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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit delegația parlamentară a Regatului Maroc

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc, vineri 20 mai, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA, ÎN TRI
MESTRUL I 1988, A PRINCIPALILOR INDICATORI 
TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI LA CAPACITĂ
ȚILE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE PUSE IN 
FUNCȚIUNE.

In raport se subliniază că in această perioadă, 
și îndeosebi in luna martie, s-a acționat cu mai 
multă hotărire pentru atingerea parametrilor sta
biliți la noile obiective intrate in circuitul pro
ductiv. Cu toate acestea, la o serie de capaci
tăți nu s-au obținut parametrii proiectați, fapt ce 
a determinat nerealizarea producției planificate 
și depășirea costurilor față de nivelurile prevă
zute in documentații.

Pornind de la această situație, Comitetul Po
litic Executiv a arătat că se impune să fie luate 
măsuri ferme pentru eliminarea neîntirziatâ a 
neajunsurilor manifestate, pentru mai buna or
ganizare și desfășurare a activității, pentru func
tionarea și utilizarea corespunzătoare a mașini
lor, instalațiilor și utilajelor, pentru ridicarea ca
lificării personalului de exploatare și intreținere 
in raport cu complexitatea proceselor tehnologi
ce. In acest scop, s-a indicat să fie constituite 
colective de specialiști din ministere, centrale, in
stitute de cercetare și proiectare, din întreprin
deri, care să contribuie nemijlocit la pregătirea 
condițiilor necesare indeplinirii tuturor indicato
rilor tehnico-economici. S-a cerut Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, Ministerului Finanțelor, celorlalte or
gane economice centrale, tuturor unităților pro
ductive să urmărească și să asigure, cu întrea
ga răspundere, atingerea parametrilor proiectați 
la toate capacitățile intrate in funcțiune sau care 
urmează să fie date in folosință, aceasta avind 
o importanță deosebită pentru realizarea inte
grală a planului pe 1988.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN 
CONSUMURILE NORMATE DE MATERII PRIME, 
MATERIALE, COMBUSTIBILI Șl ENERGIE ELECTRI
CĂ IN TRIMESTRUL I 1988, COMPARATIV CU TRI
MESTRUL I 1987, și RAPORTUL PRIVIND MODUL 
IN CARE S-A ACȚIONAT, ÎN PRIMUL TRIMESTRU 
AL ACESTUI AN, PENTRU REDUCEREA CHELTU
IELILOR TOTALE Șl MATERIALE.

Din datele raportate de ministere, centrale și 
întreprinderi rezultă că, în primele trei luni ale 
acestui an, s-au înregistrat, in unele ramuri in
dustriale, economii față de consumurile normate și 
au fost obținute reduceri la anumite materii pri
me și materiale importante pentru economia na
țională, comparativ cu aceeași perioadă din 1987. 
Pe ansamblul economiei insă, consumurile au 
fost mai mari față de prevederile planului.

In ce privește cheltuielile materiale totale, Co
mitetul Politic Executiv a atras atenția Ministerului 
Minelor, Ministerului Agriculturii și Ministerului 
Contractării și Achiziționării Produselor Agricole câ 
aceste cheltuieli, in loc să scadă, au crescut față 
de anul precedent și a cerut guvernului șâ anali
zeze această situație și să prezinte, în termen de 
10 zile, programe de măsuri concrete pentru o

se pune capăt acestei stări de lucruri și a se in
tra în normal, pentru încadrarea strictă a consu
murilor materiale și energetice in normele stabilite 
și reducerea substanțială a cheltuielilor de pro
ducție.

A fost subliniată necesitatea intăririi ordinii și 
disciplinei, a spiritului de răspundere in toate sec
toarele activității productive, in vederea eliminării 
oricăror forme de risipă și pierderi, a respectării 
riguroase a normelor aprobate și reducerii mai 
accentuate a consumurilor și cheltuielilor mate
riale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
PROPUNERILE PRIVIND STABILIREA FRUNTAȘI
LOR IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PENTRU DEPĂ
ȘIREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALÂ A ROMÂNIEI ÎN 
ANUL 1987.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
aprobat PROPUNERILE PRIVIND PARTICIPAREA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA LA CEA DE-A 
TREIA SESIUNE SPECIALĂ A ADUNĂRII GENE
RALE A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CON
SACRATĂ DEZARMĂRII.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, pe baza 
mandatului încredințat, delegația română să pro
moveze activ poziția țării noastre, concepția și 
inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, cu pri
vire Io oprirea cursei înarmărilor, in primul rînd 
a celor nucleare, și trecerea la dezarmare, pre- 
intimpinarea militarizării Cosmosului și încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, lichidarea arme
lor chimice și reducerea substanțială a armamen
telor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor 
militare, înlăturarea primejdiei de război și asi
gurarea dreptului suprem al popoarelor, al oa
menilor, la existență, la libertate și independență, 
la viată, la pace.

S-a apreciat câ, in condițiile in care in lume 
există puternice stocuri de arme nucleare, capa
bile să distrugă de mai multe ori insăși existen
ța vieții pe planeta noastră, se impun o nouă 
gindire și un nou mod de abordare și soluționa
re a problemelor păcii și războiului, a altor pro
bleme mondiale complexe, care să ducă la o 
schimbare radicală in viata internațională.

Comitetul Politic Executiv a cerut delegației ță
rii noastre să reafirme, de la tribuna înaltului fo
rum internațional, voința României socialiste de 
a acționa in continuare, in spiritul hotâririlor Con
gresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, al orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea conlucrării cu 
toate popoarele, cu forțele înaintate de pretu
tindeni, in lupta pentru afirmarea fermă a poli
ticii de pace, dezarmare și colaborare, pentru 
eliminarea forței și amenințării cu forța din re
lațiile internaționale, pentru soluționarea con
structivă a marilor probleme ce confruntă ome
nirea, pentru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, fără arme și fără războaie, in care 
fiecare națiune să-și poată concentra eforturile 
creatoare in direcția dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, pe calea progresului economic și so
cial.

In cadrul ședinței a fost prezentată, in con
tinuare, O INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU VI

ZITA OFICIALA DE PRIETENIE EFECTUATĂ IN 
TARA NOASTRĂ, IN PERIOADA 10-14 MAI, DE 
TOVARĂȘUL ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO, 
MEMBRU AL BIROULUI POLITIC AL C.C. AL 
P.C.U.S., PREȘEDINTELE PREZIDIULUI SOVIETU
LUI SUPREM AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIE
TICE SOCIALISTE.

Comitetul Politic Executiv a apreciat câ vizita 
se înscrie, prin rezultatele sale, ca o nouă și 
importantă contribuție la întărirea continuă a 
prieteniei și a colaborării româno-sovietice.

A fost subliniat rolșil determinant al dialogu
lui la nivel înalt în promovarea susținută a re
lațiilor bilaterale, relevîndu-se, in context, însem
nătatea deosebită a ințelegerilor convenite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Mihai! 
Gorbaciov, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu prilejul intilnirilor avute, la București și Mos
cova, care au deschis noi perspective dezvoltă
rii relațiilor dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. în acest cadru s-a apreciat că schimbu
rile de păreri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Andrei Gromîko au pus în evidență 
dorința comună de a transpune neabătut in via
ță acordurile și înțelegerile stabilite la nivel înalt, 
de a conferi dimensiuni tot mai ample și un 
conținut tot mai bogat colaborării și conlucrării 
româno-sovietice. A fost reliefată importanța con
cluziilor la care s-a ajuns in timpul convorbiri
lor privind extinderea și intensificarea schimbu
rilor economice, a cooperării și specializării in 
producție în diferite domenii de interes reciproc, 
potrivit prevederilor Programului de lungă durată 
pentru dezvoltarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre România și U.R.S.S. pinâ in 
anul 2000.

Comitetul Politic Executiv a relevat, totodată, 
semnificația schimbului de vederi pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Andrei Gromîko 
l-au avut cu privire la evoluția situației internațio
nale. S-a apreciat in mod deosebit faptul că, in 
cadrul convorbirilor, a fost reafirmată voința Româ
niei și Uniunii Sovietice de a conlucra activ pe 
arena mondială, de a acționa, in continuare, îm
preună cu celelalte țâri socialiste, cu forțele pro
gresiste, democratice de pretutindeni, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea hotâritâ la 
dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară, 
rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase dintre state, lichidarea 
subdezvoltârii și fâurirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru instaurarea în Europa și in 
lume a unui climat de destindere, securitate, pace 
înțelegere și largâ colaborare internațională.

Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe și instituții centrale să 
ia toate măsurile ce se impun pentru înfăptuirea 
in cele mai bune condiții a ințelegerilor și acor
durilor convenite la nivel inalt, pentru realizarea 
exemplară a obiectivelor de colaborare prevăzute, 
pentru dezvoltarea pe multiple planuri o conlu
crării și cooperării româno-sovietice.

Comitetul Politic Executiv a discutat, de ase
menea, și alte probleme internaționale și a solu
ționat unele probleme organizatorice și ale activi
tății curente de partid și de stat.

Toate forțele satelor - puternic mobilizate 
la efectuarea exemplară a lucrărilor agricole!

Tn agricultură, sezonul de muncă 
intensă continuă, cu fiecare zi ce 
trece alte și alte lucrări încarcă pro
gramul de activitate al mecanizato
rilor, cooperatorilor, al celorlalți oa
meni ai muncii de la sate. Deși 
timpul este avansat, in unele județe 
și unități agricole au mai rămas de 
insămințat anumite suprafețe cu po
rumb, soia, orez și alte culturi, de 
plantat legume. Nu sint suprafețe 
mari, dar pentru a se realiza pro
ducția agricolă prevăzută este ab
solut necesar să fie îndeplinit exem
plar planul de insămințări la toate 
culturile, în toate unitățile agricole, 
pe toate suprafețele, oricit ar fi de 
mici. In acest sens sint necesare 
măsuri de ordin organizatoric și teh
nic prin aplicarea cărora să se asi
gure încheierea in 3—4 zile a însâ- 
mintărilor, astfel incit să se creeze 
condiții ca și la aceste culturi să se 
obțină producții la nivelul optim. 
Toate culturile trebuie insămințate, 
însă o atenție deosebită trebuie să 
se acorde porumbului și soiei, plan
te de mare valoare, care trebuie cul
tivate pe toate suprafețele prevăzu
te. tn acest scop este necesar să se 
încheie neîntîrziat recoltarea furaje
lor pentru masă-verde, iar terenul 
eliberat să fie pregătit și însămînțat 
imediat — condiție de cea mai mare 
însemnătate ca aceste culturi să ră
sară repede și să se dezvolte cores
punzător.

Datorită condițiilor climatice din 
acest an, în curind, îndeosebi în su
dul țării, va începe recoltarea orzu
lui și mazării. Acest avantaj, la care 
se adaugă și existența în sol a unei 
rezerve importante de umezeală, va 
trebui folosit din plin pentru a se 
obține A DOUA RECOLTA PE SU

PRAFEȚE CIT MAI MARI. în acest 
an vor trebui însămînțate, in cultura 
a doua, 400 000 hectare cu porumb 
pentru boabe. Pentru ca plantele să 
ajungă la maturitate și să se obțină 
recolte mari, important este ca IME
DIAT DUPĂ RECOLTAREA CUL
TURILOR TIMPURII SA SE PRE
GĂTEASCĂ TERENUL ȘI SA SE 
InsAmInțezf. repede In con
diții SUPERIOARE DE CALI
TATE. Cu aceeași răspundere tre
buie _ să se acționeze pentru 
însămînțarea și plantarea cu legu
me în cultura a doua a unor su
prafețe mai mari decit cele prevă
zute inițial, produsele obținute avind 
desfacerea asigurată sau urmind să 
fie prelucrate sub formă de conser
ve. De asemenea. însămînțarea fu
rajelor în cultura a doua trebuie să 
constituie in acest an una din cele 
mai importante sarcini ale oameni
lor muncii din agricultură, sarcină 
ce decurge atit din necesitatea asi
gurării unor cantități superioare de 
furaje, cit și pentru a fi puse pe de
plin în valoare condițiile oferite de 
umiditatea solului, mult mai ridica
tă decit in alți ani. care asigură o 
bună răsărire și dezvoltare a acestor 
culturi.

în curind vor începe RECOLTAREA 
mazArii, orzului, iar apoi 
SECERIȘUL GRIULUI — principala 
cultură ce se stringe în campania 
de vară. Iată de ce, în următoarele 
zile, toate forțele din stațiuni
le pentru mecanizarea agricultu
rii și din întreprinderile agri
cole de stat trebuie concentrate 
la rgpararea combinelor și a celor
lalte utilaje care vor fi folosite in 
campania de vară, pentru a se re
cupera intirzierile la efectuarea a

cestor lucrări. Printr-o temeinică or
ganizare a muncii in ateliere este 
absolut necesar ca lucrările de re
parații să fie încheiate pînă la 25 
mai. astfel incit toate combinele și 
celelalte utilaje să fie in perfectă 
stare de funcționare.

Pînă acum, așa cum se prezintă 
lanurile de griu și orz. ele promit 
o recoltă bună. Dar nivelul acesteia 
depinde intr-o foarte mare măsură 
și de modul cum se va desfășura re
coltarea. Este necesar ca încă de pe 
acum să fie luate toate măsurile de 
ordin organizatoric și. tehnic meni
te să ducă la eliminarea si redu
cerea la minimum a pierderilor la 
recoltare, transport și depozitare.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în această perioadă, de către 
organele și organizațiile de. partid, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole, aplicării măsuri
lor pentru REZOLVAREA EFICIEN
TA A TUTUROR PROBLEMELOR 
LEGATE DE DEZVOLTAREA ZOO 
TEHNIEI. O direcție importantă în 
care este necesar să se acționeze o 
constituie realizarea efectivelor pre
văzute. Ținînd seama de condițiile 
bune care există și de cerințele e- 
conomiei naționale, planurile prevă
zute în acest domeniu trebuie să fie 
socotite ca minime. în vederea de
pășirii efectivelor planificate se im
pune ca specialiștii din agricultură 
să treacă neintîrziat la aplicarea mă
surilor tehnice stabilite de organele 
agricole incepînd din acest an, pen
tru a schimba perioadele de fătări 
la bovine si ovine, astfel ca aces
tea să aibă loc primăvara mai tim
puriu. Pe această cale se pot a- 
sigura sporirea producției de lapte 
si creșterea vițeilor prin folosirea 

din plin a condițiilor de pășunat e- 
xistente primăvara. în această pri
vință, răspunderi mari revin medi
cilor si tehnicienilor veterinari, șe
filor de ferme zootehnice. îngrijito
rilor. precum și tuturor lucrătorilor 
din institutele si stațiunile de cer
cetare și producție, tuturor celor care 
au atribuții și răspunderi in zooteh
nie. Strins legat de aceasta este ne
cesar să se asigure creșterea pro
ducției de masă-verde pe pajiștile 
cultivate și naturale.

în perioada care urmează, consi
liile populare au datoria să acorde
tot sprijinul organelor de contracta
re pentru ca GOSPODĂRIILE
POPULAȚIEI SA ÎNCHEIE CON
TRACTE PENTRU UN NUMĂR CIT 
MAI MARE DE ANIMALE ADUL
TE ȘI VIȚEI. în general, gospodă
riile populației trebuie stimulate. în
demnate si sprijinite să contribuie in 
mai mare măsură la constituirea fon
dului de stat de produse agricole, li- 
vrînd un număr mai mare de bovi
ne. ovine, porci, păsări, de produ
se de origine animală, asigurîndu-se 
astfel condiții mai bune pentru a- 
provizionarea populației.

Timpul avansat, multitudinea ac
țiunilor si lucrărilor ce se desfășoa
ră in această perioadă impun din 
partea organe'or și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare o an
gajare mai puternică in vederea in
deplinirii exemplare a tuturor aces
tor sarcini. Printr-o temeinică mun
că de îndrumare și control, desfă
șurată pe teren, in comune și sate 
să se asigure efectuarea exemplară 
a tuturor lucrărilor si să fie rezol
vate operativ, competent si exigent 
toate problemele legate de sporirea 
producției agricole.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, 
delegația parlamentară a Regatului 
Maroc, condusă de Ahmed Osman, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, efectuează o vizită în 
țara noastră.

Conducătorul delegației a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea regelui Hassan al II-lea al 
Marocului, un călduros mesaj de 
prietenie, de profunde sentimente, de 
apreciere și respect.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul adresat și 
a transmis regelui Hassan al II-lea 
un salut călduros și urări de succes 
în activitatea sa. de progres si pros
peritate pentru poporul marocan 
prieten.

//V LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

ÂV PREGĂTIREA PLENAREI M. AL l,.i:.R.

in toate organizațiile de partid, in toate colectivele 
de oameni ai muncii, in toate domeniile activității 
economico-sociale — dezbateri, experiențe, opinii
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EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ I
Calitate superioara, pramptitadiae ia Ihrrari
Timp de citeva minute i-am urmă

rit pe muncitorii Constantin Burcuș 
și Constantin Pătrașcu mingiind, 
precum obrajii unui copil, corpurile 
cilindrilor hidraulici asamblați, după 
care au mai șters încă o dată cu o 
lavetă emblema pe care se poate citi 
„HERVIL“ și le-au așezat cu grijă 
intr-un conteiner.

— Ce părere ai meștere — l-am 
auzit pe unul dintre ei intrebindu-1 
Pe maistrul Gheorghe Mosor — dacă 
am lipi aici, pe peretele conteineru- 
lui. o eșarfă pe care să stea scris 
cu litere mari 
„HERVIL" ? Să 
știe lumea cine 
a făcut asemenea 
bijuterii !

— Da — a răs
puns maistrul 
zimbind — ideea 
nu este deloc 
rea...

Acest instanta
neu surprins în 
secția de montaj 
a întreprinderii 
de echipament 
hidraulic Rimnieu 
Vîlcea, deși poa
te părea la pri
ma vedere lipsit de importanță, are 
o semnificație aparte. El relevă — 
și în acest fel — bucuria, grija, dra
gostea și pasiunea pentru lucrul 
bine făcut.- Iar toate aceste senti
mente laolaltă sînt încorporate ar
monios in ceea ce se numește min- 
dria pentru „MARCA FABRICII".

— Pentru noi. ne mărturisește tînă- 
rul jng. Ștefan Țambaliuc. șeful sec
ției montaj, ca pentru întreaga în
treprindere de altfel, mindria pentru 
marca unității este o permanentă 
stare de trăire și simțire patriotică, 
muncitorească. Aici, la montaj mai 
ales, se vede cel mai bine efortul de 
creație făcut incă din faza de proiec
tare și pînă la execuția fiecărui re
per pentru asigurarea unei calități 
ireproșabile, superioare produselor 
destinate atît pieței interne, cit și 
exportului. De oamenii noștri, de 
munca lor depinde ca in echipamen
tele realizate să" fie incorporate nu
mai repere care să corespundă in
tru totul cotelor. tehnologiilor și 
normelor de funcționare stabilite.

Deși tineri, poate cei mai tineri din 
județul Vilcea. avind in vedere atit 
virsta întreprinderii — de numai

CĂLĂRAȘI : Un milion tone cocs
Remarcabile fapte de muncă în

scrie in cronica întrecerii socialis
te și colectivul de oameni ai mun
cii de la uzina cocsochimică din 
cadrul Combinatului siderurgic din 
Călărași. Indeplinindu-și și depă- 
șindu-și. lună de lună, sarcinile de 
plan, acest harnic colectiv a reu
șit ca. inainte de a împlini doi 
ani de la intrarea în funcțiune a 
primei baterii, să livreze benefi
ciarilor un milion tone cocs, inlo- 
cuindu-se astfel importul la aceas
tă importantă materie primă pen
tru turnătorii.

