu o 
dată de formalism. Analizele între
prinse in cadrul biroului executiv 
al Consiliului județean al educației 
și invățămîntului. cu alți factori in
teresați în pregătirea noilor contin
gente de muncitori de inaită califi
care au evidențiat că în unele uni
tăți de învățămint și de producție 
nu «e acordă suficientă atenție în
cadrării cu cei mai buni specialiști 
a disciplinelor tehnice de speciali
tate și a instruirii practice, relațiile 
întreprindere-școală nu sint destul 
de strînse și funcționale. în unele 
unități nu se acționează cu sufici
entă energie pentru lărgirea bazei 
materiale, pentru diversificarea și 
creșterea calității producției școlare, 
pentru cit ' mai buna folosire a 
timpului de practică ș.a.

Sîntem hotărîți ca, prin efortul co
mun al tuturor factorilor implicați, 
să lichidăm în scurt timp aceste 
neajunsuri ale activității noastre, să 
acționăm mai ferm, mai eficient 
pentru îndeplinirea datoriei noastre 
de onoare de a crește și forma ge
nerații de tineri muncitori cu o pre
gătire superioară, chemate să în
făptuiască cele mai îndrăznețe obiec
tive înscrise în programele elaborate 
de partid pentru neîntrerupta pro
pășire economică și socială a pa
triei.
Prof. Ștefan BENTA
inspector școlar general
al Inspectoratului școlar județean 
Mureș

—

(Urmare din pag. I) 
al muncii, afirmarea Inițiativei și ca
pacității celor ce muncesc, dezvolta
rea multilaterală a aptitudinilor no
vatoare ale oamenilor pe toate pla
nurile activității sociale, asigurin- 
du-se posibilitatea ca. de la începu
tul procesului de producție, cheltuie
lile de muncă să fie făcute pentru 
activități necesare societății și re
cunoscute de ea. Poziția socială pe 
care o dobîndește fiecare om. veni
turile pe care le realizează, apre
cierea de care se bucură în societate 
trebuie să fie condiționate nemijlo
cit de munca sa. de aportul său la 
progresul economlco-social general.

Pe temelia proprietății socialiste, 
oamenii muncii sînt prezent! în mod 
obiectiv și organic in întregul pro
ces de concepție, planificare, organi
zare și conducere a producției so
ciale. animați de faptul că realiza
rea intereselor generale ale societă
ții înseamnă, totodată, satisfacerea 
intereselor personale, societatea so
cialistă fiind în ansamblul ei socie
tatea producătorilor uniți la scară 
națională. înțelegerea profundă a 
acestei realități din țara noastră are 
o mare importanță lntrucit ea rele
vă că proprietatea socialistă este 
concomitent efect și cauză a muncii 
mereu mai eficiente a tuturor mem
brilor societății. în acest fel. pro
prietatea socialistă face ca noua ca
litate a oamenilor muncii să repre
zinte pentru fiecare îmbinarea mai 
multor funcții economice și. in ace
lași timp, unitatea unor drepturi și 
obligații egale pentru toți. Acestea 
presupun formarea unui om al mun
cii de tip nou. cu o pregătire profe- 
sional-științifică temeinică și o înal
tă conștiință politică, cu un dezvol
tat spirit revoluționar.

Se impune înțelegerea corectă a 
faptului că atributele de producător.
proprietar și beneficiar sînt corelate
organic, constituind un iot unitar 

ce revine unui singur subiect de 
drept care este poporul. In această 
perspectivă oamenii muncii produc 
lntrucit sint proprietari, și sînt pro
prietari deoarece produc și benefi
ciază de rezultatele muncii lor în 
virtutea celorlalte calități ale tria
dei respective. Aceasta reflectă preg
nant esența și superioritatea socia
lismului. asigurînd o largă bază so
cială proprietății, muncii și reparti
ției, aflate într-o armonioasă inter
dependență.

CORELAȚIA PROPRIETA
TE SOCIALISTĂ - AUTO- 
CONDUCERE MUNCITO
REASCĂ. Dezvoltarea accele
rată. intensivă a economiei națio
nale amplifică sub aspect can
titativ și calitativ proprietatea 
socialistă, iar concomitent, aceas
ta ridică noi exigențe față de 
organismele autoconducerii muncito
rești. în acest context, proprietatea 
socialistă generează o cerință nouă 
privind asigurarea unității dintre 
interesele generale și cele personale 
ale membrilor societății, menită să 
potențeze creșterea contribuției per
sonale la dezvoltarea continuă a 
proprietății socialiste, a avuției so
ciale, la sporirea eficienței econo
mice, la ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a spiritului de echitate socia
lă. la evoluția democrației muncito
rești revoluționare.

Autoconducerea muncitorească ca 
principiu și. totodată, ca sistem de 
organizare, funcționare și conducere 
a societății socialiste în ansamblul 
ei și a unităților economico-sociale 
de către producătorii socialiști uniți, 
s-a dezvoltat tot mai mult în ulti
mii ani. în conformitate cu acestea, 
oamenii muncii iau parte direct sau 
prin reprezentare la elaborarea, a- 
doptarea și înfăptuirea deciziilor 
privind dezvoltarea soclal-economică 

și poartă răspunderea deplină pen
tru buna funcționare, gospodărire și 
dezvoltare a unității economice și 
sociale în vederea sporirii eficien
ței întregii activități economico-so- 
ciale. Autoconducerea muncitorească 
exprimă necesitatea ca toți oamenii 
muncii, în noua lor calitate, să par
ticipe direct la organizarea șl con
ducerea activității din producția ma
terială și sectoarele social-culturale, 
să răspundă de folosirea cu eficien
ță maximă a mijloacelor și resurse
lor încredințate de societate spre

D concepție profundă, originală, de largă deschidere 
spre problemele majore ale progresului tării

administrare, gospodărire. aducin- 
du-și astfel o contribuție sporită la 
progresul economico-soclal general 
al țării.

Ca expresie a relațiilor socialiste 
de producție, autoconducerea mun
citorească are un rol important in 
trecerea Ia o nouă calitate superioa
ră in organizarea, planificarea și 
conducerea vieții sociai-economice, 
în dezvoltarea inițiativei și creativi
tății economice, științifice nemijlo
cite a oamenilor muncii. Ea reflectă 
ansamblul relațiilor economice ce se 
formează între oamenii muncii în 
cadrul reproducției socialiste lărgite 
în legătură cu gospodărirea părții 
încredințate de societate din fondul 
unic indivizibil al proprietății socia
liste.

Amplificarea participării oameni
lor muncii la conducerea economico- 
socială este și trebuie să fie core
lată armonios cu perfecționarea sis
tematică a noului mecanism econo
mic financiar bazat pe autocondu- 

cerea muncitorească, autogestiunea 
economică și autoaprovizionarea te
ritorială. Fiind expresia unei remar
cabile forțe teoretice a gindirii to
varășului Nicolae Ceaușescu. perfec
ționarea continuă, in ultimii ani. a 
mecanismului economico-financiar 
pune pregnant în relief exigențele 
creșterii eficienței economice în con
textul dezvoltării intensive a econo
miei românești. Noul mecanism eco
nomic avind în centrul său cerința 
ridicării puternice a eficienței între
gii activități economlco-sociale dă 

substanță și sens autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mice, deschizînd oamenilor muncii 
un larg cîmp de acțiune. Inițiativă 
și creație tehnico-științifică.

în contextul noului mecanism eco
nomic. oamenii muncii participă la 
elaborarea, adoptarea și înfăptuirea 
deciziilor privind dezvoltarea social- 
economică și trebuie să poarte răs
punderea deplină pentru buna gos
podărire, mereu mai eficientă, a păr
ții din avuția națională ce le-a fost 
încredințată. în acest sens, respon
sabilitatea socială pe care o presu
pune noul mecanism economico-fi
nanciar este deosebită.

SPORIREA RĂSPUNDE
RII INDIVIDUALE Șl CO
LECTIVE. Autoconducerea mun
citorească are ca dimensiune in
trinsecă sporirea responsabilității 
individuale și a celei sociale, iar 

responsabilitatea presupune asu
marea deliberată și din convin
gere a indatoririlor, inițiativei pro
prii și aportului propriu al fie
cărui om al muncii dincolo de nor
marea strictă a activității pe care 
trebuie să o desfășoare.

Avind determinări șl implicații 
proprii, autoconducerea muncitoreas
că nu poate funcționa totuși ca un 
principiu de sine stătător, în afara 
celorlalte principii de organizare, 
conducere și funcționare a sistemu
lui nostru global social-politic și, în 

primul rind, al ansamblului intercon- 
diționărilor cu centralismul demo
cratic. Societatea socialistă trebuie 
să dispună întotdeauna de b con
cepție unitară și o acțiune monoli
tică. Manifestîndu-se neîngrădit ini
țiativa și spiritul de răspundere la 
toate organismele de conducere so- 
cial-economică trebuie. în același 
timp, să se asigure aplicarea fermă 
a principiului conducerii unitare pe 
baza planului național unic de dez
voltare economlco-socială a țării.

Măsurile cu privire la perfectiona
rea mecanismului economico-finan
ciar adoptate în anii 1985 și 1986. din 
inițiativa și sub conducerea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
asigură condițiile economice și ca
drul juridic pentru întărirea auto
conducerii muncitorești și autogestiu
nii economico-financiare, pentru 
creșterea răspunderii la toate nive
lurile organizării economico-sociale. 
pentru sporirea mai accentuată a 

rolului organelor de conducere co
lectivă In administrarea și buna gos
podărire a patrimoniului fiecărei u- 
nități, a avuției generale a națiunii 
noastre. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia Ia Con
gresul al III-lea al oamenilor mun
cii că „în actuala etapă trebuie să 
realizăm o nouă societate multilate
ral dezvoltâtă, deci trebuie să ac
ționăm in toate domeniile ca revo
luționari ; nu numai să înlăturăm ce 
este vechi, ci să promovăm noul, să 
înlocuim vechiul cu ceea cc este mai 
bun și nou din toate punctele de ve
dere".

în strînsă legătură cu cerința per
fecționării continue a relațiilor de 
producție, a mecanismului economi
co-financiar au fost stabilite măsuri 
pentru creșterea răspunderii cadre
lor de conducere, a organelor de 
conducere colectivă și a fiecărui om 
al muncii în păstrarea și gospodări
rea cu maximă eficientă și dezvolta
rea părții din avuția națională în
credințate de societate fiecărei uni
tăți economice.

