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dind expresie voinței comune de a dezvolta colaborarea multilaterală,

prietenească dintre România și Uniunea Sovietică, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI ANDREI ANDREEVICI GROMIKO

Continuarea
convorbirilor

oficiale
dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu 
și A. A. Gromiko
Miercuri, 11 mai. la Palatul Con

siliului de Stat a avut loc o nouă 
rundă a convorbirilor oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Andrei Andreevici Gromîko, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

în cadrul convorbirilor a con
tinuat informarea reciprocă pri
vind preocupările și activitatea 
desfășurată de partidele, țările și 
popoarele noastre pentru realiza
rea planurilor de dezVoltare eco- 
nomico-socială, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al P,C.R. și, respectiv, 
Congresul al XXVII-leaal P.C.U.S.

Convorbirile decurg în aceeași 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu în onoarea tovarășului 

Andrei Gromiko si a tovarășei Lidia Gromîko
Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
România, și

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste
tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Andrei Gro
mîko, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, și 
a tovarășei Lidia Gromîko.

Au participat membri și mem- ■ 
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai 
instituții centrale, 
masă și obștești.

unor
organizații de

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe înaltul 
oaspete în vizita sa în România.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Andrei Gromîko au rostit toas
turi urmărite cu viu interes și 
subliniate cu vii aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

la nivelul maxim al posibilităților

Se situează productivitatea muncii 
la nivelul maxim al posibilităților ? 
Iată o întrebare pe care poate și 
trebuie să și-o pună fiecare colec
tiv din economie, conștient de ma
rile răspunderi cs-i revin pentru în
făptuirea uneia dintre cele mai im
portante, sarcini stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului și subliniate 
din nou la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. 
tăți și 
județe

uni- 
unor 

indus-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Andrei Gromiko au vizitat obiective

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromîko au vi
zitat, miercuri, obiective de inte
res social-edjlitar din București,

Președintelui Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. i-au fost 
prezentate aspecte semnificative

ale dezvoltării și modernizării 
capitalei României socialiste, prin
cipalele coordonate ale Vastu- 

. lui program, inițiat de.secreta-.
rul general al partidului,

Desigur, în multe 
chiar la nivelul 

și subramuri ale 
triei s-au acumulat experiențe de 
prestigiu, demne de interes, menite 
sâ pună in atenție măsuri și acțiuni 
de certă eficiență prin a căror fi
nalizare se asigură indici inalți de 
productiyitate a muncii. Nu vonr 

. apela la' cifre pentru a exprima 
randamentul muncii intr-o întreprin
dere sau alta deoarece. în proble
ma aflată în discuție, cifrele, mari 
sau mici, nu pot să reflecte realist 

. adevărata stare de lucruri privind 
efortul pentru dobindirea unei inal- 
te productivități. Important este ca 
ritmurile de creștere a productivi
tății muncii în fiecare unitate pro
ductivă să fie cit mai mari, asigu- 
rîndu-se in acest fel condiții ca și 
pe ansamblul economiei să fie atinse 
nivelurile prevăzute prin plan, po
trivit programului stabilit de partid. 
Dar, in același timp, esențial este 
ca la fiecare loc de muncă. în fie
care atelier și secție, pe ansamblul 
ramurilor și al întregii economii na
ționale, productivitatea muncii să se 
situeze la nivelul maxim al posibi
lităților umane, tehnice și organiza
torice existente, precum și la nivelul 
unor realizări competitive pe plan 
mondial.

Aceasta este cota de exigență la 
care trebuie să Se raporteze fiecare 
colectiv, aceasta este esența indica
ției formulate de secretarul general 
al partidului în cuvintarea rostită la 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. : „Sînt 
necesare măsuri de creștere mai pu
ternică a productivității muncii, pe 
baza bunei organizări a activității in 
întreprinderi, a procesului de pro
ducție. a mecanizării, automatizării, 
robotizării și altor măsuri, care să 
asigure ridicarea continuă a produc
tivității muncii".

Abordind problema productivității 
muncii din acest unghi de vedere se 
poate aprecia că în fiecare sector 
de activitate, in fiecare ramură, în 
fiecare județ continuă să existe re
surse însemnate menite să asigure 
indici superiori de creștere în pri
mul rînd prin fructificarea plenară 
a forței și capacității creatoare a oa
menilor muncii. Există in acest sens 
însemnate rezerve de creștere a pro
ductivității muncii depistate și puse 
în valoare prin acțiunea de moder
nizare a producției. Au trecut mai 
bine de doi ani de la declanșarea 
acțiunii de modernizare și in acele 
unități industriale unde măsurile au 
fost bine gîndite și aplicate neîn- 
tîrziat in producție s-au obținut 
creșteri însemnate ale productivită
ții muncii. In multe întreprinderi 
S-au înregistrat” restructurări radi
cale sub aspect tehnologic și ale

fluxului de fabricație ; cercetarea 
științifică, proiectarea au găsit cu 
promptitudine soluții adecvate pen
tru înscrierea proceselor de fabrica
ție în sfera exigențelor actuale ale 
revoluției științifico-tehnice ; s-au 
inregistrat importanți pași înainte 
in procesul de extindere a automa
tizării și mecanizării, de perfecționa
re a tehnologiilor de fabricație. Toate 
acestea au făcut din acțiunea de 
modernizare a producției unul din 

■ factorii decisivi de creștere a pro
ductivității muncii, de valorificare 
deplină a potențialului productiv.

Practica demonstrează că, dacă 
productivitatea muncii pe ansamblul 
unor ramuri sau județe nu se situea
ză încă la nivelul maxim al posibi
lităților, cauza trebuie căutată nu în 
mult invocatul caracter prea mobi
lizator al planului, ci in lipsa de 
fermitate pentru Înfăptuirea proprii
lor programe de măsuri care au stat, 
de fapt, la baza fundamentării aces
tui indicator. In discuție trebuie 
adusă, in unele cazuri, optica ero
nată a unor cadre de conducere po
trivit căreia modernizarea producției 
trebuie să urmeze cu orice preț ca
lea dotării tehnice și tehnologice ce
lei mai avansate, in care prezența 
roboților devine firească, fără ca, in 
același timp, să-și pună întrebarea 
dacă zestrea tehnică din dotare — 
în general modernă, rezultat al unui 
efort de investiții din ultimii ani — 
esta folosită corespunzător.

Asemenea optică trădează o viziu
ne cu totul eronată asupra exigențe
lor actuale formulate de partid in 
domeniul creșterii productivității 
muncii. A se trece la robotizare nu
mai de dragul de a putea afirma că 
sintem competitivi din punct de ve
dere tehnologic pe plan mondial, 

. fără ca in schimb să existe un elect 
economic cert al acestui efort, este 
un mod antieconomic de a privi ac
țiunea de modernizare. Robotizarea 
nu este in nidi un caz o problemă 
de modă. Progresul tehnic are mari 
avantaje cinci este progres tehnic 
real, reclamat de realitate și nu o 
acțiune prin care poți spune tare și 
răspicat : ..Avem și noi roboții 
noștri". Numai in măsura in care 
acțiunea de modernizare va fi privi
la in mod sistematic, integrat, nu
mai in măsura in care fiecare efort 
pentru o nouă investiție va avea și 
o finalitate certă pe planul eficien
ței se va putea vorbi de o înțelegere 

acțiuni 
econo-

profundă a mobilului acestei 
de o mare importanță pentru 
mia națională.

Iată de ce organizațiile de 
centralele și ministerele de _____ ,
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi au datoria să dovedească 
o mare răspundere și o permanen
tă exigență în ce privește funda
mentarea și completarea cu noi mă
suri a programelor de modernizare 
și. deopotrivă, să asigure înfăptuirea 
lor in strinsă concordanță cu cerin
țele producției. In acțiunea de mo
dernizare, criteriul de apreciere a 
activității desfășurate în acest sens 
nu trebuie să-I constituie contabili
zarea uneia sau alteia dintre măsuri,

partid, 
resort,

Toastul tovarășului
*

Nicolue Ceaușescu
Toastul tovarășului

*

Andrei Gromiko

de bun venit p

spus tovarășul 
nouă și impor-

în toastul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat tovarășului A. A. Gromîko, oaspeților sovietici un 
salut, cordial și cele mai calde urări 
pămîntul României.

Vizita dumneavoastră — a 
Nicolae Ceaușescu — constituie o
1.antă manifestare a prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică, dintre poporul român și po
poarele sovietice, o expresie a dorinței comune de a 
ridica la un nivel și mai înalt aceste relații, cu vechi 
și îndelungate tradiții.

Arătînd că relațiile româno-sovietice au rădăcini 
adinei în trecutul istoric, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : în multe momente ale istoriei popoarele 
noastre au luptat împreună. încă de la primele în
ceputuri ale mișcării muncitorești în țările noastre, re
voluționarii români și ruși au stabilit strînse legături, 
au colaborat și s-au întrajutorat în lupta pentru înlă
turarea exploatării și asupririi, pentru libertate și o 
viată mai bună. Spiritul de solidaritate militantă al 
revoluționarilor români și-a găsit expresie în sprijinul 
larg pe care l-au găsit în România marinarii ruși de 
pe vasul „Potemkin" în revoluția din 1905 și, îndeosebi, 
in participarea cu arma în mină a brigăzilor de revo
luționari români la lupta pentru victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și pentru apărarea tină- 
rului stat sovietic creat de Lenin.

Prietenia și solidaritatea dintre partidele și po
poarele noastre au fost puternic cimentate de sîngele 
ostașilor români și sovietici care, în a doua parte a 
celui de-al doilea război mondial, au luptat, umăr la 
umăr, și au dat jertfe grele pentru zdrobirea mașinii 
de război hitleriste și izbăvirea omenirii de cel mai 
periculos dușman al popoarelor — fascismul.

întemeindu-se pe aceste puternice tradiții de priete
nie și solidaritate, relațiile româno-sovietice au cunos
cut in anii construcției socialiste o puternică dezvol
tare in toate domeniile. La baza lor am așezat ferm

(Continuare in pag. a IlI-a)

în toastul său, tovarășul Andrei Gromîko a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, mulțumiri pentru invitația de a 
face o vizită în țara noastră, precum și pentru 
primirea caldă care i s-a făcut.

Am avut nu o dată 
de a vizita România, 
comunica cu oameni 
voastră. Ospitalitatea 
dumneavoastră

prilejul — a spus vorbitorul — 
de a cunoaște Bucureștiul, de a 
ai muncii din țara dumnea- 
pe care o simțim pe pămîntul 

constituie o mărturie a trainicelor
relații de bună vecinătate existente între popoarele 
frățești ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste 
România.

Referindu-se 
torul a spus : 
Și aceasta nu 
diplomatică. înseși faptele istoriei, îndepărtate și mai 
recente, sînt o mărturie în acest sens.

La începutul secolului, prin București și Iași trecea 
unul din drumurile pe . care se aducea „Iskra“ 
leninistă la Petersburg și Moscova — socialiștii români 
îi ajutau în această acțiune pe social-democrații ruși. 
Aceasta se întîmpla în zorii mișcării revoluționare, 
care curînd avea să zguduie din temelii întregul 
sistem imperialist, iar în Rusia avea să răstoarne, în 
octombrie 1917, orînduirea burghezo-moșierească.

Istoria nu a uitat, de asemenea, că echipajul 
cuirasatului „Potemkin", neînfrînt de țarism, și-a 
orientat nava spre România, unde a fost primită cu 
simpatie de 
părit adine 
Rusia.

în stadiul 
soldații români, umăr la 
tici, au mers la luptă împotriva fascismului. Drumul 
spre bîrlogul acestuia este presărat cu numeroase 
morminte ale ostașilor români alături de cele ale 
spldaților sovietici.

la relațiile româno-sovietice, vorbi- 
Relațiile noastre au rădăcini adinei, 
este o simplă formulă de politețe

poporul muncitor. Și acest lucru s-a înti- 
în sufletul maselor revoluționare din

final al celui de-al doilea război mondial, 
umăr cu eliberatorii sovie-

(Continuare in pag. a Ill-a)

(Continuare in pag. a IlI-a)
(Continuare în pag. a V-a)
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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu

ORGANIZAȚIILE DE PARTID — FACTOR DINAMIZATOR AL PERFECȚIONĂRII MUNCII IN TOATE DOMENIILE

Cînd fiecare comunist este implicat in soluționarea 
problemelor, rezultatele în producție sînt superioare

„îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.Q. al P.C.R. din 29 aprilie — presupune implicarea activă, 
cu întreaga răspundere, a fiecărei organizații, a organelor de partid, a 
fiecărui membru al partidului. în înfăptuirea politicii partidului, desfă
șurarea in cele mai bune condiții a activității in toate domeniile". 
Așadar, secretarul general al partidului cere organizațiilor de bază să 
asigure crestei ea rolului conducător al partidului nu numai prin afir
marea principiilor și tezelor despre acest rol, ci, în primul rînd, prin 
afirmarea concretă a fiecărui comunist la locul de muncă în îndepli
nirea sarcinilor de producție. Este o cerință care solicită capacitatea 
fiecărei organizații de bază de a ști să angajeze energia comuniștilor, de 
a ști să valorifice propunerile și ideile acestora, de a asigura aplicarea 
lor în practică.

Modernizarea economiei naționale și dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime

Dacă peste tot s-ar pune 
o asemenea întrebare: 
„Cine să ia pieptiș rezolva
rea dificultăților ?". ° Preocu
pare constantă pentru creșterea 
răspunderii comuniștilor, prin im
plicarea fiecăruia în procesul perma
nent al modernizării și perfecționă
rii proceselor de fabricație, am în- 
tilnit — în spiritul celor afirmate 
mai sus — la întreprinderea de va
goane din Arad. Pînă nu de mult, de 
pildă. în secția turnătorie rebuturile 
înregistrate la unele repere de di
mensiuni mai mici creau multe ne
cazuri — productivitate scăzută, risi
pă de materiale etc. Situația, cum 
era și firesc, a fost adusă în dezba
terea comuniștilor din secție. Unul 
dintre ei. maistrul Vasile David, a 
venit cu propunerea de a se înființa 
un atelier de turnare de precizie, in 
care să se utilizeze procedeul de tur
nare în ceară. Analizată de consi
liul oamenilor muncii, de comitetul 
de partid, propunerea a fost socotită 
ca bună. Iar maistrul Vasile David, 
împreună cu alți comuniști și mun
citori, a plecat la Reșița pentru a-și 
însuși procedeul respectiv de tur
nare. Concomitent, în întreprindere 
a fost amenajat, prin autodotare, cu 
cheltuieli minime, atelierul respec
tiv. Acum, după trei luni de la in
trarea în funcțiune a noului obiec
tiv, turnarea reperelor mici se face 
fără nici un rebut. „Prin propunerile 
făcute de comuniști, prin partici
parea lor creatoare la activitatea 
productivă — ne spune tovarășul Pa
vel Ciurdaru, secretar adjunct al co
mitetului de partid din secția tur
nătorie — soluționăm în permanență 
toate problemele ce se ivesc în sec
ția noastră. Așa am rezolvat, la un 
moment dat,, deficitul forței de mun
că, așa am asigurat spații corespun
zătoare pentru depozitarea materia
lelor cu care lucrăm, așa asigurăm 
înfăptuirea programului de moder
nizare. Cine altcineva să ia pieptiș 
rezolvarea problemelor cu care ne 
confruntăm dacă nu noi. comitetul 
de partid, comuniștii din secție ?“ 
Iar aici — după cîte am văzut — se 
și gîndește, se și acționează în acest 
spirit.

Intîlnire săptămînală pen
tru încurajarea ideilor valo
roase sectia prelucrări meca
nice a aceleiași întreprinderi am 
întîlnit si alto modalități de impli
care a comuniștilor în problemele 
producției. Pe lingă dezbaterile ce 
au loc in adunările generale, a de

Munca este colectivă, răspunderea personalăStilul de lucru al unor consilii de conducere din unități agricole ale județului Mehedinți
Cum își îndeplinesc organele de 

conducere colectivă din agricultură 
atribuțiile — largi și bine definite — 
cu care au fost investite? Am căutat 
răspunsul la această întrebare por
nind de la fapte în consiliul unic 
agroindustrial Devesel. De ce am 
optat pentru această zonă ? Pentru 
că aici se regăsesc — bineînțeles la 
dimensiuni mai reduse — principa
lele caracteristici ale agriculturii ju
dețului : 7 cooperative agricole de 
producție, o stațiune pentru meca
nizarea agriculturii, o întreprindere 
agricolă de stat, sectoare zootehnice 
în toate unitățile și o asociație eco
nomică intercooperatistă pentru 
creșterea și ingrășarea taurinelor, 
plantații intensive de pomi, peste 80 
la sută din suprafața arabilă ame
najată pentru irigat. Deci o activi
tate complexă, în care apar, desigur, 
nu puține probleme. Și care proble
me se cer soluționate operativ, com
petent, eficient. Organizatorul de 
partid și președintele consiliului 
unic agroindustrial Devesel, Mihai 
Năstasie, propune, în abordarea a- 
cestei probleme, să parcurgem cite- 
va sole ocupate cu diferite culturi, 
să ne oprim în cîteva sectoare zoo
tehnice și plantații de pomi. Par
curgem mari întinderi pe care orzul 
și griul au dat în spic și ne convin
gem că s-au folosit în cultură soiuri 
de înaltă productivitate, că au fost 
aplicate, pe toate suprafețele ocu
pate cu păioase, dozele de îngrășă
minte necesare. Toate culturile pră
sitoare — cartoful, sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, porumbul, soia și 
fasolea — au răsărit, sînt uniforme, 
viguroase, au o densitate bună. Mii 
de cooperatori grăbesc acum execu
tarea prașilei manuale. în zootehnia 
se urmăresc cu deosebire trei lu
cruri : buna furajare a animalelor, 
realizarea efectivelor și producțiilor 
planificate, recoltarea intensă a nu
trețurilor, treeîndu-se de pe acum 
la realizarea primelor cantități de 
siloz pentru perioada de stabulație.

Ce stil de muncă adoptă biroul de 
coordonare a activității politico-or- 
ganizatorice de partid de la nivelul 
C.U.A.S.C.-ului pentru a se asigura 
implicarea tuturor cadrelor, a co
muniștilor în primul rînd. în acti
vitatea practică ? In acest birou sînt 

venit un obicei ca. din inițiativa co
mitetului de partid din secție, comu
niștii cu cea mai bogată experiență, 
cei mai buni muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri să se întîlneas- 
că o dată pe săptămînă la „masa 
rotundă** cu tema : „Ce propuneri 
aveți pentru perfecționarea activită
ții productive ?“ Aceste întîlniri au 
ca scop stimularea ideilor valoroase 
și aplicarea lor în primul rind de 
către cei care le-au propus. „In ate
lierul boghiuri — ne spune tovarășul 
Pavel Tisan. secretarul comitetului 
de partid din secția prelucrări meca
nice — pe baza propunerilor făcute 
de comuniști, am reorganizat fluxu
rile de fabricație Ia boghiurile pen
tru vagoanele de călători și metrou, 
înlăturînd strangulările și mișcarea 
contraflux a subansamblelor si spo
rind productivitatea muncii cu peste 
10 la sută**.

Participarea comuniștilor la îmbu
nătățirea activității productive, prin 
propuneri concrete, eficiente a de
venit o practică curentă firească nu 
numai în cadrul fiecărei secții, ci și 
în cadrul Centrului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru vagoane Arad. De pildă, în orga
nizația unde se proiectează vagoanele 
pentru călători, pornind de la solu
țiile propuse de mai multi comuniști, 
grupa „instalații de frînă“ a realizat 
proiectul ventilului pentru comanda 
frînei magnetice la vagoanele d.e că
lători ce ating 200 kilometri/oră și 
sînt destinate traficului internațional 

cuprinși 17 tovarăși, cadre cu munci 
de răspundere în sectoarele de pro
ducție. In alcătuirea planurilor de 
muncă se au în vedere sarcinile spe
cifice perioadei respective — la ni
velul unui trimestru — a căror în
deplinire se urmărește după un gra
fic în ordinea priorităților. Cu toate 
că prin funcția pe care o dețin au 
atribuții concrete in sectoarele in 
care-și desfășoară activitatea, mem
brilor biroului de coordonare li se 
repartizează — în această calitate — 
noi și concrete răspunderi. Două 
exemple : Vasile Neagoe este pri
marul comunei Burila Mare și, ca 
membru al biroului de coordonare 
de la nivelul C.U.A.S.C.-ului. a pri
mit sarcina să răspundă de coopera
tiva agricolă din Țigănași. De ce 
tocmai de această unitate, și nu alta 
din comună ? Pentru că aici preșe
dintele unității este ales numai de 
trei luni și e necesar să fie ajutat 
pentru a cuprinde repede și a cu
noaște bine, in profunzime toate la
turile activității din această unitate. 
Un alt membru al biroului de coor
donare — Gheorghe Pană — este se
cretarul organizației de partid de la 
asociația economică intercooperatis
tă pentru creșterea și ingrășarea 
taurinelor de la Devesel. Fiind me
canizator, din partea biroului de 
coordonare a primit sarcina să se 
ocupe direct ' de mecanizarea lucră
rilor din această unitate : punerea 
la punct a rețelei de alimentare cu 
apă, mecanizarea procesului de pre
parare a furajelor, evacuarea gu
noiului din grajduri. Aceasta, pentru 
a se asigura o mai bună îngrijire și 
furajare a animalelor și creșterea 
productivității muncii. La fel s-a 
procedat, în funcție de locul de mun
că și gradul de calificare, și cu cei
lalți membri ai biroului de coordo
nare. Ultima analiză la nivelul bi
roului de coordonare a avut ca o- 
biect modul în care s-au efectuat lu
crările agricole de primăvară. S-a 
respectat structura de plan la toate 
culturile și în toate unitățile. La 
cultura porumbului au fost însămîn- 
țate însă cu 230 hectare mai mult 
față de suprafața stabilită. Această 
creștere s-a realizat prin redarea în 
circuitul agricol a celor 230 hectare, 
prin desecarea unor bălți și delimi

(proiect care a fost brevetat). Tot 
aici s-au găsit rezolvări optime pen
tru înlocuirea unor subansamble din 
aluminiu ori pentru extinderea utili
zării tehnicii de calcul în proiec
tare. „în stilul de muncă al fiecărei 
organizații de la noi s-a încetățenit 
practica de a apela permanent Ia 
acest uriaș rezervor de inteligență 
reprezentat de gindirca creatoare a 
celor peste 4100 de comuniști din 
întreprindere — ne spune tovarășul 
Aurel Pănescu. secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de vagoane Arad. Practic, nu exista 
zi ca din punctele „fierbinți** lie 
producției să nu pornească măcar o 
propunere ce vizează perfecționarea 
activităților de producție**.