în cursul întrevederii au fost re
levate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor româno-marocane Pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural si în alte domenii de in
teres comun și s-a exprimat hotărîrea 
de a se face totul pentru extinderea 
și amplificarea acestora. A fost e- 
vidențiat rolul parlamentelor din 
cele două țări in întărirea conlucră
rii. atit pe plan bilateral, cit și pe 
arena mondială.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele legate de spori
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, de soluționarea stă
rilor de încordare si conflict pe cale 
pașnică, prin tratative, de rezolvarea 
globală a problemelor subdezvoltării.

7 ani —. cit și a colectivului, din 
care 75 la sută o reprezintă tinerii 
sub 23 de ani. oamenii muncii din 
această unitate și-au făcut un titlu 
de firească mindrie din succesele ob
ținute in îndeplinirea prevederilor de 
plan la toți indicatorii. Creșterea ni
velului calitativ al produselor rămi- 
ne insă una din direcțiile de acțiune 
prioritare. Așa se explică faptul că, 
in ultimii Patru ani. producția de 
export a intreprinderii a sporit de 
10 ori ! Acum, in cel de-al treilea an 
al actualului cincinal, este prevăzut 

ca 36 la sută din producția-marfă a 
întreprinderii să fie destinată parte
nerilor de peste hotare. La început, 
această sarcină pe care și-a asumat-o 
colectivul unității părea destul de 
greu de îndeplinit. Iată însă că după 
primele patru luni ale anului produc
ția de export reprezintă aproape 53 
la sută din producția-marfă a între
prinderii, în condițiile in care au 
fost onorate toate comenzile si obli
gațiile asumate față de beneficiarii 
din tară. Se poate deci lesne trage 
concluzia că exportul a sporit nu în 
detrimentul pieței interne, ci a avut 
ca sursă de creștere depășirea consi
derabilă a sarcinilor lunare de plan. 
Depășire determinată — fapt demn 
d,e reținut — de solicitările tot mai 
numeroase primite din partea unor 
firme străine, solicitări pe care între
prinderea. colectivul ei le-au onorat 
în mod exemplar.

— Pe cele patru linii tehnologice 
special organizate pentru fabricarea 
producției de export — ne spune Ion 
Pătrășcoiu, secretarul comitetului de 
partid — putem să realizăm astăzi 
cilindri hidraulici pentru industria 
minieră, pentru mașinile agricole și

Deși foarte tînăr. colectivul uzi
nei cocsochimice se remarcă prin 
maturitatea și eficiența măsurilor 
inițiate si aplicate în cadrul unui 
amplu program de modernizare. în
tre care se înscriu darea in ex
ploatare a unei noi instalații pen
tru producerea cocsului special de 
turnătorii, precum și realizarea 
unui sistem prin care se urmă
rește si se dirijează cu maximă o- 
perativitate si eficientă întregul 
proces tehnologic, a unor calcula
toare si pupitre de comandă elec
tronice realizate de specialiștii uzi
nei. (Mihail Dumitrescu).

inclusiv a datoriilor externe, extrem 
de mari, ce împovărează țările în 
curs de dezvoltare, evidențiindu-se 
însemnătatea edificării unei noi or
dini economice mondiale, menită să 
favorizeze progresul mai rapid al tu
turor statelor, si în primul rind al 
celor rămase în urmă.

Oaspetele a evidențiat înalta apre
ciere de care se bucură în Maroc po
litica externă a României, inițiati
vele și propunerile președintelui 
Nicolae- Ceaușescu în ce privește 
edificarea unui climat de pace, secu
ritate si colaborare în lume.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Iosif Uglar și Ion Sălăjan, 
deputați.

A fost de față Abdelwahab Chorfi, 
ambasadorul Marocului la București.

pentru alte ramuri ale industriei con
structoare de mașini in 261 de va*  
riante. plus 3 tipodimensiuni de acu
mulatori pneumohidraulici. Totodată, 
la solicitarea unor parteneri străini, 
am asimilat intr-un timp-record 
un nou produs in mai multe va
riante. respectiv capetele de coman
dă pentru pompele de înaltă presiu
ne. Specialiștii noștri au dovedit incă 
o dată că totul este posibil, că totul 
se poate realiza bine si repede cind 
îti iubești intreprinderea. cind ții cu 
ardoare la firma acesteia.

Cind, la sfîrși- 
tul anului trecut, 
s-a tras linie 
sub indicatorii de 
calitate, eficien
ță. productivitate 
etc., rezultatele 
obținute au ur
cat pe primul loc 
in întrecerea so
cialistă pe mun
citorii din for
mațiile secției 
montaj. Acum, 
după patru luni, 
departajarea in
tre secțiile între
prinderii a deve

nit mai dificilă, deoarece intre timp 
montorii au fost ajunși din urmă, 
sub aspectul competitivității produ
selor și eficienței producției, de co
lectivul secției prelucrări mecanice. 

Undeva. într-o încăpere, chiar in 
incinta acestei secții, l-am găsit pe 
ing. Sorin Ghiță într-o scurtă „ope
rativă" cu șeful său de schimb, ing. 
Ion Toabeș. cu responsabilul activi
tății de export, ing. Tudor Crainea, 
cu maistrul Vasile Bumbea de la 
atelierul debitare, precum si cu. alți 
citiva maiștri din secția prelucrări 
mecanice. Scopul întîlnirii ad-hoc : 
pregătirea unui program suplimentar 
de export.

— Prioritate — a făcut de la 
început precizarea șeful de secție, 
ing. S. Ghiță — vor avea, se în
țelege. Ioturile cu termenele de li
vrare cele mai apropiate. Putem 
avansa insă serios și la cilindrii hi
draulici tip 100 și 125.

Șeful secției, după cum aveam să 
aflăm ceva mai tîrziu. își baza ultima 
precizare pe un fapt de muncă deo
sebit.

(Continuare în pag. a III-a)

IAȘI : Produse 
cu înalte performanțe

Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași acordă o atenție deo
sebită înnoirii și diversificării pro
ducției, in condițiile îmbunătățirii 
calității acestora. Din totalul pro
duselor nou realizate, 85 la sută sînt 
de concepție proprie, rod al gîndi- 
rii și creației tehnice inginerești, 
al extinderii integrării cercetării 
cu producția. Au fost astfel asimi
late și introduse în fabricație noi 
tipuri de mașini, instalații și dis
pozitive pentru prelucrat metale, 
mijloace de automatizare și altele. 
(Manole Corcaci).
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ÎN PREGĂTIREA 

PLENAREI C.C. AL P.C.R.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Magistral act de creație ideo
logică, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu eu privire la u- 
nele probleme ale conducerii activi
tății economico-sociale, ale muncii 
ideologice și politico-educative, pre- 
cum și ale situației internaționale, 
ale cărei concepte, orientări și indi
cații au fost adoptate de către Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. ca teze ale viitoarei plenare 
a C.C. al P.C.R., constituie o stră
lucită sinteză a problematicii com
plexe a actualului stadiu de dezvol
tare a patriei noastre, a direcțiilor 
în care gîndul și fapta poporului 
nostru vor fi angajate pentru înfăp
tuirea deplină a hotărîrilor celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui și ale Conferinței Naționale, o 
mărturie pilduitoare a nesecatei 
forțe creatoare de care dispune 
partidul comuniștilor. Orientările 
cuprinse In expunere se înscriu în 
aceeași perspectivă — deschisă și 
creatoare — caracteristică partidului 
nostru și care a permis o definire 
justă a stadiului și direcțiilor de 
dezvoltare a societății socialiste, 
prognoze îndrăznețe a căror temei
nicie este probată de realizările ob
ținute pînă în 
prezent. In înțe
legerea partidu
lui nostru, teoria 
revoluționară, i- 
deologia comu
nistă constituie 
un instrument de 
neinlocuit al ac
țiunii revoluțio
nare.

Pentru ca ideo
logia să-și înde
plinească rolul 
său în procesul 
revoluționar de 
construire a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate trebuie 
să se deschidă larg spre practi
că, spre realitatea nemijlocită, să 
stimuleze — prin profunzimea con
cepțiilor pe care le promovează și 
soluțiile pe care le elaborează — 
acțiunea și fapta revoluționară con
secvente. în activitatea ideologică, 
partidul nostru promovează un spi
rit profund creator, străin oricăror 
vulgarizări sau dogmatizări a uneia 
sau alteia dintre tezele materialis
mului dialectic și istoric, luptind cu 
energie inepuizabilă pentru continua 
dezvoltare a concepției revoluționa
re a clasei muncitoare, pentru inter
pretarea și aplicarea ei consecvent 
creatoare.

în continuă mișcare și elaborare, 
pe spații teoretice vaste, în confrun
tare cu cele mai subtile tendințe de 
schimbare din realitate, concepția 
social-politică a partidului nostru 
constituie un aport inestimabil la 
mersul ascendent al României spre 
cele mai înalte culmi de civilizație 
și progres și, prin aceasta, o con
tribuție de seamă la cuprinderea, 
înțelegerea și stimularea proceselor 
sociale fundamentale care au loc în 
lumea contemporană, la cauza pro
gresului întregii umanități.

O asemenea atitudine de continuă 
veghe a gîndirii creatoare a permis 
partidului nostru să sesizeze la vre
me diferitele disproporții in dezvol
tarea unor domenii ale vieții sociale, 
a unor contradicții, printre care si 
rămînerea în urmă a activității ideo
logice concrete în raport cu noile ce
rințe ale dezvoltării societății noas
tre. Asa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „ceea ce am rea
lizat este si un rezultat nemijlocit al 
activității ideologice și politico-edu
cative. Dar așa cum am apreciat la 
Conferința Națională si la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, se manifestă o anumită 
răminere in urmă. Am înaintat mult 
in domeniul dezvoltării forțelor de 

producție, al dezvoltării generale, dar 
nu în aceeași măsură am asigurat ri
dicarea nivelului politico-ideologic, 
al conștiinței revoluționare". De a- 
ceea. este necesară mobilizarea e- 
xemplară a tuturor resurselor educa
ționale ale societății pentru ca ac
tivitatea politico-ideologică de for
mare a conștiinței revoluționare să 
devină „o adevărată forță motrice a 
înaintării întregului nostru popor pe 
calea socialismului si comunismului**.

Se știe astăzi, că nimic nu este mai 
dăunător unei activități sociale decît 
lipsa perspectivei. Consecințele dori
te si așteptate nu-si vor croi nici
odată drum dacă traiectoria acțiunii 
nu a fost anticipată. calculată cu 
precizie si urmărită cu consecventă. 
Sînt tot mai putini oameni care pri
vesc. în epoca noastră, cu sceptică 
suficientă posibilitatea omului de a 
prevedea si construi liber viitorul. 
Este însă neîndoielnic faptul că a- 
ceastă posibilitate este direct pro
porțională cu ansamblul instrumen
telor de cunoaștere pe care o anu
mită societate le poate utiliza, cu 
puterea conștiinței de a le mobiliza 
si valorifica deplin, de a sintetiza si 
ordona fluxul dezvoltării astfel încît 

Activitatea ideologică 
-forță propulsoare 

a dezvoltării economico-sociale
noile resurse produse. în indiferent 
care domeniu al dezvoltării sociale, 
să fie puse în valoare astfel ca efi
cienta muncii, a activității oameni
lor să fie maximă. Ridicarea con
tinuă a nivelului conștiinței socia
liste pină la nivelul receptării di
recte de către toti membrii societății 
a noilor necesități si cerințe ale dez
voltării sociale, perfectionarea si 
autoperfectionarea umană obțin, ast
fel. o importantă hotăritoare în ac
tuala etapă a dezvoltării societății 
noastre.

Conducerea proceselor sociale, ac
tivitățile de realizare a proiectelor 
politice elaborate de partid presupun 
participarea directă si responsabilă 
a fiecărui om al muncii, mobilizarea 
exemplară deci a conștiinței revolu
ționare în plină afirmare. în actualul 
stadiu al procesului revoluționar pe 
care il străbatem creste continuu 
gradul de complexitate al activități
lor de toate genurile, inclusiv al ce
lor de instruire si educație generală. 
Cresc atît complexitatea proceselor 
dezvoltării, cit si nivelul aspirațiilor 
profesionale. sociale sau culturale 
ale oamenilor. In aceste condiții, a- 
sigurarea unei perspective politice 
clare și angajante în viața fiecăruia 
devine un imperativ maior. Iar pe 
măsură ce creste gradul de comple
xitate al vieții sociale, educația po
litică. revoluționară a maselor se 
impune ca o activitate de maximă 
importantă socială si politică. Și. 
înainte de toate, este necesar ca a- 
ceastă activitate să ducă la promo
varea si stimularea puternică a unei 
atitudini revoluționare în toate me
diile sociale.

înfăptuirile orînduirii noastre so
cialiste au dus la schimbări notabi
le ale modului de viată, ale condi
ției socioprofesionale a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii. So
cietatea românească de azi nu mai 
poate fi comparată cu cea de la de
butul revoluției socialiste decit doar 

pentru a ne oferi o imagine mai 
concretă asupra drumului parcurs si 
asupra celui pe care îl mai avem de 
străbătut. Am obținut rezultate re
marcabile în toate domeniile. într-o 
perioadă istorică scurtă. în orice 
proiect de dezvoltare pornim, astăzi, 
de la alte posibilități, de la mijloa
cele productive ale prezentului. S-au 
produs, de asemenea, mutatii în con
știința oamenilor. în capacitatea lor 
de înțelegere a realităților sociale. 
Totodată, pe lîngă influentele de ne
ignorat ale unor mentalități învechi
te. străine de esența socialismului, 
chiar propriile realizări pot provoca 
sau întreține atitudini de automul- 
tumire. care limitează angaiarea oa
menilor în muncă. în activități de 
primă importantă si stringentă so
ciale.

Este meritul partidului nostru, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a fi sesizat în 
fiecare etapă necesitatea mobilizării 
politice în vederea combaterii ten
dințelor de automultumire sau de 
sustragere de la angajarea deplină 
în muncă si impulsionării atitudinii 
revoluționare în rezolvarea noilor 
probleme apărute în evoluția socie

tății. Acest fapt a 
fost posibil prin 
observarea aten
tă și analiza te
meinică și multi
laterală a stărilor 
sociale prin care 
partidul nostru își 
dovedește rolul 
său conducător în 
întreaga viață so
cială. Iată de 
ce ne îndeam
nă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
„să abordăm cu 
mai multă îndrăz
neală problemele 
ideologice noi 
care apar, dez

voltarea concepției revoluționare 
despre lume și viață. Să tragem con
cluziile necesare din practica socia
lă, din întreaga noastră activitate și 
să elaborăm căile pentru înaintarea 
întregii noastre societăți."

Conform aprecierilor din documen
tele partidului nostru, actualul mo
ment este deosebit de important 
pentru întreaga societate. La sfîr- 

I situl acestui deceniu. România va 
trece la un nou stadiu, de tară cu 
un nivel mediu de dezvoltare, iar la 
sfîrșitul acestui secol se vor cu
mula condițiile necesare pentru tre
cerea la făurirea comunismului în 
patria noastră. Valorificarea resurse
lor revoluționare ale ideologiei noas
tre. ale întregii munci politico-edu
cative apare astfel într-o lumină 
nouă. Nelimitarea principială a par
ticipării. a inițiativei în muncă si a 
creației promovate prin concepția 
noastră revoluționară trebuie să-si 
găsească un corespondent eficient în 
toate domeniile vieții sociale, lă fie
care Ibe de muncă. Este astfel im
perios necesar ca activitatea poli- 
tico-educativă să cunoască o puter
nică intensificare în cel puțin două 
direcții Principale : ridicarea con
tinuă a nivelului politico-ideologic al 
cadrelor, a capacității lor de cuprin
dere. înțelegere si analiză a reali
tăților cu care se confruntă si înțe
legerea deplină de către fiecare co
munist. de către fiecare om al mun
cii a obiectivelor promovate prin 
politica partidului nostru. Acestea 
constituie condiții indispensabile 
pentru stimularea unui climat al an
gajării totale, al participării lucide 
și responsabile la înfăptuirea exem
plară a obiectivelor actualului cin
cinal, a tuturor sarcinilor pe care le 
implică actuala etapă de dezvoltare 
a patriei noastre.

Nicolae LOTREANU

DIALOGUL RODNIC AL IDEILOR NOVATOARE
Alături de focul nestins al cuptoa

relor uneia dintre cele mai mari și 
mai complexe fabrici de sticlă din 
România, în puternica unitate mun
citorească ce face cunoscut numele 
Turdei în întreaga țară și în multe 
locuri din lume, se desfășoară într-o 
atmosferă participativă, angajantă, 
de deosebit interes, una din ac
țiunile din ciclul „întîlniri fără or
dine de zi". însăși denumirea activi
tății respective oferă o primă imagi
ne asupra desfășurării ei. Ar mai fi 
de adăugat că „măsura organizato

rică" care a precedat-o a fost un 
simplu anunț : „Miine, la terminarea 
primului schimb, membri ai biroului 
și ai secretariatului comitetului mu
nicipal de partid se intilnesc cu mun
citorii atelierului de sticlărie indus
trială. Participă cine vrea. Se înscrie 
la cuvint cine dorește. Se pot ridica 
orice probleme de muncă și de viață' 
din întreprindere sau din municipiu".

O primă constatare : fără nici o 
altă mobilizare, au participat nu nu
mai muncitorii din atelierul respec
tiv, ci mulți, foarte mulți din întrea
ga întreprindere, locul desfășurării 
devenind practic neîncăpător. Rînd 
pe rînd, au luat cuvîntul direct, fără 
înscrieri prealabile, muncitorul șle
fuitor Vasile Anca, maiștrii sticlari 
Magda Ciungan și Dumitru Mureșan, 
muncitoarea Floarea Rus si mulți 
alții încă. Ca și in alte foruri ale 
democrației munci torești-nevoluțio- 
nare, oamenii s-au exprimat direct, 
la obiect, fără introduceri si ocoli
șuri inutile și fără menajamente 
cînd era vorba de criticarea unor 
neajunsuri.

Consemnăm, pe scurt, citeva pro
bleme ridicate, cîteva păreri si pro
puneri :

• Comitetul de partid și consiliul 
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oamenilor muncii să acționeze deîn- 
dată pentru a asigura o mai bună 
corelare a capacităților de producție 
ale diferitelor secții și sectoare, spre 
a spori randamentul întregii între
prinderi.

• E de neîngăduit ca neglijenta în 
asigurarea ambalajelor să ducă la 
stocarea necorespunzătoare a unor 
produse, la deteriorarea lor. Ia crea
rea unei stări de risipă și dezordine.
• S-a propus primăriei municipiu

INITIATIVE VALOROASE PROMOVATE 
DE COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID TURDA

lui să se ocupe mai îndeaproape de 
organizarea transportului în comun 
Si să ia. măsuri ca la schimbul de la 
miezul nopții vehiculele să circule nu 
numai pînă în centru, ci pînă în car
tierul Turda nouă unde locuiesc 
mulți muncitori.

• Comitetul municipal de partid 
poate conta pe sprijinul efectiv al 
oamenilor muncii din întreprindere 
la acțiunile de înfrumusețare și de 
curățenie, precum și la amenajarea 
băilor sărate din marginea orașului, 
care pot deveni o excelentă bază de 
odihnă și tratament pentru toti lo
cuitorii.