Concepția multilaterală și acțiunea 
practică revoluționară manifestate 
cu fermitate și consecventă de secre
tarul general al partidului, in sco
pul analizei profunde și perfecțio
nării necontenite a mecanismului e- 
conomico-financiar pun în lumină cu 
deosebită claritate rolul acestuia în 
stimularea puternică a factorilor in
tensivi, calitativi, de eficiență ai în
tregii activități economico-sociale. 
Această orientare strategică de apli
care a principiilor generale ale so
cialismului științific la 'realitățile 
concret istorice ale României se co
relează organic cu înțelegerea pro
fundă a mecanismului general de ac
țiune a legilor economice. în scopul 
utilizării lor conștiente în ansamblul- 
activității de conducere a economiei 
naționale, inlăturîndu-se atît volun
tarismul. cît și manifestarea sponta
nă, anarhică a acestora.

Viața a validat pe deplin oportu
nitatea și temeinicia măsurilor adop
tate de partid în cei 22 de ani 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea pe linia perfecționă
rii conducerii vieții sociale. Subli
niind însemnătatea deosebită a pro
cesului de perfecționare perma
nentă a organizării și conducerii 
vieții economico-sociale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu preciza un adevăr 
esențial : „Am considerat că nu tre
buie să răminem la niște dogme și 
modele Învechite, ci să găsim forme 
și căi de activitate care să răspundă 
cel mai bine noilor cerințe ale dez
voltării forțelor de producție, alo 
dezvoltării sociale, în generai. La 
timpul respectiv unii ne-au și criti
cat. Viața insă a demonstrat că ani 
ales un drum just, că am procedat 
bine adoptind forme de activitate 
care să răspundă cerințelor din țara 
noastră. Acum avem cel puțin satis
facția că și in multe alte țări se rea
lizează asemenea îmbunătățiri si în
noiri ale conducerii economiei — 
ceea ce înseamnă că viața a demon
strat că am procedat bine și că va 
trebui să mergem in continuare nea
bătut pe această cale, să căutăm 
forme tot mai bune care să răspundă 
cerințelor dezvoltării noastre, să nu 
ne închinăm Ia dogme și modele".

Acest spirit nou. fertil 11 exprimă 
plenar hotărîrile adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului. 
Confruntarea permanentă cu practi
ca, cu realitățile economico-sociale. 
unitatea dialectică mereu reînnoită 
și. totodată, perfectibilă dintre teo
rie și practică, conferă o amplă des
chidere procesului de perfecționare 
In România socialistă de azi. adău
gind elemente noi. de trăinicie, edi
ficiului inaugurat în urmă cu 22 de 
ani, cind poporul român. într-o uni
că voință și simțire, și-a legat desti
nul său de gîndul înaripat al iubitu
lui său conducător — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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Tovarășului SANZO NOSAKA
Președinte de onoare al. Comitetului Central 

al Partidului Comunist Japonez

Cu ocazia odei de-a 95-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al meu personal, un. salut prietenesc îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Comuniștii români, animați de profunde sentimente Ie stimă și solidari
tate internaționalistă, urmăresc cu viu interes activitatea Partidului Comu
nist Japonez, a dumneavoastră — vechi militant și conducător al său — 
Sonsacrată apărării intereselor oamenilor muncii, ale poporului japonez 
pentru progres social, democrație, socialism și pace.

îmi exprim convingerea că relațiile existente intre partidele noastre se 
vor dezvolta în continuare, spre binele ambelor țări și popoare, al triumfu
lui cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist 
Japonez, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniș
tilor și oamenilor muncii din Japonia un cald salut tovărășesc împreună cu 
mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.

Folosim acest prilej pentru a releva cu deosebită satisfacție evoluția 
ascendentă a .legăturilor de prietenie și colaborare existente între Partidul 
Comunist Român și- Partidul Comunist Japonez, în dezvoltarea cărora un rol 
determinant l-au avut întilnirile și convorbirile rodnice dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Kenji Miyamoto, președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu sentimente de prietenie activitatea pe care o desfășoară Parti
dul Comunist Japonez consacrată promovării intereselor oamenilor muncii, 
aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului japonez.

In prezent, poporul român, strîns unit in jurul Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este angajat in ampla activitate de traducere in viață a hotărîrilor și obiec
tivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. 
In același timp, poporul român, pornind de la interdependența dialec
tică intre politica internă și cea internațională și considerind că problema 
fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, și în 
primul rind a celor nucleare, se pronunță șl militează cu consec
vență pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor la existentă, la viață, 
la libertate și pace. In acest sens, apreciem că recenta Declarație comună 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, și a tovarășului Kenji Miyamoto, președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez — document care sintetizează pozițiile prin
cipiale ale celor două partide în legătură cu principalele probleme ale vieții 
internaționale, și în mod deosebit cu problemele privind prevenirea unui 
război atomic — reprezintă o remarcabilă contribuție la apărarea păcii, in- 
scriindu-se ca un deosebit eveniment istoric în viața celor două partide și 
popoare ale noastre, in viața internațională.

Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul aoestui eveniment sărbătoresc, 
urări de noi și importante succese in înfăptuirea programului partidului 
dumneavoastră, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea 
și fericirea poporului japonez, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ieri și*a început lucrările la București

Conferința Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din țările balcanice

încheierea cursurilor Institutului pentru pregătirea 
cadrelor in problemele conducerii social-politico 

promoția 1983 — 1987
La Academia de studii social-poli- 

tice de pe lingă C.C. al P.C.R. a avut 
loc adunarea festivă prilejuită de în
cheierea cursurilor Institutului pen
tru pregătirea cadrelor în problemele 
conducerii social-politice, promoția 
1983/1987.

Intr-o atmosferă de entuziaste 
revoluționar, participanții la adunare 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune : In 
aceste momente de bilanț Si de pre
figurare a noilor obiective ce le vom 
'vea de îndeplinit, facem legămint

> credință fată de partid, fată de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a 
sluji fără preget interesele generale 
ale patriei și partidului, acționind 
cu fermitate comunistă pentru a da 
viată hotărîrilor de partid și de stat, 
valoroaselor dumneavoastră indicații 
formulate în dialogul viu. perma

t V
30,0» Telejurnal
30,20 Viața economic*
20,25 Este Congresul IX in cronic! măr

turie. Versuri st clntece patrio
tice, revoluționare

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru Intervalul 15 iulie, ora 20 — 18 Iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge- 
*r,tal instabilă, îndeosebi la Începutul 
1'' .ervalulul. Cerul va fl variabil, cu innorări mai accentuate in regiunile 
estice șl sud-estice, unde vor cădea ploi 
locale, Îndeosebi averse, însoțite de 
descărcări electrice. în rest, acestea 
vor avea un caracter cu totul izolat.

BRAȘOV : Salbă de
S-a conectat la sistemul ener

getic național microhidrocentra- 
la Bran I de pe rîul Turcu, cu o 
putere de 630 kW. Ea se alătură 
astfel unei alte microhidrocentrale, 
pusă și ea în funcțiune cu puțin 
timp în urmă : Codlea II, de pe ca
nalul Vulcănița. Așa cum ne-a re
latat Mihail Zisu, inginer-șef al 
I.R.E. Brașov, tot pe rîul Turcu vor 
mai intra in funcțiune în acest an 

nent ce-1 purtați cu poporul din rîn- 
durile căruia v-ați ridicat și format 
ca om de geniu, erou între eroii 
neamului, al acestui timp de adinei 
prefaceri revoluționare.

Cu toată căldura inimilor noastre, 
adresăm cu acest prilej alese mul
țumiri. sentimente de stimă și pre
țuire tovarășei Elenă Ceaușescu, 
distinsă personalitate a vieții noas
tre politice și științifice, savant de 
largă recunoaștere internațională, a 
cărei neobosită activitate pentru 
dezvoltarea științei românești, pen
tru așezarea întregului învătămînt 
pe baze noi, revoluționare întrunește 
admirația și prețuirea întregului nos
tru popor.

Vă asigurăm că, la viitoarele 
locuri de muncă, acolo unde parti
dul ne va trimite, vom acționa cu 
toată energia pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, făcînd din 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de revoluționar consecvent și pa
triot înflăcărat crezul nostru de 
muncă și viață.

20,45 Congresul al IX-Iea a! P.C.R. — 
Congresul marilor înnoiri • Ri
goare științifică și spirit revolu
ționar. Documentar

21,00 Film serial (color). „Rivalitate". 
Producție a Televiziunii din R. D. 
Germană. Episodul 4

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu unele intensificări In est șl sud-est, 
cu viteze plnă la 45 km pe oră, iar la 
munte plnă la 60 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, mal ridicate la sfirșitul 
intervalului, iar cele maxime Intre 20 
și 30 de grade, mai ridicate In ultima zi. In București : Vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul variabil, favorabil 
averse! de ploaie, Însoțită de descăr
cări electrice In prima zi a intervalu
lui. vintul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor os
cila între 15 șl 17 grade, iar cele maxi
me Intre 27 șl 30 de grade.

microhidrocentrale
microhidrocentrala Bran II, eu o 
putere de 1 500 kW, și o alta cu o 
putere de 500 kW. Stadiile de exe
cuție ale acestor două microhidro
centrale oferă certitudinea că ele 
vor putea fi date în exploatare la 
termenele stabilite. în județul Bra
șov se mai află în execuție microhi- 
drooentralele Tărlung III (1 200 kW), 
Tohan I, Tohan II. (Nicolae Mo
canii).

La București au început, marți, 
lucrările celei de-a Vil-a Conferințe 
a Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din țările balcanice. 
Participă președinții societăților din 
Republica Populară Bulgaria. Repu
blica Elenă, Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia. Republica 
Turcia, Republica Socialistă Româ
nia, observatori din Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La actuala ediție a conferinței iau 
parte, ca invitați, Ahmad Abu Gourâ, 
președintele Comisiei Permanente a 
Crucii Roșii Internaționale. Enrique

★
Marți, tovarășa Aneta Spornic, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe participantii la lucrările 
celei de-a VH-a Conferințe a Socie
tăților de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din țările balcanice.

Au fost subliniate relațiile de co
laborare statornicite între țările bal
canice. bazate pe stimă si respect 
reciproc, conlucrare si bună vecină
tate în această zonă. -

Exprimind aprecierea deosebită 
fată de inițiativa României de a re

Cronica zilei
Tovarășul Dimitrie Ancuța. vice

prim-ministru al guvernului, s-a in- 
tîlnit. marți, cu Pedro de Castro Van 
Dunem. viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Populare Angola, 
aflat într-o vizită in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie si colabo
rare statornicite între țările și po
poarele noastre, raporturi care cu
nosc o continuă dezvoltare. în spiri
tul înțelegerilor convenite cu prile
jul întîlnirilor la nivel înalt româno- 
angoleze.