Un asemenea mod de implicare a 
comuniștilor nu s-a produs peste 
noapte. EI este rezultatul preocupă
rii organizațiilor de partid de a-i 
antrena pe comuniști să participe la 
soluționarea tuturor problemelor cu 
care se confruntă întreprinderea.

Experiența demonstrează că propu
nerile făcute de comuniști sînt idei- 
forță ale perfecționării proceselor de 
producție, ale ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Cu 
condiția însă ca organele de partid, 
consiliul oamenilor muncii să asigu
re cadrul necesar analizării și ma
terializării acestora.

O situație critică a năs
cut o experiență deosebit 
de eficientă: se poate învă
ța și din lipsuri. ”Dacă am reu' 
șit să obținem rezultate la nivelul 
sarcinilor de plan și chiar să le de
pășim — ne spune tovarășul Mircea 
Balaban, secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Arad, 
profilat pe fabricarea de mo
bilă pentru export — explicația tre
buie căutată și in contribuția comu
niștilor la îmbunătățirea muncii din 
fiecare secție. Deși am dispus in 

tarea strictă a drumurilor de pe tar
lale. De această problemă răspunde 
permanent prim-vicepreședintele bi
roului de coordonare, inginerul Va
sile Petrescu, directorul I.A.S. Buri
la Mare. Firește, cei 17 membri ai 
acestui birou de coordonare nu pot 
cuprinde și soluționa — intr-o acti
vitate atit de diversificată — toate 
problemele. Un sprijin real il aduce 
activul de partid, alcătuit din 117 
membri, care, la rîndul lor, la locul 
de muncă, au sarcini precis nomina
lizate.

Stațiunea pentru mecanizarea a- 
griculturii de aici s-a confruntat cu 
unele situații oarecum deosebite, in 
comparație cu alte unități de ace
lași profil din județ. Consiliul oame
nilor muncii — in componența că
ruia se află 16 membri — trebuia să 
găsească cele mai bune căi de 
acțiune pentru ca întregul volum de 
muncă să fie efectuat integral și in 
condiții agrotehnice corespunzătoa
re. Cum în această zonă mulți băr
bați sint marinari, se resimte lipsa 
mecanizatorilor. S-a găsit însă si re
zolvarea. Liceul agroindustrial din 
Simian, care pregătește cadre pentru 
agricultură. asigură permanent 
30—35 de elevi, prin rotație, pentru 
efectuarea practicii în această uni
tate. Integrarea acestora trebuie să 
se facă repede și la nivelul cerințe
lor. Președintele consiliului oameni
lor muncii. Ion Bălăceanu. care este 
și secretarul organizației de partid, 
răspunde direct de această proble
mă. Viitorii mecanizatori sînt repar
tizați pe lingă comuniști cu expe
riență ; la nivelul fiecărei secții de 
mecanizare se urmărește modul în 
care se încadrează aceștia in discipli
na muncii, calitatea lucrărilor pe care 
le efectuează ; sînt îndeaproape aju
tați să depășească anumite greutăți 
pe care le intimpină la început de 
profesie. Un alt membru al consi
liului oamenilor muncii, inginerul 
Cornel Hioară, care este și directo
rul S.M.A., pe lingă atribuțiile pe 
care le incumbă funcția, se ocupă 
direct și de acțiunea de recuperare, 
recondiționase și refolosire a piese
lor de schimb. împreună cu specia
liștii din unitate, a conceput inge
nioase soluții tehnice, care vor per
mite, la nivelul acestui an, realiza

permanentă de buni specialiști, de un 
colectiv cu o bună pregătire profesio
nală. pînă nu de mult rezultatele erau 
nesatistăcătoare. In fața acestei si
tuații, toți comuniștii, și prin ei în
tregul colectiv, au fost solicitați — 
prin intermediul adunărilor de 
partid, al „cutiilor cu idei**, al grupe
lor sindicale — să avanseze soluții, 
să facă propuneri, să se implice 
nemijlocit în înfăptuirea lor. în fața 
unei situații critice, acțiunea a avut 
caracter de „campanie**, dar a rămas 
o practică obișnuită. Fiindcă astăzi, 
chiar dacă am vrea, nu mai pu
tem renunța la acest inepuizabil iz
vor de soluții constructive — gîn- 
direa colectivă. „Noi — ne spune 
tovarășul Teodor Strapec. secretarul 
comitetului de partid de la secția 
întîi — reținem lunar cel puțin 
40—45 de propuneri făcute de comu
niști. în ultima vreme .ele sînt chiar 
mai multe, iar acest lucru este ceva 
firesc ; oamenii au constatat că pro
punerile avansate de ei sint tratate 
cu seriozitate și se regăsesc, în cel 
mai scurt timp posibil, materializate 
în producție. Pe de altă parte, pe 
baza propunerilor noastre, activitatea 
secției s-a îmbunătățit, iar oamenii, 
beneficiind și de sporul de export, 
au primit o retribuție substanțială 
majorată**.

Am prezentat în spațiul restrîns al 
acestui articol cîteva modalități con
crete prin care organizațiile de partid 
pot asigura și asigură implicarea 
comuniștilor in soluționarea proble
melor de producție. Modalități care, 
prin rezultatele lor practice, pledează 
pe de o parte pentru extinderea lor, 
iar pe de altă parte relevă încă o 
dată justețea aprecierii secretarului 
general al partidului că forța po
litică conducătoare a partidului se 
exercită în primul rînd prin parti
ciparea eficientă, faptică, a fiecărui 
comunist la îndeplinirea sarcinilor în 
toate domeniile de activitate.

Tristan M1HUTA
corespondentul „Scînteii"

rea unui volum de piese de schimb 
recondiționate mai mare cu peste un 
milion lei față de realizările din 
1987.

Cooperativa agricolă de producție 
din Crivina era. de cîțiva ani, me
reu citată negativ cu prilejul dife
ritelor analize. Lucrările de întreți
nere nu se efectuau pe toate supra
fețele ocupate cu diferite culturi. 
Acum nu se mai poate vorbi de așa 
ceva. A devenit o unitate model în 
organizarea muncii. Ce anume s-a 
făcut ? „Consiliul de conducere, adi
că cei 15 membri care fac parte din 
acest consiliu — ne spune Florica 
Matei, președinta unității — și-a in
trat pe deplin în atribuții. Am făcut 
mai întîi o analiză aprofundată a 
situației create. Și am ajuns la con
cluzia că avem suficientă forță de 
muncă pentru a efectua la timp și 
integral toate lucrările. Greșeli se 
făceau în organizarea muncii. Toate 
suprafețele de teren au fost reparti
zate in acord global. Fiecare mem
bru al consiliului de conducere a 
primit sarcini precise : o cultură, o 
anumită lucrare, o formație de coo
peratori. Volumul de muncă, pe zile 
și pe perioade, a fost judicios-re
partizat pe fiecare membru coope
rator în parte. Și urmărim, printr-un 
control permanent și intervenție e- 
nergică acolo unde se impune, să fie 
realizat întocmai. Așa se explică 
faptul că acum avem culturi cu care 
ne mîndrim și de la care, in acest 
an. așteptăm producții cu mult mai 
mari în comparație cu cele din anii 
anteriori**.

Am prezentat cîteva din modalită
țile de lucru ale unor organe de con
ducere colectivă. Firește, gama mo
dalităților de acțiune se îmbogățeș
te necontenit, pentru că acestea 
izvorăsc permanent din specificul 
activității. Prin toate căile, aceste 
organisme urmăresc — după cum 
ne-am convins — permanenta mobi
lizare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din aceste unități la 
realizarea sarcinilor de plan, a o- 
biectivelor noii revoluții agrare.

Virqiliu TĂTARU
corespondentul „Scînteii"

Crearea unei economii naționale cu 
o structură complexă, capabilă să 
asigure satisfacerea cerințelor de 
dezvoltare a țării, valorificarea supe
rioară a resurselor și înscrierea a- 
vantajoasă a țării noastre în divi
ziunea internațională a muncii se 
bazează pe concepția secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind realizarea 
unei structuri moderne a economiei 
românești. In cadrul acestei strategii, 
rolul hotărîtor revine dezvoltării in 
ritm rapid a industriei și moderni
zării structurii acesteia, ca ramură 
ce asigură propagarea progresului 
tehnic în întreaga economie, crearea 
de noi structuri de producție, teh
nologice, informaționale și sociopro- 
fesionale, promovarea pe scară lar
gă a metodelor moderne de organi
zare a producției și a muncii.

Evenimentul de importanță istorică 
în dezvoltarea complexului economic 
național de tip industrial,, ca și în 
dinamizarea dezvoltării întregii so
cietăți românești l-a constituit Con
gresul al IX-lea al partidului,_ care 
a marcat trecerea României într-o 
nouă etapă a industrializării socia
liste. In cadrul politicii de industria
lizare, de dezvoltare puternică a ra
murilor industriale de bază, o atenție 
deosebită s-a acordat modernizării 
structurii producției prin dezvoltarea 
mai puternică a acelor ramuri ale 
industriei care asigură valorifi
carea superioară a resurselor, 
sporirea tehnicității producției și 
introducerea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei națio
nale. Ritmul accelerat de creș
tere, înnoire și diversificare a fabri
cației a fost însoțit de integrarea 
progresivă în structura industriei a 
mecanicii fine și electronicii, de dez
voltarea unor noi tipuri de mașini- 
unelte cu parametri tehnico-funcțio- 
nali și economici supteriori, de spo
rirea complexității și diversificarea 
mașinilor și agregatelor cu un grad 
înalt de competitivitate pe piața in
ternațională, de trecerea din ce în ce 
mai rapidă la trepte superioare de 
automatizare și la extinderea roboti
zării și cibernetizării producției.

în cadrul strategiei de dezvoltare 
echilibrată a economiei românești din 
ultimele două decenii, o atenție spo
rită s-a acordat lărgirii și restruc
turării bazei proprii de materii prime 
și de energie a țării. In perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al. partidului, baza energetică 
și de materii prime a cunoscut o 
puternică dezvoltare, în strînsă legă
tură• cu > posibilitățile interne și cu 
cerințele economiei naționale. Se re
marcă, în acest sens, desfășurarea 
unui număr sporit de acțiuni prac
tice privind descoperirea unor noi 
zăcăminte de resurse minerale, atra
gerea în circuitul economic, pe mă
sura perfecționării tehnologiilor de 
extracție și de prelucrare a unor im
portante zăcăminte, lărgirea frontu
lui de extracție în unitățile de ex
tracție. Drept urmare, în perioada 
1966—1986, pentru construirea de noi 
centrale termo și hidroelectrice, 
pentru efectuarea lucrărilor de foraj 
și deschideri miniere, ca și pentru 
alte obiective din aceste sectoare, au 
fost alocate importante fonduri de 
investiții. Concludent în acest sens 
este faptul că, in actualul cincinal, 
ramurile industriei extractive îm
preună cu aceea a energiei electrice 
și termice dețin o pondere de 29 la 
sută din volumul total al investi
țiilor.

în concepția partidului nostru, asi
gurarea într-o măsură tot mai mare 
din resurse interne a necesarului e- 
nergetic și de materii prime și uti
lizarea rațională a acestora sînt as
tăzi hotărîtoare pentru dezvoltarea 
continuă și susținută a întregii eco
nomii.

în actualul cincinal, lărgirea bazei 
energetice și de materii prime cu
noaște noi soluționări ca urmare a 
creșterii mai accentuate a producției 
de cărbune, a creării și dezvoltării 
energeticii nucleare, a sporirii pon
derii hidroenergiei în balanța ener
getică a tării, a economisirii rezer
velor de hidrocarburi și atragerii în 
circuitul economic a resurselor mi
nerale cu un conținut mai scăzut de 
substanțe utile. în cadrul strategiei 
de dezvoltare a bazei energetice și 
de materii prime promovate de 
secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un rol însemnat 
revine astăzi cercetării geologice. 
Pentru conturarea perimetrelor cu 
noi zăcăminte de substanțe minerale 
utile, cercetarea geologică și-a extins 

. sfera de activitate pe întregul teri
toriu al țării.

Pornind de la posibilitățile pe care 
le are tara noastră, cărbunele re
prezintă in prezent o resursă ener
getică importantă. Creșterea rapidă 
a producției de cărbune reprezintă 
o condiție a progresului economic 
mai dinamic a! tării noastre. De 
asemenea, creșterea producției de 
cărbune. îndeosebi a celei de lignit

Materiale de construcție mai multe, de calitate
în unitățile producătoare de ma

teriale de construcții ale Ministeru
lui Industrializării Lemnului și 
Materialelor de Construcții se a- 
plică ample programe de moderni
zare a capacităților de producție. 
Pe baza acțiunilor de moderniza
re efectuate in ultima perioadă, u- 
nitățile producătoare de materiale 
de construcții au realizat un spor 
de producție fizică însumind circa 
200 milioane lei. in condițiile di
minuării cheltuielilor totale cu 
peste 40 milioane lei. din care 
cele materiale cu 20 milioane lei. 
Au fost mo lernizate. in majorita
tea întreprinderilor de profil, li
niile de realizare a panourilor mari
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și cărbune brun, va conduce la 
schimbări importante în structura 
puterilor instalate ale centralelor 
electrice. Ca urmare a creșterii 
rapide a producției de energie elec
trică și termică în unități energetice 
ce funcționează pe cărbuni infe
riori. urmează ca. în actualul cinci
nal. ponderea acestei producții să 
întreacă pentru prima dată pe cea 
obținută pe bază de hidrocarburi. 
Este o schimbare importantă, de 
mari proporții, ce evidențiază sinte
tic justețea strategiei energetice a 
partidului nostru de conservare a 
rezervelor interne de hidrocarburi.

Eforturile deosebite, materiale și 
umane, depuse pentru asigurarea 
unui nivel optim al producției de 
țiței s-au concretizat in perfecționări 
ale tehnologiilor de extracție. în 
scopul creșterii factorului final de 
recuperare a țițeiului din zăcămînt, 
utilizînd tehnologii avansate, cum 
sînt : combustia subterană, injecția 
de agenți termici și de substanțe 
tenso-active. precum și experimen
tarea unor metode de extracție mi
nieră. Progresele înregistrate in 
extracția țițeiului sînt completate de 
realizările obținute în domeniul fo
rajului marin și în evidențierea 
unor rezerve noi în platforma conti
nentală a Mării Negre.

Dezvoltarea în ritmuri susținute a 
economiei naționale și, in primul 
rind, a industriei a antrenat utili
zarea într-o proporție tot mai mare 
a gazelor naturale, atit ca materie 
primă, cît și ca resursă energetică 
superioară. în perspectivă, pe baza 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în scopul conser
vării rezervelor naționale se preco
nizează stabilizarea producției de 
țiței și reducerea treptată a produc
ției de gaze naturale.

O altă direcție importantă în care 
este orientată dezvoltarea energeticii 
românești o constituie punerea în 
valoare a potențialului hidroenerge
tic național. In prezent, pentru uti
lizarea integrală a potențialului hi
droenergetic un rol tot mai impor
tant revine microhidrocentralelo L 
Prin construirea acestor unități, in 
condiții de eficiență, se asigură o 
valorificare mai bună a resurselor 
energetice locale și, in același timp, 
se degrevează balanța energiei elec
trice de unii consumatori de mai 
mică importanță, care pot fi ali
mentați direct de la aceste unități.

In actualul cincinal, un rol deose
bit de important in acoperirea ne
cesarului intern de energie electrică 
revine energeticii nucleare. Drept 
urmare, se află în curs de realizare 
un amplu program de dezvoltare a 
aoestui domeniu energetic, care vi
zează prepararea combustibilului 
nuclear, producerea apei grele, rea
lizarea echipamentelor necesare, pre
cum și punerea în funcțiune a pri
mului grup nuclear la Cernavodă.

Dezvoltarea accentuată a indus
triilor prelucrătoare a necesitat spo
rirea producției autohtone de mine
reuri metalifere și nemetalifere, 
creștere realizată. în special, prin 
atragerea în circuitul economic a 
unor resurse cu conținut util mai 
scăzut. Dezvoltarea extracției de 
minereuri metalifere a fost susținută 
de importante eforturi materiale și 
umane, atit pentru deschiderea unor 
noi exploatări miniere, cît și pentru 
modernizarea utilajelor și a echipa
mentelor din exploatările existente, 
în prezent, această subramură se 
află intr-un amplu proces de mo
dernizare. proces prin care se ur
mărește sporirea producției și a 
productivității muncii, în special ca 
urmare a mecanizării proceselor de 
extracție.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lărgirea și gospodărirea judicioasă a 
bazei proprii de materii prime, com
bustibili și energie sint in prezent 
și in perspectiva anului 2000 o pre
misă fundamentală a dezvoltării in 
ritm susținut a întregii economii. Pe 
baza programelor de modernizare, 
elaborate în spiritul hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, au fost create 
condițiile necesare dezvoltării în 
ritm susținut a bazei proprii de ma
terii prime, combustibili și energie. 
Pe termen scurt, programele de dez
voltare a bazei energetice trebuie 
privite și prin prisma preocupărilor 
tării noastre de a-și diminua efortul 
valutar necesar asigurării din import 
a unor cantități sporite de combus
tibil și energie.

Trecerea la dezvoltarea economică

pentru construcții edilitare, s-au a- 
plicat soluții si idei tehnice, pre
cum si noi tehnologii la liniile teh
nologice de producere a vatei mi
nerale și a produselor izolatoare 
din vată minerală, a materialelor 
de construcții din azbociment, ca 
și la alte linii și capacități de 
producție. Pe baza măsurilor de 
modernizare ce se aplică în pre
zent. ca si a celorlalte, cu termen 
de realizare in acest an., se va 
consemna un spor de producție fi
zică anuală de circa 860 milioane 
lei. in timp ce cheltuielile de pro
ducție vor fi mai mici cu 361 mi
lioane lei. (Agerpres). 

preponderent intensivă a dus la spo
rirea eficientei utilizării energiei și 
la accentuarea modificării structurii 
producției de resurse energetice pri
mare. prin substituirea hidrocarburi
lor din procesele de ardere cu com
bustibili solizi inferiori. înlocuirea 
hidrocarburilor din procesele de ar
dere. spre a putea fi utilizate drept 
materie primă în industria chimică, 
și atragerea într-o măsură tot mai 
mare a combustibililor solizi în ba
lanța energetică se justifică econo
mic. deoarece, cu tot conținutul re
lativ scăzut al acestora, ele asigură 
un nivel de eficiență. Totodată. în 
contextul general al modernizării 
industriei românești, prin promova
rea cu prioritate a unor noi tehno
logii. eficiente din punct de vedere 
energetic, se realizează transpunerea 
în practică a indicațiilor secretarului 
general pentru reducerea consumuri
lor energetice și de materii prime, 
în prezent, lărgirea bazei de materii 
prime și modernizarea structurii sale 
au loc în strînsă legătură cu evolu
ția cerințelor economiei naționale, 
cu dezvoltarea potențialului economic 
al țării, cu cerințele de modernizare 
a structurii producției.

Lărgirea bazei proprii de materii 
prime și energie și valorificarea su
perioară a tuturor resurselor natu
rale se îmbină. în prezent, cu grija 
pentru conservarea patrimoniului 
natural, în vederea asigurării echili
brului ecologic necesar îmbunătățirii 
calității vieții. Prin restructurarea 
ramurilor mari consumatoare de re
surse naturale, ca și prin dezvol
tarea ramurilor de vîrf. mici consu
matoare de asemenea resurse, con
comitent cu economisirea tuturor 
resurselor, cu recuperarea si refolo- 
sirea lor. se asigură premisele reale 
pentru înfăptuirea unei strategii ști
ințifice și de lungă perspectivă cu 
privire la resursele naturale. în con
cordanță cu interesele de progres și 
prosperitate ale întregului popor.

Prin politica de valorificare su
perioară a resurselor materiale și 
energetice promovată de Partidul 
Comunist Român se poate afirma, cu 
deplin temei, că sint îmbinate ar
monios interesele prezente cu cele 
de perspectivă, nevoile generației 
actuale cu cele ale generațiilor 
viitoare și se asigură conservarea 
acestor resurse pentru o perioadă 
mai îndelungată de timp. în concep
ția secretarului general al partidului, 
creșterea gradului de valorificare a 
resurselor are valențe suplimentare 
pentru România, intrucît. de regulă, 
zăcămintele minerale ce le deținem 
au un conținut mai scăzut de sub
stanțe utile decît media mondială. 
De aceea, cu cît este mai ridicată 
producția obținută dintr-o unitate 
energetică sau de materie primă, cu 
atît mai mult se creează posibilita
tea compensării cheltuielilor supli
mentare ocazionate de obținerea lor.

Opțiunea strategică formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — po
trivit căreia creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime și a 
materialelor devine esențială pentru 
modernizarea economiei românești și 
pentru ridicarea bunăstării întregu
lui popor — a pornit de la realitățile 
existente astăzi in economia mon
dială. precum și de la necesitatea 
ca intr-un interval de timp relativ 
scurt România să-și asigure dezvol
tarea multilaterală a industriei și, 
în primul rînd. a ramurilor indus
triale de vîrf. iar pe această cale 
să-și reducă dependenta de importul 
de utilaje, tehnologii și de inteli
gență.

O direcție importantă pentru creș
terea gradului de valorificare a re
surselor o constituie intensificarea 
procesului de recuperare si utilizare 
a resurselor materiale refolosibile, 
pieselor și subansamblelor uzate, re
surselor energetice refolosibile. Prin 
promovarea acestor măsuri, în ulti
mii ani. la nivelul întregii economii 
s-a asigurat recuperarea unor însem
nate cantități de oțel, fontă, cupru, 
aluminiu, polietilenă, hîrtie. cartoane 
și fibre textile. Aceste preocupări 
trebuie amplificate în acest cincinal, 
cînd vor trebui întreprinse acele 
acțiuni care pot conduce la realizarea 
integrală a programului de recupe
rări. precum și a programului de 
recondiționare și refolosire a piese
lor de schimb și subansamblelor.

Concepute în unitatea lor organică, 
economisirea resurselor și ridicarea 
nivelului tehnic al proceselor de fa
bricație vor avea ca rezultat crește
rea gradului de valorificare a resur
selor materiale și energetice, obține
rea unor produse finite mai com
plexe, cu o valoare unitară mai 
mare — ca expresie a calității 
superioare, a performanțelor teh
nice și economice mai înalte — 
și înnobilarea resurselor naturale 
printr-o muncă complexă, utilă, de 
înaltă creativitate.