Probleme de muncă. Probleme de 
viață. Probleme diverse ale oameni
lor unei așezări în plină dezvoltare. 
Unele chestiuni au primit răspuns pe 
loc. în alte cazuri. în urma unei con
sultări imediate între membrii birou
lui. s-au adoptat măsuri operative. 
Problemele mai complicate au fost 

notate. pentru a fi examinate 
aprofundat ; s-au stabilit însă terme
ne precise în care oamenii vor fi 
informați asupra rezolvării.

Acțiunea, cu spectru larg de pre
ocupări ce nu exclud profunzimea și 
spiritul analitic, desfășurată într-o 
perfectă ordine și disciplină a dezba
terilor. a demonstrat că muncitorii 
stăpinesc bine mecanismele democra
ției. căreia. în acest fel. pe lingă 
formele deja bine cunoscute, i se 

adaugă încă o modalitate de mani
festare.

— Tot de aici, de la noi. de la în
treprinderea de sticlărie „Turda", a 
izvorit și o altă formă concr.etă de 
afirmare a democrației noastre so
cialiste. și anume cea denumită 
„Cuvintul opiniei publice" — ne spu
ne maistrul sticlar Elena Faur, secre
tar al comitetului de partid. în ce 
constă acțiunea ? Atunci cînd într-o 
secție sau intr-un sector de produc
ție apar probleme deosebite privind 
îndeplinirea planului sau calitatea 
sau starea de disciplină sint mobili
zate concentric toate mijloacele de 
propagandă : brigada artistică pregă
tește programe speciale, cercul foto 
alcătuiește panouri cu exemple ilus
trative. stația de radioficare trans
mite emisiuni adecvate, se organi
zează dezbateri de caz. au loc întîl
niri cu fruntași, cu cadre de partid 
și de stat, cu oameni de autoritate 

și prestigiu. Și „întîlnirile fără ordi
ne de zi" și „cuvîntul opiniei publi
ce" reprezintă mijloace de afirmare 
a democrației socialiste, modalități 
eficiente de acțiune asupra conștiin
ței. pe care ne vom preocupa să le 
perfecționăm neîncetat.

Menționăm faptul că. izvorite din 
inițiativa maselor, din practica mun
cii organelor și organizațiilor de 
partid, asemenea manifestări își spo
resc mereu frecvența și raza de cu
prindere în municipiul Turda.

„S-au desfășurat «întîlniri fără or
dine de zi» la întreprinderea chimi
că. combinatul de lianți și materiale 
refractare, liceul nr. 1, I.C.S. Alimen
tara și în alte unități — ne relatează 
tovarășul Ioan Miron, secretar cu 
problemele muncii organizatorice al 
comitetului municipal de partid. De
rularea lor. rezultatele deosebite cu 
care s-au soldat sînt o ilustrare vie 
a tezei secretarului general al parti
dului privind promovarea continuă a 
democrației socialiste, perfecționarea 
formelor organizatorice de întărire a 
legăturii cu masele — izvor nesecat 
de forță pentru partid. Tocmai de 
aceea. în contextul stimulării perse
verente a modalităților democratice 
de participare, al dezbaterii aprofun
date a unor importante teze si docu
mente de partid, vom promova stă
ruitor si asemenea inițiative, le vom 
crea cîmp larg de desfășurare".

Simple întîlniri fără ordine de zi T 
Nu 1 Nicidecum ! In toate aceste în
tîlniri la ordinea zilei este însăși de
mocrația noastră socialistă, formele 
ei concrete de manifestare, dialogul 
concret, viu, direct și eficient cu oa
menii. Este dialogul ideilor novatoa
re. al faptelor responsabile.

Gh. ATANAS1U

' AUTOCONDUCEREA CONSILIILOR POPULARE 

-MAI APROAPE DE VIAȚĂ, DE REALITATE

Dezbaterea organizata de „Scînteia", în județul Neamț, relevă unele 
practici de tutelare în probleme de competență locală

Trecerea, în urmă cu mai mulți ani. Ia aplicarea principiului auto- 
conducerii în profil teritorial a fost însoțită pe parcurs de o serie de 
măsuri de natură să asigure instrumentele practice prin care acest prin
cipiu să devină funcțional. In spiritul principiilor fundamentale ale de
mocrației revoluționare socialiste, urmărind permanent armonizarea și op
timizarea relației dintre centralism și autonomie, numeroase legi și alte 
acte normative au adus perfecționări în domeniile autogospodăririi, au
tofinanțării și al autoaprovizionării, fiecare consiliu popular, fiecare ju
deț și localitate beneficiind de largi competențe și atribuții în rezol
varea diferitelor probleme care privesc dezvoltarea economico-socială în 
profil teritorial.

Rezultatele concrete obținute ulterior în respectivele domenii au 
confirmat justețea măsurilor inițiate, noul cadru permițind mai buna 
punere în valoare a inițiativelor locale, a resurselor existente în fie
care județ și localitate. Dar aceste rezultate, reflectate in dezvoltarea 
de ansamblu a țării, puteau fi superioare — așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in expu
nerea prezentată la ședința din 29 aprilie a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — dacă nu-și făceau loc unele deficiențe în 
activitatea de conducere și planificare, dacă nu se manifesta „o anu
mită neînțelegere a pirghiilor democratice de conducere, a autocondu-

cerii, autogestiunii, autofinanțării, a rolului organismelor democratice, 
dar și o anumită neîncredere in capacitatea conducerilor acestor or
ganisme in soluționarea problemelor, o supraapreciere a capacității or
ganelor centrale". Or, așa cum se menționează in același document, 
nu mai este posibil ca activitatea complexă a economiei naționale, a 
dezvoltării societății să fie rezolvată numai de aparatul central. După 
cum se știe, sistemul nostru democratic pornește de la îmbinarea ar
monioasă a rolului organelor centrale, a planului național unic cu creș
terea răspunderii și atribuțiilor organelor și unităților locale in înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial.

Ne vom referi in rindurile de față la citeva posibile direcții de 
perfecționare a autoconducerii consiliilor populare, pornind de la une
le aspecte concrete puse in evidență cu prilejul dezbaterii organizate 
de ziarul nostru în județul Neamț, la care au participat tovarășii Ion 
Cioară, prim-vicepreședinte, și Porfir Negrea, vicepreședinte la consiliul 
popular județean, Gheorghe Enăchioaia, directorul întreprinderii jude
țene de legume și fructe, Dumitru Tofan, adjunct de șef de secție, Ste- 
iian Amariei, șef de sector, Constantin Bărbieru și Mihai Tofan, inspec
tori în cadrul consiliului popular județean, precum și președinții unor 
consilii populare orășenești și comunale din județ, alți activiști ai organe
lor locale ale puterii și administrației de stat.

Un prim subiect al dezbaterii l-a 
constituit activitatea de autoaprovi- 
zionare. ca sector de bază în care 
consiliile populare sînt chemate să 
probeze capacitățile organizatorice in 
privința autoconducerii. Iar dintre 
sursele de constituire a fondului de 
autoaprovizionare discuțiile s-au o- 
prit. pentru început, la gospodării
le populatieL

„Pe baza competențelor prevăzu
te de reglementările legale în vi
goare — preciza tovarășul Ion Cioa
ră •— consiliile populare din jude
țul nostru, ca de altfel din întrea
ga tară. întocmesc si înmînează la 
fiecare început de an tuturor fami
liilor deținătoare de terenuri agrico
le Planuri de producție vegetală si 
de creștere a animalelor. In aces
te planuri — care stau la baza pro
gramelor locale de autoaproviziona
re — se înscriu cantitățile de pro

duse pe care fiecare familie trebuie 
să le realizeze in gospodăria sa pen
tru nevoile proprii de consum si pen
tru trebuințele fondului de stat. In 
mod firesc, aceste planuri individua
le ar trebui să fie rodul consultării 
opiniilor fiecărui gospodar. încît con
ținutul documentului să exprime cu 
adevărat împletirea intereselor indi
viduale ale producătorilor cu inte
resele generale ale societății". Cum 
se petrec lucrurile în realitate ? 
„întrucît Ministerul Agriculturii 
transmite organelor de specialitate 
din județe nu numai sarcinile can
titative de producție, ci si structu
ra detaliată a acesteia — arăta to
varășul Mihai Tofan — consiliile 
populare sînt văduvite de dreptul de 
a decide împreună cu cetățenii în 
legătură cu folosirea terenurilor, sin
gura atribuție a primăriilor rămînînd 
aceea de a împărți aritmetic, pe 

fiecare gospodărie, cifrele primite de 
la minister". „In acest fel — a con
tinuat ideea tovarășul Constantin 
Blănaru. primarul comunei Poiana 
Teiului — întreaga responsabilitate 
a consiliilor populare pe linia în
tocmirii planurilor de producție se 
transformă într-o activitate pur for
mală. lipsită de o fundamentare la 
fata locului. Normal ar fi ca pla
nul transmis de la centru să cu
prindă structura de producție doar 
pentru nevoile fondului de stat, iar 
structura pentru nevoile proprii de 
consum ale producătorilor să o de
cidă înșiși deținătorii de terenuri, 
împreună cu consiliile populare, por
nind de la cerințele folosirii inte
grale a fiecărei palme de pămînt, 
de la necesitatea asigurării unei a- 
limentații cit mai diverse în fieca
re gospodărie".

Unde duce această tutelare exce
sivă de la centru de către organe 
care n-au cum să cunoască mai bine 

decit consiliile populare realitatea din 
județ ? „Cifrele transmise de Minis
terul Agriculturii prevăd ca în ju
dețul nostru să se cultive in acest 
an în curțile cetățenilor doar cîte
va sortimente — preciza tovarășul 
Mihai Tofan — neprevăzindu-se nici 
un metru pătrat de teren pentru fa
sole păstăi, spanac, castraveți, go- 
goșari. țelină. sfeclă roșie, ridichi, 
dovlecei, hrean, conopidă, lobodă ș.a. 
Or. acestea sînt legume si verdețuri 
cu tradiție in județ, pe care aproape 
fiecare gospodar are interesul să și le 
producă in curtea sa — si. de fapt, le 
si produce — dar. conform planifi
cării făcute de minister, ele nu au 
ce căuta în brazdele din județ. Dacă 
ar fi să se respecte planificarea de 
la centru, zecile de mii de familii 
țărănești ar trebui să vină zilnic la 
oraș. în piață, dună o legătură de 
lobodă sau țelină. nu să vîndă — 
cum ar trebui — ci să cumpere !“.

„Prin tutelarea excesivă, con
siliile populare sînt frustrate în 
competenta lor pe linie de au
toaprovizionare nu numai în privin
ța structurii de producție din gos
podăriile populației — aprecia to
varășul Gheorghe Enăchioaia. Simi
lar se petrec lucrurile și în cazul 
structurii fondului de marfă desti
nat magazinelor locale. Să răminem. 
pentru exemplificare, .la aceeași ca
tegorie de produse — legumele. în 
fiecare an, consiliile populare se con
sultă cu întreprinderile comerciale in 
legătură cu necesarul de mărfuri 
pentru aprovizionarea unităților de 
desfacere. Numai că. ignorîndu-se 
competenta organelor locale. Direc
ția generală economică a horticul
turii din Ministerul Agriculturii sta
bilește ea ce să se producă pe plan 
local pentru magazinele locale. Așa se 
face că pentru acest an s-a stabilit 
județului nostru, prin plan, o cantita
te de produse de 2—3 ori mai mare 
decit nevoile locale la unele sortimen
te — varză timpurie, dovlecei, gulioa- 
re. conopidă, dovleac — și de 2—3 ori 
mai mică la alte sortimente — fasole 
păstăi, castraveți, tomate, vinete ș.a. 
Asta înseamnă că. la unele produ
se. județul va fi în situația să nu 
poată valorifica intreaga cantitate ce 
s-a planificat. în timp ce alte sor
timente vor trebui aduse din alte 
județe, deși se pot produce integral 
pe plan local".

O parte integrantă a autocondu
cerii în profil teritorial este si ac
tivitatea de autogospodărire a loca
lităților. Cum se manifestă compe
tenta consiliilor populare în acest 
domeniu ? — iată un alt subiect al 
dezbaterii noastre. Iar pentru con
cretizarea discuțiilor a fost ales mo
dul de folosire a fondurilor consti
tuite de primării din contribuția bă
nească a cetățenilor.

„Conform prevederilor Legii nr. 
1/1985, art. 43, — preciza tovarășul 
Porfir Negrea — consiliile popu
lare au dreptul să stabilească îm
preună cu cetățenii ce lucrări să se 
execute din respectivele fonduri. 
Fapt ce se și realizează. Ulterior, 
aceste propuneri sînt centralizate Ia 
nivel județean și trimise la C.P.C.P. 
și la Comitetul de Stat al Planifică
rii, urmînd ca, în funcție de posi
bilitățile de aprovizionare de care dis
pune economia națională, să se re
partizeze prin planul de stat «pe fie
care județ, materialele, utilajele șio- 
biectele de inventar necesare» — pe 
baza art. 30 din aceeași lege. Desi

gur. este posibil ca nu toate solici
tările localităților să fie admise, da
torită disponibilităților limitate de 
materiale existente la un moment 
dat. Este un lucru de înțeles și pe 
care îl au în vedere și consiliile 
populare. Ceea ce devine de neînțe
les este modalitatea de luare a de
ciziilor in cazurile respective. Anuk 
me : în loc ca primăriile locale să 
fie acelea care să decidă folosirea 
fondurilor aprobate, a cotelor de 
materiale repartizate județului prin 
planul național unic, această ope
rațiune o fac unele organe centrale.

De ce să hotărască în această pri
vință organele centrale, și nu con
siliile populare din teritoriu ? Cu
nosc oare mai bine nevoile locali
tăților planificatorii de la centru de
cit organele locale ale puterii și ad
ministrației de stat ?

Urmările unei asemenea practici 
sînt pe măsura anacronismului gene
rat. Bunăoară, de trei ani. consiliile 
populare din județul Neamț optea
ză. prin listele trimise la organele 
centrale, pentru construirea cu prio
ritate — din cotele de materiale re
partizate (atîtea cite sînt) — a unor 
săli de clasă, grădinițe și dispensa
re comunale, strict necesare, dar de 
fiecare dată se stabilește de la cen
tru că „mai urgente sint adăpostu
rile I.T.A. de călători din comunele 
Dulcești și Bîrgăoanei" și alte lucrări 
edilitare, necesare și ele, fără îndo
ială, dar nu în „prima urgență".

„Dar nu numai cînd e vorba de 
construcții este ignorată competen
ta organelor locale — afirma tova

Desigur, s-au emis fi alte idei, opinii asupra cărora ne propunem să 
revenim in cadrul altor articole. Concluzia ce se desprinde din aceas
tă primă dezbatere este aceea că afirmarea cu rezultate cit mai 
bune a principiului autoconducerii — fie că e vorba de autofinanțare, 
autoaprovizionare sau autogospodărire — face necesară renunțarea la 
practicile birocratice, administrative de conducere și planificare promo
vate de anumite organe centrale de stat. Dacă diferite organe — mi
nistere, departamente, direcții generale — au înțeles (și trebuie să înțe
leagă) că au răspunderi importante in asigurarea înfăptuirii autoconducerii 
în profil teritorial, ele nu au dreptul să considere că obligația lor se 
rezumă la simpla emitere a cifrelor de plan (și acestea, în multe cazuri, 
fără să se cunoască aprofundat realitățile din județe). Nu prin hirtii se 
poate asigura rezolvarea problemelor, ci prin deplasarea in județe, orașe 
și comune, prin acordarea sprijinului necesar la fața locului. Substi- 
tuindu-se organelor locale în luarea deciziilor de competență exclusiv 
locală, unele organe centrale de stat nu numai că nu-și îndeplinesc man
datul pe care il au. dar favorizează apariția unor neajunsuri, a unor de
reglări in buna funcționare a mecanismului economic și financiar. Spe
cialiștii de la centru trebuie să-și dovedească competența prin acordarea 
asistentei de specialitate, prin sprijinirea organelor locale în soluțio
narea problemelor care se ridică intr-un domeniu sau altul al activității 
lor, și nicidecum prin știrbirea competentei acestora și, implicit, dimi
nuarea răspunderilor ce le revin potrivit reglementărilor legqle în vigoare.

Mihai IONESCU

rășul Stelian Amariei. Similar se 
procedează și cu lucrările de repa
rații. Hotărăsc organele centrale dacă 
e mai necesară, de exemplu, repa
rarea grupului sanitar de la școa
la dintr-o comună decît de la școa
la din altă comună, dacă trebuie să 
aibă prioritate înlocuirea acoperișu
lui cu țigle sparte de la căminul cul
tural din Pipirig sau de la cel din 
Humulești etc. Practic, an de an con
siliile populare trimit spre aprobare 
organelor centrale liste întregi cu lu
crări de reparații (pe fiecare obiec
tiv și pe fiecare comună si oraș), 
în loc ca organele locale să hotă
rască ele ordinea de prioritate ; 
bineînțeles, prin încadrarea in cote
le de materiale repartizate județu
lui. a volumului de lucrări aproba
te în general".

La consecințele cu totul nedorite 
ale unei asemenea metodologii de 
centralism excesiv s-a referit în ca
drul dezbaterii și tovarășul Dumitru 
Tofan, adjunctul șefului secției de 
arhitectură și sistematizare a consi
liului popular județean : „Dacă în 
cursul unui an se strică, de exemplu, 
podețul dintr-o comună — si podețul 
n-a fost «prins» în lista de repa
rații aprobată la început de an de 
organele centrale — el nu poate fi 
refăcut cu materialele repartizate 
pentru alt podeț (cuprins în aceas
tă listă) fără aprobare de la cen
tru. Cit privește filiera de avizare, 
ea cuprinde nu mai puțin de cinci 
organe centrale, iar durata minimă 
în care se pot obține toate avizele 
este de cel puțin șase luni".
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ÎN PREGÂTIREA 

PLENAREI C.C. AL P.C.R.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

CITEVA PERFECȚIONĂRI POKE PENIRO EXERCITAREA
TUTUROR ATRIBUȚIILOR CENTRALEI INDUSTRIALE

PĂȘUNILE Șl FINEȚELE 
a producției zootehnice 
valoare!

importante surse de creștere 
-deplin puse in

Expunerea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
desfășurată la sfîrșitul lunii trecute, consacră, in an
samblul analizei problemelor conducerii economico- 
sociale. un spațiu amplu sporirii rolului întreprinde
rilor și centralelor industriale in funcționarea meca
nismului economiei naționale. Măsurile de perfecțio
nare evidențiate de secretarul general al partidului 
vizează întărirea laturii democratice a actului de con
ducere printr-o cit mai largă și o cit mai adîncă im
plicare a colectivelor de oameni ai muncii în dezba
terea și soluționarea tuturor problemelor din dome
niul lor de activitate, pentru afirmarea puternică a 
inițiativei și creativității acestora.

înfăptuirea acestui imperativ are în vedere scoaterea 
verigilor de bază ale. economiei naționale — între
prinderea și centrala — de sub tutela măruntă exer
citată incă de unele departamente ministeriale sau de 
alte organisme economice centrale. în acest' sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu aprecia că „nu mai este 
posibil ca activitatea complexă a economiei naționale, 
a dezvoltării societății să fie rezolvată numai de apa
ratul central, neglijindu-se organele democratice din 
unități".

Deci, problema de fond privește modul în care cen
tralele — titulare de plan — își exercită prerogativele 
cu care au fost învestite prin lege, măsura in care 
se implică în efortul de soluționare promptă și efi
cientă a problemelor pe care le ridică desfășurarea 
activității productive în unitățile din componenta lor.