Au fost examinate unele aspecte 
ale relațiilor economice româno- 
angoleze. modalități și căi concrete 
pentru extinderea și diversificarea 
lor în viitor.

La întrevedere a luat parte 
Gheorglje Cazan, ministru secretar

UNIVERSIADA ’87
NATAȚIE: înotătoarele noastre 

au cucerit, în total, 7 medalii de aur, 
2 de argint și 2 de bronz

ZAGREB 14 (Agerpres). — Con
cursul de natatie din cadrul celei 
de-a 14-a ediții a Universiadei de 
vară de la Zagreb s-a încheiat cu 
un bogat și prestigios bilanț pentru 
înotătoarele din delegația sportivă 
studențească a României, care au 
cucerit în total 11 medalii — 7 de 
aur, 2 de argint și 2 de bronz.

Performera numărul 1 a echipei 
noastre, precum și â întregii Uni
versiade, cum este recunoscută aici 
de specialiști și de spectatori, a fost 
inepuizabila Noemi Lung, care a 
urcat pe podiumul de premiere In 
toate ceie 7 probe unde a participat, 
obținînd 5 medalii de aur și două de 
bronz — reușită unică în istoria ma
rii competiții polisportive univer
sitare. Demonstrînd o tehnică ire
proșabilă și o condiție fizică de ex

ATLETISM: Liliana Năstase - campioană 
mondială universitară la heptatlon

în ziua a doua a concursului de 
atletism, proba de heptatlon a prile
juit un strălucit succes al sportivei 
românce Liliana Năstase, care —• 
excelînd in cursele de alergări și să
rituri, cu rezultate notabile la arun
cări — a dominat întrecerea celor 
mai complete atlete, detașîndu-se de 
restul concurentelor cu un rezultat 
de 6 364 puncte. Liliana Năstase a 
intrat In posesia medaliei de aur, 
fiind urmată în clasament de sovie
tica Elena Davidova (U.R.S.S.) —
6 272 puncte și Suzana Lajbnerova 
(Cehoslovacia) — 6 224 puncte.

Medalie de argint a obținut Nico- 
leta Căruțașu, situată pe lbcul al 
doilea in proba de 400 m garduri, 
cu timpul de 55”35/100. Medalia da 
aur a revenit în această probă cam
pioanei olimpice Nawal el Mouta- 
wakil (Maroc), înregistrată în 
55”21/100. Pe locul trei s-a clasat So
fia Hunter (S.U.A.) — 55”45/100.

Alți atleți români, care au concu
rat în calificări, și-au asigurat pre
zența în finalele probelor respective. 
Astfel, la aruncarea suliței. Nicu 
Roată a realizat din prima încercare 
baremul, cu 72,04 m, iar Paula Ivan 
și Mitica Junghiatu s-au situat pe 
primul loc în seriile cursei de 3 000 
m cu timpurile de 4T0”701100 și, res
pectiv. 4’21”68/100.

Rezultate înregistrate în alte dis
cipline sportive : fotbal (turneul 
pentru locurile 9—16) : Iugoslavia — 
R.F. Germania 4—3 (1—2) ; Marea 
Brltanie — Argentina 1—0 (0—0) ; 
Algeria — Nigeria 5—0 (3—0) ; Fran
ța — Brazilia 3—2 (1—1) ; baschet 

de la Mata Gorostizaga. președintele 
Ligii Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie, reprezentanți ai Co
mitetului International al Crucii 
Roșii.

Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate aspecte privind aportul So
cietăților de Cruce Roșie si Semilună 
Roșie din țările balcanice la promo
varea înțelegerii șl colaborării între 
popoare, la crearea unui climat de 
bună vecinătate și pace în Balcani, 
preocupările societăților respective 
pe linia educării populației și, mai 
ales, a tinerei generații în acest 
spirit.

★
duce cheltuielile militare cu 5 la sută, 
ratificată prin Referendumul din 
noiembrie 1986. președintele Ligii 
Societăților de Cruce Roșie si Semi
lună Roșie a adresat cuvinte de 
profund respect și admirație pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma-, 
nia, pentru politica sa de pace, 
destindere. înțelegere și conlucrare 
intre toate statele lumii.

(Agerpres)

de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

★
_ Cu ocazia Zilei naționale a Fran
ței, ambasadorul acestei țări la 
București. Jean-Marie le Breton, a 
oferit marți o recepție.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Dimitrie Ancuta, vice
prim-ministru, președintele părții 
române în Comisia mixtă intergu- 
vernamentală de cooperare economi
că, industrială și tehnico-știintifică, 
miniștri și reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră. 

(Agerpres) 

cepție, Noemi Lung și-a adjudecat 
succesiv probele de 200 m mixt, 
400 m liber. 400 m mixt. 200 m liber 
și 800 m liber și s-a clasat pe locul 
3 la 200 m fluture și pe același loc 
cu echipa de ștafetă 4 X 200 m liber. 
Excelent s-a comportat, de aseme
nea, Anca Pătrășcoiu, dublă cam
pioană mondială universitară în pro
bele de 100 m și 200 m spate, me
daliată cu argint la 200 m fluture 
și 400 m mixt, precum și cu bronz 
la 4 X 200 m liber.

Din ultima zi a competiției, în 
proba feminină de ștafetă 4X200 m 
liber, echipa României (Noemi Lung, 
Eniko' Palencsar, Timeea Toth, Anca 
Pătrășcoiu) a obținut medalia de 
bronz, ‘ ciasîndu-se pe locul 3. prece
dată de formațiile S.U.A. și Olandei.

(grupe semifinale) — masculin : 
Iugoslavia — R.P. Chineză 121—92 
(65—46) ; Cuba — Bulgaria 81—75 
(30—26) ; Canada — Cehoslovacia 
92—85 (55—46) ; Brazilia — Spania
87—78 (44—27) ; feminin : U.R.S.S. — 
Canada 74—58 (38-31) ; Iugoslavia— 
S.U.A. 93—89 (după prelungiri) ; 
volei masculin : U.R.S.S. — Suedia 
3—0 ; Iugoslavia — Coreea de Sud 
3—0 ; R.P. Chineză — R.P.D. Co
reeană 3—0 ; Italia — Japonia 3—0 ; 
feminin : U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—0 ; R.D. Germană — Japonia 3—0; 
Bulgaria — Canada 3—0 ; R.P. Chi
neză — S.U.A. 3—0.

Pinâ în prezent, sportivii din de
legația studențească a României la 
Jocurile Mondiale Universitare de la 
Zagreb au cucerit 31 de medalii, din
tre care 13 de aur. 10 de argint și 8 
de bronz.

SIBIU : In cinstea Împlinirii a 
22 de ani de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, în județ se 
desfășoară; numeroase manifestări 
si acțiuni politioo-ideologice și cul
tural-educative. Printre manifestă
rile care au avut loc zilele acestea 
se numără dezbaterile și expune
rile „Permanența dialogului cu po
porul — realitate definitorie a 
-Epocii Nicolae Ceaușescu»". „Co
ordonate ale politicii externe a 
României", „Nicolae Ceaușescu — 
o viață închinată partidului, po
porului, patriei, progresului, bu
năstării și păcii". Aceste acțiuni au 
fost găzduite de întreprinderile si-

©omeni,^afite, semnificații

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

O carte care se scrie continuu...
Ceea ce subliniază fiecare chinez 

cu care porți o convorbire despre 
dimensiunile contemporane ale pro
cesului construirii socialismului în 
țara sa este faptul că Republica 
Populară Chineză are probleme 
specifice, condiții specifice, pro
bleme pe care intelege să le re
zolve pe căi și cu metode proprii. 
Aplicînd în mod creator adevăru
rile generale ale socialismului ști
ințific la realitățile concrete din 
patria lor, comuniștii chinezi își 
aduc o contribuție proprie la teo
ria și practica construcției socialis
te, demonstrînd. și ei. că nu există 
adevăruri imuabile, că. așa cum 
foarte plastic și foarte corect s-a 
spus, „manualul construirii socia
lismului nu este o carte scrisă o 
dată pentru totdeauna, ci el se 
scrie în continuare, fiecare tară 
socialistă elaborînd noi și noi ca
pitole. fiecare din acestea prețios, 
fiindcă reprezintă sinteza gîndirii 
și acțiunii unui partid, a unui în
treg popor."

Ca să înțelegi China zilelor noas
tre cu prilejul unei călătorii de 
documentare, ca să nu judeci pri
pit o fațetă sau alta a realității, 
ca să pătrunzi mecanismele intime 
ale prefacerilor ce guvernează tara 
cu un miliard de locuitori, trebuie 
să Încerci să părăsești, măcar în- 
tr-o mică parte, optica și măsurile 
europene..Te ajută înseși' gazdele 
— pentru care sinceritatea este 
semnul prețuirii reale pe care o 
acordă oaspeților. Iată un exemplu: 
un demnitar dintr-o provincie ne 
spune că norma locativă republi
cană. care este de 6 mp/persoană 
(mică), nu poate fi încă satisfăcu
tă, că mai există situații cînd trei 
generații locuiesc într-o singură în
căpere. Te descumpănește o clină. 
Cînd însă știi că acum patru de
cenii nu citeva zeci sau sute de 
mii, ci zeci de milioane de oameni 
nu aveau un acoperiș deasupra ca
pului și vezi cu ochii tăi. de la 
Beijing pînă la ultimul cătun pe 
care îl străbați pe undeva pe la 
tropice, uriașul șantier de con
strucții de locuințe care este China 
contemporană, privești altfel lucru
rile, le înțelegi și admiri voința și 
forța unui popor devenit liber și 
stăpin la el în tară.

Un alt exemplu : Ni s-a spus, 
în multe rîndupi, că introducerea 
acordului global a revigorat agri
cultura chineză, că ..s-a rezolvat 
problema hranei și îmbrăcămintei 
pentru țărănime". Dacă privești cu 
ochi europeni, e puțin. Doar atît ? 
S-a rezolvat problema hranei și a 
îmbrăcămintei ? Da. dar. primo : 
e vorba de 800 de milioane de ță
rani ; secundo : afli că in Yunnan, 
de pildă, nu în China începutului 
de veac, ci acum un deceniu, „s-a 
mai murit de foame, la propriu". 
Era pe vremea ..marelui cazan" din 
care ..luau cu toții. într-o egalita
te" (ca să citez un clasic român) 
cite un pumn de orez. Ei bine, iată 
că nu ajungea pentru toți... îmbră

CARNET CULTURAL
biene ..Independența" și „Mecanica", 
precum și de casele de cultură și 
cluburile muncitorești din munici
piul Mediaș, din orașele Cisnădie, 
Agnita și Dumbrăveni. (Ion Onuc 
Nemeș).