Ștefan RAGAUE 
Ecaterina DEACONESCU 
Institutul de economie industrială

ROMAN : Produse noi, 
competitive

Specialiștii întreprinderii me
canice din Roman au conceput și 
realizat o celulă flexibilă pentru 
prelucrarea pieselor tip flansă. do
tată cu robot de alimentare a ma- 
șinilor-unelte cu semifabricate și 
de evacuare a pieselor finite in 
regim de comandă numerică. Noul 
produs dispune în funcționare de o 
mare productivitate, în condițiile 
realizării unei calități deosebite a 
pieselor prelucrate. Preocupările 
constructorilor de mașini din Ro
man sînt concentrate în continuare 
în activitatea de proiectare și asi
milare a noi produse si sisteme de 
mașini complet automatizate cu 
roboți de alimentare-evacuare, 
noșturi automate de control, pro
duse destinate atît pieței interne, 
cît și exportului. (Agerpres).
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principiile deplinei egalități, inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, idea
lurile nobile ale socialismului, ale 
conlucrării frățești în lupta pentru 
victoria noii orînduiri în țările 
noastre.

Partidul și poporul nostru dau 
o înaltă apreciere relațiilor româ- 
no-sovietice și sînt hotărîte să facă 
și în continuare totul pentru ca a- 
ceste relații să se afirme tot mai 
puternic ca un exemplu de rela
ții între țări socialiste, vecine și 
prietene, care colaborează și con
lucrează activ în lupta și munca 
pentru edificarea cu succes a noii 
orînduiri în țările lor, pentru cau
za socialismului, pentru triumful 
păcii în lume.

Evocînd, cu satisfacție, cursul 
pozitiv ai acestor relații, doresc să 
subliniez, și cu acest prilej, rolul 
de mare însemnătate pe care l-au 
avut convorbirile și înțelegerile 
convenite la cel mai înalt nivel 
pentru întărirea continuă a priete
niei și colaborării româno-sovieti- 
ce. O deosebită importanță au a- 
vut, în acest sens, întîlnirile pe 
care le-am avut cu secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, tovarășul Mihail Gorba- 
ciov, care s-au înscris, de fieca
re dată, ca momente de cea mai 
mare importanță în dezvoltarea 
raporturilor bilaterale. Programul 
de lungă durată pentru dezvol
tarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, pînă 
în anul 2000, celelalte înțelegeri a- 
sigură cadrul larg al dezvoltării ra
porturilor româno-sovietice pe cele 
mai diverse planuri, al întăririi 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre țările, partidele și popoare
le noastre.

Sîntem convinși că întîlnirile ȘÎ 
convorbirile pe care le avem în a- 
ceste zile vor deschide noi perspec
tive de întărire a raporturilor ro
mâno-sovietice, de intensificare a 
conlucrării pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii de interes comun.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Vi
zita vă dă prilejul să cunoaș
teți noi aspecte din munca și reali
zările poporului român, angajat cu 
toate forțele în înfăptuirea hotă- 
rîrilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, 
pentru trecerea României, pînă la 
sfîrșitul actualului deceniu, la un 
stadiu nou de dezvoltare — cel de 
țară socialistă mediu dezvoltată, 
în actualul cincinal ne-am propus 
importante obiective privind dez
voltarea intensivă a industriei, 
agriculturii, științei, învățămîntu- 
lui și culturii, realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții întregu
lui popor. Acordăm o atenție deo
sebită perfecționării în continuare 
a formelor de conducere și plani
ficare a activității economice,

TOASTUL TOVARĂȘULUI ANDREI GROMlKO
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Pe bună dreptate — a arătat în 
continuare vorbitorul — se poate 
spune că de atunci relațiile so- 
vieto-române își trag seva din iz
vorul prieteniei cimentate prin țe
lurile lor comune în construcția 
socialismului.

Tovarășul A. A. Gromîko s-a 
referit apoi la procesul de restruc
turare care are loc în U.R.S.S. pe 
baza cursului imprimat de hotărî- 
rile celui de-al XXVII-lea Con
gres al P.C.U.S. Acest curs — a 
subliniat vorbitorul — se întru
pează în atît de cuprinzătorul 
cuvint ,,perestroika". El înseamnă 
că partidul caută răspunsuri la 
problemele complexe pe care le 
formulează realitatea nu dincolo 
de frontierele socialismului, ci, 
dimpotrivă, în dezvoltarea, în în
făptuirea consecventă a profunde
lor idei . leniniste, în dezvăluirea 
puternicului potențial, al socialis
mului, în înnoirea revoluționară a 
tuturor laturilor vieții societății 
sovietice.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Sarcinile care ne stau în față sînt 
sarcini complexe și dificile, dar 
partidul și poporul sînt ferm 
hotărîte să biruie toate obstacolele 
care mai există azi și ar mai pu
tea exista și miine.

Un important reper al progre
sului nostru îl va constitui apro
piata Conferință a XlX-a a parti
dului, care urmează să lărgească 
orizonturile prefacerilor, să stabi
lească contururile reorganizării 
structurii politice, să indice calea 
spre creșterea rolului organelor 
democrației.

Rezolvînd problemele grandioa
se care stau în fața oamenilor so
vietici, noi aspirăm cu mult inte
res și căutăm cu atenție să stu
diem experiența celorlalte țări 
socialiste.

Formele de colaborare existente 
între Uniunea Sovietică și Româ

punem accent deosebit pe întărirea 
și dezvoltarea proprietății socia
liste de stat și cooperatiste, acțio
năm pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economic, a auto- 
conducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare. în ultimii 20 de 
ani, pornind de la orientările și 
obiectivele stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului, am creat și 
dezvoltat un cuprinzător sistem de 
organisme democratice — pe care 
îl perfecționăm continuu — și care 
asigură participarea largă și ne
mijlocită a întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor vieții 
economice și sociale, a întregii so
cietăți. Pornim ferm de la prin
cipiul că socialismul se construieș
te cu poporul și pentru popor, 
întărim necontenit rolul partidului 
în conducerea întregii opere de 
construcție socialistă din patria 
noastră. Avem permanent în ve
dere că socialismul se construiește 
în condiții diferite de la țară la 
țară, că esențial pentru victoria 
noii orînduiri este aplicarea fermă 
și creatoare, a principiilor socia
lismului științific, a adevărurilor 
general valabile, la condițiile con
crete din fiecare țară.

în continuare, secretarul gene
ral al P.C.R. a arătat : Co
muniștii, întregul nostru popor 
dau o înaltă apreciere înfăp
tuirilor istorice ale popoarelor 
Uniunii Sovietice în cei peste 70 
de ani ce au trecut de la victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marilor realizări obți
nute în edificarea socialismului, în 
dezvoltarea bazei tehnico-materia- 
le a societății — în industrie, a- 
gricultură, știință și tehnică — în 
toate domeniile de activitate. 
Urmărim preocupările popoarelor 
sovietice pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XXVII-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice privind dezvoltarea și 
perfecționarea tuturor laturilor 
vieții economico-sociale, lărgirea 
democrației socialiste și ridicarea 
la un nivel superior a întregii ac
tivități de edificare a noii orîn
duiri. Ca vecini și prieteni, vă 
urăm din toată inima, dragi to
varăși, succese tot mai mari pe 
calea făuririi socialismului și co
munismului în Uniunea Sovietică!

Considerăm că realizările Româ
niei și Uniunii Sovietice, ale tu
turor țărilor care construiesc so
cialismul, eforturile țărilor noas
tre pentru punerea mai largă în 
valoare a posibilităților pe care le 
oferă noua orînduire socială con
stituie o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la creșterea for
ței socialismului, a prestigiului și 
influenței sale în rîndul popoare
lor, la întărirea forțelor progresu
lui și păcii în lume.

Fără nici o îndoială că edificarea 
noii societăți a cerut și cere efor
turi deosebite din partea fiecărui 
popor, că în înaintarea pe calea 
socialismului mai sînt de învins 
multe greutăți, de lichidat multe 
lipsuri — dar viața, experiența de 
pînă acum au demonstrat și de
monstrează cu putere că numai și 
numai socialismul asigură dezvol

nia cuprind domenii diferite. Pu
tem evidenția la activul nostru 
comun numeroase rezultate pozi
tive. Totuși, dinamica dezvoltării 
socialismului formulează mereu 
alte sarcini, ea reclamă acționarea 
mai deplină a posibilităților socia
lismului, îmbogățirea în acest mod 
a conținutului relațiilor sovieto- 
române, reclamă sporirea eficien
ței lor pentru popoarele ambelor 
țări, cere să se imprime un carac
ter mai fertil tuturor direcțiilor 
colaborării.

Lucrul cel mai important acum 
este transpunerea în fapte concre
te a perspectivelor relațiilor sovie- 
to-române. O bună temelie pentru 
aceasta o constituie rezultatele 
convorbirilor de la București din
tre Mihail SergheSvici Gorbaciov 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a făcut-o în Româ
nia, în luna mai a anului trecut.

In prezent fac obiectul unei 
preocupări constante problemele 
privind lărgirea și adîncirea rela
țiilor economice reciproc avanta
joase, adîncirea eficienței colabo
rării bilaterale. In acest sens exis
tă o aspirație comună, lucru pe 
deplin firesc. Așa după cum ates
tă practica mondială, specializarea 
și cooperarea în producție, diviziu
nea internațională a muncii con
stituie forme ale colaborării mai 
avansate decît simpla majorare a 
volumului mărfurilor.

Aceste forme orientează mult 
mai bine producția spre progresul 
tehnico-științific, facilitează înde
plinirea obiectivului comun vizînd 
creșterea competitivității produse
lor noastre pe piața mondială. Și 
nu e nimic de mirare în faptul că 
aceste probleme sînt sistematic 
discutate de către reprezentanții 
țărilor noastre.

Referindu-se la unele aspecte 
ale vieții internaționale, vorbito

tarea economică și socială a fie
cărui popor, o viață liberă, demnă 
și fericită, independența fiecărei 
națiuni.

Referindu-se la unele probleme 
ale vieții internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Si
tuația internațională este încă 
destul de gravă și complexă. Se 
mențin și se dezvoltă contradicții 
puternice — politice, economice, 
militare — ca urmare a continuă
rii cursei înarmărilor, îndeosebi a 
celei nucleare, a perfecționării și 
dezvoltării de noi arme nucleare, 
a conflictelor și stărilor de ten
siune existente in diferite regiuni 
ale lumii, a adîncirii tot mai pu
ternice a decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace.

Pornind de la aceste realități, se 
impune intensificarea eforturilor 
și acțiunilor tuturor popoarelor 
pentru oprirea acestui curs peri
culos al evenimentelor și pentru 
afirmarea fermă a politicii de 
pace, de dezarmare, de largă cola
borare între toate națiunile lumii. 
In condițiile existenței uriașelor 
cantități de arme nucleare — care 
pot distruge de cîteva ori viața 
pe întreaga planetă — trebuie să 
facem totul pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor, al oa
menilor — la pace, la viață, la 
existență liberă și demnă !

Semnarea Tratatului dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii cu privire la rache
tele nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune reprezintă, 
fără îndoială, un eveniment de o 
însemnătate deosebită, o dovadă a 
faptului că este posibil să se ajun
gă la soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor. Avînd în vedere 
însă că au mai rămas uriașe 
stocuri de arme nucleare, care pot 
să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire, că țările N.A.T.O. 
au discutat chiar problema mo
dernizării și dezvoltării rachetelor 
cu rază mai scurtă de acțiune, este 
necesar să fie intensificate efortu
rile tuturor țărilor și popoarelor 
pentru a se ajunge la noi înțe
legeri și acțiuni în direcția reali
zării unui program complex de 
dezarmare, care să ducă la lichi
darea în mai multe etape a arme
lor nucleare, la oprirea experien
țelor nucleare și a militarizării 
Cosmosului, la eliminarea perico
lului unui război nuclear nimi
citor. In acest context, ar avea o 
mare însemnătate dacă s-ar ajun
ge la un acord între Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
ricii privind reducerea cu 50 la 
sută a armelor strategice. Viito
rul omenirii nu poate fi asigurat 
prin noi arme, ci numai prin 
eliminarea completă a oricăror ar
senale nucleare și chimice, redu
cerea substanțială a armelor con
venționale, a efectivelor și buge
telor militare, printr-o politică 
realistă, de colaborare și înțelegere 
între toate statele. Noua gîndire 
economică trebuie să-și facă loc 
în condiții grele de luptă. Ea tre
buie însoțită de o politică nouă, 
de relații cu adevărat noi între 
toate statele lumii.

rul a spus : Influența rodnică a 
noii gîndiri politice se face tot 
mai mult simțită în politica mon
dială. Și acesta este un lucru les
ne de înțeles. Omenirea se în
dreaptă spre ziua în care secolul 
actual, al XX-lea, va ceda locul 
secolului XXI. Sau, ca să expri
măm plastic, două secole se pri
vesc față în față. Firește că încă 
de pe acum s-a pus cu toată tăria 
problema moștenirii pe care seco
lul nostru o lasă secolului care va 
veni. Toate popoarele doresc, fără 
îndoială, ca moștenirea noastră să 
o constituie pacea, dezarmarea, și 
înainte de toate lichidarea armei 
nucleare.

Nimeni dintre oamenii cu jude
cată nu va încerca să nege că 
multe zeci de state, și chiar con
tinente întregi, trăiesc în condi
țiile sărăciei și lipsei de drepturi, 
sub jugul stării de aservire care 
le-a fost impus de cîteva puteri 
industriale mari. Una din căile 
cele mai eficiente de înlăturare a 
acestei stări de aservire economi
că ar constitui-o dezarmarea și 
transferarea mijloacelor astfel 
eliberate în sensul acordării de 
ajutor țărilor sărace.

Desigur câ ar putea face mult 
în acest sens și Organizația Na
țiunilor Unite, a cărei activitate 
este paralizată de cei care nu do
resc să renunțe la cursa înarmă
rilor.

Este de datoria tuturor statelor, 
mari și mici, independent de orin- 
duirea socială în condițiile căreia 
trăiesc și se dezvoltă un popor sau 
altul, să facă totul pentru a asi
gura dezarmarea și pacea pe 
Pămînt.

Omenirea se mai află încă sub 
impresia Tratatului cu privire la 
lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune sem
nat la Washington. Acest docu
ment a fost primit ca un triumf 
al rațiunii.

In prezent, așa după cum se

România acționează consecvent 
pentru încheierea cu succes a Con
ferinței general-europene de la 
Viena, pentru dezvoltarea largă și 
neîngrădită a colaborării economi
ce, tehnico-științifice și în alte 
domenii dintre țările continentu
lui, pentru realizarea unei Europe 
unite, în diversitatea orînduirilor 
sociale, a păcii, înțelegerii și co
laborării.

Țara noastră militează ferm pen
tru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și înțelegerii, fără 
arme nucleare și chimice, fără tru
pe și baze militare străine, pen
tru organizarea unei conferințe 
la nivel înalt a șefilor de state și 
de guverne din această regiune. 
Sprijinim, totodată, crearea de a- 
semenea zone fără arme nucleare 
și chimice în nordul și centrul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii.

In spiritul întregii sale politici 
de pace și colaborare. Român’a se 
pronunță și acționează susținut 
pentru eliminarea forței și a ame
nințării cu forța din relațiile din
tre state, pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase din 
diferite regiuni ale lumii — din 
Orientul Mijlociu, America Cen
trală, Asia, Africa — numai și 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive.

Pornind de la agravarea situa
ției economice mondiale — care 
afectează, practic, toate statele lu
mii, și în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare — țara noastră 
se pronunță pentru organizarea 
unei conferințe internaționale, în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, Ia care să participe, cu 
drepturi egale, atît țările în 
curs de dezvoltare, cît și statele 
dezvoltate, pentru a se ajunge la 
soluții reciproc acceptabile în ve
derea reglementării globale a pro
blemelor subdezvoltării — inclu
siv a problemei datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare —• 
și a instaurării noii ordini econo
mice mondiale.

Realitățile demonstrează că so
luționarea justă și durabilă a pro
blemelor complexe din viața mon
dială nu poate fi asigurată decît 
cu participarea activă, egală a tu
turor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială. în 
acest spirit, ne pronunțăm pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea de
mocratică a problemelor de care 
depinde asigurarea păcii și pro- 
greșului tuturor popoarelor.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea că vizita tovarășului 
A. A. Gromîko în România se va 
înscrie ca o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea relații
lor româno-sovietice și a urat pen
tru întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele țărilor noastre, în 
lupta pentru socialism, colaborare 
și pace în lume.

știe, se duc' tratative intense în 
scopul încheierii între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii a unui acord privind redu
cerea armamentelor - strategice 
ofensive, cu respectarea Tratatu
lui cu privire la apărarea anti- 
rachetă. înlăturarea tuturor obsta
colelor din calea semnării acestui 
acord constituie o problemă im
portantă și complexă, dar pe de
plin rezolvabilă. Ea este rezolva
bilă dacă ambele părți aspiră in 
egală măsură și sînt ferm hotărîte 
să încheie tratativele cu rezultate 
pozitive.

In ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică caută să Obțină tocmai 
acest lucru. Ea manifestă o ase
menea disponibilitate și face tot 
ceea ce depinde de ea pentru a 
trece cu succes acest prag istorie 
din calea lichidării totale a armei 
nucleare. Ar fi de dorit ca tocmai 
în acest spirit să decurgă convor
birile din timpul apropiatei vizite 
la Moscova a președintelui State
lor Unite ale Americii.

Noi dăm o înaltă apreciere efor
turilor țărilor frățești vizînd eli
minarea primejdiei nucleare. In 
acest plan se bucură de sprijinul 
nostru deplin inițiativele Româ
niei și Bulgariei privind crearea 
în Balcani a unei zone libere de 
arma nucleară și de arma chimică, 
înfăptuirea acestei idei, ca și a 
altor propuneri constructive ale 
țărilor socialiste, a spus vorbito
rul, ar constitui o contribuție im
portantă la procesul dezarmării, 
al organizării colaborării regionale 
și general-europene, la întărirea 
securității și încrederii în Europa.

în încheiere, tovarășul A. A. Gro
mîko a urat oamenilor muncii din 
țara noastră noi succese în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, fericire și prosperitate. El 
a urat, totodată, să se întărească 
prietenia de neclintit dintre țările 
și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Andrei Gromîko 

au vizitat obiective de interes 
social-edilitar din Capitală

(Urmare din pag. I)

ședințele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare 
a construcției de locuințe și alte 
obiective sociale, de sistematizare 
și continuă înfrumusețare a mu
nicipiului.

Vizita în Capitală a prilejuit 
cunoașterea de către oaspetele 
sovietic a lucrărilor de amenaja
re complexă a rîului Dîmbovița, 
caracteristicile acestui obiectiv de 

v însemnătate deosebită economico- 
socială.

în aceeași ordine de idei s-a 
subliniat că în prezent se acționea
ză pentru înfăptuirea unui amplu 
program de lucrări privind reali
zarea canalului București — Du
năre, ceea ce va asigura o legă

Întîlnire cu primul-ministru 
al guvernului

Miercuri după-amiază a avut 
loc, în Capitală, o întîlnire între 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, și tovară
șul Andrei Andreevici Gromîko, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost subliniat 
rolul determinant pe care îl au în
tîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail Gor
baciov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, înțelege
rile și acordurile convenite pentru 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri dintre ță
rile și popoarele noastre.

S-a relevat că rezultatele obți
nute pînă în prezent în colabora
rea româno-sovietică, nivelul de 
dezvoltare, gradul ridicat de teh
nicitate și potențialul economic al 
ambelor țări oferă posibilități ca 

tură directă pe apă între capitala 
țării și Marea Neagră.

O serie de elemente definitorii 
pentru preocupările actuale și de 
perspectivă privind modernizarea 
Bucureștiului au fost evidențiate 
cu prilejul vizitării bulevardului 
„Victoria Socialismului", unde se 
află în stadiu avansat de construc
ție Casa Republicii și alte impor
tante ansambluri arhitectonice care 
ilustrează din plin anvergura lu
crărilor din centrul Capitalei.

A fost vizitat, de asemenea, 
complexul comercial agroindustrial 
„Unirea", una dintre cele mai 
mari și moderne unități de acest 
fel din București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromîko, împreu
nă cu persoanele oficiale române 
și sovietice, au vizitat, de aseme

relațiile economice bilaterale să 
fie amplificate și diversificate în- 
tr-un ritm tot mai rapid. A fost 
evidențiată necesitatea de a se de
pune eforturi susținute în vederea 
asigurării înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a prevederilor Pro
gramului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S. 
pe perioada pînă în anul 2000, 
-semnat la cel mai înalt nivel, 
creșterii cooperării și a schimbu
rilor de mărfuri în actualul cin
cinal.

Vizita tovarășei Lidia GromîkoI
la întreprinderea de confecții și tricotaje din București

Miercuri, tovarășa Lidia Gromîko 
a fost oaspete al colectivului 
de muncă de la Întreprinderea 
de confecții și tricotaje Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost prezen- 

nea, cea de-a doua magistrală a 
Metroului bucureștean, parcurgînd 
cu un tren special traseul dintre 
Piața Universității și Piața Avia
torilor, oaspetelui sovietic fiindu-i 
înfățișate cu acest prilej princi
palele caracteristici ale construc
ției, soluțiile tehnice folosite pen
tru realizarea acesteia.

Tovarășul Andrei Gromîko a 
avut cuvinte de apreciere Ia adre
sa programelor de dezvoltare, și 
modernizare a Bucureștiului, a im
portantelor realizări în această di
recție.

Pe întregul traseu străbătut, nu
meroși locuitori ai Capitalei au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Andrei Gromîko, le-au oferit flori, 
i-au întîmpinat cu calde mani
festări, cu aplauze și urale.

Au fost reliefate căile și moda
litățile concrete de lărgire a coo
perării industriale și specializării 
în producție, îndeosebi în ceea ce 
privește metalurgia, construcțiile 
de mașini, chimia, extracția de 
materii prime și în alte domenii de 
interes comun.

S-a subliniat că dezvoltarea și 
mai puternică a conlucrării româ
no-sovietice pe plan economic, teh
nico-științific și în alte sfere de 
activitate este în folosul și spre bi
nele popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, progre
sului și păcii.

tate activitatea acestei mari uni
tăți a industriei ușoare româ
nești, preocupările actuale ale 
muncitorilor și specialiștilor, cele 
mai recente creații realizate 
aici.