Cimpul investigațiilor l-a constituit activitatea a 
patru unități din cadrul Centralei industriale pentru 
utilaj energetic : Combinatul de utilaj greu CIuj-Na- 
poca, întreprinderea de utilaje și piese de schimb Bo
toșani, întreprinderea de construcții de mașini Reșița 
și întreprinderea de ventilatoare București.

Cit privește reperul de evaluare a raporturilor in- 
treprindere-centrală. s-a avut in vedere perioada de 
timp care a trecut de la adunarea generală a oameni
lor muncii, desfășurată in unitățile componente ale 
centralei la.începutul acestui an.

Investigația în cele patru unități a pornit de la în
trebarea : In ce măsură centrala s-ă implicat, in aceas
tă perioadă, in soluționarea problemelor ridicate in 
adunarea generală a oamenilor muncii ?

întrebarea a fost adresată factorilor de răspundere 
din cele patru unități de corespondenții ziarului nos
tru în județele Cluj, Botoșani și Caraș-Severin și de 
semnatarul rindurilor de fată.

pectele — tehnic, tehnologic, de or
ganizare — este condiționată de im
plicarea
promptă a celor mai acute probleme 
cu care se confruntă întreprinderile. 
Faptele dovedesc că atunci cind cen
trala iși exercită rolul in toată ple
nitudinea sa ea este in măsură să 
cuprindă toate aspectele activității 
productive.

ATRIBUȚIILE CENTRALEI POT 
FI ÎNCĂ LĂRGITE. De la aceas- 

constatare a pornit discuția 
ing. Emanuel Babiei. direc- 

1 general al Centralei indus- 
București.

„Sintem

centralei in rezolvarea

în recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se arată că una din problemele cele mai importante 
pentru dezvoltarea agriculturii în general și în special 
a zootehniei este creșterea potențialului productiv al 
pășunilor din zonele de deal și de munte cate nu sînt 
folosite in mod rational. Subliniind necesitatea exploa
tării la maximum a acestor importante resurse de 
furaje, secretarul general a! partidului arată că valo
rificarea lor deplină trebuie să se facă prin infiintarea

SUCEAVA

de 
de 
esențial este să se acționeze in așa fel incit marile 
suprafețe de pajiști să devină principala bază de asi
gurare a furajelor, de dezvoltare a zootehniei. în final 
de creștere a producțiilor în acest sector. Cum se ac
ționează in această direcție, ce măsuri trebuie între
prinse in județul Suceava 7

noi ferme de stat sau cooperatiste. Dar indiferent 
modul în care iși organizează unitățile activitatea.

Opinii ale specialiștilor din unitdtile Centralei
industriale de utilaj energetic

PROBLEMELE „FIERBINȚI" ALE 
PRODUCȚIEI — SOLUȚIONATE 
PROMPT. Este îmbucurător faptul 
că opiniile factorilor de răspundere 
cu care s-a discutat in cele patru 
unități, susținute de exemplificări și 
argumente, au conturat ferm conclu
zia că raporturile dintre centrală și 
întreprindere sint Întemeiate pe o 
strinsă conlucrare democratică, în 
cadrul căreia centrala și-a asumat și 
iși asumă in continuare responsabi
lități majore, nepregetind nici un 
efort în direcția soluționării proble
melor pe care le ridică activitatea 
productivă.

înainte de a formula răspunsul la 
întrebare, tovarășa Elena Lungu, se
cretar al comitetului de partid, șefa 
serviciului de planificare la între
prinderea de ventilatoare, ne-a oferit 
spre consultare o adresă a centralei, 
emisă la circa trei săptămini după 
desfășurarea adunării generale a oa
menilor muncii din această unitate, 
prin care se comunica următoarele : 
..Serviciile și compartimentele cen
tralei au analizat cu deosebit simț 
de răspundere problemele ridicate în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii din unitatea dumneavoastră. Sta
diul rezolvării acestor probleme este 
menționat in anexă la prezenta adre
să ; precizăm că ele vor fi urmărite 
cu atenție în continuare de factorii 
responsabili din centrală".

Dorind să stabilim fireasca relație 
dintre realitățile intreprinderii și 
enunțul adresei aflăm că. din cele 
cinci probleme ridicate in adunarea 
generală privitoare la asigurarea ba
zei materiale, contractarea produc
ției, acoperirea cu contracte la ex
portul pe devize libere, începerea 
unor investiții, pregătirea forței de 
muncă in anumite meserii deficita
re. patru au fost soluționate incă in 
trimestrul intii, cu foioase substan
țiale pentru bunul mers al activității 
întreprinderii. Ultima problemă este 
în curs de soluționare pină la sfîr
șitul acestei luni, așa cum s-a pre
conizat inițial. Rezultatele din pri
mele patru sint concludente pentru 
oportunitatea efortului depus : planul 
este îndeplinit la toți indicatorii, in- 
registrînd o depășire de circa 60 la 
sută la export.

Tovarășul loan Cioca, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul de utilaj greu CIuj-Na- 
poca. subliniază că. in toate marile 
acțiuni întreprinderea conlucrează 
eficient cu centrala. Desigur, princi
pala răspundere în ceea ce privește 
realizarea planului revine conducerii 
întreprinderii. Centrala însă a înțe
les tot mai bine că munca adminis
trativă trebuie să fie înlocuită cu 
activitatea concretă, astfel că în ul
tima perioadă reprezentanții centra
lei se deplasează frecvent în cadrul 
unității. In acest an au fost în com
binat directorul centralei, directorul 
tehnic, alte cadre de conducere, pen
tru soluționarea unor probleme ridi
cate in adunarea oamenilor muncii, 
împreună cu biroul executiv al

cu conducerea întreprinderii 
analizate diferite probleme.

C.O.M., 
au fost 
s-au găsit soluții pentru acoperirea 
cu contracte și comenzi la unele sor
timente fizice. Unii indicatori de 
plan au fost corelați pe baza cerin
țelor economiei naționale și a con
dițiilor de care dispune combinatul. 
Pentru export au fost asigurate noi 
comenzi și contracte, la ora actuală 
planul fiind acoperit in proporție de 
87 la sută, față de 71 la sută cit era 
la data cînd s-a tinut adunarea ge
nerală a oamenilor muncii. Condu
cerea centralei a intervenit la dife
riți furnizori pentru livrarea unor 
materiale, a unor utilaje necesare 
punerii in funcțiune a noilor inves
tiții.

De reținut este și faptul — a adaU- 
gat interlocutorul — că centrala mani
festă, in același timp, exigență spo
rită față de activitatea combinatului, 
de modul in care consiliul oameni
lor muncii iși indeplinește atribuțiile. 
Astfel, in urma analizelor s-a cerut 
să se acționeze mai responsabil pen
tru îmbunătățirea calității produse- 
JoA pentru realizarea producției fi
zice și sortimentale, a exportului, 
pentru reducerea costurilor de pro
ducție. De un real ajutor a fost pen
tru combinat și analiza realizată de 
conducerea centralei, cu participarea 
conducerilor unităților de profil, la 
combinatul clujean. Această acțiune 
a avut un veritabil caracter de 
schimb de experiență din care au 
avut de învățat toate consiliile oa
menilor muncii, pentru exercitarea 
mai bine a atribuțiilor ce le revin 
în conducerea activității economico- 
sociale.

Să mergem mai departe pe firul 
opiniilor. .

La adunarea generala de _ la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb Botoșani, la adresa Centra
lei de utilaj energetic București s-au 
ridicat 13 probleme — precizează 
tovarășul Constantin Cotruță, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Acestea se referă la mai buna 
așezare, in concordanță cu realitățile 
întreprinderii, a unor indicatori de 
plan, acoperirea cu repartiții de ma
șini și materiale la nivelul cotelor 
alocate, emiterea repartițiilor de uti
laje solicitate pentru activitatea de 
investiții, finalizarea acțiunilor la 
contractare a producției pentru ex
port. Pină la această dată 11 proble
me au fost soluționate, alte două 
avind asigurate condițiile pentru a 
fi finalizate in timp util.

Subliniind că colectivul botoșă- 
nean colaborează rodnic cu factorii 
de răspundere din centrală pe anu
mite compartimente, cum ar fi re
sortul tehnic, mecanic-șef. 
ciar-contabil. în probleme de consu
muri etc., președintele C.O.M.-ului a 
apreciat că relațiile directe dintre 
întreprindere și factorii de răspun
dere nominali desemnați de condu
cerea centralei ar trebui extinse la 
absolut toate compartimentele și să 
fie asigurate pe perioade lungi de 
timp.

La întreprinderea de construcții 
de mașini Reșița solicitările unității

tă < 
cu 
torul 
triale de utilaj energetic 
Interlocutorul a adăuggt : 
ferm hotăriti ca tot ceea ce intră in 
competența noastră să nu rămină 
nerezolvat sau să fie
Aceasta este optica pe care ne stră
duim să o inoculăm temeinic in ca
drul colectivului centralei. Se cuvi
ne să evidențiem cu tărie faptul că 
noile măsuri adoptate la inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe 
linia creșterii autorității centralelor 
au sporit audiența acestora în fața 
organelor economice centrale, pină 
la guvern. Executantul planului are 
acum audiență directă la cele mai 
înalte foruri de

Dacă azi. noi. 
prinderile din 
fruntăm incă cu 
buie să spun că 
intră în totalitate 
centralei. Și foarte multe dintre ele 
ar trebuie să fie. tn această ordine 
de idei, interlocutorul a pus în evi
dentă o s.eamă de realități de care ar 
trebui să se tină seama în orocesul 
de perfecționare în continuare a ac
tivității centralelor, de creștere și 
mai puternică a rolului lor de titular 
de plan, de verigă esențială a econo
miei noa'stre naționale în etapa dez
voltării sale intensive.

Aceste sugestii de perfecționări șe 
referă la :
cu organele centrale de planificare, 
a planului de producție cu cerințele

ACEEAȘI RĂSPUNDERE
PENTRU FONDUE PASTORAL!

finan-

tărăgănat.

decizie.
centrala și între- 

subordine. ne con- 
unele greutăți, tre- 
aceste probleme nu 

în competenta
față de centrală privesc asigurarea 
bazei materiale. Apreciind că cen
trala a dovedit și dovedește in con
tinuare interes deosebit pentru re
zolvarea acestor probleme — subli
nia ing. Dan Obădău, directorul teh
nic al întreprinderii — practic pină 
acum nu s-a reușit asigurarea in 
totalitate a cotelor și repartițiilor la 
nivelul necesarului fundamentat pe 
baza normelor de consum aprobate.

Opiniile formulate de factorii de 
răspundere din cele patru întreprin
deri impun concluzia că conducerea 
operativă și eficientă a producției 
în unitățile productive, sub toate as-

• Simplificarea relațiilor centralei 
în sensul elasticizării punerii de acord 
vieții economice, avind permanent în vedere evoluția rapidă a cererilor de 
pe piața internă și îndeosebi de pe cea externă. Investirea centralei — ca 
titular de plan — cu o asemenea atribuție ar fi de natură să stimuleze și 
mai mult inițiativa și creativitatea colectivelor din întreprinderi, să le spo
rească capacitatea de recepționate a noului, de repliere în direcția moderni
zării rapide a structurii producției.

• Implicarea mai puternică a Centralei In pulsul economiei naționale 
impune necesitatea creșterii competenței acesteia in stabilirea bazei mate
riale pe unități. Interlocutorul a subliniat că este nu numai extrem de ane
voios, dar și păgubitor pentru bunul mers al activității productive ca un 
specialist sau doi din M.A.G.F. să-și aroge calitatea de a soluționa problema 
bazei de materiale pentru o gamă sortotipodimensională de produse deosebit 
de largă, de mii și mii de repere, care implică o extrem de minuțioasă cu
noaștere a particularităților proceselor tehnologice, operațid pe care centrala 
o poate realiza cu ajutorul specialiștilor din propriile sale compartimente 
tehnice, economice și de cercetare științifică și inginerie tehnologică.

,® Bunul mers al producției in întreprinderi impune formarea unor de
pozite dc materiale deficitare la dispoziția centralelor. S-a relevat in acest 
sens faptul că adeseori in șarjele de otel realizate din fier vechi se găsesc 
elemente superioare de aliere care ar putea fi pe deplin folosite prin adaos 
de feroaliaje corespunzător mărcilor de oțel superioare ce trebuie obținute. 
Faptul că aceste elemente de aliere nu există in momentul respectiv duce 
la irosirea a ceea ce s-a recuperat din fierul vechi, elaborîndu-se un metal 
oarecare, de uz comun.

• Transformarea fiecărei centrale în coordonator de balanță pe econo
mie. în vreme ce centrala de utilaj energetic este coordonator pe balanța 
pe economie la această grupă de utilaje, principalele centrale producătoare 
de materiale — tablă, țevi etc. — nu au această calitate. Acest fapt gene
rează un circuit exagerat de hîrtii și documentații. în plus, faptul că cen
trala producătoare nu stăpîneste desfacerea produselor pe care le fabrică 
este de natură să alimenteze stocurile supranormative în întreprinderi. Cen
tralele ar trebui să cunoască în orice moment unăe se află producția fa
bricată. Pentru aceasta este necesar ca centralele coordonatoare de balanță 
să dispună de baze proprii de materiale, pentru a stăpî-ni cu precizie circu
lația produselor.

• Contractul trebuie să devină „cheia" planificării. Din păcate, pină 
în prezent a rămas un petic de hirtie, lingă care se întocmesc 
grame peste programe, care de regulă evoluează alături de realitate. Fap
tul că s-a ignorat acest instrument face ca cea mai mare parte a efortului 
centralei să se irosească în acțiuni de dispecerat.

• Centralele trebuie să se angajeze mai puternic în soluționarea pro
blemelor desfacerii producției, ceea ce impune o viziune elastică din partea 
organelor economice centrale privitor Ia așezarea indicatorilor de pian in 
funcție de cererile existente la un moment dat, atît pe piața internă, cit 
mai ales pe piața externă.

• Angajarea mai puternică a forțelor de concepție șl creație a specia
liștilor din centrale în activitățile de pe piețele externe, astfel incit să 
cunoască în orice moment evoluția anumitor tendințe și să se acționeze 
consecință pe linia orientării producției în întreprinderile centralelor.

★
Cel puțin două lucruri mai sînt de 

spus la încheierea investigației de 
față :

• Faptul că centralele și-au asu
mat cu temeinicie responsabilitățile 
cu care au fost învestite confirmînd, 
prin fapte, că au forța necesară să 
determine o valorificare superioară 
a factorilor de producție din între
prinderi. să recepteze și să soluțio
neze prompt situațiile dificile, ina-

pro-

se 
în

inte ca acestea să devină fenomene 
critice in aria lor de activitate.

® Se dovedește indispensabilă ne
cesitatea extinderii atribuțiilor cen
tralelor. în spiritul principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii care 
guvernează funcționarea mecanismu
lui economico-financiar. Această ne
cesitate o impune însuși procesul de
mocratizării largi a actului de condu
cere a activității economico-sociale.

Ioan ERHAN

Județul Suceava dispune de 151 495 
hectare pășuni și finețe naturale. La 
prima vedere s-ar părea că această 
suprafață este suficient de mare 
pentru a produce chiar un excedent 
de furaje necesare în zootehnie. Dar 
avind o încărcătură de animale la 
o sută de hectare teren agricol de 
aproape 90 taurine și 121 ovine, la 
care se adaugă 168 porcine la 100 
hectare teren arabil, județul Suceava 
se situează pe primul loc pe tară 
la acest capitol. în același timp, ju
dețul ocupă locul 13 după suprafața 
de pășuni și finețe naturale și locul 
34 după suprafața arabilă destinată 
culturilor furajere. Ponderea zoo
tehniei în totalul producției globale 
agricole a crescut la peste 52 la sută. 
Este justificată, așadar, marea aten
ție pe care comitetul județean de 
partid o acordă îmbunătățirii, creș
terii accelerate a potențialului pro
ductiv al pajiștilor.

Pe mii de hectare de pajiști slab 
productive au fost efectuate, de că
tre întreprinderea de îmbunătățire și 
exploatare a pajiștilor, cu sprijinul 
consiliilor populare, lucrări de ferti
lizare, combatere a eroziunii și aci
dității solului, desecare, curățire, de 
însămințare și supraînsămînțare. Un 
accent deosebit s-a pus pe fertili
zarea _ ' .
tîrlirea fiind mijlocul cel mai la în- 
demina crescătorilor de animale și, 
deci, mai economic. Așa cum a do
vedit-o experiența ultimilor ani, fo
losirea îngrășămintelor naturale duce 
la dublarea și chiar la triplarea pro
ducției, dar și la îmbunătățirea com
poziției floristice, sporind procentul 
de leguminoase, care sint cele mai 
valoroase pentru hrana animalelor. 
De asemenea, prjn supraînsămînțare, 
s-au completat golurile cu specii va
loroase de graminee și leguminoase.

în comuna Arbore, de exemplu, 
lucrările de întreținere și fertiliza
re efectuate, supraînsâmințarea unor 
suprafețe au făcut ca producția de 
masă verde să crească de la 10—12 
tone la 20—25 de tone la hectar. Așa 
s-au asigurat furaje de bună calita
te la nivelul necesarului și chiar 
peste acest nivel, sectorul zootehnic 
al unității devenind de mai multi 
ani aducător de mari venituri. De 
altfel, cooperativei agricole de pro
ducție Arbore i-a fost conferit titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
pentru rezultatele remarcabile obți
nute în zootehnie în 1987.

Puternic implicate în aplicarea 
programului de îmbunătățire a po
tențialului productiv al pajiștilor 
sînt și consiliile populare comunale 
Dumbrăveni, Breaza, Frătăuții Vechi, 
Bosanci și altele. Acestea au con
stituit echipe de oameni pentru exe
cutarea lucrărilor de intreținere și 
au urmărit calitatea acestora, execu- 
tind chiar și lucrări mai grele în 
complex. Iar faptul că și pentru a- 
nimalele cetățenilor se folosește la 
pășunat gardul electric, exploatarea' 
pajiștilor se face rațional, produc
ția de masă verde, în localitățile 
menționate, depășind, și în condiții
le anului 1987. 25 tone la hectar.

Unele consilii populare comunale 
nu au înțeles însă că ele poartă răs
punderea pentru buna întreținere și 
pentru creșterea producției pe aceste 
suprafețe, indiferent în proprietatea 
și administrarea cui se află. Așa s-a 
ajuns ca și consiliile de conducere 
ale unor cooperative agricole de 
producție să nu manifeste interesul 
cerut pentru ameliorarea pajiștilor, 
cum sint. cele din Rădășeni, Cornu 
Luncii, Vulturești, Drăgoești, Volo- 
văț etc., care au fost nevoite să 
cumpere furaje pentru a putea asi
gura hrana animalelor pină la ter
minarea perioadei de stabulație. Iar 
in zona montană a județului, unele 
suprafețe de pășuni și finețe ale de
ținătorilor particulari din comuneie

cu îngrășăminte organice,

Panaci, Iacobeni, Șaru Dornei ră- 
min ani la rînd necurățate. De ce se 
perpetuează asemenea lucruri ? De
oarece consiliile populare din locali
tățile respective nu-și îndeplinesc 
atribuțiile pe această linie și nu-i 
trag la răspundere pe toți cei care 
nu întrețin și nu exploatează cores
punzător pășunile și finețele.