BOTOȘANI : în județul Botoșani 
se desfășoară cea de-a treia ediție a 
colocviilor de artă plastică ale Bo
toșanilor, complexă manifestare 

cămintea : în districtul Dali vizi
tăm un sat al populației I (șase 
milioane și jumătate de oameni), 
în care sîntem nu numai primii 
români văzuți acolo, asta ni s-a 
mai întîmplat și în alte părți, ci 
primii europeni. Un sat frumos, 
cu multe case noi. cu copil frumoși 
(trăgînd cu ochiul pe terestra unei 
clase am văzut scris pe tablă 
„Good morning !“, „Good eve
ning !“), îmbrăcați. ca și* părinții 
lor, mai mult decît bine. Ce ne 
spune Zhou Chen. tînărul secretar 
al comitetului de partid ? Stupe
fiant : In copilăria lui. multi oa
meni nu aveau alt veșmînt decît 
frunze din pădure. Credem că s-a 
tradus greșit si insistăm. Nu. s-a 
tradus corect : frunze cusute cu 
un ac de lemn. Deci, abia cînd afli 
aceste realități înțelegi ce înseam
nă în China rezolvarea problemei

însemnări
din R. P. Chineză

hranei și îmbrăcămintei pentru ță
rănime.

Exemplele, firește, s-ar putea în
mulți. Ceea ce trebuie reținut sînt 
cele două realități ce ti se relevă 
la fiecare pas în continentul chi
nez : efortul fantastic al unul mi
liard de oameni de a depăși, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, vicisitudinile Istoriei. îna
poierea seculară (aici, construcția 
socialistă a început nu pe ruinele 
orînduirli burgheze, ci pe acelea 
ale orînduirii feudale) și voința de 
a parcurge acest drum în confor
mitate cu gîndirea proprie. cu 
aplicarea creatoare a adevărurilor 
generale ale socialismului științific 
la condițiile concrete ale tării.

...Există, în cronica fiecărui 
popor constructor al socialismului, 
momente cruciale, zile istorice. Așa 
cum noi, românii, ne referim la 
Congresul al IX-lea, chinezii in
vocă plenara a IlI-a a celui de-al 
XI-lea. Comitet Central, plenară 
care a avut loc la sfirșitul anului 
1978. Se incheiaseră „cei zece ani 
de coșmar pe care i-a trăit na
țiunea chineză", anii așa-zisei re
voluții culturale. China avea ne
voie de aer proaspăt, era amenin
țată cu sufocarea. Intr-o provincie 
astăzi prosperă, în Sichuan, creș
terea valorii producției agricole fu
sese de 2 fîni pe locuitor (mai pu
țin decît valoarea unei cutii de 
chibrituri). Producția industrială 
stagna. învățămintul, știința și 
cultura regresaseră „pină spre 
zero absolute. Cu luciditate comu
nistă, plenara a conturat tabloul 
real al stării națiunii și a indicat 
căile pentru revenirea la normal.

A fost — și este — un drum 
greu. Un drum cu multe obsta
cle. cu multe necunoscute — și 
teoretice și practice. Așa cum spu

culturală, înscrisă în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Inaugurarea colocviilor a pri
lejuit vernisajul expoziției picto
rului Viorel Mărginean, iar la ga
leriile de artă „Ștefan Luchian" 
s-a deschis expoziția de pictură 
„De la Luchian Ia Ciucurencu". în 
jprogramul colocviilor, care se vor 
desfășura pînă la 15 octombrie, 
figurează și două acțiuni de am

nea un coleg de la „Renminrlbao" : 
„Vrem să trecem rîul pe malul 
opus. Nu știm unde este, sub apă. 
fiecare piatră, pipăim cu piciorul 
și, cînd locul este sigur, mai facem 
un pas. Mai dăm și un pas înapoi. 
Important este să ajungem pe ma
lul celălalt". Este greu de găsit 
o altă alegorie pentru a defini 
efortul antidogmatic al comuniști
lor chinezi, voința lor de înaintare, 
debarasarea de prejudecăți. Rezul
tatul ? O probează cifrele care dau 
seama despre realizările cincina
lului încheiat (1981—1985) : plecind 
de la o creștere cu 4.6 la sută 
față de anul precedent. în 1981, pro
dusul social a crescut an de an. 
ajungînd in 1985 (fată de 1984) să 
sporească cu 16,2 la sută : volumul 
energiei consumate pentru 10 000 
yuani venit național a scăzut de 
la 16,3 tone combustibil conventio
nal la 12,7 t.c.c. ; în cinci ani. China 
a trecut de pe locul 28 pe locul 16 
în ierarhia mondială a comerțului 
exterior, dublind aproape operațiile 
de import-export ; proporția In
vestițiilor în obiective social-cul- 
turale a trecut de la 18,6 la sută 
(in perioada 1953—1975) la 43,4 la 
sută.

„.Dar prea multe cifre obosesc 
— deși, acordînd cîteva secunde de 
meditație fiecăreia dintre ele. aflăm 
mai multe decît pot spune chiar 
și cele mai meșteșugite fraze. Este 
evident, chiar din putinele date de 
mai sus. că economia chineză a 
pornit pe un drum pe care talen
tele și energia poporului de peste 
un miliard de oameni își găsesc 
deplin teren de afirmare.

...Dar — e puțin „în stil chine
zesc" această afirmație — ceea ce 
fac și mai evidente succesele eco
nomiei chineze sint... insuccesele 
sale. Cu sinceritatea despre care am 
amintit, chjnezil nu pregetă să vor
bească despre ele. Un ritm 
prea înalt de dezvoltare s-a 
vădit a fi dezavantajos pen
tru economia chineză, care, așa 
cum s-a relevat recent, s-a depăr
tat prea mult de baza sa energe
tică și de materii prime ; au apă
rut perturbări în domeniile pro
ducției, ofertei și schimburilor ; 
deficitul înregistrat în comerțul ex
terior încă din 1984 a continuat să 
crească in 1985 și în 1986. Măsurile 
luate — printre care : stabilizarea 
indicelui de dezvoltare a industriei 
la acela din anul precedent, creș
terea disponibilităților de export, 
stimularea. în continuare, a crește
rii producției agricole, reorientările 
preconizate în politica de investiții 
și altele — vor conduce la corec
tarea disparitătilor apărute, la con
solidarea economiei naționale.

...Așa cum spunea colegul de la 
„Renminribao". se trece de pe un 
mal pe celălalt. Se pipăie cu picio
rul fiecare piatră și se merge 
înainte. Important este să se 
ajungă. Și se ajunge !

Georqe Radu CHIROVIC1

ploare : tabăra de creație în pictu
ră de la Agafton-Botoșani si tabăra 
de creație in sticlă și porțelan de 
la Dorohol. (Eugen Hrușcă).

ALBA : Casa de cultură din ora
șul Sebeș găzduiește in această pe
rioadă o expoziție de pictură a ar
tiștilor amatori localnici și din așe
zările învecinate. Expoziția cu
prinde tablouri care înfățișează 
frumusețile naturale ale văii Sebe
șului. profundele prefaceri înnoi
toare petrecute în ultimii ani prin 
amenajarea hidroenergetică a rîu- 
lui Sebeș. (Ștefan Dinică).
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CALCULATOR VULNERABIL 

LA VIROZE ? Calculatorul viitorului va 
fl foarte probabil un calculator capabil de 
reacții autonome, neprogramate de către 
om. El va fi alcătuit din molecule biolo
gice Înglobate într-o construcție de sisteme 
electronice. Dezvoltarea Electronicii mole
culare va impune revizuirea și reformula- 
rea radicală a teoriilor și tehnicilor infor
maticii. O serie de specialiști consideră 
însă că va fi nevoie de peste 30 de ani 
pentru realizarea unor calculatoare mole
culare perfecționate.

Totuși, este posibil ca dezvoltarea elec
tronicii moleculare să fie stimulată. într-o 
oarecare măsură, de realizări mai modeste, 
cum ar fi producerea unor senzori utiliza
bili în medicină. Ei ar putea fi încorporați 
unor micropompe (folosite deja in medici
nă) șt apoi s-ar implanta sub epidermă. 
Atunci cînd o anumită substanță din singe 
sau din plasmă atinge un nivel anormal, 
prea scăzut sau prea ridicat, micropompa 
s-ar pune automat in funcțiune. S-ar evita

astfel administrarea continuă a medica
mentelor. practicată. în prezent, în cazul 
micropompelor cu insulină care injectează 
hormonul, netinînd seama de nevoile varia
bile ale organismului.

Aplicațiile electronicii în domeniul „or
ganic" se diversifică și evoluează. Acest 
fenomen fusese prevăzut de specialiști, dar 
și de autorii de science-fiction, a căror 
imaginație crease, încă de acum vreo 30 
de ani. niște personaje, într-un fel umane, 
dar dotate cu un sistem care le permitea 
să se adapteze unor condiții de mediu 
foarte diferite de ale noastre. „Fără îndo
ială că. in viitor, va trebui să ne temem 
că noile noastre calculatoare vor fi vulne
rabile la infecții sau la epidemiile de gri
pă", notează revista „Science et Vie".

• IDENTITATEA NUCLEULUI 
TERESTRU. Prin studierea diferenței 
dintre vitezele de propagare a undelor seis
mice prin nucleul terestru, s-a ajuns la 
concluzia că acesta este alcătuit din două 
părți, respectiv dintr-un nucleu intern

(miezul) solid, cu raza de circa 1 220 km, și 
un nucleu extern lichid, cu raza de circa 

.3 485 km. animat de mișcări de convecție. 
Cele mai recente studii arată că lichidul 
din nucleul extern este compus din fier 
topit, la care se adaugă unele elemente 
ușoare, asupra cărora oamenii de știință nu 
au reușit să se pună de acord. în orice caz, 
cele mai probabile elemente ușoare par a 
fi siliciul, sulful și oxigenul. în schimb, 
părerile erau, pină nu de mult, 
în ceea ce privește compoziția 
solid, care ar fi compus din 
pură.

Această 'Certitudine a fost 
nată de concluziile studiului 
doi geofizicieni americani. El 
model matematic ai densității nucleului te
restru. bazat pe date referitoare la fierul 
și pirita (sulfură naturală de fier) supuse 
la presiuni foarte inalte. Din lucrările ex
perimentale rezultă că nucleul solid nu 
este chiar atît de pur precum se considera 
și că ar putea conține și el elemente ușoa
re, ca sulful șl oxigenul. Iată deci o nouă

fier
unanime 

nucleului 
în stare

zdrunci-însă 
întreprins de 
au utilizat un

■ ipoteză, care va trebui luată în conside
rație de specialiștii geofizicieni.