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 12 mai 1988

EFICIENȚA ÎNVĂȚĂMINTULUI
POLITICO-IDEOLOGIC DEPINDE DE TEMEINICIA
CU CARE E PREGĂTITA FIECARE DEZBATERE

și tezelor ce se cer 
practic, conturînd 
mobilizatoare pen-

în recenta expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoare la unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum 
și ale situației internaționale se sub
linia cu pregnanță cerința ca munca 
de propagandă — și în acest cadru 
învățămintul politico-ideologic de 
partid — să fie strîns legată de acti
vitatea de producție, de viața fiecă
rei unități economice și de producție.

Firește, cerința împletirii strînse 
a dezbaterilor cu problemele concre
te de producție nu este nouă, dar 
ea capătă aspecte particulare in fie
care moment, in fiecare unitate. 
Tocmai de aceea ne-am propus să 
urmărim în două unități mureșene
— „Electromureș" și „Prodcomplex"
— modul cum se preocupă organi
zațiile de partid pentru a imprima 
dezbaterilor un caracter concret, 
menit să prilejuiască dezbaterea și 
soluționarea problemelor ce se ivesc. 
Participînd în mai multe organizații 
de partid la dezbaterea temei pri
vind întărirea rolului partidului de 
forță politică conducătoare a socie
tății noastre, de la început putem 
sublinia că, atunci cînd dezbaterea 
este bine concepută, are un scop 
precis determinat și este „aplicată" 
la condițiile concrete din întreprin
dere, ea reușește atît sub raport teo
retic, al ideilor 
însușite, cît și 
sarcini realiste, 
tru comuniști.

La întreprinderea „Electromureș" 
activează o filială a Cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă, care are drept 
scop instruirea lunară a propagandiș
tilor cu metodica prezentării temei 
ce urmează a fi parcursă, iar pentru 
pregătirea propriu-zisă a dezbaterii 
fiecare din cele trei platforme dis
pune de puncte de informare și docu
mentare cu materiale „la zi" din do
meniul abordat. Pentru ca tema pro
gramată să fie dezbătută în cunoș
tință de cauză și în relație directă cu 
etapa pe care o parcurge întreprinde
rea, a intrat în practica activității 
curente ca, Ia instruirile lunare, 
propagandiștii să fie informați de 
către cadre din conducerea unității 
cu obiectivele prioritare pe care co
lectivele de oameni ai muncii le au 
de înfăptuit la un moment dat. 
Bunăoară, la instruirea pentru tema 
la care ne referim a fost prelucrată 
hotărîrea ultimei ședințe a consiliu
lui oamenilor muncii cu privire la 
realizarea sarcinilor de producție și, 
cu precădere, a exportului, a măsuri
lor ce trebuie luate in fiecare secție 
și atelier pentru economisirea și 
utilizarea judicioasă a materiilor 
prime și a materialelor, pentru ridi
carea continuă a calității produselor. 
Drept care, nu întîmplător, dezbate
rile din cercurile de invățămînt au 
fost axate, cu precădere, pe contribu
ția adusă de comuniști la înfăptuirea 
acestor obiective.

Cum a fost, practic, concepută 
dezbaterea acestei teme la organiza
ția de bază nr. 13 de la secția ca
blaje ? Am reținut, bunăoară, că la 
această secție s-a incetățenit practica 
potrivit căreia învățămintul politico- 
ideologic este de fiecare dată pre
cedat de o informare, prezentată in 
pauza de masă, prin stația de radio-

Competența se dobîndeșle prin învățătură permanentă
Din practica perfecționării cadrelor Consiliului popular al sectorului 4 din Capitală

O cerință stringentă se ridică astăzi in fața tuturor membrilor socie
tății românești — aceea de a învăța. Pe măsura dezvoltării econo
mico-sociale a țării, volumul cunoștințelor necesare în orice domeniu 
crește continuu. O atare cerință este cu atît mai imperioasă în cazul 
cadrelor cu funcții de conducere în diferite sfere ale vieții economico- 
sociale. Fiecare activist pe acest tărim este obligat să-și ridice per
manent nivelul de pregătire tehnico-profesională și politică, să repre
zinte prin întreaga sa activitate un adevărat exemplu, pentru masele 
de oameni ai muncii, de cetățeni. .

Evidențiind din nou această necesitate, în expunerea prezentata tn 
cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat cu pregnanță ca 
numai studiind, învățind continuu, cadrele cu munci de răspundere 
in diferite sectoare de activitate pot să asigure o conducere corespun
zătoare și să soluționeze in cit mai bune condiții sarcinile încredințate. 
Tocmai de aceea, perfecționarea pregătirii profesionale și politice a 
cadrelor de conducere trebuie să se afle in centrul preocupărilor or
ganelor de partid și de stat, de aceasta depinzind în mare măsura 
bunul mers al sectoarelor respective.

in cele ce urmează înfățișăm cîteva aspecte ale activității desfa- 
Consiliul popular ul sectorului 4 alțurate in acest domeniu la 

Capitalei.

— Situația, privită mai la supra
față. părea că le dă dreptate — ne 
explică tovarășul loan Rusu. prim- 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al sec
torului 4 al Capitalei. Adică, unpi 
activist al consiliului îi revin 4 600 
de cetățeni. Fiecare cu interesele lui, 
mereu in schimbare. „Nu-ți ajunge 
timpul nici să-i vezi la față, darmite 
să-i asculți pe toți, să le rezolvi 
problemele" — spuneau unii dintre 
ei. Firește, argumentul era fals. 
Iar rezultatele lui nu se lăsau aș
teptate. In scrisori, in audiențe, la 
„Tribuna democrației", în situații 
statistice — aceleași și aceleași pro
bleme urgente repartizarea neechi
tabilă a mărfurilor în magazine, 
comportarea necuviincioasă a lucră
torilor față de cumpărători, blocuri 
aproape noi neîngrijite, restanțe de 
sute de mii de lei, ba chiar mai
mari la plata întreținerii și alte pro
bleme. Șeful sectorului comercial,
Emil C.( om cu vechime, era _ un 
dușman al dezordinii doar în...
hîrtii. La miez de noapte de-1 în
trebai care-i cota de marfă repar
tizată magazinului cutare ți-o spu
nea pe de rost. Dar dacă-1 mai în
trebai dacă magazinul a primit-o 
sau nu, ridica din umeri, „Nu mi-au 
comunicat" sau „Nu le-a trimis-o 
întreprinderea". „Dar dumneata 
ce-ai făcut ?“ „N-o să mă amestec 
eu în treburile furnizorului. Eu am 
trimis hîrtia". Pe scurt, vechimea 
statului în birou, reducerea activită
ții la „talente contabilicești" îi ru
ginise activitatea. Celălalt caz : șe
ful sectorului organizatoric, Nicolae S. 
— un om activ. Mereu pe teren, 
mereu printre blocuri, mereu agi
tat în sediu. Și totuși, în sectorul 
de care răspundea, blocuri neîngriji
te, creșteri importante ale restanțe
lor cotelor de întreținere, oameni 
nemulțumiți de activitatea unor ad
ministratori de blocuri....... Ce să le
fac, tovarășe, au fost sancționați, a- 
mendați. Să-și facă datoria și ce - 
lalți, organele de ordine, justiția..." 

însemnări din unități 
industriale mureșene

amplificare. Scopul ? Informarea 
oamenilor cu ce s-a înfăptuit (și ce 
nu) din ce și-au propus în urma 
dezbaterii avute la tema precedentă ; 
ce sarcini actuale le revin în spiritul 
temei ce se dezbate a doua zi. Cu 
acest prilej, am aflat, bunăoară, că 
în urma ideilor și a propunerilor 
făcute în cadrul învățămîntului po
litico-ideologic s-a realizat, între 
altele, îmbunătățirea constructivă a 
antenelor auto tip „Stela", a cordoa- 
nelor telefonice și a celor de alimen
tare (foarte solicitate la export) ; că 
a fost conceput și realizat un granu
lator special prin care granulele 
P.V.C. rezultate din procesul tehno
logic — circa 350 tone pe an — sînt 
readuse, în urma unei prelucrări 
speciale, în circuitul productiv în 
proporție de 100 la sută, ceea ce face 
ca într-un an secția cablaje să rea
lizeze o producție suplimentară de 
20 000 km cablaje în valoare de mai 
multe milioane lei.

Dezbaterea propriu-zlsă a avut ca 
punct de plecare prezentarea succin
tă a temei. Propagandista cercului 
— tovarășa Carolina Cioloca — a sub
liniat, între altele, că rolul conducă
tor al partidului nu reprezintă o 
noțiune abstractă, că trebuie să se 
materializeze — cum sublinia secre
tarul general al partidului — în im
plicarea profundă a organizațiilor de 
partid, a fiecărui comunist în rezol
varea problemelor de la fiecare loc 
de muncă ; prin urmare, în lipsurile 
dintr-un domeniu (deci și al celor de 
la cablaje) se regăsesc direct și lipsu
rile din activitatea fiecăruia din cei 
prezenți în sală. Argumentele aduse 
de propagandistă au generat nume
roase luări de cuvînt. Purtate în cu
noștință de cauză, discuțiile — fără 
a da deloc impresia că asistăm la o 
ședință de producție — au jalonat, 
in spiritul temei aflate în dezbatere, 
direcții și căi prioritare de acțiune a 
cursanților pentru a îndeplini întoc
mai sarcinile actuale puse în fața 
colectivelor de oameni ai muncii 
(deci și a celor de la „Electromureș") 
de conducerea partidului. Viorica 
Vlas și Ungur Ibolya au arătat, 
bunăoară, în cuvîntul lor, ce anume 
trebuie făcut, în perioada următoare, 
pentru ca să crească simțitor calita
tea pieselor, măsurile ce trebuie 
luate pentru ca, prin modernizarea 
unor fluxuri tehnologice, consumu
rile materiale să scadă cu 10 la sută, 
iar producția să înregistreze, pe 
aceleași capacități, un spor de 30 la 
sută. Maistrul Szabo Geza și Papoi 
Ana, șef de echipă, au analizat, la 
rîndul lor (legat direct de tema avută 
în dezbatere), rolul maistrului în 
conducerea secțiilor, atelierelor și a 
formațiilor de lucru etc.

Constatări asemănătoare am putut 
dezbaterilor

i

face si pe marginea 
de 1a organizațiile de bază nr. 3, 
secția conductori, 4 și numărul 7, 
secția mecanică fină și electronică, 
precum și la alte dezbateri. Ele în
vederează că o asemenea temă a fost 
bine pregătită de către organizația 
de partid în ansamblul ei — de. către 
birourile organizațiilor de bază, de 
către propagandiști, de către cursanți.

Parcă noi de’ amenzi aveam nevoie 
și de încălcarea legii. în schimb, nu 
se organizau nici un fel de acțiuni 
educative. Omul de la organizatoric 
era lipsit de cunoștințe... organizato
rice. Un lucru semnificativ : fiecare 
din cei doi își „argumenta" propria 
incapacitate pe seama celorlalți fac
tori. Factori care, între altele fie 
spus, desigur mai au și ei cite ceva de 
pus la punct in propria lor activi
tate. în consecință, consiliul popular 
și-a luat rămas bun de la cei doi 
activiști. Căci fiecăruia îi lipsea ceva 
esențial în munca lui : unuia ac
tivitatea in teren, celuilalt activi
tatea organizatorică. Iar zbor c-o 
singură aripă nu se poate.

Da, incompetenta (fie ea chiar a 
unor oameni binevoitori) lasă urme; 
Pentru a căror ștergere este une
ori nevoie de timp. Și pentru care 
trebuie depuse uneori eforturi consi
derabile. Dar ele trebuie șterse. 
Cum ? Măsurile luate par atît de 
firești încît îți vine să te întrebi 
de ce nu s-au luat mai dinainte.

Ne vorbește tovarășul Adrian Se
rafim. noul șef al sectorului co
mercial. care, după ce a trecut prin 
„școala terenului", a revenit la con
siliul popular.

— Avem acum de „defrișat" unele 
zone ale activității. începem cu do
meniul cel mai acut, acela al ritmi
cității și echității aprovizionării ma
gazinelor.

— E vorba de „teren", nu ?
— Nu numai. De exemplu, repre

zentanții depozitului întreprinderii 
comerciale cu ridicata (I.C.R.A.) — 
Berceni dădeau asigurări (aveau 
chiar și acte !) că au livrat „în re
țea" toate mărfurile prevăzute. In 
anumite unități comerciale lipseau 
însă unele mărfuri. Cu excepția a 
două magazine, firesc supraaglome
rate. Motivări, desigur, și de o 
parte, si de alta: „Mi-a adus marfă, 
am luat-o !“ și. respectiv : „Am 
dat-o toată comerțului" ! E clar că nu 
era vorba nici de „naivitate", nici 

Dar esențial de subliniat este fap
tul că de la început discuțiile au 
fost orientate către problemele reale 
cu care se confruntă întreprinderea, 
dezbaterile din cercuri prilejuind 
adincirea analizei, stabilirea de căi 
privind soluționarea acestor proble
me. Reușita dezbaterilor trebuie 
asociată strins de această preocupare. 
Și tocmai acest mod de a concepe 
desfășurarea învățămîntului politic a 
contribuit ca in această unitate să 
se depășească, lună de lună, pla'nul 
la principalii indicatori, iar la export 
să se realizeze în plus față de sarci
nile de plan o producție în valoare 
de peste 4 milioane lei.

Elemente ale unor asemenea preo
cupări am întîlnit și la întreprinde
rea chimică „Prodcomplex". care pre
zintă asemănări cu „Electromureș" 
mai ales în privința marelui nomen
clator de produse realizate și a di
versității materiilor prime și a ma
terialelor utilizate in procesul de 
producție. Dar consecvența cu care 
s-a acționat lasă de dorit. Așa se 
face că la unele cercuri dezbaterile 
au fost fie excesiv teoretizante, fie 
îngust concrete, fără deschiderea 
necesară către preocupările partidu
lui în momentul de față.

Iată, de pildă, la cercul de învăță- 
mînt al organizației de bază nr. 7, la 
care am asistat, „dezbaterea" s-a des
fășurat exclusiv pe baza unor „refe
rate" prezentate de trei cursanți. Fi
rește. metoda aleasă de un propagan
dist în dezbaterea unei teme rămîne 
la latitudinea lui. Cu condiția ca ea să 
conducă la o dezbatere vie, antrenan
tă in rindul cursanților. Din păcate, 
aici, acest gen de dezbatere — în 
care două referate (pur constatative) 
au făcut o analiză a rezultatelor în 
producție din anul precedent, iar cel 
de-al treilea a fost pur teoretic — 
nu a reușit să suscite interesul celor 
37 cursanți (în majoritate operatori 
chimiști). Dovada : prezentarea celor 
trei intervenții nu a fost urmată, 
cum era de așteptat, și de alte luări 
de cuvînt, ceea ce a făcut ca, în 
final, Mihai Rusu, secretarul adjunct 
cu propaganda al comitetului de 
partid (prezent la dezbatere), să fie 
„obligat" să facă el referiri la ase
menea aspecte.

Este o situație elocventă și din 
alt punct de vedere. Așa cum 
spuneam, am întîlnit multe lucruri 
bune și la această unitate. De pildă, 
la organizația de partid nr. 30 era 
propagandist însuși directorul unită
ții, tovarășul Ștefan Gedii. La alte 
organizații au fost iarăși dezbateri 
reușite. Dar ele încorporau mai mult 
efortul propagandistului și mai puțin 
pe cel al organizațiilor de partid. Or, 
așa cum se știe, de buna organizare 
și desfășurare a învățămintului răs
pund organele și organizațiile de 
partid, care trebuie să-i ajute și pe 
propagandiști in informarea și orien
tarea discuțiilor. Aceasta ni se pare' 
a fi prima concluzie pe care o des
prindem. Eficiența învățămintului 
politico-ideologic depinde in primul 
rind de modul în care 
fiecare dezbatere, de 
organizațiile de partid 
desfășurarea acestora.

este pregătită 
felul în care 
se implică în

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii

de „mărinimie", ci de altceva. O 
primă măsură pe teren : amendarea 
șefilor de magazine care au „accep
tat" surplusul de mărfuri, făcîndu-le 
artificial „deficitare" în alte uni
tăți. Iar pentru a subția și mai 
mult canalele incorectitudinii în re
partiția mărfurilor, comitetul execu
tiv al consiliului popular a hotărît 
ca șefii complexelor comerciale ce 
ne aparțin să stea permanent, prin 
rotație, în depozit pentru a urmări 
livrările, de mărfuri și a lua măsuri 
ca acestea să corespundă prevederi
lor graficelor stabilite. Asta, ca să zic 
așa, in birou. Sigur, există încă mul
te de făcut pe teren pentru reparti
zarea judicioasă a mărfurilor și asi
gurarea unui comerț civilizat, pentru 
înlăturarea actelor de indisciplină și 
necinste.

— Ce fel de cunoștințe, în afară 
de cele economice și comerciale, v-ar 
mai fi necesare ?

— Cele de arhitectură (?!) Nu vă 
mirați, ați auzit bine. în, sector se 
construiesc noi unități comerciale. 
Trebuie să ai o părere cît de cit 
competentă. In privința reamenajă- 
rii unităților existente, aici părerea 
beneficiarului e necesară încă de la 
stadiul de proiect.

— Si mai departe ?
— Desigur. cunoștințe juridice, 

medicale, gastronomice, psihologice... 
Viața le cere...

...Așa este. Ca jurist, tovarășa Car
men Varga era cunoscută de toți 

porecla de

să te știe 
„tobă de

oamenii oonsiliului cu 
„tovarășa lege".

— Sigur că e plăcut 
o-ntreagă instituție ca 
carte", de unde și porecla. Dar e cu 
totul altceva să te cunoască un 
sector întreg, ba să-ți schimbe și 
renumele — ne spune interlocutoa
rea, azi secretar al comitetului exe
cutiv al consiliului popular.

Cum s-a petrecut metamorfoza ? 
în același proces de ștergere a „ur
melor incompetentei". De data asta, 
în sectorul organizatoric. Ș-a con
statat că una din principalele cauze 
ale neajunsurilor o constituie necu
noașterea legilor de către locatari, 
iar pe de alta, cunoașterea de către 
alții a hățișurilor pentru ocolirea 
legilor. Soluția — una singură : oa
menii să fie puși în cunoștință de 
cauză, explicindu-li-se concret litera 
și spiritul legii. Așa s-au organizat 
pentru toate asociațiile de locatari 
și comitetele cetățenești din sector 
consfătuiri cu participarea factorilor 
de conducere ai consiliului popular, 
procuraturii, judecătoriei etc. Oame
nii au pus întrebări concrete, au 
ridicat problemele de la fața locului. 
Și s-au convins că multe neajunsuri 
se datorează propriei lor necunoaș
teri. S-au ivit însă și „cunoscătorii" 
care profitaseră de această necu
noaștere. Căci necinstea nu e nici 
pe departe inofensivă. Apelează 
uneori chiar la... litera legii spre a

Aspecte de la L'ceul „înfrățirea'’ din Oradea Foto : Eugen Dichiseanu

Pe scena casei de cultura fruntașii
în munca, oameni cu pasiune pentru frumos
Etapa de masă a actualei ediții a 

Festivalului național „Cintarea 
României" este in plină desfășurare, 
în cluburi, cămine culturale, case de 
cultură se desfășoară o activitate 
cotidiană intensă : multe ore de 
repetiții, pregătiri asidue, asamblări 
și retușuri, pentru ca totul, pînă la 
cel mai mic amănunt, să fie pus la 
punct. Participanții parcurg prh- 
gramul de pregătire sub îndruma
rea nemijlocită a unor oameni de 
recunoscută profesionalitate. Artistui 
amator a încetat a fi un diletant 
mai mult sau mai puțin înzestrai, 
dornic sau invitat să urce ocazionai 
pe o scenă de spectacol ; el a deve
nit, dacă nu cu totul altceva, oricum 
cu mult mai mult decît se consideră. 
Aveam să ne convingem de aceasta 
urmărind drumul pregătirii unor 
spectacole la casele de cultură din 
municipiul Oradea.

...Zi obișnuită de la mijlocul săp- 
tăminii. La casa de cultură a sindi
catelor, lăcaș spațios, modern, dotat 
la nivelul cerințelor actuale, domneș
te o animație deosebită. Am bănuit 
că ne aflăm în iminenta apropiere a 
desfășurării unui spectacol de excep
ție. Directorul instituției, Miroea 
Tencuțiu, ne asigură că nu este vorba 
de așa ceva : pur și simplu este 
activitatea cotidiană, cînd au loc re
petițiile. Toate spațiile sînt folosite 
după un orar riguros. Se pregătea 
un spectacol muzieal-coregrafic „Cin- 
tare muncii", pentru a fi prezentat 
fruntașilor in producție.

într-o sală apropiată avea loc tria
lul brigăzilor artistice. Pe scenă trec 
succesiv formațiile mai multor între
prinderi. Pînă la urmă s-a decis că 
„brigada brigăzilor" va fi alcătuită 
din secvențe aparținînd grupurilor 
satirice de la „Solidaritatea", „Miori
ța", „Crișana", I.C.S.M.C., I.C.S. 
Alimentara, întreprinderea de mo- 
rărit și panificație, formații cunos
cute. prezente pe scenele municipiu
lui, multe laureate ani în șir la Fes
tivalul național „Cîntarea României", 
între’ ele, cei de la „Solidaritatea" 
se remarcă prin omogenitate, calita
tea interpretării, penetranta textelor. 
Toate acestea s-au realizat, detaliază 
Gh. Tonea, instructor și membru al 
formației, prin păstrarea aceluiași 
nucleu de-a lungul mai multor 

ocoli legea. Ocolire materializată în 
fraude și abuzuri. Au fost însă puși 
la punct de fiecare dată de „tovarășa 
om al legii", adică de secretarul 
comitetului executiv, căruia i s-a 
încredințat organizarea unor astfel 
de consfătuiri. lanfîntr-o zi o femeie 
a cerut portarului s-o îndrume spre 
„tovarășa om--. A uitat să adauge 
„al .legii".