Referindu-se la situația din zona 
montană a județului — unde ne unele 
suprafețe de pășuni și finețe natu
rale ale deținătorilor particulari nu 
se execută lucrările de întreținere 
necesare — ing. Corneliu Apostol, 
de la întreprinderea de îmbunătăți
re și exploatare a pajiștilor, ne spu
nea că de aceasta sînt răspunzătoare 
atît consiliile populare locale, cit și 
întreprinderea de pajiști. „Consilii
lor populare le revine, prin lege, 
sarcina de a iniția acțiuni de cu
rățire pe pășunile proprii, dar și pe 
cele ale gospodăriilor populației, 
mobilizînd în acest sens toți cetă
țenii. Mai mult, contribuția în mun
că a locuitorilor poate fi realizată și 
prin efectuarea de lucrări de îmbu
nătățire a pajiștilor, iar contravaloa
rea zilelor neefectuate trebuie să fie 
folosită tot pentru asemenea lucrări. 
Așadar, cei care nu-și întrețin pro
priile pășuni pot fi obligati să o 
facă. Esențială este însă organizarea 
de acțiuni educative. Și acolo unde 
consiliile populare au dovedit inte
res. pajiștile sînt bine întreținute. 
Șefii fermelor pastorale ale între
prinderii de pajiști au, la rindul lor, 
obligația să controleze, la fata locu
lui. cum se îndeplinesc măsurile sta
bilite de comun acord cu organele 
locale. Cînd constată că nu se efec
tuează lucrările de întreținere nece-

sare sînt 
Desigur, 
neapărat 
tuatia o 
fermelor 
țiuni ? Nu".

Consiliile populare și unitățile a- 
gricole sint. deci, obligate să efec
tueze lucrări de îmbunătățire a pa
jiștilor. De asemenea, anual, printr-o 
decizie, consiliul popular județean 
stabilește pe ce suprafețe urmează 
să se execute astfel de lucrări. Nor
mal ar fi ca, la fel cum se efec
tuează, să zicem, patru prașile ma
nuale la porumb, să se realizeze 
una, două sau trei lucrări de cu
rățire, în funcție de starea fiecărei 
pășuni. Credem că și consiliul popu
lar județean trebuie să intervină 
mai hotărît pentru a determina con
siliile populare locale să-și îndepli
nească obligațiile în acest domeniu.

Pentru creșterea producției de fu
raje pe toate pajiștile naturale, pro
gramul județean pe 1988 prevede 
ample lucrări agrofitoameliorative, 
care vor fi efectuate atît cu posibi
lități locale, cit și de întreprinderea 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor. Din fondurile, de investiții 
centralizate ale statului s-au alocat 
în acest scop aproximativ 60 mili
oane lei, la care se adaugă alte cîte- 
va milioane lei de la taxele pentru 
pășunat. ,

Important este să se adopte mă
suri practice pentru realizarea tu
turor lucrărilor și să se controleze 
riguros modul în care sînt aplicate 
prevederile legale.

Sava BEJINAR1U
corespondentul „Scinteii"

EXPORTUL SARCINĂ PRIORITARĂ!
(Urmare din pag. I)

— La forjarea tijelor — ne-a spus 
el — întimpinăm o serie de greutăți. 
Sigur, această problemă ne-a fră- 
mintat pe toti. dar in cele din urmă 
cea mai bună soluție a găsit-o mais
trul Ion Drăghici. După desenele 
meșterului am realizat o mostră cu 
îmbunătățirile constructive care di
fereau de proiectele partenerului de 
peste hotare. Iar cind am prezentat 
acestuia produsul modernizat si s-a 
convins singur că parametrii calita
tivi ai tijelor sînt net superiori, n-a 
pregetat să încheie cu noi protocolul 
de avizare. Este. cred, și aceasta o 
formă de a impune pe piața externă 
marca fabricii. Un colectiv care nu 
se mulțumește să execute oricum și 
orice produs înseamnă că știe ce 
vrea si. ceea ce este mai important, 
știe și cum să ajungă la rezultate cit 
mai bune in muncă.

Probleme întrucâtva asemănătoare 
au apărut și la operațiile de strun- 
jire a cămășilor de cilindri. Ritmul 
de lucru la strungul SPA-8 nu mai 
tinea pasul cu ritmul de pe fluxul 
tehnologie. La prima vedere, singu
ra soluție ar fi fost amplasarea pe 
linie a incă unui strung, dar n-a 
fost nevoie. între timp, maistrul Ma
rin Constantin. împreună cu strun
garul Ion Bălășoiu. au găsit o solu-

tie mult mai eficientă. Pe baza unui 
proiect gîndit si așezat meticulos pe 
hirtie de ei s-a realizat un ingenios 
sistem de prindere hidraulică, a că
mășilor de cilindri in mandrina 
strungului, ceea ce a atras după sine 
înlăturarea locului îngust si impli
cit creșterea productivității cu aproa
pe 25 la sută.

Frămintări creatoare, căutări asi
due de noi soluții tehnice pentru ca 
activitatea la fiecare loc de muncă și 
procesele de producție in ansamblul 
lor să se situeze sub semnul unei tot 
mai înalte calități și eficiente. Iată 
atmosfera de lucru de la întreprin
derea de echipament hidraulic Rim- 
nicu Vilcea. ceea ce atestă că. in
tr-adevăr. impunerea mărcii fabricii 
reprezintă pentru acest tinăr si har
nic colectiv un obiectiv .esențial. 
Tocmai de aceea întreprinderea tre
buie să fie insă mai mult sprijinită in 
eforturile pe care le face.

— Deși nu putem spune că întîm- 
pinăm greutăți in acest sens, preci
zează ing. Octavian Fota, directorul 
întreprinderii, marca fabricii noas
tre ar putea să fie și mai bine cu
noscută pe piața externă dacă am 
beneficia de un studiu de piață din 
alte tari decit cele unde exportăm in 
prezent.

— Cum vedeți rezolvarea acestei 
probleme T

— Ministerul Comerțului Exterior 
și Întreprinderile sale de profil ne 
pot oferi această posibilitate prin 
agențiile '.or economice, prin facili
tarea unor contacte directe eu parte
nerii interesați, precum și prin pre
zentarea produselor la reuniuni și 
expoziții internaționale, lucru care 
nu s-a făcut pină acum. De aseme
nea. ar trebui să participăm la discu
țiile care se poartă cu partenerii de 
peste hotare pentru a ști ce doresc și 
pentru a le prezenta oferta, posibili
tățile noastre. Acest lucru ar fi pe 
deplin posibil dacă o dată cu repre
zentanții întreprinderilor de comerț 
exterior ar fi solicitați să participe 
la intilnirile organizate și specialiști 
din întreprinderea noastră, care cu
nosc cel mai bine capacitatea de 
creație tehnică și care ar putea con
tribui mult mai eficient de ofertare 
prin licitații, asigurare de asistentă 
tehnică la cerere, control de fiabili
tate ori acceptarea fabricării unor 
produse noi solicitate de partenerii 
de peste hotare. în ce ne privește, 
am depus in luna martie a.c. Ia 
„Rominvent". ca și la O.S.I.M. do
cumentația necesară pentru a susține 
admiterea înregistrării mărcii ,,HER- 
VIL" la Geneva.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii Foto : Sandu CRISTIAN

tricotaje din Negrești-Oaș, județui 
Satu Mare

datori să ia măsuri pe loc. 
nu trebuie să se ajungă 
la amenzi. Dar unepri si- 
impune. Au aplicat șefii 
pastorale asemenea sanc-

Replică muncitorească 
la critică

prompta a
înlăturarea 
neajunsurilor

în ziarul „Scînteia" cu numărul 
14 147, din 13 februarie a.c., s-a pu
blicat articolul „in manifestarea 
spiritului de răspundere nu există... 
pauze", care arăta că oamenii mun
cii de la mina Filipeștii de Pădure 
înregistrau in acea perioadă o inex
plicabilă scădere de ritm cu urmări 
negative asupra planului. Cu acel 
prilej au fost relevate, pe lingă preo
cupările minerilor de aici pentru 
extragerea unor cantități sporite de 
cărbune din abataje, și o serie de 
observații critice, de altfel destul 
de puține și nu cu ascuțimea necesa
ră, referitoare la unele 
nizatorice, la folosirea 
tăți de producție.

Revenind la sfîrșitul 
la Filipeștii de Pădure, am discutat 
cu inginerul Vasile Tudor, directorul 
minei.

— V-a supărat critica formulată 
în precedentul articol, tovarășe di
rector ?

Ni se răspunde 
trebuie să facă un 
ducător al unei 
asemenea impor
tante unități, că, 
„evident, m-a su
părat, nu pentru 
că ar fi fost in
corectă, nedreaptă, 
cinstit vorbind, nimănui nu-i place 
să fie criticat, mai ales public". Cu 
atit mai mult cu cit tovarășul Va
sile Tudor ne ajută să înțelegem că 
acest colectiv a fost ani la rind 
fruntaș, deci, de ce să nu o spunem, 
se cam obișnuiseră cu laudele, în
dreptățite desigur, numai că. atunci 
cînd te „cam obișnuiești" asa, nu-ti 
vine ușor să ți se arate că ai și lip
suri.

Ceea ce trebuie apreciat de la bun 
început este faptul că oamenii mun
cii, comuniștii de la mina Filipeștii 
de Pădure nu s-au lamentat, nu au 
încercat să găsească argumente pen
tru a respinge critica, ci au pornit 
serios la muncă pentru a îndrepta 
situația existentă la acea dată, pen
tru a recupera restanțele.

— Ce s-a făcut in acest sens, to
varășe director ?

— Am fost și dorim să fim și în 
continuare o unitate fruntașă. Arti
colul din ziarul partidului ne-a tre
zit. cum se spune. In analiza făcută 
imediat, a doua zi după apariția ar
ticolului, intr-o ședință comună a 
comitetului de partid și consiliului 
oamenilor muncii, la care au parti
cipat și membrii biroului 
al Combinatului minier 
precum și reprezentanți ai 
rului Minelor, am stabilit 
ferme menite să contribuie 
rirea producției de cărbune, la îm
bunătățirea calității acestuia. In a- 
cest sens aș sublinia că am organi
zat la punctele de lucru depozite 
pentru piesele de schimb în scopul 
unor intervenții rapide la utilajele 
principale din exploatare. De ase
menea, am repartizat mai judicios 
cadrele tehnice și specialiștii pe 
schimburi, am întărit unele echipe, 
am montat și pus in funcțiune un 
spărgător de bulgări care asigură 
granulația corespunzătoare a cărbu
nelui.

lipsuri orga- 
unor capaci-

lunii aprilie

cinstit. așa cum 
comunist și con-

Se cuvine subliniat faptul că toa
te aceste măsuri tehnice și organi
zatorice, care de altfel au fost ana
lizate in toate organizațiile de partid 
ale minei, au făcut ca in prezent 
mina Filipeștii de Pădure să-și rea
lizeze principalii indicatori de plan, 
să-și recupereze restanțele înregis
trate în primele luni ale anului. Ast
fel, rezultate bune s-au obținut in 
toate abatajele și carierele, in spe
cial la microcariera 6 Voiculeț, unde, 
ca urmare a măsurilor întreprinse 
de conducerea minei, cele două ex
cavatoare existente la data docu
mentării au fost modernizate din 
punct de vedere constructiv, iar alte 
trei lucrează la descopertări. în 
plus, trebuie subliniat faptul că în 
prezent calitatea cărbunelui extras 
și livrat de mina Filipeștii de Pă
dure termocentralelor este din punct 
de vedere calitativ superioară celui 
livrat in urmă cu două luni și ju
mătate, cu 120 Kcal/kg.

Am putea încheia aici cu o con
cluzie gen „totul

La Mina Filipeștii de Pădure

ci pentru că. tot

executiv 
Ploiești, 
Ministe- 

măsuri 
Ia spo-

e bine cind se ter
mină cu bine". 
Maturitatea poli
tică a comuniști
lor, a cadrelor de 
conducere, a în
tregului colectiv 

de muncă al minerilor de la Filipeștii 
de Pădure a fost probată. Spiritul re
voluționar autentic — propriu tuturor 
detașamentelor clasei noastre mun
citoare — s-a dovedit, și de astă 
dată, la înălțimea exigențelor. Cri
ticilor formulate in ziar li s-a răs
puns clar, muncitorește, printr-o au
tocritică promptă, la obiect : lipsu
rile semnalate au fost lichidate nu 
în vorbe, ci in fapte. Este firesc.

O întrebare sau două stăruie, 
tuși, dacă se au în vedere unele 
tudini față de critică, mai des 
tilnite în ultimul timp, 
intilnit — și ca reacție Ia 
unele articole de presă 
care prin însăși natura 
răspunderilor, fiind obligați moral și 
legal nu numai să recepteze 
observație judicioasă, 
de unde vine aceasta, 
determine o atitudine de 
a necesității de a se lucra 
de a-și perfecționa activitatea, 
dovedesc refractari criticilor juste, 
întemeiate, la obiect. Mai direct 
spus, le resping, dorind ca despre 
unitatea lor sau locul de muncă din 
subordine să se spună numai... de 
bine. Alții, dimpotrivă, in vorbe își 
fac „repede" autocritica, dar nu fac 
nimic pentru a îndrepta situația.

Sînt fațete ale atitudinii negative 
față de critică, la care se referă și 
recenta Expunere a secretarului ge
neral al nartidului. cu privire la u- 
nele probleme ale conducerii activi
tății economico-sociale. ale muncii 
ideologice și politico-educative a- 
tunci cind subliniază formalismul 
autocriticii care se practică pe a- 
locuri.

Cînd unii ar dori nespus să-sl păs
treze „aura" de fruntași,. chiar cu 
prețul acoperirii neajunsurilor, este 
vorba de o gravă neînțelegere a răs
punderilor.

to- 
ati-
in- 
am 
din

Astfel, 
critica 
— oameni 
funcției, a

orice 
indiferent 
ci să și 
înțelegere 
mai bine, 

se

Gheorqhe ION1ȚA
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A EDUCA TINERII,
A-l PREGĂTI PENTRU VIITOR

Rămin înscrise cu litere de aur 
pe filele istoriei faptele mărețe 
ale înaintașilor, dovezi grăitoa

re ale sufletului curat și generos 
al unui popor ospitalier, viteaz și 
cutezător. „Despre partea închinării 
însă, doamne, să ne ierți", i-a răs
puns Mircea cel Mare temutului Ba- 
iazid. Numeroși cărturari, oameni 
de știință au dus o vehementă lup
tă împotriva tendințelor de cosmo
politism, de ploconire în fața a ceea 
ce este străin : „Vorbesc pe nas, ca 
saltimbanci se strimbă : / Stîlpi de 
bordel, de crîșme, cafenele / Și via
ța lor nu și-o muncesc — și-o plim
bă. / Și-aceste mărfuri fade, ușu
rele, / Ce au uitat pin’ și a noastră 
limbă, / Pretind a fi pe cerul țării : 
stele", avea să spună plin de indig
nare Mihai Eminescu.

Educarea tinerilor în spiritul res
pectului față de zestrea fără de egal 
lăsată, testamentar, moștenire de 
înaintași este o mare răspundere ce 
revine școlii. Cunoașterea istoriei 
poporului, a tradițiilor sale de luptă, 
înțelegerea științifică a mutațiilor 
survenite în dezvoltarea societății 
românești, în ultimele decenii, culti
varea dragostei și mîndriei față de 
cuceririle revoluționare, educarea in 
spiritul răspunderii ce revine tine
rei generații pentru înfăptuirea o- 
biectivelor de dezvoltare multilate
rală a patriei, de perfecționare a 
tuturor aspectelor vieții economico- 
sociale, de ridicare continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului sînt componente esen
țiale ale conștiinței revoluționare. 
Ele nu se probează insă prin vorbe, 
prin angajamente, ci prin munca de 
zi cu zi, prin integrarea rapidă și 
eficientă în producție și, aici, prin 
calitatea tot mai ridicată a muncii 
depuse. Ceea ce presupune astăzi 
nivel ridicat de competență, cunoș
tințe largi în mai multe domenii, 
mobilitate, receptivitate la nou, spi
rit de sacrificiu. Dezvoltindu-le spi
ritul de echitate și cinste, demnita
tea și profundul devotament față de 
înfăptuirile prezentului, inarmîndu-i 
cu o concepție științifică despre via
tă, corespunzătoare cuceririlor ce
lor mai noi ale cunoașterii, le vom 
da tinerilor încredere in forțele 
proprii, le vom forma mindria de a 
fi participanți activi la realizarea 
celei mai drepte și mărețe societăți,

cinema
• Flăcări pe comori : SCALA
(11 03 72) : — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi ; FEROVIAR
(50 51 40) : — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină (50 51 40) — 20,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Duminică !n familie ! LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; Zîmbet de soare — 15; 17; 19: 
DOINA (16 35 38)
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX j 
FLAMURA (85 77 12), — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15
• De viață nu mă satur niciodată : 
BUZEȘTI — 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11: 13, Alarmă la bord
— 15: 17; 19: FLOREASCA (33 29 71)
• lacob : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15: 19,30
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rezervă la start : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Judecătorul : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Feerie berlineză: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17; 19

teatre 

de a sluji în orice împrejurare cau
za socialismului și comunismului. 
„In acest sens — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in magis
trala Expunere „Cu privire la une
le probleme ale conducerii activită
ții economico-sociale. ale muncii 
ideologice șl politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale" 
— trebuie înțeleasă activitatea de 
dezvoltare a conștiinței revoluțio
nare, de formare a omului nou. Tre
buie să promovăm mai holărit prin
cipiile de etică și echitate socială, să 
combatem cu fermitate egoismul și 
individualismul, forme de înjosire a 
omului, și care, fără nici o indoială, 
sint o rămășiță a trecutului, a con
cepțiilor retrograde, înapoiate, dar 
demonstrează, incă o dată, rămine- 
rea in urmă a activității politico-e
ducative".

Sîntem întotdeauna bucuroși să 
spunem că trăsătura cea mai 
profundă care caracterizează astăzi 
întregul tineret al României socia
liste este munca — izvorul nesecat 
de avuție materială și frumusețe 
morală. Dar, în același timp, sim
țul măsurii, exigența și autoexigen
ță ne fac să nu fim mulțumiți nici
odată de nivelul la care am ajuns, 
mai ales în activitatea de educație 
politico-ideologică, să căutăm mereu 
cele mai potrivite căi de modelare 
a conștiinței în formare, să muncim 
mai bine în această direcție. Aces
tea dau, cu siguranță, un nou sens 
spiritualității noastre, ne fac mai 
puternici și mai optimiști, pentru că, 
prin faptele sale contopite în tezau
rul omeniei, prin dăruire și efort 
creator, prin unitate de gindire și 
acțiune, orice tinăr dă existenței 
sale o dimensiune eternă, își asigură 
o veșnică tinerețe spirituală. înțe
lepciunea poporului nostru spune 
că secretul tinereții fără bătrinețe 
și al vieții fără moarte este de a 
crede intr-o cauză mare, de a ac
ționa pentru triumful acesteia. Vi
surile cele mai îndrăznețe iși pot 
găsi astăzi înfăptuirea pentru orici
ne. Universul culturii, artei, științei 
este larg deschis și nu așteaptă de- 
cît efortul practic al tinerilor în for
mare, confirmarea calităților nece
sare domeniului spre care aspiră.