• BRAȚ DE 125 METRI. La Cen- 
trala industrială „Uralmaș" din Sverdlovsk 
se construiește. în prezent, excavatorul pă- 
șitor unic „S.E. 100-125". Prima cifră cu
prinsă în numele noului echipament-gigant 
reprezintă volumul în metri cubi al cupei 
sale, iar a doua cifră — lungimea in metri 
a brațului. Specialiștii sovietici consideră 
că acest colos va depăși la multi parametri 
performantele celor mai reușite modele 
realizate pe plan mondial.

Excavatoarele pășitoare efectuează lu
crări de descopertare la zăcămintele de mi
nereuri utile, unde extracția se face după 
metoda la zi. Ele dislocă sterilul, permi
tted excavatoarelor cu rotor accesul către 
minereu sau cărbune. Deschiderea uriașă 
a brațului, volumul cupei. în care intră cu 
ușurință un camion sau un buldozer obiș
nuit. îngăduie acestor giganti să deplaseze, 
la o singură trecere, un întreg vagon de

steril, Ia o mare distanță. De lungimea 
brațului depinde adincimea maximă pînă 
la care „mușcă" excavatorul din sol. La 
cele mai puternice excavatoare existente, 
acest indice este de 43 metri. în schimb, 
noua mașină poate să-și croiască 
spre cărbunele aflat pînă la 56 de 
adîncime. în consecință, 
lucrărilor sporește cu 25 la 
rul este prevăzut cu două 
condiționat. Un calculator 
regimul optim de tăiere a ____  . _ . _ .
mînt. Efortul fizic depus de operator pen
tru comanda excavatorului nu va fi mai 
mare decît cel ■ presupus de conducerea 
unui autoturism.

• SPIRALE PENTRU ROBOȚI. 
Nu întimplător. șnurul receptorului telefo
nic și al altor aparate electrice se reali
zează in mod obișnuit în formă de spirală. 
EI nu se încurcă, se întinde și prezintă o 
rezistență sporită la răsucire. în tehnică, 
se aplică pe scară tot mai largă transmite
rea datelor și a semnalelor, cu ajutorul

drum 
metri 

productivitatea 
sută. Excavato- 

cabine cu aer 
electronic alege 
stratului de pă-

luminii, prin cabluri din fibre de sticlă. 
Pentru cazurile in care sursa sau recepto
rul semnalelor trebuie să se deplaseze, 
două firme japoneze au realizat un nou 
tip de cablu asemănător șnurului de tele
fon și prezentind aceleași avantaje. Chiar 
și după o sută de mii de răsuciri 
acestei spirale, pierderile de lumină 
infime, iar proprietățile mecanice 
cablului rămîn neschimbate. O primă __
lizare a acestui tip de cablu 1 în construc
ția roboților industriali.

• VITRINE STRATIFICATE. în
Franța se bucură de o căutare 
panourile transparente tip 
material 
strucții, 
bricarea 
zi stă la 
totuși, se sparge, nu formează cioburi. Da
torită excelentelor sale proprietăți fonoizo- 
latoare, el este folosit mai ales în con
strucții, pentru realizarea de plafoane 
transparente, de vitrine etc.

ale 
sînt 
ale 

uti-

crescîndă 
„sandviș" din 

plastic stratificat, folosite în con- 
în industria de automobile, la fa
de mobilier etc. Noul material re- 
șocuri mecanice, iar atunci cînd.

*
**

*
î
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Rezolvarea problemelor fundamentale ale economiei mondiale 
necesită acțiunea convergentă a tuturor statelor 

Intervenția delegației române 
la sesiunea U.N.C.T.A.D.

GENEVA 14 (Agerpres). — in ca
drul dezbaterilor generale ale celei 
de-a Vil-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare a luat cuvintul șeful de
legației române, Ilie Văduva, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. în in
tervenția sa, ministrul român a spus 
că importanța pe care România o 
acordă activității U.N.C.T.A.D. este 
oglindită în modul cel mai convin
gător în mesajul pe care președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, l-a 
adresat prezentei sesiuni și în care 
este sintetizată concepția țării noas
tre cu privire ia problemele funda
mentale ale economiei mondiale și 
Ia căile de acțiune pentru soluțio
narea lor.

Vorbitorul a evidențiat, în conti
nuare, dificultățile cu care se con
fruntă țările in curs de .dezvoltare, 
în condițiile în care fenomenele de 
criză din economia mondială persis
tă și chiar se agravează ; el a men
ționat, intre acestea, accentuarea 
tendințelor protecționiste, scăderea 
prețurilor la produsele de bază, de
teriorarea raporturilor de schimb, 
stagnarea și diminuarea fluxurilor 
financiare spre țările în curs de 
dezvoltare, ratele ridicate ale dobîn- 
zilor, instabilitatea cursurilor valu
tare, creșterea alarmantă a datorii
lor externe.

Lichidarea acestor fenomene — a 
spus el — reclamă deopotrivă inten
sificarea eforturilor proprii ale țări
lor în curs de dezvoltare, dar și a 
cooperării și asistenței internaționa
le, bazate pe deplina egalitate și 
echitate, pe respectarea suveranită
ții și independenței statelor. Dialo
gul internațional multilateral vizînd 
soluționarea problemelor cu care se 
confruntă economia mondială se 
află, din păcate, în impas de mai 
mulți ani. Recomandări importante 
adoptate în cadrul O.N.U. nu .sînt 
traduse în viață sau sînt aplicate 
doar parțial. în același timp, o serie

de state dezvoltate tind să evite ca
drul , universal oferit de Națiunile 
Unite, inclusiv de U.N.C.T.A.D., 
pentru examinarea și rezolvarea 
problemelor economice internaționa
le, recurgînd la foruri mai restrin- 
se ; aceasta poate afecta caracterul 
echitabil și durabil al soluțiilor gă
site — a spus vorbitorul. Tara noas
tră — a adăugat el — consideră ne
cesară crearea unei comisii speciale 
de lucru în cadrul U.N.C.T.A.D., 
care — pe baza sugestiilor făcute în 
cursul sesiunii — să pregătească 
propuneri concrete vizînd soluțio
narea problemelor economice de in
teres general.

Referindu-se ia problema datorii
lor externe, care — prin dimensiu
nile și consecințele sale — este una 
dintre cele mai grave, ministrul 
român a afirmat dă ea reclamă mă
suri ferme pentru găsirea unei so
luții globale, deopotrivă politică și 
economică, cu participarea tuturor 
statelor, a F.M.I. și B.I.R.D., a altor 
instituții financiare internaționale, 
precum și a marilor bănci. Această 
soluție ar impune criterii și prin
cipii ținînd cont de nivelul de dez
voltare a țărilor debitoare, de posi
bilitățile de rambursare și de efor
turile pe care țările în curs de dez
voltare trebuie să le facă pentru 
a-și asigura progresul economic și 
social. Vorbitorul a evidențiat, tot
odată, rolul important pe care l-ar 
avea procesul de dezarmare prin 
reducerea cheltuielilor militare și 
alocarea unei părți astfel economi
site ca asistentă financiară în fa
voarea acestor țări.

în încheiere, reprezentantul tării 
noastre a insistat asupra neoesității 
restructurării sistemului monetar și 
financiar, țSentru liberalizarea co
merțului internațional și ameliora
rea sistemului comercial mondial, 
renunțîndu-se la practica condam
nabilă a adoptării de restricții și 
sancțiuni comercial-economice din 
motive politice.

Șomajul continuă să crească in statele 
industrializate occidentale

NAȚIUNILE UNITE • 14 (Ager
pres). — în raportul dat publicității 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite in legătură cu situația 
economiei mondiale în 1986 și per
spectivele pe 1987, se arată, între 
altele, că în statele industrializate 
occidentale șomajul continuă să fie 
o problemă majoră. După cum men
ționează Centrul de informații al 
O.N.U., documentul atrage , atenția 
asupra faptului că de la 3 la sută, 
cît se înregistra în anii ’70. rata șo
majului, pe ansamblul acestor state, 
a crescut în 1984 la 8 la sută, nivel 
care se menține. Pentru 1987 se es
timează că numărul persoanelor 
aflate in imposibilitatea de a-și găsi 
un loc de muncă se va ridica. în ță
rile industrializate occidentale, la 
circa 30 milioane, dintre care 17 mi
lioane în Europa de Vest, unde rata 
șomajului, pentru al patrulea an 
consecutiv, va continua să depă
șească 11 la sută.

Un element agravant îl constituie 
răspîndinea șomajului în rîndurile 
tineretului. în numeroase state vest-

europene, nivelul șomajului juvenil 
se ridică la peste 20 la sută. De ase
menea, a crescut considerabil du
rata perioadei de șomaj. în legătură 
cu aceasta se menționează că peste 
40 la sută din șomerii țărilor res
pective se află fără un loc de mun
că de 12 luni sau mai mult. Efectele 
combinate ale sporirii numărului 
șomerilor și ale majorării duratei 
șomajului, in special in Europa oc
cidentală, determină grave dezechi
libre economice și sociale — se 
erată în document. O mare parte a 
tinerei generații din statele indus
trializate occidentale trăiește astăzi 
cu teama că nu-și va putea găsi un 
loc de muncă.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe ai țărilor Pieței 
comune, care au analizat, la Bru
xelles, situația economică din statele 
membre, și-au exprimat preocupa
rea față d-e încetinirea ritmului de 
creștere a economiilor respective, 
fără a lua însă măsuri concrete de 
corectare a situației, notează agen
ția A.N.S.A.

Convorbiri româno-bulgare pe linie de tineret
SOFIA 14 (Agerpres). — Tovară

șul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., care întreprin
de în aceste zile o vizită in Repu
blica Populară Bulgaria, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist (U.T.C.D.) din această țară, 
a avut o întrevedere cu tovarășul 
Milko Bal ev. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar.

Cu aoest prilej, au fost evi
dențiate bunele raporturi de prie
tenie 
voltă 
neret, 
le și 
varășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist

Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

S-a subliniat faptul că această co
laborare. pe multiple planuri, dintre 
tineretul român si tineretul bulgar, 
dintre U.T.C. și U.T.C.D. constituie 
o contribuție specifică Ia â— . ... 
și adincirea legăturilor tradiționale 
dintre cele două țări și

La 
rășul 
tării

dezvoltarea
popoare, 
parte, tova-întrevedere a luat _____ ..