— Spun drept, mă grăbeam la o 
acțiune, ieșisem chiar din birou, cînd 
m-a apucat de mînă: „Tovarășă om, 
trebuie să ne ajutați. Avem nouă 
copii și casa cu grădină intră în 
demolare. Nu putem fără grădină". 
Știu, legea prevede să se repartizeze 
în asemenea cazuri locuințe cores
punzătoare. Dar pentru familia în 
cauză, „corespunzătoare" însemna 
numai cu grădină. Am convins-o că 
o să ne interesăm să-i găsim ceva 
potrivit. Și am găsit. Cu respectarea 
strictă a legii. E drept, cu oeva 
bătaie de cap. Iar cînd i-am comu
nicat a pornit pe scări strigînd : 
„Vedeți că se poate ? Tovarășa om 
a zis că e legal. Mi-a citit și le
gea 1“ Și uite de-aici metamorfoza.

Cît despre lucrul cu asociațiile de 
locatari, acesta începe să-și arate 
roadele — „blocurile-caz" încep să 
simtă mina de gospodar a locatari- 
rilor, noile comitete de asociații ra
portează scăderi vizibile ale restan
țelor la cotele de întreținere...

— Așadar — conchide primul vice
președinte al comitetului executiv 
— învățăm. învățăm noi, îi învățăm 
și pe alții. învățăm într-un cadru 
organizat, reciclindu-ne cunoștințele, 
iar lunar, sau anual, primim califi
cative din partea comisiilor respec
tive. Dar calificativele cele mai au
torizate sînt răspunsurile concrete 
pe care le dăm rezolvind problemele 
cotidiene ce intră în atribuțiile 
noastre. Așa încît, organizăm frec
vent dezbateri, discuții profesionale 
privind căile de rezolvare a multi
plelor probleme pe care le ridică 
viața într-o colectivitate de peste 
un sfert de milion de cetățeni cit 
numără sectorul nostru. O zi fără 
învățătură e. de fapt, o zi mun
cită numai pe jumătate. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o conducere corespunzătoare nu 
poate fi înfăptuită corespunzător 
fără cunoașterea permanentă a 
schimbărilor ce au loc în societate. 
Cerințele muncii în instituția unde 
lucrăm, indiferent de vechime, sînt 
altele azi decît ieri. Și miine vor fi. 
cu siguranță, altele decit azi. Mu 
înalte. Corespundem noi acestor ex - 
gențe superioare ? Dacă nu... Unii 
mai încearcă să se justifice cu zica
la „cine nu muncește nu greșește". 
E insă o zicală tare învechită. Ar 
trebui s-o înlocuim cu alta mai ac
tuală. Ceva de genul „cine învață 
permanent nu greșește".

Laurentiu DUȚA 

ani. loan Bîzoc, muncitor cu înaltă 
calificare, face parte din brigadă de 
peste două decenii, de cînd era 
ucenic ; Ana Bîzoc, șotia acestuia, 
a venit și ea de peste zece ani ; 
Domnita Popovici, Șuteu Florea, 
Aurelia Popa, Iacob Marinescu, Vass 
Zoltan, toți lucrători de frunte in 
întreprindere, sînt aproape de un 
deceniu împreună, încît au ajuns 
să-și cunoască și gîndurile. Criteriile 
de selecție sînt severe : pe lîngă 
calități artistice și scenice, aici au loc 
numai fruntașii în muncă, calificați 
sau cu înaltă calificare, cu o ținută 
etică ireproșabilă. ,,Nu poți cere 
cuiva să stigmatizeze tare morale de 
la înălțimea scenei dacă cel ce o 
face nu e un model în viață". Și au 

mai dorit să adauge ceva cei de la 
„Solidaritatea". Faptul că dau spec
tacole de două ori pe lună se da- 
torește și sprijinului entuziast al 
directorului întreprinderii. Oreste 
Straciuc, receptiv la virtuțile muncii 
cultural-educative, gata să-i vină 
oricînd în sprijin. Dacă aici era de 
prețuit maturitatea, șlefuirea înde
lungă a fiecărui număr, cei din bri
gada de la I.C.S. Alimentara s-au 
impus prin tinerețe și spontaneitate. 
Economistul Eugen Vânt a venit de 
puțini ani de pe băncile facultății 
timișorene și iată-1, în continuarea 
preocupărilor studențești, conducînd 
formația de aici, unde Luminița 
Miheș, Daniela Bungău, Zorița 
Sidea. toate lucrătoare in comerț, se 
află pe drumul afirmării pe scenă.

La repetițiile din acele zile pu
teau fi întîlniți membrii formației 
de teatru cpnduse de actorul George 
Voinese. care, împreună cu Anca 
Codilă, elevă. Luminița Praja, casni
că, Florin Tripa, pictor, pregăteau 
piesa lui Constantin Cubleșan „Ca
mera de hîițtie". Toți activează, aici 
de mai mulți ani, unii chiar de peste 
douăzeci, și prezența lor pe scenă, 
ca și a celor din formațiile „Teatro- 
graf" și „Kortars" mențin vie o 
frumoasă tradiție a teatrului amator. 
Coregraful ansamblului „Nuntașii 
Bihorului", Clepe Florian, în viața de 
toate zilele maistru la întreprinde
rea de încălțăminte „Arta", a ținut 
să sublinieze apariția și instituționa- 
lizarea unor noi criterii în dezvolta
rea mișcării artistice de amatori și
a început chiar CU evoluția sa : profesoară de muzică, Vagi Ladislau,
tînăr, apoi vechi dansator, ca să arhitect. Carmen Nemeș, proaspătă Emil VASILESCU
ajungă instructor nu i-a fost sufi- absolventă de liceu și elevă la școala loan LA ZA
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Cercetătorii de la catedră
• *

„Iar colo... tînărul das
căl"... Am simțit nevoia să 
parafrazez celebra sintagmă 
eminesciană cu bătrinul 
dascal și cu haina-i roa- 
să-n coate, privind tinere
țea și ținuta distinsă a pro
fesorilor de limba și lite
ratura română care au luat 
parte la simpozionul con
sacrat poetului „sub a că
rui cîntare care fu un imn" 
al vieții „s-a zbătut o via
ță care a fost o tragedie" 
(Ion Trivale), ținut în sala 
de festivități a școlii din 
satul Cerna, județul Tul
cea, dînd dovada unei re
marcabile manifestări ști
ințifice privitoare la moș
tenirea culturală.

In plan general, teoretic, 
s-a demonstrat, suficient 
și convingător, rolul lim
bii. și. literaturii române în 
procesul de educare pa
triotică a tinerelor genera
ții. Oamenii pricepeți și 
devotați ai școlii care, nu 
într-un singur caz, își zi
desc tinerețea la temeliile 
culturii noastre umanist- 
socialiste, ca Ana lui Ma- 
nole in zidurile de la Ar
geș, dincolo de munca grea 
și plină de răspundere de 
la catedră, antrenați în
tr-un vast proces de cer
cetare științifică, adînceșc, 
zi de zi, principiile teore
tice, le aplică la fenomene 
concrete. în lumina ideolo
giei partidului nostru, și 
animați de vorba cronica
rului. după care „nasc și 
în Moldova oameni", se 
străduiesc să pună în lu
mină valorile culturale și 
personalitățile ivite în sa
tele, orașele sau județele 
în care lucrează. Aceasta 
nu numai ca o expresie a 
unei îndreptățite minării 
locale, ci și ca o modali
tate fericită de a da pilde 
nobile elevilor pe care-i

să învețe 
experiența 
rîndul său 
mulți ani 

Doina și 
„Arta" și

cientă experiența. A trebuit să în
vețe, a urmat cursurile școlii popu
lare de artă, apoi specializare la . 
București. Și trebuie 
mereu, din cărți și din 
altora pentru a putea la 
să învețe pe alții. De 
dansează în ansamblu 
Viorel Sălăgean, de la 
„Metalica", Alexandru Balogh, strun
gar la „înfrățirea", Avram Dinu 
Marius, inginer, și chiar fiica instruc
torului, Mirela Clepe, muncitoare 
la „Solidaritatea". Ar trebui aminti
te toate cele 16 perechi pentru cali- 
tatep artei lor interpretative, pentru 
pasiunea și capacitatea de. a-și 
drămui timpul.

Urmărim Ia casa de cultură mu

reputatul dirijor, cali- 
artistic este străină de 

Mulți dintre membrii 
o mare experiență și.

nicipală derularea unor activități co
tidiene. Estrada sălii de spectacole 
era ocupată de fanfară, o veche for
mație cu reputație bine stabilită. 
Aveam să întilnim la pupitrul ei pe 
octogenarul dirijor- și compozitor 
Iosif Romulus Botto, unul din cei 
mai cunpscuți promotori ai muzicii 
de acest gen din țara noastră. Re
petițiile cu formația parcurg ri
guroase etape stabilite după o me
todologie științifică. De altfel, ținea 
să sublinieze 
tatea actului 
improvizație, 
formației au v mate c&pcuciita 
așa cum îi prezenta Traian Popovi- 
ciu. responsabilul fanfarei, chiar o 
profesie în domeniu. loan Viski, 
Majlath Ștefan. Mihai Groza și alții 
au 
pînă 
turat 
neri 
ghe, 
elevi
rul formației de la școala populară 
de artă,’unde este și profesor.

...Performanțele artiștilor amatori 
tind spre nivelurile artei profesioniste, 
ținea șă precizeze profesoara Lucia 
Catarig, dirijoarea corului „Hilaria". 
Munca însă aici este mai delicată, 
parcurge un ciclu mai lung. în 
această formație centenară multiplă 
laureată, cu un repertoriu vast, 
oamenii ce o compun au niveluri de 
pregătire artistică diferită : Doina 
Brad, psiholog, prezentă de aproape 
două decenii, Borș-Konard Elisabeta,

cintat în Filarmonica orădeană 
la pensionare. Lor li s-ra aiă- 
în ultimul timp o serie de ti- 
ca Filip Teofil, Mălan GheOr- 
Sandor Teofil, Teodor Bughiu, 
și muncitori, aduși de dirijo-

învață și-i educă, sădin- 
du-le în suflet încrederea 
că s-au născut și se nasc 
oameni de seamă și la Ipo- 
tești, Humulești și Siria, 
și la Hordou, Rășinari, 
Pirscov sau Lancrăm, cum 
s-au născut în marile orașe 
ale țării. Talentul deosebit, 
geniul nu se ivește numai 
în metropole și numai în 
țările mari. Intr-o aseme
nea viziune, truditorii din 
școlile noastre desfășoară o 
rodnică activitate de valo-

Toader), la cunoașterea ar
borelui său genealogic care 
demonstrează fără dubii 
că strămoșii poetului pe 
linie paternă au fost ro
mâni, la cunoașterea rela
țiilor poetului cu satul, na
tal (prof. Elena Ștefan), la 
decodarea mai profundă și 
mai adecvată a poeziei pa
triotice și de atitudine so
cială a poetului din satul 
Cerna (prof. Lucia Ruja), 
a elementelor romantice și 
filozofice din lirica lui șl a

CONSEMNĂRI

rificare a moștenirii noas
tre culturale, aducînd con
tribuții remarcabile la dez
voltarea istoriei și 
literare, la 
fluxul 
umanist-socialiste și în 
procesul educațional actual 
a valorilor din trecut.

Un lăudabil exemplu 
ne-au oferit, cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani de la 
moartea poetului Panait 
Cerna, Inspectoratul șco
lar județean Constanța (in
spector general prof. Olga 
Duțu) și aceeași instituție 
din județul Tulcea 
tor general Lidia 
nescu) și filialele 
ințe filologice din 
respective. Un 
de impresionantă seriozita
te științifică, aducînd utile 
contribuții istoriografice, 
pe bază de noi documente 
ori descoperiri la înțelege
rea tfieții și operei lui Pa
nait Cerna (prof. Aurel

criticii
integrarea în 

vieții spirituale 
și

(inspec- 
Catri- 

de ști- 
județele 

simpozion

modalităților de reactuali
zare a ei (prof. Constantin 
Gheorghiaș, prof. Eugenia 
Vâjiac. prof. Gheorghe Ra
dulescu, prof. Ileana Ma
rin, prof. Gheorghe Dăscă
lii), la exegezele teoretice 
ale poetului privind lirica 
filozofică (prof. Laurențiu 
Ionescu). Salutar e faptul 
că profesorii cercetători 
sint la curent cu toate me
todele critice și le aplică 
inteligent, îndrăzneț și 
creator la studierea operei 
poetului căzut pe nedrept 
într-un con de umbră. O 
încercare insolită și reușită 
a fost aceea de a urmări 
subtextul și subconștientul 
in poezia lui Panait Cerna 
(prof. Ștefan Dumitrescu). 
Lucrările simpozionului, la 
care n-a putut participa 
decît un număr limitat de 
oameni, constituie 
butii ce merită să 
blicate intr-o carte 
tă marelui public

contri- 
fie pu- 

destina- 
cititor,

microstagiuni de 
„Flautul fermecat" 

afișul orădean. Pro- 
tehnicieni, ingineri, 

casei de cultură

20—30 de ani, sot și soție, 
întregi chiar. Și totuși diri- 
corului, alți membri ai for- 
sint convinși că au multe de

populară de artă, Vasile Sabău, aici 
din 1940, se mîndrește cu fiica lui, 
care a activat în cor, acum studentă 
la canto la Conservatorul din Cluj- 
Napoca. „Hilaria" interpretează nu 
numai pagini corale din repertoriul 
românesc și universal, s-a angajat 
cu concursul unor soliști bucureșteni, 
dar și proprii, cu deosebit succes în 
montarea unor 
operă, „Tosca", 
ș.a. figurînd pe 
fesori, medici, 
chiar directorul 
dedică o bună parte din timpul lor 
liber acestei pasiuni, care le-a adus 
mari succese și recunoașterea depli
nă prin acordarea ordinului „Meritul 
cultural" clasa I. Mulți activează in 
cor de 
familii 
joarea 
mației s 
învățat.

Am reținut însă mai ales o preocu
pare și o nemulțumire : in sine nu 
e rău că formațiile de estradă, re
citatorii, dansul de societate, muzica 
ușoară sint mereu prezente la rampă, 
dar devine de neexplicat cum alte 
formații cu valoare recunoscută 
rămîn multă vreme în afara progra
melor de spectacole. De pildă, 
așteptam la repetiția programată 
corul „Camerala Felix" al casei de 
cultură a sindicatelor. Nu a venit și 
aveam să aflăm de la dirijorul ei, 
prof. Avram Geoldes, că formația 
trece printr-un moment greu, cauzat 
de hotăriri cu evident iz birocratic, 
care nu permit deplasarea la con
cursurile de interes național. Efortu- 

' rile artiștilor ce-o compun nu-și 
găsesc împlinirea, deoarece, sublinia 
dirijorul, emulația fără competiție e 
de neconceput.

Cei ce urcă pe scenele caselor de 
cultură, artiști amatori de virste și 
profesii diferite, sînt eșantioane re
prezentative ale oamenilor muncii zi
lelor noastre. Arta lor izvorăște din 
pasiune, dar nu numai de aici ; de 
mai mult timp, aceasta este susținu
tă de o tot mai atentă, minuțioasă 
pregătire, care șlefuiește, dă ținută 
scenică superioară spectacolelor. La 
aceasta contribuie o tot mai strînsâ 
colaborare cu artiștii profesioniști, cii 
organismele culturale. Prezența eri- 
tiștilor amatori pe scenă nu mai este 
de mult, cu atît mai mult nu poate 
fi nici de acum înainte, cum ne-o 
dovedește experiența orădeană, o 
acțiune ocazională sau festivistă, ci 
una ce se cere cu atenție programată 
și susținută pentru a menține con
tinuu active formații și grupuri, so
liști și instructori, stimulîndu-i prin 
posibilitatea de a-și 
tul și pasiunea în 

exprima talen
tata publicului.

care ar putea descoperi 
redescoperi un poet, 
modern, reprezentativ pen
tru cultura românească. Ea 
ar putea stimula astfei de 
manifestări și in alte ju
dețe ale țării, unde, desi
gur, s-au făcut, dar s-ar 
mai putea face,' cu convin
gerea că ele au Un puternic 
rol educativ.

Asemenea manifestări 
culturale, bazate pe o te
meinică cercetare științifi
că, în stare să aducă lu
mini noi asupra unui feno
men spiritual, ferite de 
orice festivism desuet, me
rită să stea mai viu în 
atenția Ministerului Educa
ției și învățămîntului, a 
Societății de Științe Filo
logice, a presei culturale 
și a. editurilor, in genere. 
O mai bună cunoaștere și 
evidență a muncii științi
fice desfășurate de cadreie 
didactice din toate do
meniile, de pe tot cuprin
sul țării, o mai organică 
îngemănare a ei cu munca 
de cercetare științifică din 
facultăți și institutele de 
invățămînt superior ar în
semna o uriașă contribuție 
la propășirea științei și 
culturii naționale. Simpo
zionul din comuna Cerna, 
județul Tulcea, o atestă cu 
prisosință. Evidența. con
tabilă nu e suficientă in 
acest domeniu ; e nevoie 
de o evidență de fructifi
care a rezultatelor cerce
tării miilor de slujitori al 
catedrei. In acest sens 
ne orientează documentele 
partidului nostru, lucrări
le Congresului științei și 
învățămîntului, care au dat 
un impuls deosebit cerce
tării științifice pe toate 
treptele învățămîntului ro
mânesc.

și 
nou,

Ion Dodu BALAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
A APARUT

Doresc să vă transmit profunde mulțumiri pentru călduroasele feli
citări și urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei mele 
de naștere. în numele Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, pentru 
înalta apreciere la adresa succeselor obținute de poporul nostru în construc
ția socialistă și pentru sprijinul activ față de eforturile noastre consacrate 
reunificării independente și pașnice a patriei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
excelente de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noas
tre vor continua să se extindă și să se dezvolte în toate domeniile.

NICOLAE CEAUSESCU»

CRONICĂ

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Expunere cu privire ia unele probleme 
ale conducerii activității economico-sociale, 
ale muncii ideologice și politico-educative, 

precum și ale situației internaționale
29 aprilie 1988

EDITURA POLITICA

Productivitatea muncii-Ia nivelul maxim 
al posibilităților tehnice și organizatorice!

♦ REPORTAJE • NOTE ♦ INFORMAȚII •
............ ... ;...................... ................................................... ............................................... .........;.............. ...__________ . ... .......................................

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

„Băile Herculane//
••• de lingă „Casa Scinteii"

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ilie Morodan a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Sudan, in lo
cul tovarășului Gheorghe Airinei, 
care a fost rechemat.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 12 mai, ora 20 — 15 mai, ora 
20. In țară: Vremea se va Încălzi ușor 
șl treptat, îneepînd din sud-vestul ță
rii. Cerul va fi temporar noros. Se 
vor semnala ploi locale, care vor avea

șl caracter de aversă, însoțite, izolat, 
de descărcări electrice, mai ales in 
jumătatea de sud a țării. In Carpații 
Răsâritenl, la începutul intervalului, 
sînt posibile, Izolat, precipitații sub 
formă de lapoviță șl ninsoare. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări trecătoare în 
estul țării, predomlnind din sector 
nord-estlc la începutul Intervalului, iar 
în a doua parte a intervalului, în sud- 
vest, din sector estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, Izolat mai coborite în prima 
noapte în depresiunile intramontane, 
Iar maximele, în general, Intre 16 și 
26 de grade. La începutul intervalului, 
izolat, se mențin condiții de producere 
a brumei în depresiunile Intramonta
ne. In București: Vremea se va încălzi 
ușor și treptat. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi mal ales cu ca
racter de aversă. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Minimele vor fi cu
prinse între 9.și 13 grade, iar maxime
le între 20 și 24 de grade.

(Urmare din pag. I)

ci creșterea productivității muncii, a 
eficienței economice, rezultatele con
crete obținute în realizarea' planului 
la toți indicatorii cantitativi și cali
tativi.

Se știe că, în esență, creșterea pro
ductivității muncii Înseamnă econo
mie de timp de muncă socialmente 
necesar. Economie obținută, desigur, 
în condițiile încadrării riguroase in 
costurile de producție stabilite și în 
normele de calitate menite să ga
ranteze o înaltă competitivitate. Din 
păcate, in nu puține locuri tocmai 
această latură esențială care pune 
în valoare nivelul efortului pen
tru productivitate este adesea igno
rată. Ca și cum între compartimen
tele care contabilizează indicele de 
productivitate, cele care consemnea
ză respectarea normelor de muncă 
și realitățile din secțiile de produc
ție s-ar produce o ruptură. De ce 
trebuie să treacă uneori săptămîni 
și chiar luni in șir pentru a se con
stata că, în unele întreprinderi, nu 
din alte cauze, ci pur și simplu da
torită nerespectării programului de 
lucru, a risipei de timp productiv, 
nu s-au realizat indicii de produc
tivitate stabiliți. Se trece prea ușor 
cu vederea peste cele 10—15 minute 
de la începutul programului irosite 
în discuții sterile sau peste alte 
10—15 minute irosite la sfirșitul pro
gramului de lucru. Un calcul ele
mentar arată că, practic, o jumătate 
de oră pierdută pe zi de către un 
muncitor înseamnă un randament 
productiv scăzut în acea zi cu 5—7 
la sută. Procente care se regăsesc 
automat într-un indice scăzut de 
productivitate.

Există, de altfel, și alte canale de 
risipire a timpului productiv a că
ror contabilizare nu se face decit în 
mod cu totul întimplător. Avem în 
vedere ponderea mare a efortului 
fizic in unele locuri de muncă, în
deosebi in sectoarele calde și chiar 
in cele de prelucrări mecanice in 
care de ani și ani întîrzie să se im
plementeze tehnologii noi, mecanis
me moderne menite să asigure un 
grad corespunzător de mecanizare și 
automatizare. Ca să nu mai vorbim 
de practica cu totul aberantă din 
unele întreprinderi in care mijloace 
tehnice moderne — de pildă, mașini- 
unelte cu comandă numerică — sînt 
folosite în regim de lucru clasic, in- 
vocîndu-se anumite deprinderi sau 
lipsa unor accesorii. In toate aceste 
cazuri este vorba de o risipă de 
timp concretizată într-un timp de-' 
lucru suplimentar, situat mult dea- 
suora celui competitiv.