Inspectoratul Școlar Timiș a între
prins numeroase acțiuni pentru cu
noașterea de către elevi a realiză

tății — 18 ; (sala Atelier) : De Ia 
ceasul cinci spre seară — 18
• Filarmonica „George Enescu41
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele
afirmării artistice*.  Florin Pane —

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Fata din Andros — 16 ; 19 ; 
(sala Amfiteatru) : Drumul singură

trombon, la pian Magda Buciu,
Oxana Corjos — pian — 17,30 : (Ate
neul Român) : „Comori camerale*.  
Victoria Bașta — vioară, Valeriu Pi
tulau violă, Vasile Țugui — vio
loncel. Program BEETHOVEN — 17 ; 
Recital de pian Ayșegiil Sarica (Tur
cia) — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Oklahoma — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Juliet a Ia sfîrșit de noiem
brie — 18 : (sala Grădina Icoanei^ 
11 95 44) : Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Doamna cu 
camelii —- 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă ! — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
<| Teatrul „Nottara'4 (59 31 03. sala 
Studio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regele Lear — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Concert 
de jazz cu Rudolf Tașek (R. S. Ceho
slovacă) — 18 : (la Palatul sportu
rilor și culturii) : Tempo, tempo, cu 
Vasil Naidenov și Nelly Ranghelova 
(R. P. Bulgaria) — 19.30
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine, dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Făt-Frumos din lacrimă 
(în limba germană) — 11 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Visul unei 
nopți de vară — 11
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova*  — 15,30; 19 

rilor contemporane, ctitoriile ce
lei mai strălucite perioade din 
istoria poporului român. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". împreună cu 
muzeul județean am acționat și creat 
în toate școlile cabinete de istorie 
și științe sociale, acordînd o atenție 
deosebită înzestrării lor cu mijloace 
de învățămint adecvate. Numeroase 
activități au avut drept scop cunoaș
terea de către tineri a politicii ex
terne a partidului, politică de pace 
cu toate popoarele lumii, de priete
nie și respect reciproc. Paralel am 
urmărit, prin modalități diverse, 
să-i ajutăm pe tineri să cunoască 
adevărata „față" a lumii capita
liste, să-i determinăm să înțeleagă 
faptul că măreția și demnitatea u- 
mană se pot manifesta și măsura 
prin ceea ce fiecare face pentru țara 
să, pentru poporul său și numai în 
patria în care s-a născut. în acest 
fel considerăm că putem înfăptui 
ceea ce ne cere secretarul general al 
partidului : „Este necesar să com
batem cu mai multă hotărîre orice 
tendințe și manifestări care mai 
există la unii cetățeni, cu o concepție 
înapoiată, de a se gindi să-și pără
sească patria pentru a merge in țări 
străine. Dintotdeauna poporul nos
tru, chiar in condițiile cele mai gre
le, nu și-a părăsit glia, a rămas aici, 
a luptat împotriva cotropitorilor, a 
învins orice greutăți și a asigurat 
formarea națiunii și a statului na
țional unitar român".

Este o mare satisfacție să vezi 
cum înfloresc generațiile tinere, sub 
cerul senin al patriei. Cunosc tineri 
înflăcărați de patima cunoașterii, 
elevi minunați, pregătiți în școlile 
noastre și care, întorși de la dificile 
concursuri internaționale, au îmbo
gățit bilanțul strălucitelor izbînzi ale 
învățămîntului românesc. Și ce fe
riciți sîntem astăzi că ne putem 
creste în liniște copiii, și ce bucuroși 
sîntem să ne mîndrim cu faptele 
lor, cu talentul, indemînarea, în
drăzneala materializate nu o dată în 
soluții originale, in idei novatoare, 
în fante de muncă ce impun respect 
și admirație.

Dar, din păcate, în grădina rodi
toare a orașelor și satelor timișene 
se mai întîlnesc și copii și tineri, e 
adevărat, putini, care, prin compor
tarea lor. viciază climatul și ambi
anta generală. Dacă, privind reala

Unități turistice in județul Brașov

Amatorii de drumeții pe melea
gurile județului Brașov au la dis
poziție unități turistice care le ofe
ră condiții bune de cazare și masă, 
precum și pentru agrement. Ast
fel. hanul Bran, din localitatea cu 
același nume, amplasat pe șoseaua 
națională Brașov-Ploiești, dispune 

emulație ce animă majoritatea co
piilor noștri, vedem, spre marea 
noastră satisfacție, chipuri luminoa
se, zimbitoare, tineri aplecați cu 
grijă asupra cărților — angajați cu 
emoție să descopere tainele științei, 
concentrați asupra mașinilor în ore
le de practică productivă — e tot atît 
de adevărat că mai întîlnim tineri 
cu o ținută necorespunzătoare, hoi
nari pe străzi, certați cu legile țării, 
săvîrșind fapte nedemne Virstei lor. 
De aceea, ca dascăli, trebuie să ne 
concentrăm atenția, să nu precupe
țim nici un efort, să folosim cele 
mai adecvate metode pedagogice, 
antrenînd toți factorii de răspunde
re — organizații de partid, de tine
ret, familiile acestora, colectivele 
din care fac parte — pentru a-i e- 
duca în spiritul principiilor și exi
gențelor vieții contemporane, adop- 
tînd măsurile cuvenite și mai ales 
un control sistematic al comportării 
lor. Acestea presupun un stil de 
muncă adecvat, putere de convinge
re prin exemplul personal, prin tă
ria faptei. Proclamarea de la cate
dră, cu ton superior, practic cu fal
să autoritate, a unor precepte edu
caționale nu este sinonimă cu ade
văratul spirit revoluționar, verificat 
prin rezultate concrete, prin influ
enta hotărîtoare a cadrului didactic, 
apropiat cu sensibilitate, cu înțele
gere și optimism, cu responsabilita
te comunistă de fiecare dintre ele
vii săi.

„Tinerețea nu este o perioadă a 
vieții, spunea George Enescu. Ea 
este o stare a spiritului, un efect al 
voinței, o calitate a imaginației, o 
intensitate emotivă, o victorie a cu
rajului asupra timidității, a gustului 
de avînt asupra dorinței de confort. 
Nu devii bătrîn fiindcă ai trăit un 
anumit număr de ani, devii bă- 
trin fiindcă ai dezertat de la 
idealul tău. Anii ridează pie
lea, dar renunțarea la ideal ridează 
sufletul". Și ce minunat este să 
vezi afirmîndu-se peste tot. în clo
cotul și iureșul muncii, tineretul că
ruia ii sint larg deschise porțile spre 
viitor, chemat să continue idealul 
generațiilor trecute, spre binele și 
înflorirea patriei noastre.
Vasile BOLOG
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean Timiș 

de 54 locuri de cazare șl restaurant 
cu terasă, fiind la dispoziția tu
riștilor in tot timpul anului. De 
asemenea, hanul Brîncovenesc și 
cabana Fîntînița Mîndrei sint 
puncte de plecare pentru organi
zarea unor drumeții în Munții 
Făgăraș.

In fotografie : Hanul Bran.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• Realizarea unei calități supe
rioare la toate produsele presupu
ne căutări, soluții tehnice ingenioa
se, noi tehnologii moderne etc., dar 
și forme organizatorice de natură 
să atragă tot mai mulți oameni ai 
muncii la o activitate creatoare. 
Despre acest ultim aspect ne scrie 
corespondentul nostru voluntar 
Ioan Vergu Dumitrescu din Plo
iești. Din inițiativa inginerului 
Doru Mihăiță — un pasionat al 
creației tehnice, mărturie fiind cele 
45 de brevete de invenții și inovații 
realizate pînă acum — de la Com
binatul petrochimic Teleajen. au 
fost constituite cercuri ale calității 
în toate secțiile. Ele cuprind ingi
neri, maiștri și muncitori cu inaltă 
calificare.

Rezultatele au și început să se 
vadă. Membrii cercului calității din 
instalația polimeri, preocupați de 
diversificarea gamei sortimentale a 
produselor cu caracteristici Îmbu
nătățite, au realizat, in afara pla
nului, noi tipuri de polimeri sti- 
renici. Intre aceștia amintim pe 
cei folosiți la fabricarea unor pie
se ce echipează autoturismele, pre
cum și piese anexe necesare trac
toarelor.
• Activitatea comisiilor de con

trol al oamenilor muncii poate 
avea eficiență cu condiția ca re
zultatele controalelor, propunerile 
făcute să fie recepționate cu toa
tă solicitudinea — opina in scri
soarea sa adresată redacției ing. 
Mihai Boghină. de la Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea. Or. nu în
totdeauna se intervine cu prompti
tudinea necesară. De pildă, la ma
gazinul „Alimentara" nr. 4 din ca
drul complexului comercial Nord 
din localitate, pe care l-am vizitat 
recent împreună eu echipa de con
trol din care fac parte, pe lingă 
alte deficiențe în servirea cumpă
rătorilor, dezordine în spatele vi
trinelor frigorifice etc., la raionul 
de mezeluri cintarele nu erau re
glate corespunzător. Revenind în 
unitate după citeva zile am găsit 
aproape aceleași deficiențe. De ase
menea. la unitatea nr. 22 cu pro
duse de librărie și papetărie am 
constatat lipsă de ordine și curățe
nie în depozit, neexpunerea la vîn- 
zare a unor produse solicitate de 
cumpărători, stare de igienă neco- 
respunzătoare la grupul sanitar 
etc., neajunsuri sesizate și mai 
înainte și scrise in registrul unic 
de control. Iată de ce este necesar 
ca organele comerciale să ia ase
menea măsuri incit conducerile de 
unități să ințeieagă și să privească 
activitatea comisiilor de control al 
oamenilor muncii ca un mijloc efi
cient de îmbunătățire și perfecțior 
nare a servirii cetățenilor, de în
lăturare a neajunsurilor.
• Statornicul nostru corespon

dent voluntar Vasile Tonu din co
muna Coteana, județul Olt. ne in
formează despre fabrica de con
serve a cooperativei agricole de 
producție din localitate, care, din- 
toamna anului trecut, a început să 
producă conserve și sucuri, căutate 
de consumatorii din comună și din 

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
Opiniile și observațiile critice privind organizarea 

transportului în comun exprimate în cuprinsul unei 
scrisori au fost analizate cu răspundere de conducerea 
întreprinderii județene de transport local (I.J.T.L.) — 
Brașov. In răspunsul comunicat redacției se preci
zează că, avînd în vedere unele greutăți în aprovi
zionarea cu piese de schimb și carburanți, care au dus 
la imobilizarea unor mijloace de transport, s-au făcut 
demersurile corespunzătoare pentru a se corela cotele 
repartizate cu necesitățile întreprinderii. în același 
timp. în vederea încadrării in aceste cote, de comun 
acord cu organele locale, s-a renunțat la unele linii 
de autobuze, înființindu-se noi linii de troleibuze, 
precum și o linie de tramvai, care a fost dată in 
funcțiune în 6 luni. în loc de un an. cum era planifi
cat. Sîntem pregătiți ca, după aprobare, să începem 
lucrările de introducere a troleibuzelor pe platforma 
industrială Brașov-Est și s-a întocmit documentația 
pentru extinderea transportului cu, tramvaiele de la

întreprinderea de autocamioane în cartierul munci
toresc Noua. De asemenea, se află în curs de fina
lizare stația de spălare și vopsire a autobuzelor și 
troleibuzelor, se reconstruiește stația de autobuze din 
Poiana Brașov, se va extinde atelierul de intreținere 
a troleibuzelor.

• Sesizarea locatarului Dumitru Arete din Bucu
rești, Aleea Pricopan nr. 12. bloc 20, apartament 39, 
sectorul 5, referitoare la existența unor defecțiuni de 
construcție la locuința sa (infiltrații prin terasă și 
fenomenul de condens), se confirmă — ne-a răspuns 
Direcția generală pentru dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe, social-culturale și administrație Iocativă. 
Remedierile necesare și aducerea apartamentului în 
stare bună de folosință se vor executa pînă la sfirșitul 
lunii iulie a.c. de către sectorul de gospodărire loca- 
tivă nr. 6 al I.C.R.A.L. — „Cotroceni".

Rubrică realizată de Gh. PARVAN

alte localități. El ne precizează că 
pentru construirea fabricii s-au in
vestit 3,3 milioane lei, iar materia 
primă este asigurată de produsele 
rezultate de pe cele 90 ha culti
vate cu legume, 65 ha vii și 37 ha 
pomi fructiferi. în prezent se pro
duc băuturi răcoritoare. în mai 
multe sortimente, puse în vinzare

„ECHIPAJUL 
INVENTATORILOR 

DE PROFESIE” 
La Întreprinderea de utila) 
petrolier „1 Mai" din Ploiești 
există în prezent un adevărat 
„echipaj de inventatori de 
profesie", cum ne place nouă 
să-l numim.

Bucurindu-se permanent de 
întregul sprijin al conducerii 
întreprinderii, întărit an de an 
cu cadre tinere, capabile, dor
nice de mari performanțe, 
„echipajul nostru" a primit în 
rindurile sale în anul încheiat 
nu de mult și pe maistrul 
Constantin Drăgulin. Numele 
său circulă, de-acum pe buzele 
multor specialiști șt construc
tori de mașini și utilaje din 
întreaga țară pentru că inven
ția sa este, intr-adevăr, fan
tastică — să nu ne temem de 
cuvinte ! — in ceea ce pri
vește reducerea consumului de 
bronzuri. Știm cu toții că li
teratura de specialitate con
semnează multe și felurite me
tode de limitare a consumu
rilor de neferoase — metale 
deficitare pe plan mondial — 
dar metoda colegului nostru, 
numită „Placare prin bronza
re", poate reduce consumul 
de bronz, în funcție de confi
gurația pieselor, de citeva 
zeci de ori, iar la unele re
pere chiar de peste 50 de ori. 
Atit de fin este stratul de 
bronz placat și atit de intim 
absorbit de suprafața piesei 
din oțel incit cantitatea de 
bronz pentru fiecare piesă se 
cintărește acum cu gramul. 
Deocamdată, ponderea mare a 
pieselor placate o au bucșele 
pentru lagărele de alunecare 
placate interior, exterior sau 
pe ambele părți. Pentru anul 
1988, comenzile diferiților be
neficiari din tară au depășit 
de acum 110 000 piese, cu di
mensiuni cuprinse intre 50 și 
800 mm. La întrebarea cum de 
a fost posibilă o asemenea per
formanță ? — maistrul Con
stantin Drăgulin ne-a. răspuns : 
„Nimic nu mi se pare mai 
simplu acum, după mai bine 
de 5 ani de muncă indirjită și 
încercări continue !“.

Ina. Alexandru 
DUMITRU 
Întreprinderea „1 Mai*  - 
Ploiești 

pr.in cele trei chioșcuri din comu
nă, fiind posibilități ca in acest an 
valoarea produselor fabricii să o 
depășească pe cea Obținută de în
treaga unitate.
• Se împlinesc aproape trei ani 

de tind asociația civilă a proprie
tarilor blocului PC-12 din șos. Ale
xandriei nr. 96, sectorul 6, se con
fruntă cu un necaz. In tot acest 
timp — ne scrie în numele asocia
ției Ion Gheorghe, administrator — 
în subsolul blocului se infiltrează 
apă curată, provenită din afara 
clădirii, pumîndu-i în pericol soli
ditatea și creind un mediu foarte 
favorabil înmulțirii țînțarilor.

Sintem informați apoi că asocia
ția este în posesia unui dosar în
treg, cuprinzînd corespondenta pur
tată cu G.I.G.C., I.C.R.A.L. „Cotro- 
ceni". Institutul „Proiect" București 
etc. Problema a fost insă tratată cu 
multă ușurință.

Au venit la fața locului repre
zentanți ai I.C.A.B., I.C.R.A.L,, au 
promis că rezolvă problema, dar 
în cele din urmă ne-au îndrumat 
să intrevenim la cooperativa „In
stalatorul" — se afirmă in scri
soare. Aici ni s-a spus că nu fac 
lucrări în exteriorul blocului și să 
ne adresăm... I.C.A.B.-ului. Și 
uite-așa, noi nu mai știm cui să 
ne mai adresăm, cui să mai cerem 
ajutorul !

Față de relatarea faptelor, co
mentariile nu-și mai au loc. Tot 
I.C.A.B și I.C.R.A.L. sau numai 
una dintre ele trebuie să intervină 
și. contra cost, să execute lucrarea. 
Dar cu adevărat, nu prin hîrtii.

• Oțeiarul Dan Oblincescu de la 
Combinatul siderurgic Galați ne 
scrie despre o anomalie cu care 
s-a confruntat de curind.

Intîmplarea a făcut ca să pierd 
autobuzul care pleca la ora 7,00 din 
Pașcani spre comuna Băiceni. unde 
mergeam să-mi vizitez părinții, 
afirmă el. Impiegatul de mișcare 
mi-a spus că biletul pe care-1 
aveam și-a pierdut valabilitatea și, 
dacă doresc să călătoresc cu urmă
toarea cursă, să cumpăr altul. El 
a invocat Instrucțiunea nr. 535 a 
Centralei de transporturi auto in 
care se arată că se poate beneficia 
de același bilet numai în condițiile 
în care călătorul dovedește cu acte 
că a fost în imposibilitatea de a 
veni la timp la autogară. adică în 
caz de forță majoră. Mă întreb, 
însă, de ce la I.T.A. sint alte re
guli de folosire a biletelor decit la 
calea ferată ? In broșura „Mersul 
trenurilor" se precizează că „in 
cazul scăpării trenului sau lipsei 
de loc în trenul respectiv, călătorul 
are dreptul să ceară viza pentru 
aminarea călătoriei pină cel mai 
tîrziu a doua zi la același tren sau 
poate cere restituirea tarifului plă
tit". Și aceasta fără nici un fel de 
condiții. După părerea mea. con
ducerea Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor ar trebui 
să intervină pentru ca și persoa
nele care folosesc autobuzele să se 
bucure de aceleași drepturi (și obli
gații) ca și cei care călătoresc cu 
trenurile. ,

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII. LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
Numeroase cărți de dramaturgie 

puse la dispoziție cititorilor in ulti
ma vreme atrag atenția asupra for
melor și condiției actuale ale unuia 
din genurile artistice vitale ale li
teraturii noastre: cel comic. Iar 
faptul că marea majoritate a piese
lor de această factură incluse in 
volume au văzut lumina rampei 
înainte de a o vedea pe cea a tipa
rului depune mărturie asupra pre
zenței comediei pe scenele noastre ; 
ca elocventă expresie a cerințelor 
publicului și strădaniilor slujitori
lor scenei, dar și a vocației drama
turgilor români. Și aceasta fie că 
este vorba de volumele „Milionarul 
sărac" de Tudor Popescu, de „Auto
rul e în sală" de Ion Băieșu sau de 
„Dragii mei copii", de Mehes Gyorgy, 
la care am putea adăuga — in ca
drul încercării de a reflecta asupra 
propunerilor comediei actuale — și 
alte lucrări apărute în anii din urmă 
purtînd semnătura lui Teodor Mazilu 
și Romulus Guga. a lui Paul Everac, 
D. R. Popescu și Dumitru Solomon 
sau mai noii veniti în dramaturgie 
Paul Ioachim. Viorel Savin ș.a.

Ce univers uman, problematic se 
reflectă in oglinzile comediei actua
le. si cu deosebire ale celei inspira
te din actualitate ?

Este bine cunoscut că de sute de 
ani comedia vizează tare, atitudini, 
mentalități, practici pe care trecerea 
timpului nu a reușit să le anuleze, 
unele dintre acestea disimulîndu-se 
în forme de proteism nu o dată în
șelător. Dar tot atit de evident in 
fiecare epocă, datorită interesului 
pentru dinamica vieții si datorită 
personalității inconfundabile a unor 
creatori de geniu (precum Terențiu, 
Moliere. Goldoni. Gogol, Caragiale 
etc.), „temele eterne" s-au particula
rizat. concretizat în anume aspecte, 
considerate ca mai semnificative, ca 
să nu mai insistăm asupra faptului 
că prioritățile satirei s-au modificat 
în funcție de caracteristicile, de as
pirațiile fiecărei epoci și de evoluția 
modelului uman, de-a lungul istoriei.