Vasile Pungan. ambasadorul 
noastre la Sofia.

★
cadrul întîlnirii delegație!

Obiectivul dezarmării: un loc prioritar pe agenda

viitoarei sesiuni a O.N.U

și colaborare care se dez- 
continuu pe linie de ti- 
avînd la bază convorbiri- 

înțelegerile convenite între to-

în . _____ _ . ...
U.T.C.. condusă de tovarășul Nicu 
Ceausescu. cu tovarășul Andrei 
Bundjulov. prim-secretar al C.C. al. 
U.T.C.D.. cu membri ai secretaria
tului organizației, s-a realizat un 
amplu schimb de informații și ex
periență privind preocupările actua
le ale tinerei generații din Româ
nia si Bulgaria în direcția partici
pării sale active la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țărilor respective.

LONDRA 14 (Agerpres). — La 
Londra au avut Ioc convorbiri între 
regele Iordaniei, Hussein, și primul 
rhinistru britanic, Margaret Thatcher. 
După cum menționează agențiile de 
presă, au fost abordate, cu priorita
te. probleme privind ultimele evo
luții din Orientul Mijlociu, războiul 
dintre Iran și Irak, precum și situa
ția din Liban.

Cele două părți au' subliniat ne
cesitatea explorării tuturor posibi
lităților în vederea asigurării condi
țiilor pentru organizarea unei con
ferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

✓

Ședința Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 14 (Agerpres). — Ta Pra- 

ga a avut Ioc ședința Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a 
analizat activitatea economică în pri
ma jumătate a anului în curs, reia-, 
tează agenția C.T.K. în cadrul șe
dinței s-a relevat că producția in
dustrială a crescut cu 2,7 la sută, de
pășind prevederile planului. Totoda
tă, s-a subliniat că acțiunea genera
lă de intensificare a activității eco

nomiei naționale nu corespunde încă 
prevederilor Congresului al XVII-lea 
al partidului.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a aprobat proiectul planului 
de stat pe anul viitor, avind ca scop 
principal accelerarea procesului de 
dezvoltare a economiei naționale și 
înlăturarea lipsurilor care mai exis
tă in îndeplinirea prevederilor celui 
de-al optulea plan cincinal.

VIENA 14 (Agerpres). — Austria 
se pronunță pentru convocarea unei 
conferințe internaționale asupra 
Orientului Mijlociu cu participare^ 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. reprezentantul legitim al 
poporului palestinian, a indicat vice
cancelarul si ministrul austriac de 
externe Alois Mook. într-o declara
ție prilejuită de vizita la Viena a 
ministrului egiptean de externe, 
Ahmed Esmat el Meguid, el a subli
niat că recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian tre
buie să constituie o problemă obli
gatorie a oricăror tratative privind 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictului din regiune.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost, dată publici
tății ordinea de zi provizorie a celei 
de-a 42-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., ale cărei lucrări 
urmează să înceapă la 15 septembrie.

Agenda dezbaterilor cuprinde 143 
de puncte, dintre care se detașează, 
cu prioritate, probleme privind ne
cesitatea de a se acționa efibient 
pentru preintimpinarea unui război 
nuclear, trecerea la dezarmare și 
utilizarea fondurilor eliberate astfel 
în sprijinul dezvoltării popoarelor, 
oprirea imediată a oricăror expe
riențe cu arme atomice, prevenirea 
militarizării spațiului extraatmosfe- 
ric, interzicerea proiectării, experi
mentării și producerii de noi tipuri 
de arme și sisteme de arme de 
distrugere in masă.

în același timp, o atenție deosebită 
urmează să fie acordată soluționării

negociate a conflictelor regionale, în 
contextul examinării situației din 
Orientul Mijlociu, sudul Africii. 
America Centrală, precum șl din alic 
regiuni ale lumii.

Din grupul de probleme referitoa
re la întărirea legalității șl dreptului 
Internațional se detașează cele pri
vind creșterea eficienței principiului 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu folosirea ei în raporturile 
Interstatale, elaborarea unei Conven
ții internaționale asupra interzicerii 
utilizării, finanțării și instruirii de 
mercenari, a unui cod de conduită 
pentru companiile transnaționale.

Pc agenda provizorie a dezbateri
lor viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. figurează, de aseme
nea, probleme majore ale situației 
economiei mondiale, aspecte privind ■ 
necesitatea respectării 
dezvoltare al tuturor

dreptului la 
popoarelor.

Lucrările Consiliului ministerial al Pieței
luări de poziții privind problemele dezarmării și

comune
securității

După ciocnirea a două transportoare de rachete 
nucleare americane 

îngrijorare în rîndul opiniei publice 
vest-germane

(Agerpres). — îngrljora- 
publice vest-germane în 
avariile care au avut loc 
timp la transportarea

BONN 14 
rea opiniei 
legătură cu 
în ultimul 
unor rachete nucleare americane am
plasate la bazele militare din R.F.G. 
a fost pusă în evidentă în cadrul 
unei conferințe a militanților pentru 
pace, Care a 
Reuniunea a 
accidentului 
mîna trecută 
rioană de la 
ciocnirea a 
rachete nucleare americane.

accident. au subliniat participanții la 
conferință, constituie un avertisment 
asupra pericolului pe care îl pre
zintă prezența rachetelor nucleare in 
R.F. Germania. Ei au cerut guvernu- 

' lui vest-german să pună capăt mane
vrelor militare pe teritoriul tării cu 
folosirea rachetelor „Pershing-II".

BEIRUT 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amin Gemayei, 
l-a primit 
general al 
Orientului 
ding, aflat 
încheierea 
tului libanez, 
ziariștilor că în cadrul discuțiilor au 
fost examinate probleme privind 
extinderea mandatului Forței Interi
mare O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.), 
care expiră lg 31 iulie.

Forța O.N.U. este compusă din 
5 700 de oameni. Ea a fost instalată 
în sudul Libanului după invadarea 
de către Israel a acestei regiuni in 
1978. La U.N.I.F.I.L. participă cu 
trupe Canada, Fiji, Franța, Iran, Ir
landa, Nepal, Nigeria, Norvegia și 
Senegal.

pe adjunctul secretarului 
O.N.U. pentru prnbleme’e 
Mijlociu, Marraok Goul- 
în turneu în regiune. La 
întrevederii cu șeful sta- 

Goulding a declarat

COPENHAGA 14 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au încheiat lucrările 
Consiliului ministerial al Pieței 
mune care a examinat aspecte 
relațiilor Est-Vest. probleme ale 
zarmării și securității, situația 
diferite regiuni ale lumii, 

în declarația adoptată 
niază 
rabile 
acord 
rază 
tactice din Europa 
agențiile ANSA și TANIUG. Cele 12 
state membre s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru eliminarea com
pletă a armelor chimice si realizarea 
unui echilibru convențional stabil 
pe continent. în legătură cu lucrările 
reuniunii general-europene de, la 
Viena. ale conferinței pentau secu
ritate si

co
aie 
de- 
din

se subli- 
că există perspective favo- 
pentru a se ajunge la un 
cu privire Ia rachetele cu 

medie_de acțiune și operativ- 
informează

avut loc la Stuttgart, 
fost convocată în urma 
care a avut loc săptă- 
la o’ bază militară ame- 
Heilbronn, constînd din 
două transportoare de 

Acest

COREEA DE SUD

Apel la unitatea formațiunilor 

politico ale opoziției
SEUL 14 (Agerpres). — La o con

ferință de presă. Kim Yong Sam. 
președintele Partidului Democrat al 
Reunificării din Coreea de Sud. a 
lansat un apel la unitate principa
lelor formațiuni politice ale opozi
ției și a apreciat că eliberarea „se
lectivă" a detinutilor politici de 
săntămîna trecută pune sub semnul 
îndoielii sinceritatea promisiunilor 
autorităților în ce privește satisfa
cerea cererilor tot mai insistente de 
a se nune capăt dictaturii si de a 
se proceda la transformări democra
tice. El a confirmat refuzul opozi
ției de a duce tratative cu cercurile 
conducătoare în problema modifică
rii Constituției, atfta t’mn cît nu vor 
fi puși în libertate toți deținutii po
litici. Kim Yong Sam a arătat că în 
închisorile regimului sud-coreean se 
află 3 000 de persoane arestate pen
tru dezacordul manifestat fată de 
sistemul dictatorial si a cerut crea
rea unui cabinet neutru pentru or
ganizarea unui referendum asupra 
promulgării unei noi constituții.

cooperare, miniștrii și-au ex-

primat dorința încheierii ei cu re
zultate concrete. Cît privește situația 
din Orientul Mijlociu. în declarație 
se. apreciază că organizarea unei 
conferințe de pace ar putea permite 
inițierea nroresului de pace in re
giune. ..Cei 12“ s-au declarat gata 
să continue contactele la toate nive
lurile cu părțile interesate oentru a 
contribui la găsirea unei soluții 
juste, elobale si de durată a conflic
tului din regiune. în document se 
exprimă, totodată, „adînca îngrijo
rare" în legătură cu oontinuarea 
războiului .irantapo-irakian și se 
subliniază necesitatea încetării aces- 
tuta. Min’strii nu au amns. în 
schimb. Ja. un acord în legătură cu 
sancțiuni1 e ce ar trebui să fie apli
cate regimului de apartheid din 
Africa de Sud, datorită unor poziții 
divergente.

r
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pe scurt

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING.
ședințele 
sultative a 
Xiaoping.
Beijing, ... _____  __
R. F. Germania. Helmut Kohl, aflat 
în vizită oficială în R. P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă. Con
vorbirea ce a avut loc cu acest 
prilej's-a referit la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, la aspecte majo
re ale vieții internaționale.

Pre-
Ccmisiei Centrale Con- 

P. C. Chinez. Deng 
s-a întâlnit, marți, la 

cu cancelarul federal al

VIZITA ÎN POLONIA. Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a • avut, la Varșovia, o 
întrevedere cu delegația P. C. Ger
man. condusă de președintele par
tidului. Herbert Miess. care între
prinde o vizită în Polonia. Convor
birea a prilejuit un schimb de in
formații si păreri cu privire la 
activitatea celor două partide si la 
unele probleme ale actualității in
ternaționale. relatează agenția 
P.A.P.