Fără îndoială că o înaltă produc
tivitate în condițiile producției mo
derne poate fi obținută numai asi- 
gurîndu-se o inaltă calificare a oa
menilor muncii. Astăzi, în întreaga

economie sînt necesari muncitorii 
cu inaltă calificare, cu vaste cunoș
tințe tehnice in mai multe domenii. 
Pregătirea profesională superioară 
este o cerință impusă în primul 
rînd de dotarea tehnică a econo
miei, dar. deopotrivă, și de saltul 
calitativ înregistrat în producție. 
Multe dintre profesiile de acum două 
decenii au dispărut. In schimb, au 
apărut multe meserii noi. al căror 
grad de complexitate cere cunoștin
țe tehnico-profesionale superioare. 
Tocmai de aceea, în actuala etapă a 
dezvoltării economiei naționale tre
buie să se producă un adevărat salt 
calitativ în ce privește modalitatea 
de desfășurare a cursurilor de ridi
care a nivelului de cunoștințe profe
sionale. Subliniem această cerință 
întrucît. în nu puține Întreprinderi, 
cursurile de ridicare a nivelului de 
cunoștințe profesionale sînt privite ca 
o activitate facultativă, de importan
tă minoră și, ca atare, nu li se acor
dă atenția cuvenită.

Este limpede că o calificare inaltă 
dobîndită în condițiile unei exigen
te corespunzătoare înseamnă și o 
capacitate sporită de a contribui la 
creșterea randamentului muncii. Alt
fel spus, un muncitor cu o categorie 
superioară de încadrare, rezultat al 
unei calificări superioare, poate și 
trebuie să realizeze produse mai 
multe și de bună calitate decît un 
muncitor cu o categorie medie sau 
inferioară. Iată de ce pare de-a 
dreptul bizară practica din unele în
treprinderi în care efortul muncito
rului pentru ridicarea calificării nu 
este răsplătit corespunzător prin a- 
sigurarea execuției unor lucrări pe 
măsura nivelului de pregătire. Cu 
certitudine, un muncitor cu o cate
gorie superioară de încadrare pus să 
execute operațiuni de complexitate 
scăzută iși pierde îndeminarea, dar 
mai grav este că nu iși valorifică 
adevăratul potențial productiv.

Problemele creșterii productivită
ții muncii sînt deosebit de complexe, 
iar soluționarea lor presupune în 
fiecare caz în parte un efort susți
nut, multilateral atît la nivelul în
treprinderilor, cit și al centralelor și 
ministerelor. Este vorba, în primul 
rînd. de un efort conștient, mate
rializat cu simțul perspectivei, ca
pabil să asigure perfecționarea or
ganizării tehnologice, întărirea disci
plinei in muncă, ridicarea calificării. 
In același timp însă, acest efort va 
putea da roadele scontate numai 
dacă acțiunile amintite se vor des
fășura concomitent cu cele menite 
să asigure lichidarea unor mentali
tăți. ridicarea conștiinței 
muncesc față de modul în 
dese și acționează pentru 
susținută a productivității

Gheorqhe IONITA

celor ce 
care gin- 
creșterea 
muncii.

Cîteva posibile explicații ale 
unei comportări lamentabile

După cum este cunoscut. în me
ciul de „Cupa Davis" (zona euro- 
africană B, grupa I) dintre formați
ile României și Portugaliei, desfășu
rat la Timișoara, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul general de 3—2. 
Pentru cei care n-au urmărit la 
fața locului partidele dintre jucă
torii celor două echipe, înfrîngerea 
reprezentativei noastre pare surprin
zătoare, avînd în vedere locul mo
dest ocupat de Portugalia în ierar
hia tenisului european. Dar, după 
cum au evoluat în teren cei doi ju
cători de bază ai echipei României 
— Adrian Marcu dar, mai ales, Flo
rin Segărceanu — rezultatul nu pu
tea fi altul. Spectatorii timișoreni, 
buni cunoscători ai acestui sport, 
care au avut șansa să urmărească 
in mai multe rinduri jocul echipei 
noastre în partide de „Cu,pa Davis", 
cu reprezentative aflate in grupa de 
elită a tenisului mondial, au rămas, 
ca de altfel toți iubitorii sportului 
din țara noastră, dezamăgiți de evo
luția ștearsă, neconvingătoare, lip
sită de voință a jucătorilor români.

Sigur. într-o întrecere, totdeauna 
va fi un învingător și un învins. 
Dar, în cazul de față, puțini erau 
cei care scontau pe victoria oaspe
ților. Argumente ? Primul — și care 
ar fi trebuit să fie decisiv — valoa
rea mai ridicată și experiența in
comparabil mai mare a tenismeni- 
lor noștri, oaspeții aflîndu-se, unul 
încă la vîrsta junioratului, cel de-al 
doilea împlinind abia în noiembrie 
21 de ani. Al doilea argument, deloc 
de neglijat — avantajul terenului 
propriu. Și, totuși, am părăsit a- 
ceastă competiție zonală, care dă 
dreptul echipei clasate finalmente 
pe locul I să promoveze în grupa 
mondială, încă din primul tur. Nu 
ne propunem să facem o analiză 
detaliată a acestui eșec, lucru pe 
care, sperăm, îl vor efectua cu 
maximum de exigență si responsabi
litate Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și Federația 
română de tenis, președinții foruri
lor respective fiind prezenți la în- 
tîlnirea de la Timișoara. Exprimăm 
numai cîteva opinii întemeiate pe 
constatările de la fața locului, în do
rința de a informa fie și sumar ci
titorii despre modul 
pregătită și cum s-a comportat 
teren echipa României, în 
competiție fiind înscrisă 
un jucător sau altul, ca 
individuale.

Ce s-a intîmplat la 
„Jucătorii portughezi n-au valoarea 
noastră, dar au fost bine pregătiți" — 
iată, succint, explicația pe care am 
auzit-o. în final, din cele mai auto
rizate surse. Nu știm care a fost 
programul de pregătire al jucători
lor noștri pină la sosirea la Timi
șoara. Aici, in zilele premergătoare

cum a fost 
în 

această 
tara și nu 
la turneele

Timișoara ?

partidei, s-au desfășurat intr-adevăr 
antrenamente, dar numai dimineața 
și după-amiaza, 
începerii 
14), deși 
cunoscut 
privește 
namente, 
edificator : in ziua sosirii lor la Ti
mișoara, tenismenii portughezi s-au 
antrenat timp de șase ore. In a- 
ceeași zi, jucătorii români n-au 
afectat antrenamentelor nici măcar 
jumătate din acest timp. Mai mult 
decit atît, de la însoțitorii echipei 
oaspete am aflat că. nemulțumit de 
efortul depus de jucători la unul 
din antrenamente, antrenorul for
mației portugheze a introdus un 
program suplimentar de genofle- 
xiuni, executat in camera de hotel !

De ce insistăm asupra aoestor 
aspecte ? în primul rînd, pentru că 
jucătorii români aveau nevoie de 
un program de pregătire cel puțin 
tot atit de intens, dacă nu și mai 
intens, avind în vedere că ei n-au 
mai acționat de mult împreună din 
pricina participării lor la diferite 
turnee în străinătate. Apoi, ținind 
seama de posibilitatea alcătuirii mai 
multor variante de perechi pentru 
jocul de dublu, la noi s-ar fi impus, 
poate, o încercare și în formula Se- 
gărceanu — Marcu. cuplu care, de 
altfel, a fost folosit în timpul întrece
rii oficiale. Dar cel mai neplăcut au 
surprins în comportarea jucătorilor 
noștri lipsa de hotărîre, lipsa ambi
ției de a învinge, lacună constatată 
în special la „racheta" noastră nu
mărul unu. Florin Segărceanu. Pu
blicul aștepta, firește, mult mai mult 
de la acești jucători cu îndelungată 
activitate pe terenurile de tenis din 
țară și din lume, cu experiență în 
meciurile de „Cupa Davis". Dar n-a 
văzut nici 
bite, nici 
asistat Ia 
chiar peste 
apatie sau 
nante — ceea ce n-a 
darul de a-1 întrista și pune pe gîn- 
duri. Insatisfacție față de compor
tarea atît de slabă a jucătorilor noș
tri am constatat și la gazdele com
petiției, care au depus eforturi lău
dabile și au reușit pe de-a-ntregul 
să asigure condiții optime de joc și 
antrenament, arena ..Electrica", cu 
cele 7 terenuri de tenis ale sale, 
cu celelalte dotări adecvate. înnoin- 
du-se realmente complet pentru 
acest meci. Dar, vorba lor, păcat de 
efort...

In finalul acestor rînduri e firesc 
să apară și întrebarea : cum răspund 
în condițiile acestei comportări la
mentabile conducerea forului sportiv 
de specialitate, conducerea tehnică a 
echipei ?

nici unul la ora 
partidelor (respectiv 13 și 
programul oficial era bine 
cu mult timp înainte. Cit 
intensitatea acestor antre- 
un exemplu este, credem,

procedee tehnice deose- 
ambiție. dimpotrivă, a 
„retururi" în tribune și 
tribune, la momente de 
de „cădere" fizică je- 

avut decît

Cezar IOANA

„Centura de aur“
Și după galele preliminare de ieri, 

spectatorii prezenți Ia turneul inter
național ,de box „Centura de aur" au 
plecat cu satisfacția de a fi văzut (și 
aplaudat !) partide spectaculoase, di
namice. box tehnic, pe măsura va
lorii unor pugiliști d.e real talent 
care știu să-și onoreze palmaresul 
sau... vor să-1 îmbogățească. Ince- 
pind de azi (și mîine). în ring vor 
evolua „cei mai buni patru" la fie
care categorie. învingătorii urmînd 
să lupte pentru ..Centura de aur" în 
reuniunea finală, duminică dimi
neața. Chiar dacă ne aflăm doar la 
încheierea primei faze de selecție, 
putem afirma că tradiționalul nostru 
turneu de box prefigurează — ca și 
la edițiile anterioare — o serie de 
vedete ale ringului. în cazul de față 
pe medaliații (poate chiar campio
nii !) apropiatelor Jocuri Olimnice.

Deschiderea primei reuniuni de 
ieri au făcut-o boxerii de la catego
ria cocoș. In două din partide am 
consemnat victorii românești : Ion 
Guzganu l-a întrecut (decizie 4—1) 
pe egipteanul Gamal Eldin El 
Kowmy, iar N. Iancu I (prin abandon 
în chiar prima repriză) pe japonezul 
Haruki Satoh. O mult aplaudată par
tidă au 
cia și 
Villega. 
Hvicea. 
ani) a

făcut sovieticul Hdrian Hvi- 
cubanezul Hector Garcia 

Victorie clară (5—0) a lui 
dar și Villega (de numai 18 
arătat frumoase calități. La

★
FOTBAL • In cadrul campionatu

lui diviziei A, ieri s-au disputat 
trei meciuri restanță : F. C. Olt — 
Steaua 2—4 (1—1), Flacăra Moreni 
— S. C. Bacău 1—0 (0—0), Oțelul 
Galați — Sportul studențesc 3—1 
(0—1). în clasament conduce echipa 
Steaua, cu 52 puncte, urmată de Di
namo (50 puncte) și Oțelul Galați 
(33 puncte). • La Hunedoara s-a dis
putat meciul dintre echipa locală 
Corvinul și formația turcă Eskișehir, 
contînd pentru „Cupa Balcanică". 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
5—2 (3—0) în favoarea fotbaliștilor 
români. Golurile au fost marcate de 
Petcu (3), Tîrnoveanu (2), respectiv, 
Nasir (2). • La Strasbourg, s-a
disputat aseară finala „Cupei Cupe
lor" la fotbal între echipa olandeză 
Ajax Amsterdam și formația belgiană 
F.C. Malines. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea echi
pei F.C. Malines, care a cucerit tro
feul. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Den Boer in minutul 52.

RUGBI. Ieri, în etapa a 16-a a 
campionatului primei divizii : R.C. 
Grivița roșie — Contactoare Buzău 
6—9 ; Dinamo — C.S.M. Suceava 
39—12 : Sportul studențesc — 
T.M.U.C.B. — C.S.M. Sibiu 10—19 ; 
Steaua — Politehnica Iași 41—4 ; 
Universitatea Timișoara — Farul 
Constanta 30—12 ; Știința CEMIN 
Baia Mare — Știința Petroșani 
36—19.

BOX. La Turneul internațional de 
box desfășurat în orașul cehoslovac 
Komarno, în limitele categoriei semi-

- galele semifinale
categoria „supergreilor". prin evolu
ția lor de ieri, cele mai mari șanse 
Ia cucerirea „Centurii" par a le avea 
campionul nostru M. Paisz (căruia 
i-a trebuit doar un mirrtit pentru a-1 
întrece pe ghanezul Alhassan Liadi), 
sovieticul Aleksei Prianicinikov (5—0 
în fața lui Paul Golumbeanu) și cu
banezul Armando Capusano Ramirez ' 
(care a obținui decizia, prin „aban
don". în prima repriză. în fața fin
landezului Pekka Viippo).

Dintre rezultatele înregistrate in
• gala de aseară menționăm pe cele de 

la categoria muscă : victoria la limi
tă (3—2) a turcului T. Vedat in fața 
boxerului nostru A. Mărcuț, succesul 
(considerat surpriză) realizat de ita
lianul A. Mannai în fața cubanezu
lui D. Miranda și — anticipat poate 
prin prisma palmaresului — succesul 
bulgarului S. Teodorov. campion 
mondial de juniori, în dauna lui Ni- 
colae Aliuțâ.

Gala semifinală de azi începe Ia 
ora 18. Pe ringul Palatului sporturi
lor vor urca boxerii de la categoriile 
semimuscă. cocoș, semiușoară. semi- 
mijlocie. mijlocie și grea. In cele 12 
semifinale sînt prezenți 11 boxeri ro
mâni (între care „olimpicii" D. Măe- 
ran și Fr. Vaștag), 5 sovietici. 3 cuba
nezi. 3 bulgari și 2 turci.

Ion DUMITRIU
★

mijlocie pe locul întîi s-a clasat 
A. Pataki (România), care, in finală, 
l-a întrecut la puncte, cu o decizie 
de 4—1. pe polonezul J. Mroz.

ȘAH. în runda a doua a Turneului 
internațional de șah de la Erevan, 
maestrul român Adrian Negulescu a 
ciștigat la Dolmatov. Smaghin la Ro- 
manișin. Elvest l-a învins pe Pavlo- 
vici. Psahis a obținut victoria în fața 
lui Arjak Petrosian, iar partidele 
Semkov — Olafsson. Dohoian — 
Lputian și Agopian — Knaak s-au în
cheiat remiză.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare); Mobilă și durere (spectacol 
susținut de Teatrul Național Craiova)
— 19,30; (sala Amfiteatru): Actorul
— 18; (sala Atelier); Năpasta (Tea
trul Național Craiova) — 17
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): „Comori ca
merale", Carmen Frățilă — pian, Da
fin lonescu — vioară. Seară Schubert
— 17,30; (Ateneul Român) : Concert 
simfonic. ’ 
(Franța).
— 19
• Teatrul 
Mam’zelle
• Teatrul ,,
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dia
loguri — 18

Dirijor : Jacques Mercier 
Solist: Ion Ivan-Roncea

de opereta (13 63 48):
Nitouche — 18
„Lucia Sturdza Bulandra"

Am pornit de Ia două 
noutăți cu totul deosebite 
pe care le poți afla aici, 
între multe altele : 1) noul 
cartier de locuințe con
struit la Otopeni în chiar 
marginea șoselei Bucu
rești — Ploiești a fost în
călzit în iarna aceasta cu 
apă geotermală scoasă de 
la aproximativ 3 000 m a- 
dîncime. 2) o sondă forată 
pe malul lacului Băneasa, 
în spatele Casei Scînteii, 
a adus la suprafață, de la 
aceeași adîncime. o apă 
ale cărei proprietăți sînt 
similare apelor tămădui
toare de la Herculane 
(locul „Șapte izvoare"), Că- 
limănești, Olănești, Man
galia. Cu'un debit de peste 
200 de vagoane în 24 de 
ore și la o temperatură de 
peste 40 de grade.

Sînt doar două din ulti
mele realizări ale între
prinderii de foraj și lu
crări geologice speciale.

— De ce „speciale" ? 
l-am întrebat pe directo
rul tehnic, ing. Constantin 
Ispas.

A zîmbit.
— Termenul ar putea să 

vină și de la faptul că... 
unde e greu, hop și noi ! 
Lăsind gluma la o parte 
— deși nu prea e glumă — 
lucrările noastre sînt spe
ciale pentru că nu fac par
te din obișnuitul muncii 
de prospecțiuni geologice, 
noi facem pionierat în 
locuri si domenii noi si cu 
mijloace neconventionale. 
De exemplu, noi am început, 
în România, forajul marin. 
Tot noi am început fora
jul la foarte mari adîn- 
cimi. Ne-am ocupat primii 
și continuăm să ne ocu
păm de energia geoterma
lă. Avem în plan să pă
trundem în două zăcămin
te de minereuri ce ridică 
mari probleme tehnice ; 
noi am pus la punct scoa
terea de la mari adincimi 
a apelor minerale care ali
mentează bazele de trata
ment. dar si încălzesc 
noile si marile hoteluri de 
pe Valea Oltului, avem 
șantiere răspindite practic 
în toată țara, ne ocupăm 
de lucruri diverse, fără 
să putem utiliza prea multe 
utilaje de serie. Majorita
tea trebuind să ni le con
cepem și să ni le fa
cem singuri. Cu oameni 
care au dobîndit. cu timpul, 
nu numai o competență 
profesională deosebită, ci 
și modul de a gindi al ce
lor pentru care nu există 
„nu se poate".

Discuția noastră este des 
fragmentată de telefoane 
sau de convorbiri prin ra
dio. Sînt. uneori, voci de 
la mari depărtări, din 
locuri izolate. Oameni care 
i'ăportează. întreabă sau 
cer, oameni pe care ți-i 
poți închipui așezați cu 
utilajele lor pe cite un vîrf 
de munte sau într-un cîmp 
pustiu, lucrînd acolo fără 
întrerupere, trecînd la tot 
pasul peste dificultăți si a- 
vînd ca punct moral de 
snrijin legătura aceasta cu 
„baza", unde alți oameni 
frățesc și simt asemenea 
lor.......Cablu ? — i se răs
punde unuia — știu că vă 
trebuie. Știu că nu puteți 
fără el. să vedem de unde 
facem rost. Musai. Ați re
zolvat la N. ? Da ? Bravo ! 
Te îmbrățișez, măi. Avasi- 
lencei!“. Și către

din 
loc...
rele

Dobro- 
numai 

Si pus- 
acolo o

„Asta vorbea 
gea, dintr-un 
stînci, vinturi 
tiu. Dar fac băieții 
treabă minunată".

Si după cîteva clipe de 
reflecție :

— Ceea ce se consumă la 
noi cel mai mult nu este 
o materie pipăibilă. Se 
consumă multă energie su
fletească. Ca să izbutim in 
ceea ce facem nu ne putem 
limita doar la... ceea ce ni 
se cere. Ce ni se cere sînt 
programe, indicatori. Dar 
viața care se derulează 
pentru a le realiza nu 
poate fi cuprinsă în scrip
te. Si dacă se mai și întîm- 
plă să ai idei și inițiativă 
în plus...

— De ce să le ai ?
— Așa. pentru că le ai 

și gata. Că dacă așa e su
fletul tău făcut, nu poți 
trăi fără ele. Si ele vin. 
Poate din nevoia de a te 
sprijini moral, din vrerea 
de a te regăsi în ceva te
meinic realizat de tine, de 
a lăsa, pe unde treci, ceva

procedeu, pînă 
Ne lipseau 
Le-am construit în 
rele noastre. Sonda 
terminată are un 
mic. la început. Ca 
dea drumul" am 
punct un procedeu 
mulare chimică, 
complicat. In 3 ore 
pompate în adîncime 70 de 
vagoane de soluție, apoi, 
în 4 ore. trebuie scoasă de 
acolo, altfel totul e com
promis. Ei. bine, omul 
ăsta. împreună cu primul 
lui colaborator, inginerul 
Dorin Nica. împreună cu 
toți sondorii lui și cu spri
jinul altor specialiști din 
întreprindere a traversat 
toate aceste mari di
ficultăți. luptîndu-se cu 
neîncrederea multora, 
căutînd. găsind, fierbînd 
de nerăbdare, trăind nu
mai și numai pentru clipa 
în care să vadă șuvoiul de 
apă pompat de la 3 000 de 
metri, aburind, fierbin
te. Sondele de la Oto- 
peni au, fiecare, un debit

rnine :

la urmă, 
instrumentele, 

atelie- 
o dată 

debit 
„să-și 

pus la 
de sti- 
foarte 

trebuie

Secvențe din activitatea unor pasionați 
cercetători ai adîncurilor geologice

care să te reprezinte ca 
om. Ca „homo faber". Și 
atunci, după ce ți-ai asu
mat această menire. îți 
trebuie puterea de a trece 
peste tot ce te-ar putea 
împiedica sau dezamăgi... 
Pentru că, pînă la rezultat, 
pot interveni și eșecuri 
trecătoare, momente de 
cumpănă, cînd te vezi che
mat la cite o ședință și ți 
se adresează întrebarea 
„Cine te-a pus Să te 
aperi cu argumentele tale 
sentimentale ? Să spui că 
te-a impins marea ta do
rință de a face un lucru 
extraordinar trecînd chiar 
și peste imposibil ? Să 
vorbești despre credința 
în adevărul tău ? Acolo nu 
e loc de argumente senti
mentale. Trebuie să gă
sești soluția practică pen
tru a depăși momentul de 
impas...

— Sînt doar cazuri ipo
tetice ?

— Nu. Iată, la sondele 
pe care le-am săpat în 
partea de nord a munici
piului București, lucrează 
ca șef de brigadă ingine
rul Laurențiu Tatoli. Iși 
are sediul la sonda de pe 
malul lacului Băneasa. din 
spatele Casei Scînteii. unde 
am găsit ape termale mi
neralizate... Omul acesta e 
un sufletist, a trăit eu 
credința în acest succes. 
Lingă micul lui birou din- 
tr-o baracă are și o cămă
ruță de dormit, rămîne și 
noaptea la sondă deși are 
locuință în oraș... A trecut 
peste greutăți deosebite. 
Rocile care se cer traver
sate în această zonă presu
pun foarte mari dificultăți 
de foraj. Anoi. cînd ai a- 
juns la zăcămînt... Apa 
fierbinte este cantonată a- 
colo în carsturi și fisuri din 
rocă. Materialul săpat tre
buie adus la suprafață, dar 
nu vrea să vină, se disi
pează in carsturi și nu e 
voie. Greu am găsit solu
ția. am pus la punct un

de apă termală, la 61 de 
grade, pentru a cărei încăl
zire s-ar consuma opt tone 
de petrol in 24 de ore. In 
plus, trebuie să vă spun 
că și apele de la Otopeni 
sînt mineralizate și au pro
prietăți curative. De aceea, 
pentru Tatoli. pentru son
dorii lui, pentru noi toți, 
momentul în care 
termo-minerale de la 
rești li se va da 
buințarea cuvenită 
perfect posibil ca această 
parte de nord a Capitalei 
să devină o stațiune bal
neară) ar fi clipa unei 
mari împliniri, suprema 
răsplată a efortului.