Uriașele transformări economice, 
sociale, politice, mutațiile de con
știință pe care le antrenează si so
licită marile idealuri prin care se 
caracterizează timpul revoluționar pe 
care il trăim argumentează' necesita

tea comediei, concepută, cu deosebi
re azi, intr-o etapă de mari și com
plexe transformări umane, sociale, ca 
un mijloc de a întreține conștiința 
adevărului, cultul valorii, ca un in
strument de activă eficiență, per
fecționare morală. Acum, mai mult 
ca oritind. vitalitatea genului depin
de de gradul implicării creatorilor 
in problematica actualității, sporirea 
responsabilității civioe asumate de 
scriitori generând adîncirea și am
plificarea funcțiilor comediei în con
dițiile actualității.

Fără îndoială, universul scrierilor 
pe care le luăm in discuție relevă, 
o dată cu starea de vigilentă a scrii
torului român, o opțiune programa
tică importantă : poziția sa cetățe
nească. atitudinea sa deschisă și ac
tivă în combaterea principalelor ma
nifestări care stau in calea progre
sului. asigurării noii calități a vie
ții ; asumarea funcției de cunoaște
re și chiar de anticipare care a de
finit dintotdeauna arta adevărată. 
Desigur, și aceste volume arată că 
miza comediei românești este. în ge
nere. substanțială. Afirmînd vocația 
politică a teatrului nostru și con
tribuind la instituirea unui climat 
de luciditate si exigență, dramaturgii 
noștri, în ceea ce au propus mai in- 
citant. notabil, nu ezită să disece, 
denunțîndu-le, mecanisme cu carac
ter de frină din sfera vieții econo
mice. sociale. Pe de altă parte, pie
sele la care ne referim subliniază 
faptul că eficienta comediei nu de
pinde numai de miza intenționată, 
ci de cea atinsă, cu alte cuvinte de 
caratele estetice vădite. Aderența la 
comedie presupune observația vie în 
actualitate si recrearea ei cuceritoa
re. forța de percutantă, de caracteri
zare a amănuntului expresiv, meș
teșug în știința construcției, ansam
blului și replicii, mult spirit desigur, 
dar si o viziune mai amplă, construc
tivă in ultimă instanță, asupra re
lațiilor si mecanismelor sociale, asu
pra forțelor în conflict.

Terenul principal al investigării 
rămine universul moral al individu
lui. așa cum se manifestă el în sfera 
familiei (tema dominantă în „Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur") si mai 
ales a relațiilor sociale, in zona im
pactului dintre aspirațiile personale 

Si valorile, idealurile societății. Sint 
surprinse expresii ale superficialității 
și ușurinței sau ale hipertrofierii e- 
goismului. care duc Ia varii abuzuri. 
Sînt divulgate rutina, comoditatea 
de gindire. obtuzitatea, teama de răs
pundere. fuga de acțiune, anchiloza
rea. apoi justificările birocratice, 
formale, demagogice (ținînd de „arta 
îmbrobodirii"). la care recurg expo
nents vechiului (uneori ai unui 
„nou" rapid perimat). Sint denunța
te manifestări de îngăduință și mu-

EFICIENTA MORALA, 
SOCIALĂ A SATIREI

samalizare, forme ale fugii de efort, 
lenea, parazitismul, asociate dorințe
lor de căpătuială fără muncă și chiar 
unor practici grave ale necinstei 
(speculă, hoție), teme recurente în 
scrisul lui Teodor Mazilu. Ion 
Băieșu ori Tudor Popescu, ale lui 
Mehes Gyorgy, Dinu Grigorescu ș.a.

’ Sînt incriminate tare (ce și-au a- 
sociat practici) ce amenință să per
vertească pentru o vreme justa ie
rarhie a valorilor („33 de scrisori 
secrete" — piesă inspirată de me
diul didactic).

Sint arătate cu degetul, ridiculiza
te, incriminate tendințe de arivism 
și parvenire ce îsi asociază ipostaze 
ale lipsei de coloană vertebrală și 
personalitate, vocații de cameleo
nism. Sînt semnalate procese de dez
umanizare exprimînd — intr-un mai 
amplu ambitus existențial — grave 
instrăinări de natură, denaturări ale 
umanului ca urmare a unor valori 
falsificate sau ignorate, negări ale 
firii, derogări de la sentimente fun
damentale (cum se întimplă în cele 
mai bune creații ale lui Teodor 
Mazilu sau în „Un suflet romantic" 

de Tudor Popescu, sau în „Boul și 
vițelul" de Ion Băieșu. unde atrofie
rea sentimentului filial este sugerată 
prin paradoxul unor situații pe cit 
de verosimile, pe atît de grăitoare).

Interesant de remarcat, comedia 
surprinde (în urma unor procese de 
atentă și pătrunzătoare cercetare a 
vieții și de inspirată decantare, esen- 
țializare si stilizare artistică) măști
le cele mai proaspete și inventive 
ale negativității. disimulate abil in 
trăsături la o primă vedere benigne.

ori chiar cuceritoare si nu o dată în 
spatele clamării unor principii juste. 
Urmărind adevărul dincolo de apa
rente. umanul dincolo de artificial, 
eternul dincolo de trecător, co
mediile noastre conțin si perso- 
naje-reîncarnări ale unor „tartuffi" 
și „bolnavi închipuiți", și „mizan
tropi", și „harpagoni", și „scapini" ori 
„don juani". Așadar, cel mai adesea 
și prin intermediul unor situații 
pline de haz, ele sint satire ale unor 
„caractere sau comportamente" sur
prinse cu strălucire si în operele 
clasice. Centrul de greutate al „de
mascării" comice este insă — mai 
mult ca oritind — lupta dintre vechi 
și nou. Explorînd tensiuni de acest 
fel. autorii atrag atenția asupra „vo
cației" spiritelor mărginite, meschi
ne. vetuste etc. de a se coaliza, asu
pra ..tenacității răului" (rezistență 
bazată pe elasticitate, adaptabilitate, 
fariseism — trăsături prin excelentă 
ale personajului comic), chemînd 
implicit la veghe si promptă reacție 
de barare și respingere. Marea ma
joritate a scrierilor la care ne re
ferim demonstrează că în comedia 

actuală se afirmă o credință nestră
mutată in posibilitățile climatului, 
ale mecanismului social de a „nor
maliza" situațiile, atare viziune fiind 
efectiv argumentată prin evoluția 
convingătoare a coliziunilor. (Domi
nantă fiind o asemenea perspectivă 
lucidă, tonică, optimistă — nu putem 
insă să nu remarcăm și unele nuan
țe de scepticism privind sansa so
luționării unor conflicte sau cea a 
autodepăsirii : ca si persistența în 
propunerea, uneori, a unui „happy 

end" facil, care nu convinge pe 
nimeni).

Perspectiva critică, asociată apre
cierii obiective a șanselor progresu
lui moral, social demonstrează în 
genere situarea dramaturgului pe po
zițiile cele mai înalte ale idealului 
comunist. Poziții semnificativ expri
mate. manifestate, activizate în co
mediile noastre de actualitate nu de 
vreun „deux ex machina". ci de oa
meni simpli, reprezentanți ai „opi
niei publice", evocată atît de ex
presiv de Aurel Baranga. Aceștia, 
asemenea dramaturgului însuși, „trag 
spada" pentru a demasca. înfrunta 
Si „dezarma" tot ce amenință sănă
tatea morală a climatului muncii si 
existentei, tot ce conține pericolul 
alienării și poluării. Astfel. în „O 
chestiune extrem de delicată" de 
Mehes Gybrgy, vigilența și spiritul 
justițiar sint întruchipate, ca și în 
„Mielul turbat" sau in „Sfîntu Mi
tică Blajinu", intr-un om simplu și 
modest care are insă noblețea de a-si 
trăi viața pe absolutul cinstei si 
dreptății : sugestie justițiară sugera
tă — prin procedeul lumii pe dos. cu 

specificul său — si în „Milionarul 
sărac".

Problematica înfruntării dintre 
vechi și nou, in stricta actualitate, 
cu un accent special pe noul care 
s-a perimat si trebuie înlocuit de 
un „mai nou" cerut cu necesitate 
de dialectica progresului, se cuvine, 
fără îndoială, pe viitor, incă mult 
adincită. aprofundată, transfigurată 
prin situații artistice si mai conclu
dente pentru realitățile din zilele 
noastre. Demers ce solicită însă un 
efort deosebit de cunoaștere și re
flectare a realităților contemporane 
în lumina marilor confruntări si mu
tații ce caracterizează societatea 
noastră.

Iată, ca să ne referim la unul din 
ultimele importante documente po
litice, expunerea secretarului gene
ral la ședința Comitetului Politic 
Executiv din 29 aprilie a.c. conține 
o multitudine de constatări și apre
cieri care ar fi de natură să stea 
mai insistent în atenția reflecției 
si investigației artistice a autorilor 
dramatici. Căci, fără indoială. arta 
este chemată și ea să contribuie la 
depistarea unor fenomene, la corec
tarea din mers a unor lipsuri si ne
ajunsuri. disfunctionalitâți. la de
pășirea greutăților, la armonizarea 
cit mai rapidă a gîndirii individuale 
cu cea colectivă, la valorificarea de
plină a virtuților sistemului de
mocrației socialiste — puternică 
armă contra birocratismului. Contri
buind la formarea si dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, la 
afirmarea spiritualității in muncă. în 
gindire. in toate domeniile, spriji
nind nu numai luarea de atitudine. 
Ci si intervenția hotărită împotriva 
a tot ce e perimat, nu numai eli
minarea rutinei si conservatorismu
lui. ci si promovarea cu îndrăznea
lă a noului autentic, consacrarea 
valorilor comuniste — printr-o ener
gică voință și activitate revoluționa
ră. prin dezvoltarea permanentă a 
spiritului de răspundere, prin creș
terea continuă a gradului de compe
tentă prin impresionantă voință de 
autodenășire — trăsături pe care să 
le modeleze si stimuleze cu priori
tate — comedia poate atinge ni
velul ei cel mai de sus. Acela în 
care miza ei nu este „eradicarea 

năravurilor", ci înălțarea moravuri
lor. deplina afirmare a codului etic 
61 al echității socialiste, culminind 
cu o evoluție a conștiinței morale a 
societății in ansamblul ei. cu dez
voltarea puternică a spiritului re
voluționar.

Este aceasta o deschidere tema
tică. problematică solidară, firește, 
unei evoluții estetice si diversi
ficări. Nu întimplător în majoritatea 
comediilor din volumele în discuție, 
comicul (în care satira acidă cedea
ză teren ironiei, umorului) face loc 
pe nesimțite dramaticului si liri
cului.

Așa se întimplă (atunci tind as
cuțișul satirei nu se tocește in de
trimentul melodramei) în majorita
tea comediilor lui Tudor Popescu, 
unde registrul demascării virulente 
se îmbină cu perspective ce țin de 
tandrețe (exemple în acest sens : 
„Un suflet romantic". „Dulcea ipo
crizie a bărbatului matur"). Asa se 
intîmplă in „Dragii mei copii" de 
Mehes Gyorgy. căite tinde. în ulti
mă instanță, să contrapună perso
najelor ce ipostaziază varii erori (de 
comportament, de aprecieri, de aspi
rații) un erou model de „pater fa- 
milias" si dăruire pe altarul unei 
profesii (legate nu întimplător, poa
te. de perfecționarea naturii) ; co
micul apărind aici. în ultimă in
stanță ca un element de contrast, 
intr-un tablou avind în centru un 
portret uman exemplar. Iată deci 
incitante tentative ale comediogra- 
filor de a releva și fața, și reversul 
medaliei, de a propune eroi pozi
tivi memorabili ! Si iată, mai ales, 
o devenire stilistică ce exprimă Îm
binarea perspectivei critice cu cea 
meditativ reflexivă si atestind — 
conex lărgirii ambitusului existen
țial — diversificarea strategiilor și 
amplificarea valorilor formative ale 
comediei. Căci acest „gen" stră
vechi evoluează, trebuie să evolue
ze și el, pe măsură modificării șl 
rafinării conținuturilor de viață 
transfigurate, a viziunii morale so
ciale. politice, din ce în ce mai cu
prinzătoare și profunde Pe care nă
zuiește să o exprime.

Natalia STANCU
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COVASNA : 
Colocviu economic

în spiritul orientărilor și sarci
nilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie, in municipiul Sfintu Gheorghe 
a avut loc un simpozion cu tema 
„Concepția P.C.R., a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind parti
ciparea activă și eficientă a Româ
niei la circuitul economic mondial. 
Sporirea competitivității produse
lor românești și adaptarea eficien
tă a ofertei de export pe piețele 
externe". Simpozionul a fost orga
nizat de consiliul județean de con
trol muncitoresc al activității eco
nomice și sociale și de cabinetul 
județean Covasna pentru activita
tea ideologică și politico-educati- 
vă. Expunerile au fost susținute 
de specialiști din diferite centre 
universitare ale țării și din județ. 
Au participat cadre cu munci de 
răspundere din diferite unități 
economice care au importante sar
cini in domeniul producției desti
nate expbrtuiui. simpozionul con- 
stituindu-se, totodată, intr-un util 
schimb de experiență și prilej de 
perfecționare a cunoștințelor poli
tice și economice în acest impor
tant domeniu de activitate. (Con
stantin Timaru).

BRAȘOV : Blocuri 
moderne, frumoase

Pe șantierul ansamblului de lo
cuințe Hărman — Zizin din Bra
șov a început ridicarea unui nou 
tip de blocuri de locuințe din pa
nouri mari prefabricate, cu o arhi
tectonică îmbunătățită. Principalul 
element de noutate al acestor 
blocuri constă in faptul că funda
ția lor nu se mai realizează ca pînă 
acum în beton monolit, ci din ele
mente prefabricate, eliminindu-se 
astfel un mare volum de lucrări 
pe șantiere, ceea ce permite spori
rea considerabilă a productivității 
muncii și obținerea unor însem
nate economii de materiale și ma
noperă. De asemenea, noile blocuri 
vor avea un confort sporit, vor fi 
mai frumoase. (N. Mocanu).

SATU MARE : O frumoasă 
bază de agrement

în apropierea municipiului Satu 
Mare, în pitoreasca pădure Noro-- 
ieni, a fost amenajată, prin grija 
primăriei și cu contribuția unor 
unități industriale și a cetățenilor, 
o frumoasă și atractivă bază de 
agrement. Locul a fost inspirat 
ales, fiind In preajma unui lac care 
el însuși a fost reamenajat. Miile 
de arbori și arbuști, gardurile vii 
plantate aici, aleile pietonale, dru
murile de acces pentru mașini, me
sele cu bănci și alte dotări speci
fice pentru odihna și petrecerea la 
iarbă verde, unitatea de alimenta
ție publică „Terasa Noroieni" și 
alte puncte comerciale, terenul de 
fotbal, gazonul de plajă, zonele de 
cantonament ale unor asociații 
sportive dau o imagine semnifica
tivă despre eforturile lăudabile de
puse pentru crearea acestui loc de 
recreare. La fiecare sfirșit de Săp- 
tămină se organizează aici specta
cole cultural-sportive. (Octav Gru- 
meza).

Să realizezi îhtr-o sin
gură întreprindere, sub 
emblema „Electroputere" 
Craiova, aproape întreaga 
producție a țării de trans
formatoare de putere, de 
locomotive diesel electri
ce și electrice pentru linii 
magistrale, de aparataj e- 
lectric de înaltă tensiune 
și o bună parte din cea de 
motoare electrice ; să pă
trunzi și să te menții pe 
piețele din peste 40 de țări, 
cu o gamă diversă de pro
duse electrotehnice, într-o 
competiție aspră de valori 
mondiale, constituie, să re
cunoaștem, un motiv de 
mindrie si satisfacție. Per
sonalitatea acestei între
prinderi — cea mai repre
zentativă unitate a electro
tehnicii românești, „uzina- 
mamă" a industriei doljene. 
capabilă să realizeze in 
prezent într-o singură lună 
întreaga valoare a produc
ției obținute de industria 
Craiovei anilor ’68 — con
stituie. în mic. un exemplu 
reprezentativ al puterii, 
de ansamblu, a economiei 
românești contemporane. 
Practic nu există ramură 
industrială care să nu aibă 
la temelii produse purtind 
firma întreprinderii craio- 
vene. „Faptul că ne-am 
cucerit dreptul la renume, 
că am ciștigat piețe exter
ne tranșind de partea noas
tră multe licitații la care 
au concurat țări cu o ve
che și recunoscută tra
diție tehnică se date» 
rește. într-o măsură de
cisivă, secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ce ne-a 
făcut cinstea să ne fie de 
10 ori oaspete drag, a tinut 
să precizeze ihg. Constan
tin Udrea, directorul între
prinderii. Fiecare vizită 
de lucru a constituit, prin 
indicațiile și orientările 
formulate, o nouă etapă în 
dezvoltarea și moderniza
rea producției, în creșterea 
competitivității produselor 
noastre pe Piața internă și 
cea externă".

UN MESAJ 
PRIMIT DE LÎNGA 
MAREA CASPICA

Ing. Bebe Caraiman. ală
turi de alți specialiști ro
mâni, asigură, de cîtva 
timp, punerea in funcțiune, 
pe teritoriul Uniunii So
vietice, a unor moderne 
instalații de foraj, a căror 
„inimă", a$a cum vom ve
dea. se fabrică în premieră 
la „Electroputere". Cu pu
țin timp in urmă, pe adre
sa colectivului secției de 
echipamente complexe de 
la „Electroputere", din 
care face și el parte, a so
sit o scrisoare a sa al că
rei conținut a fost prezen
tat, de către ing. Viorel 
Șolea, șeful grupei de pro
iectări echipamente de fo
raj, tuturor colegilor. Adi
că adresanților. Ce se spu
nea în scrisoare 7 „...De 
două zile am terminat 
montarea unei noi stații de 
comandă și reglaj făcută 
de noi. Funcționează foar
te bine. Partenerii sint 
mulțumiți. Poate că ar tre
bui să ne lăudăm mai 
mult cu SCR-urile. pentru 
că arată frumos și merg 
bine in instalații de foraj. 
Ideea . mi-a sugerat-o be
neficiarul nostru. Deși am

lucrat Ia temperaturi de 
minus 25 grade, m-au în
călzit privirile și gesturile 
de stimă manifestate de 
partenerii noștri. Faptul 
că aici, la peste 2 500 km 
de casă, se rostește cu sti
mă numele României îmi 
umple inima de bucurie. 
Produsele noastre ne fac 
faimă... îmi este dor de 
voi. Pe curînd, în țară". 
Prin ing. Paul Stavarache, 
șeful atelierului cercetare- 
proiectare echipamente 
complexe, facem cunoș
tință cu unul din produ
sele de ultimă oră — 
„Electroputere" fiind in 
prezent singura producă
toare a unor astfel de pro
duse sofisticate — care 
„ne fac faimă", cum apre
cia Bebe Caraiman. Imagi- 
nați-vă o casă cu două ca
mere și antreu ticsită de 
aparatură electronică. O 
adevărată uzină electrică.