PROBLEMA CIPRIOTA. Necesi
tatea organizării unei conferințe 
internaționale în problema ciprio-

. —---------- ----- (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ') --—==================

COOPERAREA REGIONALĂ - FACTOR AL DEZVOLTĂRII

STATELOR Șl ÎNTĂRIRII PĂCII

tă, ca unică modalitate de rezol
vare a conflictului de pe insulă, a 
fost relevată de 
ros Kyprianou, 
cursul vizitei pe 
în Spania, șeful 
conferit cu regele 
primul ministru Felipe Gonzalez.

președintele Spy- 
la Madrid. în 

care o efectuează 
statului cipriot, a 
Juan Carlos și cu

' PARADA MILITARĂ. Cu prilejul 
sărbătorii naționale a Franței, la 
Paris s-a desfășurat, marți, în pre
zența șefului statului, Franțois 
Mitterrand, a membrilor guvernu
lui, o paradă militară — transmit 
agențiile de presă.

inau- 
II-lea 
carai- 
agri-

CONGRES. Președintele Mexicu
lui, Miguel de la Madrid, a 
gurat lucrările celui de-al 
Congres latino-american și 
bian consacrat problemelor
culturii. El a subliniat necesitatea 
dezvoltării sectorului agricol, ca 
ramură de bază a economiilor na
ționale. a îmbunătățirii situației în 
zonele rurale ale statelor din re
giune. La reuniune iau parte ex-

perți din
Latine și

20 de țări ale Americii 
zonei Caraibilor,

“1

POPULAȚIA ALGERIEI este de 
22 971 558 de oameni. In comparație 
cu recensămîntul din 1977, s-a con
statat o creștere a populației țării 
cu aproape 9 milioane de oameni.

SOLDAȚI AMERICANI stațio
nați pe teritoriul vest-german au 
dat foc unui tren în apropiere de 
Stuttgart, dună o ser'e de alterca
ții cu mai multi călători, infor
mează agenția EFE. citind surse 
oficiale din R.F.G. Daunele mate
riale pricinuite de' incendiu sînt 

- estimate la peste 5 milioane mărci 
(2.70 milioane dolari). Doi dintre 
militarii suspectați că au partici
pat. la acțiune au fost arestați.

CERCETĂRI IN DOMENIUL 
S.I.D.A. Descoperitorul Virusului 
care generează S.I.D.A.. cercetăto
rul american Robert Gallo, si-a ex
primat din nou optimismul în ce 
privește perspectiva găsirii nnui 
vaccin împotriva acestei boli. Șl a 
precizat la un congres internațio
nal că organismul uman poate fi 
infectat de mai multe variante ale 
unui singur tip de virus — Hiv-1. 
In ce privește '‘virusul lIiv-2, des
coperit de alți cercetători, el este 
de părere că acesta produce o imu- 
nodeficiență foarte ușoară și că se 
găsește izolat in regiunea occiden
tală a Africii.

_J
Manifestări internaționale de solidaritate 

cu militanții antiapartheid

Intr-o perioadă cind „fantoma re
cesiunii" — cum se exprimă publi
cația franceză „Le Nouvel Econo
miste" — amenință tot mai serios un 
mare număr de țări, inclusiv din 
cele dezvoltate, de pretutindeni se 
trag serioase -semnale de alarmă în 
legătură cu implicațiile nefavorabile 
ale acestei evoluții asupra economiei 
mondiale în ansamblul său și, în 
mod deosebit, asupra țărilor in curs 
de dezvoltare. „Lumea a treia — 
afirmă publicația citată — este 
confruntată cu probleme grave : da
toria externă, drasticele măsuri pro- 
tecționiste impuse de țările indus
trializate împotriva mărfurilor lor, 
reducerea severă a prețurilor la ma
teriile prime ce constituie principala 
sursă de venituri pentru ele".

Este firesc ca, în asemenea condi
ții. țările în curs de dezvoltare să-și 
intensifice colaborarea, aceasta re- 
prezentînd — așa cum a subliniat în 
repetate rînduri țara noastră, pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu .— 
una din condițiile de bază pentru 
accelerarea progresului lor economic 
și social. înfăptuirii unui asemenea 
deziderat îi corespunde, desigur, și 
intensa activitate desfășurată în ul
timul timp de țări în curs de dez
voltare in scopul identificării și sta
bilirii modalităților de lărgire a coo
perării, ca una din condițiile esen
țiale în vederea impulsionării solu
ționării problemelor care confruntă appcfo crfjltp»

Astfel, pe CONTINENTUL ASIA
TIC se remarcă laborioasa activitate 
desfășurată de către Asociația Na
țiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.), care grupează șase țări 
— Brunei. Filipine, Indonezia, Ma- 
layezia, Singapore și Thailanda — 
organizație creată cu scopul princi
pal de a promova cooperarea econo
mică, socială și culturală. In ultimul 
timp, in cadrul A.S.E.A.N. s-au 
ținut, la diverse intervale, conferin
ța miniștrilor agriculturii și păduri
lor. reuniunea miniștrilor energiei, 
a miniștrilor de externe și cea a mi
niștrilor industriei și comerțului. Cu 
aceste prilejuri, s-au elaborat docu
mentele privind extinderea conlu
crării pe plan economic și social, 
între cele șase țări membre, do
cumente ce vor fi discutate și apro
bate în decembrie de conferința la 
nivel înalt a organizației.

De asemenea, numeroase acțiuni 
. întreprinde și Asociația Asiei dc

Sud pentru Cooperare Regională 
(S.A.A.R.C.), din care fac parte 
Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, 
Nepal, Pakistan și Sri Lanka, Reu
niunea recentă a Consiliului minis
terial al. acestei organizații s-a pro
nunțat pentru intensificarea coope
rării regionale. în mod deosebit în 
direcția creării tmor rezerve alimen
tare. ca un prim pas spre realizarea 
autosuficienței alimentare în regiune, 
care să permită țărilor membre. în 
care trăiesc cam o cincime din locui
torii globului, să soluționeze aoeastă 
problemă acută pentru ele.

Pe CONTINENTUL AFRICAN 
este de semnalat activitatea susți
nută desfășurată în cadrul Comuni
tății Economice a Statelor Vest- 
Africane (E.C.O.W.A.S.), care reu
nește 16 țări membre. La reuniunea 
la nivel înalt a acestei organizații, 
desfășurată la Abuja (Nigeria), a 
fost lansat Programul redresării eco
nomice pe perioada 1987—1990, pro
gram care include 136 proiecte de 
dezvoltare economică, principala 
atenție fiind acordată agriculturii, 
industriei și transporturilor. De ase
menea, s-a ridicat și problema mă
surilor ce trebuie întreprinse ca ur
mare a dificultăților care confruntă 
majoritatea țărilor africane prin 
scăderea prețurilor produselor de 
bază, ce constituie principala lor 
sursă de venituri. Anual, pe această 
cale, țările Africii pierd 19 miliarde 
dolari.

Nu de mult, la Harare s-au des
fășurat lucrările miniștrilor agricul
turii din statele membre ale Confe
rinței de coordonare pentru dezvol
tare a țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.), Conferința acestei gru
pări regionale, care reunește Ango
la, Malawi, Mozambic, Swaziland, 
Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Le
sotho, țări în care în ultimii ani a 
bîntuit seceta, a discutat cu precă
dere problemele valorificării supe
rioare a resurselor agricole, creșterea 
productivității și producției in agri
cultură. S-au adoptat o serie de mă
suri prin a căror punere în practică 
se poate soluționa această problemă 
acută a multor țări în curs de dez
voltare.

Semnificative din acest punct de 
vedere au fost și lucrările Confe
rinței miniștrilor africani însărcinați 
cu aplicarea științei și tehnologiei 
pentru dezvoltarea continentului, 
reuniune desfășurată la Arusha,

Tanzania. Cu acest prilej, s-au sta
bilit programe privind intensificarea 
eforturilor în vederea introducerii și 
aplicării tehnologiilor moderne in 
sectoarele cheie ale activității econo
mice, pregătirii propriilor specialiști
— cercetători, ingineri și tehnicieni
— aceasta constituind parte inte
grantă a luptei țărilor africane pen
tru o independență economică și po
litică deplină.

Pe CONTINENTUL LATINO- 
AMERICAN, unde majoritatea țări
lor sînt confruntate cu grava pro
blemă a datoriei externe, au avut 
loc numeroase convorbiri, contacte 
și reuniuni la nivel de experți în 
■cadrul diverselor organizații regio
nale și subregionale. Astfel, în ca
drul Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.) s-a subliniat 
că recesiunea economică și lipsa de 
resurse financiare amenință țările 
continentului ou cea mai gravă criză 
înregistrată vreodată. S-a apreciat 
ca fiind indispensabilă stabilirea 
unei strategii comune pentru solu
ționarea problemei datoriei externe, 
care se apropie de 400 miliarde dolari.

Acestei probleme i s-a acordat 
atenție și în cadrul lucrărilor de la 
Lima ale celei de-a 40-a sesiuni 
extraordinare a Comisiei Acordului 
de la Cartagena — organism execu
tiv al Pactului Andin, din care fac 
parte Bolivia. Columbia. Ecuador. 
Peru. Venezuela. Totodată, reprezen
tanții țărilor participante au adoptat 
măsuri pentru intensificarea comer
țului între țările membre, fiind sta
bilite mecanismele de cooperare re
gională corespunzătoare.

Formarea personalului specializat 
pentru punerea în aplicare a proiec
telor industriale comune a consti
tuit una din temele principale ale 
întîlnirii la nivel înalt al celor 13 
state membre ale Pieței Comune 
Caraibiene, desfășurată la Castries, 
capitala statului insular Santa Lucia. 
Au fost analizate de asemenea propu
nerile privitoare la înființarea unei 
bănci de dezvoltare caraibiene. crea
rea unei societăți multilaterale ca
raibiene menite să faciliteze fluxul 
de capital financiar, stabilirea unui 
regim vamal capabil să protejeze in
dustria și comerțul statelor din zonă 
de concurența externă, stabilirea 
unui consiliu pentru promovarea 
exporturilor.

Se cuvine subliniată abordarea 
unor probleme care depășesc ca

drul economico-social și. prin im
portanta acestora, trec dincolo de 
sfera lor de activitate. Și anume, 
țările in curs de dezvoltare își spun 
tot mai hotărit și răspicat cuvintul 
in problemele cardinale ale contem
poraneității — asigurarea păcii, în
făptuirea dezarmării și reducerea 
cheltuielilor militare — ca princi
pală cale de soluționare a dificultă
ților ce confruntă economia mon
dială, ca și fiecare țară dezvoltată 
sau în curs de dezvoltare. Pe aceas
tă linie s-au înscris lucrările reu
niunii ministeriale de la Singapore 
a A.S.E.A.N., care a dat expresie 
preocupării față de actuala escala
dare a cursei înarmărilor, în special 
a celei nucleare, participanții pro- 
nunțindu-se pentru crearea unei zone 
libere de arme atomice in Asia de 
Sud-Est.