— Tot ce faceți presupu
ne dificultăți ?

— Aproape tot. Pentru 
că lucrăm, v-am mai spus, 
în condiții speciale, misiu
nea noastră e să deschidem 
drumuri noi. Iar acest lu
cru — și asta v-am mai 
spus-o — presupune o per
manentă tărie de a înfrun
ta necunoscutul, o conso
lidare morală în stare să 
treacă peste orice. Judecați 
și singuri : una dintre son
dele de la Otopeni ne-a 
jucat un renghi. Se în- 
tîmplă și pe la alte... 
„case". în situația aceea, 
poate că alții ar fi abando
nat. Noi nu sîntem obiș- 
nuiți cu așa ceva. Insă în
cercările de a depăși o a- 
nume adîncime și după 
consultarea celor mai docți 
specialiști au rămas fără 
rezultat. A urmat întreba
rea : „Ați știut de la 
început că nu se poate ?“ 
Tocmai asta e : noi știam 
că se 
pleca 
ideea 
nimic, 
tunci 
Doi 
unul de aici, de la 
Dan Velichi. altul de acolo, 
din brigada de foraj. Do
rin Nica. au 
singur lucru 
cercat ; n-am 
din aproape

apelor 
Bucu- 
între- 

(este

poate ; dacă n-am 
întotdeauna de la 
asta. n-am face 
Dar nu

timp de
ingineri

n-am 
aveam a- 
explicatii. 

de la noi. 
bază.

spus : „Un 
n-am în- 

încercat... 
în aproa-

pe". „Cum vine asta ?“ 
„Așa, simplu : să acționăm 
nu pe un diagnostic gene
ral, ci tatonînd minut cu 
minut ; mai mulți ingineri 
cu experiență să lucrăm la 
sondă, noi, cu miinile 
noastre, ca muncitori, să o 
simțim direct și să o con
ducem cu toate cunoștin
țele noastre". „Alt timp 
pierdut, alt risc, alte chel
tuieli...". „Nu. Trebuie în
cercat, mai e o șansă". S-a 
admis, s-au ales mai multi 
dintre inginerii noștri cei 
mai buni și s-au dus acolo. 
Au luat sonda în miinile 
lor. Era vorba de o muncă 
fizică dublată în fiece se
cundă de inginerie, de ju
decata și simțurile specia
listului de clasă... Au pro
cedat inginerește, n-au fă
cut apel la „iarba fiarelor". 
„Iarba fiarelor" era com
petența și forța lor mora
lă. Șaptesprezece zile au 
lucrat așa. nu s-au mișcat 
de acolo. în a optspreze
cea au reușit. S-au întors 
aici și umblau prin curte... 
cocoșește. „Ce vă făliți atî- 
ta ?“ le-am spus in glu
mă. „Șefule — au răspuns 
ei — ne-ai zis, cînd am 
plecat, că dacă nu reușim 
dracul e al nostru. Per
spectiva asta nu prea ne-a 
plăcut, așa că am ales-o 
pe cealaltă...". Glume de 
oameni victorioși. Sigur că 
li s-a dat o recompensă. 
Dar nu asta i-a făcut atît 
de fericiți. Ci înfruntarea 
aceea susținută cu atîta 
tenacitate, pînă 
și căreia i-au 
absolut toate 
toată trăirea și 
veau mai bun 
numai că au salvat lucra
rea aceea. Mai mult decît 
atît, au creat o metodică 
pentru situații similare, cu 
care ne vom mai întîlni. 
Nu ne mai temem de ele. 
De ce au făcut-o ? Atunci 
cînd la sondele de la Oto
peni atîția oameni au tre
cut peste atîtea probleme 
tehnice care păreau insur
montabile. de ce au fă
cut-o? Știau că trebuie. 
Asta vine la noi din ani de 
experiență. întreprinderea 
a fost confruntată de la în
ceput cu probleme grele. 
Ceea ce a făcut să se în
țeleagă că atunci cînd tre
buie, dacă te și apuci să 
faci, treci peste orice greu
tăți. iar 
neapărat. Efortul 
secundar în raport cu sa
tisfacția. De ce să nu fie și 
la noi. tehnicienii, ca în 
artă sau sport ? Vrem să 
ne cățărăm pe Everest. Și 
o facem. Avînd în plus și 
argumentul — primordial! 
— al aportului economic, 
al rezolvării unor proble
me cu o anume pondere in 
valorificarea resurselor na
turale ale acestui pămînt 
românesc. Am vrut să do
vedim că apa aceea fier
binte poate fi scoasă și că 
poate fi o importantă sur
să energetică. Asta s-a 
transformat în trebuie.

— Doar apa ?
— O. nu. Multe altele 

avem de făcut.
— Cu tot atitea proble

me ?
— Unele și mai și. Dar... 

trebuie.
— Pentru discuția de azi 

cred că, e de ajuns. Vă 
mulțumesc.

la izbîndă 
consacrat 
simțurile, 
tot ce a- 
în ei. Nu

rezultatul vine 
rămîne

Mihai CARANFIL

Zi-recordPRAHOVA
în colectarea de materiale 

refolosibile
De la începutul acestui an, între

prinderea județeană de recuperare 
și valorificare a materialelor refo- 
losibile a predat unităților prelu
crătoare aproape 100 000 tone fier 
vechi, 11 200 tone fontă, 773 tone 
alamă și alte materiale refolosi- 
bile. Pentru mai buna valorificare 
a resurselor existente în întreprin
deri și în gospodăriile populației, 
întreprinderea de specialitate, cu 
sprijinul organizațiilor de masă și 
obștești, a organizat o „Zi-record 
de colectare a materialelor refolo- 
sibile". O acțiune reușită, care a 
dus la strîngerea a peste 350 tone 
fier vechi. 9 tone metale neferoa
se. 32 tone hîrtie. 40 tone cioburi de 
sticlă și altele. Tinînd seama de e- 
ficienta acestei acțiuni, s-a hotărît 
ca ea să se organizeze in fiecare 
lună în toate localitățile județului. 
(Ioan Marinescu).

— Printre cele mai importante 
acțiuni organizate pînă acum — 
ne-a spus prim-vicepreședintele 
consiliului popular municipal, Ilie 
Bordeianu, figurează modernizarea 
bazei sportive a tineretului, a zo
nelor de agrement de la Rediu, 
Lebăda și Baisa, amenajarea a 68 
hectare spații verzi, plantarea a 
mii de pomi fructiferi și arbuști 
ornamentali, crearea de noi locuri 
de joacă pentru copii. La acțiunile 
de gospodărire și înfrumusețare au 
participat, în ultimele două săp
tămîni, peste 27 000 de cetățeni. 
(Eugen Hrușcă).

lui stadion orășenesc. Astfel, Cu- 
girul rămîne un oraș tînăr, bine 
gospodărit". (Ștefan Dinică).

VASLUI : Fruntașii, 
tot fruntași !

de

BOTOȘANI : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
Acțiunile edilitar-gospodărești

primăvară se desfășoară în Boto
șani cu participarea a mii de ce
tățeni pentru mai buna gospodări
re și înfrumusețare a cartierelor, 
străzilor și împrejurimilor orașului.

CUGIR : Haina de vară 
a orașului

în orașul constructorilor de ma
șini de la poalele Drăganei sînt 
organizate, în această perioadă, 
ample acțiuni de bună gospodări
re și înfrumusețare, la care parti
cipă un număr mare de cetățeni. 
Principalele șantiere gospodărești 
sînt concentrate în noul cartier de 
locuințe la intrarea în oraș și la 
construcția noului stadion. „In a- 
ceastă primăvară — ne-a spus to
varășul Gheorghe Muntean, prima
rul orașului — au fost amenajate 
spații verzi pe o suprafață de 
10 000 metri pătrați, s-au plantat 
1 000 de pomi și arbuști ornamen
tali și s-au sădit peste 10 000 flori. 
Zilnic, peste 100 de cetățeni spriji
nă lucrările de construcție a nou-

Consiliul oamenilor muncii de la 
întreprinderea de materiale izola
toare „Premi" din municipiul Vas
lui — unitate fruntașă în întrece
rea socialistă pe ramură — se 
preocupă și de asigurarea unor 
condiții tot mai bune de viață, de 
petrecere în mod util și plăcut a 
timpului liber al oamenilor muncii.

— în apropierea unității noastre 
— ne spune inginerul Nicolae Pas- 
cu, vicepreședintele consiliului oa
menilor muncii — se afla un teren 
mlăștinos, care nu putea fi folosit 
pentru agricultură, întrucît „pro
ducea" numai stufăriș și țînțari. 
Dar — de jur-împrejurul lui — se 
află un peisaj îneîntător, la poale 
de pădure. Intr-o adunare genera
lă a oamenilor muncii, cineva a 
propus ca, prin contribuția tutu
ror, să se amenajeze aici o bază de 
agrement. Și iată că. sufleeîndu-ne 
mînecile — cum se zice — am rea
lizat acum un adevărat parc de 
odihnă. In locul mlaștinii de odi
nioară, cei de la „Premi" — și nu 
numai ei — au acum la dispoziție 
un lac, un debarcader, mai multe 
ambarcațiuni, o plajă și alte utili
tăți specifice sezonului estival. 
(Petru Necula).

• Teatrul Mic (14 70 81): „Respirări" 
cu Nichita Stănescu; recital Leopol- 
dina Bălănuță — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ano
nimul venețian — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Floarea de cactus — 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăpase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Belmondo al 
IT-lea — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00): De tine dorul mă 
leagă — 18
« Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55): 
David Copperfield — 9; Toate plnze- 
le sus — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Steaua lui Arlecchino — 10; 
Făt-Frumos din lacrimă — 15; (sala 
Cosmonautilor, 11 12 04): Motanul În
călțat — 15

• Circul București (10 41 95): „Stele
le Circului din Moscova — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Visul unei nopți de vară 
— 18,30

i n a
• Umbrele soarelui : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
• Duminica In familie : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11.15, 13,30; 
15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Rezervă la start :
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15;
REASCA (33 29 71) — 9;
17; 19
• Niște băieți grozavi : 
(85 77 12) — 9; 1,1; 13; 15;
• Extemporal Ia dirigenție:

GIULEȘTI 
17: 19, FLO- 
11; 13: 15;

FLAMURA 
17; 19 

SALA

MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Zlmbet de soare : ARTA (21 31 86) 
— 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LIRA (317171) — 9: 11; 13
• Egreta de fildeș: FERENTARI: 
(80 49 85) — 13; 17
• Orele 11 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• lacob : PACEA (71 30 85) — 9; 
11,30: 14; 16.30; 19
• Trenul de aur : DACIA (50 35 94) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19
• Fata fără zestre :
(16 28 79) — 8,45: 11,30: 14,15;
• Frații Karamazov :
(13 49 041 — 9: 13: 17
• Copiii Leningradului :
(10 67 40) — 15: 17: 19
• De viață nu mă satur 
POPULAR (35 15 17) — 15: 
0 Program special pentru 
neret — 9: 11; 13; 15: 
eu bărbații — 19 :
• Judecătorul :

VICTORIA 
17: 19.45 
UNION

VIITORUL

niciodată : 
17; 19 
copii șl ti- 
Nu e ușor

DOINA (16 35 38) 
_ _________ _ . TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20

17.



Schimb de mesaje intre 
președintele României 

și primul-ministru al Israelului

HANOI

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate primului 
ministru al Statului Israel, Yitzhak 
Shamir, precum și urări de pace și 
prosperitate poporului israelian.

Mulțumind pentru mesaj, Yitzhak 
Shamir a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și pros
peritate poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către primul 
ministru al Sfatului Israel a tovară
șului Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a participat Ia lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
Partidului M.A.P.A.M.

In cadrul convorbirii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a rapor
turilor de colaborare dintre România 
și Israel in interesul cauzei destin
derii, înțelegerii și păcii în Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume. O a- 
tenție deosebită a fost acordată ex
tinderii raporturilor economice ro- 
mano-israeliene. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme ac- 
tualp ale vieții internaționale și, în
deosebi, cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu. In acest context, 
a fost reafirmată poziția României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea pe cale politică 
a conflictului și realizarea unei păci 
globale, trainice și juste în această 
regiune.

In timpul vizitei în Israel, tovară
șul Nicolae Constantin s-a mai întîl- 
nit cu Meier Vilner, secretar general 
al Partidului Comunist din Israel, 
cu membri ai guvernului și alte ofi
cialități israeliene.

Cerința cea ma± stringență

— încetarea cursei înarmărilorAsigurarea păcii — o problemă a supraviețuirii omenirii
VIENA 11 (Agerpres). — Cance

larul federal al Austriei, Franz Vra- 
nitzky, s-a pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor guvernului in 
direcția întăririi păcii și reducerii 
înarmărilor. în declarația-program 
prezentată congresului extraordinar 
al Partidului Socialist din Austria, 
care s-a desfășurat la Viena, el

a subliniat că „cea mai im
portantă problemă pe plan național 
și internațional o constituie menți
nerea păcii". Asigurarea ei. a arătat 
vorbitorul, constituie acum, mai 
mult ca oricind, o problemă a su
praviețuirii otnenirii. Rezultatele din 
ultima vreme au arătat că este po
sibilă înfăptuirea unor pași concreți 
în direcția dezarmării.

Consecințele catastrofale a?e unui eventual 
război nuclear pentru populația Marii Britanii

relevate de un raport al Asociației medicale britanice
LONDRA 11 (Agerpres). — Conse

cințele catastrofale pe care le-ar pu
tea avea pentru populația Marii Bri
tanii un război nuclear au fost rele
vate in cadrul unui raport pregătit 
de Asociația medicală britanică. Do
cumentul menționează, intre alte
le, că in primele citeva minute de 
la declanșarea unui conflict cu arme 
nucleare cel puțin 28 de milioane de 
britanici și-ar pierde viața, in timp 
ce alte 6 milioane ar fi rănite grav.

Clinicile și spitalele ce ar supravie
țui, eventual, holocaustului nu ar pu
tea face față numărului mare de ră
niți și ar fi confruntate, totodată, cu 
dificultăți enorme ca urmare a lipsei 
de medicamente și de alte materiale 
medicale.

Raportul constituie încă un apel la 
rațiune, la măsuri concrete pentru 
realizarea cit mai grabnică a dezar
mării generale, și in primul rind a 
dezarmării nucleare.

Ample demonstrații la Tokio
TOKIO 11 (Agerpres). — Sute de 

locuitori ai Capitalei nipone au 
participat miercuri la ample de
monstrații de protest împotriva in
trării in portul Tokio a navei 
amiral a celei de a 7-a flote ame
ricane, „Blue Ridge". Nava a fost 
intimpinată de o „demonstrație ma
rină" a zeci de ambarcațiuni ai că

ror ocupanți purtau pancarte pe care 
erau înscrise cuvintele „Nu vom 
permite transformarea capitalei ni
pone intr-o bază navală americană", 
..Blue Ridge, afară din portul Tokio". 
In același timp, la mal. membrii 
mișcării pacifiste din Japonia ce
reau interzicerea intrării vaselor mi
litare americane în porturile Japo
niei.

MAPUTO

Contacte mozambicano-americane
MAPUTO 11 (Agerpres). — Primul 

ministru al Mozambicului, Mario de 
Gra<;a Machungo, și Charles Free
man, subsecretar de stat adjunct al 
S.U.A. pentru probleme africane, a- 
flat in vizită la Maputo, au exami
nat probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări și au procedat la un 
schimb de opinii asupra situației din 
Africa australă. In acest cadru, 
Charles Freeman a arătat interlocu
torului său că S.U.A. consideră că 
Mozambicul are un rol important in 
regiune și că el poate să contribuie

la soluționarea problemelor legate 
de accesul Namibiei la indepen
dență.

Forțele armate mozambicane au 
lichidat în provincia Sofala 33 de 
elemente contrarevoluționare susți
nute de regimul rasist de la Preto
ria, se arată intr-un comunicat al 
Comandamentului militar al provin
ciei, difuzat la Maputo. Grupul de 
rebeli a fost lichidat în momentul 
în care se pregătea să lanseze un 
atac terorist asupra unei localități 
mozambicane.

înaltă apreciere a rezultatelor rodnice 
ale convorbirilor la nivel înalt 

românovietnameze
Ședința Consiliului de Stat al R.S. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste Viet
nam, întrunit in ședință la Hanoi, a 
audiat un raport în legătură cu 
rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.S. Vietnam, între

17 și 19 aprilie — informează agen
ția V.N.A.

Consiliul de Stat al R.S. Vietnam 
a dat o inaltă apreciere rezultatelor 
vizitei, care a contribuit la intărirea 
pe mai departe a prieteniei și coope
rării multilaterale dintre Vietnam și 
România, la lupta pentru pace și 
stabilitate în regiune și în întreaga 
lume.

FILIPINE

Asistenta economică nu trebuie condiționată de prezența
militară americană

MANILA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine. Cora
zon Aquino, a declarat că nu accep
tă ca problema acordării de asistentă 
economică țării sale de către S.U.A. 
să fie condiționată de prezenta mi
litară americană pe teritoriul fili-

pe teritoriul țării
pinez. într-o declarație făcută pre
sei. ea a subliniat că guvernul de la 
Manila nu si-a schimbat poziția pri
vind bazele americane de pe teritoriul 
filipinez și nici interdicția referitoa
re la amplasarea în țară a armelor 
nuclșare, informează agenția TASS.

Belgia va promova o politică internă 
și externă adaptată noilor realități 

Declarația noului guvern prezentată în fața parlamentului
BRUXELLES 11 (Agerpres). —■ 

Belgia va reacționa pozitiv la șan
sele de îmbunătățire a climatului in
ternational. a subliniat primul mi
nistru al Belgiei. Wilfried Martens, 
în declarația guvernamentală pre
zentată în fata celor două camere 
ale parlamentului. Potrivit agenției 
A.D.N.. el a relevat că. alături de 
aliații ei. Belgia intenționează să 
promoveze o politică activă de ne
gocieri vizînd limitarea armamente
lor Ia un nivel cît mai scăzut. Gu
vernul belgian salută încheierea tra

tatului privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune, conside- 
rind că acesta trebuie urmat, cit 
mai curînd posibil, de alte acorduri 
privind dezarmarea. Belgia „va in
tensifica dialogul si colaborarea cu 
țările din Est", se arată în declara
ția guvernamentală. Cea mai impor
tantă sarcină pe plan intern — a -re
levat W. Martens — o constituie re
zolvarea crizei structurilor sociale si 
economice ale tării, care trebuie mo
dernizate și adaptate noilor reali
tăți.

COPENHAGA

Rezultatele scrutinului parlamentar
Partidele coaliției guvernamentale și-au menținut pozițiile 

în Folketing
COPENHAGA 11 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor provizorii ale 
alegerilor parlamentare anticipate 
desfășurate marți în Danemarca, 
partidele coaliției guvernamentale — 
conservator, Venstre, centrist-demo
cratic și creștin-popular — și-au 
menținut pozițiile in Folketing (par
lament), dispunind in continuare de 
un total de 70 din cele 179 de man
date, informează agenția D.P.A. Con-

servatorii au pierdut 3 locuri în 
parlament. Partidul Social-Democrat, 
principala formațiune de opoziție, 
și-a sporit numărul de mandate de 
la 54 la 55.

Premierul P. Schlueter a prezentat 
demisia guvernului său suveranei 
Danemarcei, care a început consul
tări cu șefii partidelor reprezentate 
în parlament în vederea desemnări! 
viitorului prim-ministru.

ORIENTUL
CAIRO 11 (Agerpres). — Preșe

dintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
l-a primit pe Hani Al Hassan, con
silier politic al președintelui Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, aflat la Cairo. Cu acest pri
lej, au fost examinate aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu și ra
porturile egipteano-palestiniene.

KATMANDU 11 (Agerpres). — 
Aflat în vizită la Katmandu, în ca
drul inițiativei Comitetului celor 
șapte al Ligii Arabe, secretarul ge
neral al acestei organizații, Chedli 
Klibi. s-a întîlnit cu ministrul de 
externe al Nepalului. Upadhya Shai- 
lendra Kumar. Au fost discutate, cu 
acest prilej, probleme legate de ulti
mele evoluții ale mișcării de pro
test a populației palestiniene din te
ritoriile ocupate de Israel. Ministrul 
nepalez a exprimat sprijinul ferm al

MIJLOCIU
țării sale față de lupta populației 
palestiniene — relatează agenția 
KUNA.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
In intervalul 3—9 iunie a.c.. secreta
rul de stat al S.U.A., George Shultz, 
va efectua un turneu in Orientul Mij
lociu. Shultz va vizita succesiv Egip
tul, Israelul, Iordania și Siria.

CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo 
continuă lucrările conferinței sin
dicatelor arabe, la care participă re
prezentanți ai unor organizații pro
fesionale din 13 state. Delegații și-au 
reafirmat sprijinul fată de revolta 
populației palestiniene din teritoriile 
ocupate de Lșrael.

Participanții au analizat un docu
ment cu privire la solidaritatea sin
dicatelor arabe, care propune crea- 

. rea unui comitet de coordonare al
cătuit din reprezentanții ■ celor 13 
state prezente la conferință.

Reducerea bugetelor militare - obiectiv 
de cea mai mare actualitate

La puține zile de la încheierea, la 
Geneva, a sesiunii de primăvară a 
Conferinței pentru dezarmare, la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York s-au deschis lucrările Comisiei 
pentru dezarmare a O.N.U. — forul 
internațional cel mai cuprinzător 
specializat in dezbaterea problemelor 
dezarmării — la care participă toate 
statele membre ale organizației 
mondiale. Importanța actualei se
siuni a Comisiei pentru dezarmare 
este cu atit mai mare cu cit ea se 
desfășoară in contextul pregătirilor 
pentru cea de-a treia sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată, de asemenea, dezarmării, 
care iși va incepe lucrările la sfirși- 
tul acestei luni — și desigur că obți
nerea de rezultate concrete in pro
blemele aflate pe agenda comisiei 
va reprezenta o contribuție efectivă 
la succesul viitoarei sesiuni speciale 
a O.N.U.

Pe ordinea de zi a comisiei figu
rează o serie de probleme importan
te cum sint : dezarmarea nucleară 
și convențională, reducerea bugete
lor militare, examinarea rolului Na
țiunilor Unite in domeniul dezarmă
rii, importanța măsurilor de Încre
dere. precum și chestiunea verificării 
acordurilor de dezarmare.

împrejurările in care se desfășoară 
lucrările sesiunii din acest an a 
comisiei sint, in continuare, deosebit 
de complexe. încheierea tratatului 
sovieto-american privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune a fost apreciată, 
cum se știe, drept un eveniment de 
o importanță deosebită, dar el n-a 
reprezentat decit un început, un 
prim pas în procesul îndreptat spre 
eliminarea pericolului nuclear. Cursa 
înarmărilor, inclusiv nucleare, con
tinuă ; la fel, experiențele nucleare 
și acțiunile de militarizare în spațiul 
cosmic ; în diferite părți ale planetei 
se mențin focare de conflict și ten
siune. în aceste împrejurări este mai 
actuală ca oricind poziția consecven
tă, principială a României socialiste,

potrivit căreia oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la dezarmare, in 
primul rînd ia dezarmarea nu
cleară, constituie problema fun
damentală a epocii noastre. în 
prezent, așa cum evidenția tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in expune
rea prezentată la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., este necesar să se acțio
neze cu toată hotărîrea in direcția 
unirii tuturor forțelor pentru solu
ționarea problemelor grave și com
plexe ale vieții internaționale, pen
tru dezarmare, și in primul rind

la adresa omenirii contimporane, de 
mai mulți ani Comisia pentru dezar
mare a inscris pe agendă sa și pro
blemele dezarmării convenționale. 
Desigur, trecerea la măsuri reale pe 
linia reducerii și încetării cursei 
înarmărilor convenționale constituie 
un imperativ de cea mai mare ac
tualitate in condițiile creșterii con
tinue a puterii de distrugere a arma
mentelor clasice, aceasta antrenind 
sporirea permanentă a bugetelor mi
litare. care sustrag uriașe fonduri 
nevoilor economico-sociale ale tu
turor popoarelor. O importanță apar

PE MARGINEA SESIUNII COMISIEI DE DEZARMARE A O.N.U.

pentru dezarmare nucleară, pentru 
înlăturarea armelor nucleare, pentru 
dezarmarea convențională, pentru 
reducerea cheltuielilor militare.

în legătură cu cerința primordială 
a prevenirii unui război nuclear, o 
atenție specială se va acorda in 
cursul dezbaterilor Comisiei pentru 
dezarmare, alături de problemele 
legate de finalizarea cît mai rapidă 
a acordului sovieto-american pri
vind reducerea cu 50 la sută a arme
lor strategice, impulsionării negocie
rilor multilaterale pe tema dezarmă
rii nucleare, conform recomandărilor 
adoptate prin consens cu prilejul 
primei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării. din 1978. Există o largă con
vergență de opinii in sensul că reco
mandările, a căror elaborare a 
inceput in cadrul Comisiei pentru 
dezarmare, trebuie să vizeze atit 
eforturile bilaterale, cit și cele multi
laterale ce se fac in acest domeniu, 
ambele fiind complementare și ser
vind aceluiași scop — realizarea 
dezarmării nucleare.

Acordînd o atenție de prim ordin 
cursei înarmărilor nucleare, ca prin
cipala și cea mai gravă amenințare

te prezintă în acest cadru inițiativele 
proprii, chiar cu caracter unilateral, 
România fiind, așa cum este știut, 
prima țară din cadrul celor două 
alianțe, N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia, care a efectuat încă in 
urmă cu doi ani din proprie iniția
tivă o reducere cu 5 la sută a efec
tivelor, armamentelor și cheltuielilor 
militare.

Situația din Europa, continentul 
cel mai înarmat și cu cea mai mare 
concentrare de trupe, face, fără în
doială. necesară trecerea cit mai 
curind posibil la reducerea trupelor, 
armamentelor și cheltuielilor militare 
pe continent, ca o componentă esen
țială a procesului de înfăptuire a 
securității europene. Consultările 
care se desfășoară in prezent la 
Viena, paralel cu lucrările reuniunii 
general-europene, intre țările care 
fac parte din Tratatul de la Varșovia 
și N.A.T.O. au tocmai scopul de a 
defini mandatul viitoarei Conferințe 
pentru dezarmare convențională in 
Europa, ale cărei lucrări urmează să 
înceapă, așa cum s-a hotărit, în 
cursul acestui an.

încă din 1979, pe agenda de lucru 
a Comisiei pentru dezarmare se află

înscrisă importanta problemă a redu
cerii cheltuielilor militare. De-a 
lungul anilor a fost desfășurată o 
susținută activitate avînd drept scop 
încheierea procesului de elaborare a 
principiilor de natură a orienta 
acțiunile viitoare ale statelor pentru 
înghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare. Rină în prezent s-a reușit 
să se lărgească aria de acord asupra 
majorității principiilor chemate să 
conducă acțiunea statelor în acest 
domeniu. Ținind cont de apropierea 
punctelor de vedere ale statelor, de 
propunerile de compromis avansate 
de diferiți membri ai comisiei, este 
posibil ca acest proces să fie finalizat 
în cursul actualei sesiuni, în așa fel 
incit principiile amintite să poată fi 
adoptate la apropiata sesiune sne- 
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

în ce privește rolul Națiunilor 
Unite in domeniul dezarmării, repre
zentanții a diferite state, între care 
și România, au evidențiat că actuala 
sesiune a comisiei poate contribui la 
succesul viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale elaborind reco
mandări concrete in această privință, 
între altele, a fost avansată ideea 
creării în cadrul O.N.U. a unei 
agenții internaționale pentru dezar
mare, deschisă participării tuturor 
statelor, Scare să fie chemată să 
exercite funcții de organizare concre
tă și conducere a organismelor de 
negocieri, precum și pentru asigu
rarea controlului măsurilor in ma
terie de dezarmare.

Iată de ce se poate aprecia că, prin 
recomandările și deciziile pe care le 
va adopta, actuala sesiune a Comi
siei pentru dezarmare a O.N.U. poate 
contribui in mod efectiv la sporirea 
aportului său la eforturile în direc
ția opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării, corespunzător 
cu interesele de pace și securitate ale 
tuturor popoarelor.

Radu BOGDAN

Pentru eliminarea segregației rasiale 
din Africa de Sud

Poziția țărilor in curs de dezvoltare la reuniunea ministerială 
de la Port Louis

PORT LOUIS 11 (Agerpres). — în 
cadrul reuniunii ministeriale a sta
telor C.E.E. și a celor 66 de țări din 
Africa, Pacific și Caraibi (A.C.P.) 
asociate la Piața comună din capi
tala statului Mauritius, participanții 
au chemat guvernul rasist de la Pre
toria să pună capăt sistemului de 
segregare rasială din Africa de Sud.

Delegații din țările în curs de dez
voltare au arătat și cu acest prilej 
că în momentul de față se impune 
instituirea de sancțiuni economice 
față de autoritățile sud-africane.

HARARE 11 (Agerpres). — Nige
ria acționează pentru eliminarea de
finitivă a sistemului politic de apart
heid din Africa de Sud — a declarat 
ministrul afacerilor externe al aces
tei țări, Ike Nwachukwu, aflat in 
vizită oficială la Harare, capitala 
Republicii Zimbabwe. Asigurarea 
păcii în zonă, a unității și indepen
denței Africii australe, în primul 
rind ale Angolei, a arătat el, recla
mă retragerea totală a efectivelor 
militare sud-africane din teritoriul 
angolez.
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MADRID

Deschiderea lucrărilor sesiunii Consiliului
Internaționalei Socialiste

MADRID 11 (Agerpres). — în ca
pitala Spaniei s-au deschis lucrările 
sesiunii Consiliului Internaționalei 
Socialiste, la care iau parte repre
zentanți de frunte ai partidelor so
cialiste și social-democrate membre 
ale organizației, precum și invitați

ai altor formațiuni politice nemem
bre ale Internaționalei Socialiste. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află pro
bleme privind relațiile Est-Vest, si
tuația din America Centrală, datoria 
externă a țărilor latino-americane, 
situația din Orientul Mijlociu și su
dul Africii.

Alegerile preliminare din S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

în cadrul alegerilor preliminare pen
tru obținerea investiturii Partidului 
Democrat, desfășurate in statul Vir
ginia de Vest, victoria a fost obținută 
de Michael Dukakis, în favoarea 
căruia s-au înregistrat 80 la sută din 
voturile exprimate. Principalul său 
contracandidat, militantul de culoare 
Jesse Jackson, a întrunit numai 16 
la sută din sufragii. în ceea ce pri
vește pe republicani, actualul vice

președinte George Bush, neavînd 
nici un contracandidat, a obținut în 
acest stat 90 la sută din voturile 
electoratului Partidului Republican.

O situație apropiată s-a înregis
trat și in statul Nebraska. Michael 
Dukakis a obținut 66 la sută din vo
turi in tabăra sa, in timp ce Jesse 
Jackson — 26 la sută. George Bush, 
fiind și în acest stat în afara concu
renței, a obținut 90 la sută din votu
rile exprimate.

ECUADOR

Relansarea economică — obiectiv general 
al noilor autorități guvernamentale

QUITO 11 (Agerpres). — în de
clarații făcute la televiziunea națio
nală după victoria sa în alegerile 
prezidențiale de la 8 mai din Ecua
dor, președintele ales al țării, Ro
drigo Borja Ceballos, s-a pronunțat 
pentru un climat de pace și unitate 
națională, care să permită crearea 
de noi locuri de muncă și, in gene
re, relansarea economică a țării. El 
a precizat că noile autorități guver
namentale ale Ecuadorului, care vor 
prelua oficial puterea la 10 august, 
vor pune pe prim plan interesele 
țării și ale poporului ecuadorian și 
vor acționa pentru traducerea in 
viață a unui proces de transformări

democratice structurale, de care să 
beneficieze toate sectoarele sociale.

Rodrigo Borja, lider și fondator al 
formațiunii politice „Stingă Demo
cratică", s-a pronunțat pentru inten
sificarea schimburilor comerciale și 
a cooperării regionale, edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, respectarea fermă a princi
piilor neamestecului in treburile in
terne și autodeterminării popoarelor, 
suveranității și independenței națio
nale, nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța și pentru solu
ționarea tuturor controverselor prin 
mijloace pașnice pe calea dialogului 
politic.

O REALITATE DRAMATICĂ:

17 milioane de vest-europeni 
fard loc de munca

STOCKHOLM 11 (Agerpres). - 
Șomajul în Europa occidentală a 
crescut continuu, în condițiile in 
care profiturile întreprinderilor au 
sporit, a relevat președintele Uniu
nii Sindicatelor Vest-Germane, 
Ernst Breit, in cuvîntul rostit la 
Congresul Confederației (vest-) Eu
ropene a Sindicatelor (C.E.S.). 
care se desfășoară la Stockholm. 
El a adăugat că numărul vest-eu- 
ropenilor lipsiți de un loc de mun
că a ajuns la aproape 17 milioa
ne și a evidențiat că lupta pentru 
dreptul la muncă constituie în con

tinuare sarcina centrală a sindica
telor din Occident.

E. Breit, care este președinte 
al C.E.S., a avertizat, în legătură 
cu preconizata creare in 1992 a 
unei piețe interne comune a C.E.E., 
că există pericolul ca oamenii 
muncii să sufere datorită acestui 
lucru „un regres pe plan social". 
La congresul C.E.S., care se desfă
șoară sub lozinca „Pentru dreptul 
la muncă, pentru dreptate socială 
și solidaritate", iau parte aproxi
mativ 600 de delegați ai uniunilor 
sindicale din 21 de state vest- 
europene.

Argumente în
Soții, mame, surori, logodnice... 

Ce cuvinte ar putea descrie imen
sitatea suferințelor, oceanul de la
crimi vărsate pentru cei ce și-au 
pierdut viața de-a lungul nenu
măratelor războaie care au însin- 
gerat istoria atit de zbuciumată a 
omenirii ? Fețele lor cernite, ini
mile lor împietrite de durere au 
fost dintotdeauna cel mai zgudui
tor act de acuzare împotriva absur
dității acestor măceluri, cel mai 
adesea evitabile dacă rațiunea și-ar 
fi intrat în drepturi. Astăzi insă, 
mai mult ca oricind. femeile lumii 
iși exprimă cu vigoare cuvîntul. 
tn coloanele fără sfîrșit ale celor 
ce au declarat război războaielor, 
femeile alcătuiesc unul din detașa
mentele cele mai redutabile, pre
zența lor se face tot mai mult sim
țită, vocea lor capătă tot mai mult 
autoritate.

Două exemple recente din nenu
mărate altele pe care le oferă zi 
de zi realitatea. Primul : la Bru
xelles, deliberările secrete ale unui 
organism al N.A.T.O. in legătură 
cu intențiile de ..modernizare" a 
armamentului nuclear al alianței 
atlantice au fost, spre surpriza ce
lor in cauză, brusc întrerupte de o 
delegație de mai multe zeci de fe- 
mei-deputat din diferite țări ale 
alianței, care au cerut răspicat să 
se renunțe la aceste planuri. Pen
tru simplul motiv că nu pot decit 
să ducă la accentuarea primejdiei 
unui holocaust care nu ar cunoaș
te granițe, a unui pirjol ce ar pu
tea să prefacă în scrum întreaga 
planetă. Oare în fața acestui apel 
la judecata sănătoasă, formulat in 
numele vieții, au putut oficialită
țile atlantice să-si continue, tot atit 
de imperturbabil, discuțiile cum să 
fie sporit coefic’entul de distrugere 
al unor arme și așa supradistrugă- 
toare ?

Al doilea : reunit la Madrid. Bi
roul Internaționalei Socialiste a. 
Femeilor (T.S.F.) a descris, în ter
meni lipsiți de echivoc, ca „o ches-

numele vieții...
tiune de viață și de moarte", nece
sitatea unor măsuri imediate de 
dezarmare, de reducere a cheltuie
lilor militare și de investire a re
surselor astfel eliberate in scopul 
dezvoltării țărilor rămase in urmă. 
Pledind cu înflăcărare in acest 
sens, delegata suedeză Maj Britt 
Theorin, președinta comisiei pen
tru dezarmare din țara sa, s-a spri
jinit pe citeva argumente pe care 
nici o minte lucidă n-ar trebui 
să-și îngăduie să le nesocotească. 
Bugetul militar mondial echivalea
ză cu venitul a două miliarde și 
șase sute milioane de persoane 
care trăiesc in țările cele mai să
race ale planetei, suma respectivă 
întrecînd de 2 900 de ori cheltuieli
le pe plan mondial pentru menți
nerea păcii. De 2 900 de ori mai 
mult pentru ca oamenii să se ucidă 
între ei decit pentru a trăi in bună 
înțelegere ! Și pentru a incrimina 
și mai mult această ..gigantică și 
aberantă risipă", reprezentantele 
mișcării de femei a Internaționalei 
Socialiste au reamintit de cei 14 
milioane de copii care pier de foa
me in fiecare an. Jertfe nevino
vate, sub privirile înmărmurite ale 
unor mame ale căror strigăte nepu
tincioase de ajutor sint înăbușite 
de uruitul mașinilor de război, care 
se îndreaptă în șiruri interminabi
le spre arsenalele devenite neîn
căpătoare ale lumii.

...Peste puțin timp, la New York 
iși va deschide lucrările cea de-a 
treia sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării. Anelurile 
și pledoariile atit de emoționante 
ca acelea exemplificate mai sus 
constituie, neîndoios, un preludiu 
și totodată un îndemn la înțelege
rea realității că securitatea nu mai 
poate fi tfarantată in zilele noastre 
prin acumularea fără sens de mij
loace de distrugere, ci, dimpotrivă, 
prin eliminarea lor.

R. CAPLESCU

■ LA MOSCOVA a avut loc miercuri 1

Io întîlnire între Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. I 
și Hans-Jochen Vogel, președintele I 
Partidului Social-Democrat din

IR.F.G., informează agenția T.A.S.S. I 
Au fost abordate probleme ale de- | 
zarmării. ale relațiilor dintre R.F.G.

Iși U.R.S.S.. ale dezvoltării pe mai i 
departe a raporturilor dintre I 
P.C.U.S. și P.S.D. I

ILA GENEVA au început miercuri 1 
convorbirile dintre ministrul afa- | 
cerilor externe al U.R.S.S., Eduard

IȘevardnadze, și secretarul de stat ■ 
al S.U.A., George Shultz. în cursul I 
unei prime întilniri. au fost exa- ' 

I minate probleme practice legate de
finalizarea pregătirilor pentru în- I 
tîlnirea la nivel inalt sovieto-ame- | 
ricană de la Moscova.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
AUSTRIA. La Viena a avut loc ' 
plenara C.C. al P.C. din Austria 
consacrată analizării sarcinilor I

I partidului in lupta pentru dezarma- I 
re. împotriva creșterii cheltuielilor

I militare. Participanții s-au pronun- I 
tat. de asemenea. împotriva măsu- | 
rilor de reducere a alocațiilor so-

Iciale. La plenară a luat cuvîntul . 
Franz Muhri. președintele P.C. din I 
Austria. I

I CONVORBIRI AMERICANO- I
I CHINEZE. Președintele Statelor I 

Unite, Ronald Reagan, l-a primit, la
. Washington, pe Tian Jiyun, vice- . 

premier al Consiliului de Stat al I
■ R.P. Chineze, aflat in vizită oficia

lă de prietenie în S.U.A., la invita- ,
I ția vicepreședintelui George Bush. I 
I Președintelui R. Reagan i-a fost | 

înminat un mesaj din partea pre-
| ședintelui R.P. Chineze, Yang ■ 

Shangkun. în aceeași zi. vicepre- I 
mierul Tian Jiyun s-a întîlnit cu ’ 
secretarul de stat, George Shultz. ■

I LA HARARE a început sesiunea I 
pregătitoare a Comitetului de eli-

| berare al Organizației Unității A- I 
I fricane (O.U.A.). Ea precede cea | 

de-a 50-a sesiune ordinară a co-

Imitetului. care va incepe vineri și i 
care va avea si un caracter jubi- I 
liar, marcind a 25-a aniversare a I 
creării Organizației Unității Afri-

I cane. Ordinea de zi cuprinde as- I 
| pecte ale eforturilor și luptei pen- | 

tru obținerea independenței Nami-

Ibiei și pentru eliminarea aparthei- i 
dului.

REALEGERE. După cum relatea-
I ză agenția China Nouă. Song Defu I 
I a fost reales prim-secretar al C.C. I 

al Ligii Tineretului Comunist din

I China, in cadrul primei plenare a I 
celui de-al 12-lea Comitet Central I 
al Ligii Tineretului Comunist din 1 
China.

SPRE PROMOVAREA COOPE- I 

RARII IUGOSLAVO-N1PONE. Pre-
| ședințele Consiliului Executiv Fe- |
I deral al R.S.F. Iugoslavia. Branko I 

Mikulici, va face in curînd o vizită 1

I oficială de prietenie in Japonia, la . 
invitația primului-ministru. No- I 
boru Takeshita. Intre subiectele • 
principale ce vor fi abordate in

I cursul convorbirilor c6 vor avea loc I 
J cu acest prilej vor figura căile de | 

promovare a cooperării iugoslavo-
• nipone. i
I CANCELARUL R.F. GERMANIA, ' 

Helmut Kohl, a conferit la sediul 
C.E.E. de la Bruxelles cu președin- I

I tele Comisiei C.E.E.. Jacques De- I 
lors. Cu acest prilej, șeful guver-

Inului vest-german. care este inso- | 
țit la Bruxelles de șapte miniștri, I 
intre care si de cel de externe, au 1

Ifost abordate probleme Plivind po- . 
litica comunitară in perspectiva 
reuniunii la nivel inalt a C.E.E. I 
care se va desfășura in luna iu-

I nie. la Hanovra.
I O ACȚIUNE DE SOLIDARITA- ' 

TE ȘI DE SPRIJIN FAȚA DE MA
RINARII BRITANICI GREVIȘTI

| S-A DECLANȘAT DE AMBELE I 
PĂRȚI ALE CANALULUI MÎNE-

ICII. Este vorba de întreruperea I 
muncii si de blocarea intrărilor | 
spre docuri de către șoferii de ca-

Imioane care aprovizionau porturi- ■ 
le Dover (Marea Britanie). Dun- 
querque (Franța) și Ostende (O- I 
landa). în cursul unor reuniuni

I desfășurate marți, șoferii de cami- I 
oane din Dover au anunțat că vor | 
continua acțiunea in sprijinul

I membrilor Uniunii Naționale a Ma- ■ 
rinarilor.

MANIFESTAȚIE DE PROTEST
I LA PARIS. Peste 10 000 de persoa- I 

ne au luat parte la o demonstrație | 
organizată la Paris in semn de pro-

Itest împotriva măsurilor represive i 
ale forțelor franceze in Noua Cale- I 
donie. măsuri soldate cu 15 morti si ' 
numeroși răniți. Demonstranții

I s-au pronunțat in sprijinul dreptu- I 
I rilor populației kanak și au cerut | 

retragerea trupelor franceze din

INoua Caledonie și acordarea inde- | 
pendenței acestui teritoriu de pes
te mări al Franței. •MANEVRE MILITARE JAPO- I 

I NO-AMERICANE. în nordul arhi- | 
pelagului nipon au inceput ample 

I manevre militare japono-amefica- i 
ne la care participă aproximativ 80 I 
de avioane de luptă ale celor două 1 
țări. Manevrele vor dura 10 zile.

| PRIMUL-MINISTRU AL GRE- | 
CIEI, Andreas Papandreu, l-a pri-

Imit pe vicecancelarul și ministrul ■ 
de externe al Austriei. Alois Mock, I 
aflat într-o vizită oficială la Ate- 1 

Ina. Au fost abordate probleme re- 
feritoare la stadiul relațiilor bila- I 
terale și la eforturile întreprinse I 
pe plan internațional în direcția

I dezarmării. Alois Mock a fost pri- I 
mit, de asemenea, de președintele j 
Greciei, C. Sartzetakis.

MĂSURA. Guvernul R.S.D. Sri I 
I Lanka a revocat interdicția asupra I 

activității Frontului de Eliberare a

I Poporului — Janatha Vimukthi Pe- I 
ramuna. Măsura fusese instituită în | 
anul 1983.

ACCIDENT MINIER. în urma 
I unei explozii produse la o mină de 

cărbune din provincia chineză 
I Guizhou și-au pierdut viața 45 de 

persoane și alte trei sint date dis
părute. Operațiile de salvare con-

■ tinuă.
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