Deosebit de semnificative pentru 
curentul tot mai larg de opinie în 
sprijinul marilor deziderate ale dez
voltării pașnice, ale eliminării pri
mejdiei nucleare au fost concluziile 
întîlnirii internaționale a reprezen
tanților a 21 de partide comuniste 
și revoluționar-democratice din Asia 
și zona Pacificului, desfășurată la 
Ulan Bator. sub deviza „Pentru 
pace, securitate și cooperare in bună 
vecinătate in regiune". Exprimînd 
îngrijorarea față de menținerea în
cordării și instabilității în cea mal 
întinsă și mai populată zonă de pe 
planeta noastră, comunicatul dat pu
blicității sublinia că în Asia și re
giunea Pacificului sint posibilități 
reale pentru unirea eforturilor tu
turor statelor in vederea edificării 
unei lumi a păcii, fără arme nu
cleare.

Fără îndoială, acestui deziderat 
major i-ar sluji orice pași spre 
dezarmare, spre lichidarea focarelor 
de tensiune și adoptarea unor mă
suri de încredere, ceea ce ar permite, 
așa cum, într-o formă sau alta, s-a 
subliniat în modul cel mai stăruitor 
în cursul tuturor întîlnirilor regio
nale din ultimul timp, reducerea 
radicală a cheltuielilor militare și 
utilizarea resurselor astfel eliberate 
în sprijinul dezvoltării social-eco- 
nomice și culturale a țărilor în curs 
de dezvoltare, promovarea unei largi 
colaborări reciproc avantajoase în 
interesul cauzei generale a păcii și 
înțelegerii pe întreaga planetă.

Nicoiae PLOPEANU

DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 
— In capitala Tanzaniei s-au înche
iat lucrările unui seminar interna
țional. 1a care au luat parte repre
zentanți ai 22 de state din Africa și 
Asia, ca și ai unui număr de miș
cări de eliberare națională, rela
tează agenția T.A.S.S. Participanții 
au sifbliniat în cadrul unei declara
ții adoptate la încheierea lucrărilor 
că regimul apartheidului reprezintă 
principala amenințare la adresa păcii 
și securității în sudul Africii. Ei au 
condamnat. în același timp. în ter
meni hotărîți. politica de agresiune 
și de destabilizare a țărilor africane 
vecine, promovată de regimul mi
noritar rasist de la Pretoria șl au 
reafirmat solidaritatea cu lupta po
poarelor din sudul Africii și din 
Namibia pentru eliberare națională, 
îm.potriva colonialismului și rasis-

mului. Participanții au chemat, tot
odată, forțele progresiste din în
treaga lume să amplifice sprijinul 
acordat patrioților în lupta împo
triva apartheidului.

LUSAKA 14 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat postului de radio 
din Lusaka. Tom Sebina. purtătorul 
de cuvânt al Congresului Național 
African, a subliniat că discuțiile 
purtate în capitala Senegalului între 
grupul de reprezentanți ai comuni
tății albe din R.S.A. și membri ai 
A.N.C. au demonstrat că un număr 
tot mai mare de albi din Africa de 
Sud doresc .o reglementare a situației 
din zonă. Populația devine tot mai 
conștientă că trebuie pus capăt sis
temului de apartheid, că trebuie 
căutate alternative viabile la ra
sism.

Amplă mișcare
PRETORIA 14 (Ageirpres). — Marți 

a început în R.S.A. greva generală a 
muncitorilor metalurgiști, la care 
participă, după cum a declarat un 
reprezentant al sindicatului de. ra
mură, aproape totalitatea muncitori
lor angajați în întreprinderile meta
lurgice din Africa de Sud — circa 
80 000 de persoane. Lucrătorii cer 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață, eliberarea detinutilor po
litici. încetarea discriminării rasiale.

Pe de altă parte, peste 250 000 de 
lucrători ai industriei extractive 
și-au anunțat hotărirea de a declan
șa. săptămîna viitoare, o grevă ge
nerală în semn de protest împotriva 
sistemului, de apartheid. Greve de 
solidaritate sînt gata să declanșeze

grevistă în R.S.A.
și 50 000 de muncitori ai industriei 
constructoare de automobile.

în același timp, pentru data de 15 
Iulie a fost fixată Conferința Con
gresului Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU), la care vor lua parte 
circa 1 500 de delegați, ce reprezintă 
peste 700 000 de membri ai acestei 
organizații. Ei vor examina proble
ma adoptării unei Carte a libertății, 
document programatic al Congresu
lui Național African, ca o bază a 
activității COSATU. Autoritățile de 
la Pretoria nu-și ascund intențiile 
de a obstrucționa desfășurarea aces
tui forum, recurgind din nou la 
forță. Astfel, circa 750 de activiști ai 
COSATU au fost arestați.

O latură mai puțin cunoscută 
a fărădelegilor regimului rasist 

de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Un raport al U.N.I.C.E.F., dat pu
blicității la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, atrage atenția asu
pra faptului că acțiunile agresive ale 
forțelor regimului minorițar de la 
Pretoria împotriva statelor africane 
independente vecine reprezintă prin
cipala cauză a gradului inalt al mor
talității infantile înregistrat în Afri
ca australă. Aceste agresiuni, pre
cum și consecințele destabilizării e- 
conomice pe care o provoacă deter
mină moartea anuală a circa 140 000 
de copii sub vîrsta de cinci ani în 
zona respectivă.

Acțiunile rasiștilor sud-africani, 
precum și ale mercenarilor aflați în 
solda Pretoriei au întrerupt realiza
rea unor programe de vaccinare a

copiilor în numeroase regiuni din 
Angola și Mozambic, au dus la dis
trugerea unor importante căi de co
municație, afectînd astfel aprovizio
narea cu alimente și medicamente, 
ceea ce determină o creștere a ratei 
mortalității infantile, din pricina u- 
nor maladii care. în condiții nor
male. ar fi putut să fie ușor preve
nite. Au fost distruse, de asemenea, 
numeroase centre medicale. Numai 
în Mozambic. de pildă, circa 2 mili
oane de persoane nu mai pot bene
ficia din această cauză de nici o în
grijire medicală.

Războiul nedeclarat dus de rasiștii 
de la Pretoria — se menționează — 
a provocat țărilor din „prima linie" 
pagube materiale evaluate la 10 mi
liarde dolari, în perioada 1980—1984.

De strajă 
„continentului 
albastru"

—10 iulie 1985. Picta ușoară care 
ș-a adunat in tiranul nopții. abia 
începuse să se risipească, o dată cu 
ivirea primilor zori, cind liniștea 
care învăluie rada portului neo
zeelandez Auckland, este brusc sfî- 
șiată de două explozii. Pe unul din 
pereții navei ..Rainbow Warrior" 
se cască o spărtură imensă, prin 
care năvălește cu putere apa ; aflat 
la bord, fotograful Fernando Pe
reira. de naționalitate portugheză, 
isi pierde viața... Au trecut doi ar.i 
de la atentatul comis împotriva 
unei nave pașnice aflate in drum 
spre btolul Muniroa pentru a pro
testa împotriva experiențelor nu
cleare _ efectuate de Franța ne 
această insuliță de corali, pierdută 
undeva in sudul Pacificului, o parte 
din cei vinovați au fost identificați 
și și-au primit pedeapsa, cei ce 
i-au „dirijat" de la distantă s-au 
văzut nevoiți să-și dea demisia, dar 
lucrurile s-au oprit aci. Chiar dacă 
intre timp Pacificul de sud a fost 
proclamat de statele riverane zonă 
denuclearizată. experiențele nu
cleare, din păcate, nu au încetat, ’ 
iar apele sale, ca și apele altor 
oceane și mări ale lumii continuă 
să fie brăzdate de nave de război 
cu arme nucleare la bord.

Tocmai pentru a denunța primej
dia pe care o implică astfel de ac
țiuni, mișcarea ecologică și paci
fistă „Greenpeace", cea sub egida 
căreia fusese plasată misiunea, tra
gic eșuată, a navei „Rainbow War
rior", a inițiat, in zilele cind se îm
plineau doi ani de la atentatul 
amintit, o nouă campanie antinu
cleară. O campanie avind drept 
scop debarasarea mărilor și ocea
nelor planetei dc cumplita ame-' 
nințare pe care o constituie pre
zența „monștrilor" atomici.

In zorii zilei, exact in momentul 
cind, cu doi ani in urmă, cele două 
bombe ucigașe plasate pe ascuns la 
bordul navei explodau, șapte mili- 
tanți ai mișcării s-au prins cp 
frînghii groase de parapetul unui 'l 
pod aflat in zona portului Auckland, 
desfășurînd, concomitent, o mare 
banderolă prin care îndemnau toate 
statele ce au ieșire la mare sau la 
ocean să urmeze exemplul Noii 
Zeelande de a interzice cu desă
vârșire in porturile lor accesul na
velor cu arme nucleare la bord sau 
cu propulsie nucleară.

Inițiativă care, potrivit organi
zației „Greenpeace", se bucură, de 
pe acum de sprijinul a 17 țări, in 
primul rind cele care fac parte din 
tratatul de la Rarotonga de denu- 
clearizare a Pacificului de sud, și 
va fi susținută prin cele mai di
verse forme de cele trei milioane 
de membri ai- organizației. La ora 
actuală, nu mai puțin de 15 000 de 
focoase nucleare se află amplasate 
la bordul unor nave de suprafață 
sau al-unor submarine militare. Și 
acest număr riscă să crească, finind 
seama de proiectele vinturate in 
ultimul timp ca rachetele de croa
zieră americane instalate in Euro
pa să nu fie distruse după încheie
rea multașteptatului tratat in curs 
de negociere, ci să fie transferate 
in dotarea unor nave de luptă.

Și nu puțini sînt experta care 
apreciază, iar părerea lor este îm
părtășită de Cornelia Durrant, 
coordonatoarea mișcării,. că dintre 
toate scenariile posibile ale unui 
eventual conflict nuclear, cel mai 
probabil pare a fi un război care 
să izbucnească pe întinsul „conti
nentului albastru", adică in largul 
mărilor, tocmai pentru că acestea 
sint în permanență patrulate de 
nave cu armament atomic.

Numele mișcării ..Grpenpeace" 
îngemănează cele două mari obiec
tive pe care și le propune : ..green". 
culoarea verde, simbolizind natura, 
mediul înconjurător, și ..peace". 
pacea, dorința cea mai arzătoare a 
omenirii. A apăra pacea, a apăra 
natura și, in ultimă instanță, a a- 
păra viața.

R. CĂPLESCU
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