„CINE SUFERĂ DE INI
MA SA NU ASISTE LA 

PROBE"

Laboratorul de inaltă 
tensiune. LIT. de ne plat
forma „Electroputere" — o 
mindrie a ctitoriilor româ
nești. Unul dintre cele mai 
mari și moderne din Euro
pa, unde se testează, con
form normelor naționale 
și internaționale, echipa
mentele electrice pînă la 
4,2 MW tensiune de im
puls, 1,8 MW tensiune 
alternativă și 1 MW ten
siune continuă. Metaforic 
vorbind, aici se produc ar
tificial trăznetele. Repor
terul a avut privilegiul să 
asiste mai deunăzi la una 
dintre cele mai spectacu
loase izbînzi pe frontul 
creației tehnice românești ; 
trecerea „dintr-un foc" a 
tuturor celor 10 măsură
tori preliminare și a celor

Acolo unde 
și trăznetele 
sint infrinte...

cîțiva pași înapoi. în rest, 
nimeni. „Din pricina emo
țiilor că ar putea «su
comba- transformatorul ați 
avertizat pe cei cu inima 
mai slabă să se retragă?" 
— întrebăm. „Nu, răspun
de sec Gheorghe Macovel, 
pe fruntea căruia apăru
seră broboane de sudoare. 
Emoții mari au fost la pri
mul transformator. Acum 
constructorii sint _ stapini 
pe ei. Știu că au făcut un 
lucru durabil. închipui- 
ți-vă însă că nu oricine 
poate suporta zgomotul 
trăznetului, timp de cite 
40 de secunde. Pentru fie
care din cele trei faze ale 
transformatorului, și eflu
viile de pe borna încerca
tă unde apar 630 kV, adi
că aproape de trei ori mai 
mult decît tensiunea de 
funcționare". „Atențiune ! 
Atențiune !“, se aude încă 
o dată vocea în interfoane. 
Pe butonul ce a introdus... 
peste 4 milioane de volți 
în transformator rămin 
urme de transpirație. Pri
mele 40 de secunde, cit du
rează „trăznetul" aplicat 
pe prima fază, li se par 
celor prezenți fără sfirșit. 
Transformatorul bloc rezis
tă la prima fază. Și la a 
doua. Și la a treia... Un
deva, departe de ecrane, 
Dinu Paul și Gheorghe To
ma, șeful atelierului pro
iectare transformatoare, iși 
string mîinile cu satisfac
ție. Alături, doi tineri se 
îmbrățișează...

VIZITA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE 

MAROCANE
Vineri, președintele Marii Adunări 

Naționale. Nicolae Giosan. s-a intil- 
nit cu delegația parlamentară maro
cană. condusă de Ahmed Osman, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor a Regatului Maroc. Cu acest pri
lej s-a evidențiat rolul pe care îl 
pot avea parlamentele din cele două 
țări in amplificarea și diversificarea 
colaborării bilaterale, exprimindu-se, 
totodată, dorința de a se intensifica 
conlucrarea dintre Marea Adunare 
Națională și Camera Reprezentanți
lor din Maroc, în cadrul Uniunii 
Interparlamentare, al altor organisme 
internaționale, pentru a-și spori con
tribuția la crearea și- instaurarea 
unui climat de pace și bună înțele
gere între toate națiunile lumii.

A fost prezent Abdelwahab Chorfi, 
ambasadorul Marocului la București.

în onoarea oaspeților. Biroul Marii 
Adunări Naționale a oferit un dineu.

CRONICĂ
Pentru coordonarea unitară și per

fecționarea activității în domeniul 
industriei construcțiilor de mașini și 
utilaj greu, prin decret al Consiliu
lui de Stat a fost înființat Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, prin fuziunea Ministerului In
dustriei de Utilaj Greii și a Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, care iși încetează activitatea.

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Radu Păunescu a fost numit în func
ția de ministru al industriei con
strucțiilor de mașini.

*
Prin decret prezidențial tovarășul 

Constantin Radu se eliberează din 
funcția de viceprim-ministru al gu
vernului, urmînd să primească alte 

’însărcinări.

tv

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunde 
urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia Zilei națio
nale a Norvegiei.

OLAV V

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a trimis o te
legramă primului-ministrii al Gu
vernului Republicii Sudan. Sadiq El 
Mahdi, cu prilejul învestirii sale în 
această funcție, prin care îi adresea
ză calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală

și succes In activitate. în telegrama 
se exprimă convingerea că, acționind 
potrivit acordurilor și înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, guvernele 
celor două țări vor contribui la adin- 
cirea si extinderea tot mai puternică 
In viitor a raporturilor de prietenie 
si cooperare statornicite Intre Româ
nia și Sudan.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 30-a ani

versări a creării Asociației de prie
tenie sovieto-română, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie rOmâno-sovietică au organizat, 
vineri după-amiază, in Capitală, o 
întiinire prietenească.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului , Afacerilor 
Externe și ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, membri ai Co
mitetului de conducere al A.P.R.S.,

oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte membri ai Ambasa

dei Uniunii Sovietice la București.
Despre importanța evenimentului 

aniversat au vorbit scriitorul Ion 
Hobana, membru al Biroului Comi
tetului de conducere al A.P.R.S., și 
E.M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

★
Cu aceeași ocazie, ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București, 
E.M. Tiajelnikov. a organizat vineri 
o întiinire prietenească.

întiinire prietenească dintre reprezentant! ai tineretului 
din Rumania și reprezentanți ai tineretului 

din R.P.D. Coreeană
Este o stație de comandă 
reglaj, tip SCR — 07, pen
tru instalațiile de foraj ce 
se exportă, modernizată, 
care înlocuiește 4 stații de 
distribuție — acționare — 
comandă — reglare, tip 
SDACR. Este o grăitoare 
realizare a tehnicii de virf 
înfăptuită de minți lumi
nate și mîini măiestre. A- 
ceastă „casă electronizată"
— inima instalațiilor ro
mânești de foraj cunoscute 
și recunoscute în întreaga 
lume, înmănunchează, în 
aceeași construcție metali
că complet termoizolată — 
ce permite funcționarea ei 
la temperaturi de minus 
40 și plus 40 grade Celsius
— acționările de comandă 
pentru 8 motoare de cu
rent continuu de 850 kW 
fiecare, 72 motoare asin
crone, cu puteri cuprinse 
între 0,37 și 75 kW, stația 
de alimentare de înaltă 
tensiune, echipament com
pensare a factorului de pu
tere, echipamente pentru 
alimentarea serviciilor au
xiliare ale grupurilor de 
pompare ș.a. „Ultimele ti
puri ale stațiilor de co
mandă șl reglaj se consti
tuie, fără îndoială. într-o 
frumoasă pagină de patrio
tism «scrisă» cu faptele 
noastre cu care ieșim în 
lume" — afirma cu min
drie tînărul Marian Capră, 
un destoinic șef de echipă 
al unei formații de montaj. 
„Iar pentru ca această rea
lizare a noastră să ne re
prezinte peste fruntariile 
patriei trebuie să facă față 
la nu mai puțin de 92 pro
be. Cit de complex este 
produsul ieșit din mîinile 
noastre o dovedește și car
tea tehnică de 380 pagini",
— conchide ing. Paul Sta
varache.

6 probe distructive de că
tre cel de-al doil°a trans- 
formator-bloc de 440 MVA, 
destinat centralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă, 
cel mai mare produs elec
trotehnic românesc, „nava- 
amiral" a industriei noas
tre electrotehnice, un uriaș 
pachet de forță construit 
cu minuție de ceasornicar 
electronist. Produsul res
pectiv are o greutate de 
aproape 400 tone, o lungi
me de 16,7 metri și o înăl
țime de 8,8 metri ; el tre
buie să răspundă unor per
formante tehnice superi
oare, unor cerințe funcțio
nale și calitative aflate la 
cota cea mai înaltă. Și a 
răspuns. O dovedește cu 
prisosință comportarea în 
fata probelor de laborator, 
care au fost mult mai dure 
decît cele oferite de na
tură, în timpul exploa
tării...

...De la pupitrul de co
mandă, ing. Gheorghe Ma- 
covei, din grupa de încer
cări a LIT-ului, anunță 
prin interfon : „Atenție ! 
începem proba distructivă 
cu tensiunea de impuls de 
1425 kV. Asistența ’ să res
pecte indicațiile știute. Cei 
ce au probleme cu inima 
sint rugați să părăsească 
cupola". Privim prin gea
mul camerei de comandă 
mulțimea — cercetători, 
proiectant! și constructori, 
muncitori, tehnicieni, mai
ștri și ingineri, îndeosebi 
tineri, aduși aici de Dinu 
Paul, Erou al Muncii So
cialiste, șeful secției trans
formatoare mari, să vadă 
la ce „chinuri" este supus 
fiecare circuit, fiecare sub- 
ansamblu al acestui adevă
rat mastodont. O tînără 
îmbrăcată în salopetă pune 
mîinile la urechi și se dă

FELICITĂRI DIN EGIPT

Ing. Sergiu Stamate, di
rectorul Institutului de 
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru 
motoare, transformatoare 
și aparataj electric de pe 
platforma „Electroputere", 
este un specialist cu o re
cunoscută tradiție pe tărî- 
mul tehnicii. Nu de mult a 
participat la Cairo la o 
ședință cu energeticienii 
egipteni. „Atunci cînd 
ne-au adresat felicitări 
pentru nivelul tehnic al 
transformatoarelor a căror 
licitație o cîștigasem noi, 
al aparatajului electric de 
înaltă tensiune și al mo
toarelor pe care le-am exe
cutat in cadrul unor îelații 
active cu acești parteneri, 
am trăit cu adevărat bucu
ria că mă număr printre 
făuritorii pentru țară, cu 
dor de țară — ne spune el. 
Cum să nu încerci senti
mentul satisfacției depline, 
al încrederii nestrămutate 
în forțele noastre de crea
ție cînd cei prezenți, din 
partea beneficiarului, nu 
puțini la număr, au rostit 
calde aprecieri pentru con
structorii români de echi
pamente electrice?" La a- 
ceste spuse ale interlocuto
rului nostru trebuie adău
gate și felicitările primite 
printr-un telex sosit pe 
adresa întreprinderii „E- 
lectroputere", de la firma 
„EEA" pentru competența 
și operativitatea cu care 
muncitorii și specialiștii 
craioveni au pus în func
țiune, în localitatea Dek- 
heila Port, o modernă sta
ție de transformare de 66/ 
11 kV, primul obiectiv de 
acest gen din Egipt.

Nicolae BÂBALAU
corespondentul „Scinteii"

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămtnă (parțial 

color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19.50 Melodii de neuitat (color)
20.50 Film artistic (color). „Colegi de 

clasă". Producție a studiourilor 
din R. D. Germană. Premieră TV. 
Cu : Alfred Miiller, Otto Mellies, 
Gert Giitschow, Giinter RUger, 
Horst Katterba, Hartmut Schreler. 
Regia : Rainer Btir

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 mai, ora 20 — 24 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
instabilă. Cerul variabil va prezenta 
înnorări mal accentuate, mal ales in 
vestul și sudul țării, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice. în celelalte zone, ploile se vor 
semnala pe arii mai restrînse. Pe 
alocuri, în regiunile sudice, cantitățile 
de apă pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore, iar izolat se va 
semnala și grindină. Vîntul va sufla 
în general moderat. Temperaturile mi
nime vor fi .cuprinse între 8 .șl 18 gra
de, izolat mai coborîte în regiunile 
nord-vestice și nordice, iar cele maxi
me între 18 și 28 de grade, mai ridi
cate în prima zi în sud-est. în Bucu
rești : Vremea va deveni instabilă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
după-amiază. Temporar va ploua. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 13 și 17 grade, 
iar cele maxime între 26 și 30 de grade.

Vineri a început la Ploiești ințil- 
nirea prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului din Republica So
cialistă România și ai tineretului din 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

în cadrul festivității de deschide
re au luat cuvîntul Dan Pavelescu, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, și Riu 
Goan Gin. vicepreședinte al Comi
tetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist. Vorbito
rii au subliniat bunele raporturi e- 
xistente între cele două organizații 
revoluționare de tineret. Au fost pre
zentate principalele preocupări ale 
tinerilor din cele două țări în ve
derea înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economico-socială a Româ

niei si R.P.D. Coreene, în conformi
tate cu obiectivele stabilite de docu
mentele de partid și de stat.

A fost evidențiată hotărîrea celor 
două organizații de tineret de a ac
ționa împreună cu tineretul de pre
tutindeni in direcția opririi cursei 
înarmărilor si trecerii la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, asigurării 
unei păci trainice, făuririi unei 
lumi mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră.

A participat Zo Yăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

în încheierea festivității, formații 
artistice ale tineretului român si ti
neretului coreean au prezentat un 
frumos spectacol cultural-artistic.

Intenfii și decizii bune, 
dar problema nu s-a rezolvat!

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 20 MAI 1988
EXTRAGEREA I : 88 10 5 36 78 83 

44 56 90.
EXTRAGEREA a H-a : 6 26 34 29

87 41 64 82 31.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

718 919 Iei.

DE LA
Cetățenii care iși depun econo

miile bănești la C.E.C beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje, 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiile efectuate la 
C.E.C.

In legătură cu datele informati
ve privind depunerile populației. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni precizează că acestea se dau 
pe bază de cerere scrisă sau adre
să, cu condiția prezentării libretu
lui sau indicării numărului acestuia 
ori a altor elemente strict necesa
re identificării libretului :

— titularilor libretelor de econo
mii ;

— persoanelor indicate prin 
clauza de împuternicire inscrisă in 
libret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nu
mele altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau 
printr-o altă formă de împuterni
cire legală. în limitele stabilite prin 
împuternicire ;

C.E.C.
— părinților și tutorilor, pentru 

depunerile aparținind titularilor 
minori ;

—- persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau tes
tamentari prin atestarea acestei 
calități de către organele notaria
le sau instanțele judecătorești, nu
mai pentru soldul existent Ia data 
decesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 
din Legea finanțelor nr. 9/1972 și 
ale Statutului Casei de Economii 
și Consemnațiuni nici o persoană 
în afară de cele arătate mai sus 
nu au dreptul să ceară și să pri
mească date informative asupra 
depunătorilor și operațiilor efec
tuate de aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că In
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea în cea mai 
deplină siguranță a economiilor 
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobînzi.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

în cadrul „Cupei I.H.F.: Mîine, la Baia Mare,

un meci... cu cupa pe masă

în ziarul „Scînteia" din 20 martie 
1988. sub titlul „Pentru ca sfoara de 
balotat să nu fie «buturuga mică» a 
campaniei agricole de vară", â fost 
publicat un articol în care se trăgea 
un semnal de alarmă în legătură cu 
faptul că, datorită ritmului nesatis
făcător de asigurare a mijloacelor 
de balotare a paielor, există pericolul 
ca și in acest an să se repete situa
ția nedorită de anul trecut, intir- 
ziindu-se eliberarea terenurilor de 
paie și începerea lucrărilor agricole 
pentru realizarea celei de-a doua 
culturi pe o mare suprafață.

Redăm din măsurile stabilite de 
unitățile și forurile interesate :

într-o scrisoare din partea direc
ției industriei chimice si ușoare din 
Comitetul de Stat al Planificării și 
a direcției pentru combustibili si 
produse chimice din Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe se arată că, în urma apariției 
articolului, cele două organe au 
efectuat o serie de analize. împreu
nă cu reprezentanți ai Centralei in
dustriale de fire sintetice Săvinești 
și'Centralei industriale de fibre și 
fire artificiale și celuloză Brăila 
(C.I.F.F.A.C.), vizînd îmbunătățirea 
situației livrărilor de materii prime 
necesare fabricației de sfoară. „în 
cadrul analizei — se arată — s-au 
stabilit următoarele măsuri :

— livrarea către Fabrica de unelte 
și plase de pescuit (F.U.P.P.) Galați 
— producătorul de sfoară — în anul 
1988 a minimum 3 000 tone fire teh
nice viscoză, față de 1 771 tone con
tractate pină la 15 martie a.c.

— creșterea cantității de fire teh
nice viscoză pentru sfoară se poate 
realiza prin modificarea rețetei de 
fabricație a firului tehnic, în sensul 
eliminării celulozei din import, ac
țiune la care vor trebui să colabore
ze toți cei interesați (Ministerul 
Agriculturii. Ministerul Industriei 
Alimentare, C.I.F.F.A.C. Brăila), ur- 
mărindu-se obținerea unui fir care 
să confere sforii o rezistentă minimă 
necesară în procesul de balotat pe 
bază de materii prime indigene :

— livrarea cu prioritate, în scopul

completării resurselor de fire sinte
tice, de subproduse rezultate din fa
bricația firului poliesteric de la com
binatele de fire sintetice din Iași și 
Vaslui ;

— livrarea cu prioritate, în același 
scop, de materiale acceptate de fire 
mătase de la întreprinderile de pro
fil („Viscolii" — București, între
prinderea de fire artificiale Lupeni, 
combinatele de fibre din celuloză și 
hîrtie Suceava și Brăila).

Toate aceste concluzii și măsuri 
au fost sintetizate și comunicate 
factorilor interesați".

tate de asemenea materiale. Deci, 
se prezintă drept o realizare deose
bită livrarea peste contract, deși, 
așa cum se preciza în articolul pu
blicat în „Scînteia". cantitățile ac
ceptate de producător la semnarea 
contractului erau cu mult sub nece
sitățile fabricii din Galați.

Care este punctul de vedere al 
producătorului de sfoară ? Din răs
punsul trimis redacției de Fabrica 
de unelte și plase de pescuit Galați 
aflăm că furnizorul nu a contractat 
întreaga cantitate de fire viscoză 
stabilită de C.S.P. și Ministerul

Pe marginea articolului: Pentru ca sfoara de balotat 
să nu fie „buturuga mică“ a campaniei agricole de vară

în continuare se arată că. verifi- 
cîndu-se livrările efective de mate
rii prime, s-a stabilit că există po
sibilitatea de realizare a cantităților 
programate, pentru ca, în final, să 
se afirme că cele două organe de 
resort „vor urmări și vor interveni, 
ori de cite ori va fi cazul, în vede
rea respectării livrărilor la nivelul 
cotelor, atit la cele două produse de 
bază (firul tehnic viscoză și firul 
tehnic relon), cit și la materialele 
recuperabile și refolosibile, in scopul 
realizării sarcinii de plan la F.U.P.P. 
Galați".

în esență, măsuri bune, care insă 
pot avea eficienta scontată numai 
dacă sint aplicate pină la capăt. 
Pentru că, iată, in răspunsul pe 
care-1 trimite Ministerul Industriei 
Chimice și Petrochimice se fac re
feriri tot la cantitățile repartizate 
inițial de C.S.P., precizindu-se că la 
fire tehnice din relon livrările s-au 
efectuat proporțional cu realizarea 
producției, luîndu-se măsuri pentru 
recuperarea restanțelor in trimestrul 
II 1988. în ceea ce privește firele de 
viscoză, se afirmă că. față de canti
tatea contractată, s-a livrat in plus 
unității din Galați o anumită canti-

Aprovfzionării. „în aceste condiții — 
se arată in scrisoare — folosind ma
teriale refolosibile. prognozăm a 
realiza o producție de sfoară care va 
fi, totuși, cu 1 300 tone mai mică 
decit solicitările Ministerului Agri
culturii. Și aceasta, subliniem, nu
mai în condițiile respectării angaja
mentelor asumate de furnizori".

Confirmind problema ridicată de 
unitatea din Galați, direcția de a- 
provizionare și transporturi din Mi
nisterul Industriei Alimentare, fo
rul tutelar al acesteia, ne informea
ză că s-a solicitat din nou sprijinul 
C.S.P. și Ministerului Aprovizionă
rii. în sensul de a dispune 
C.I.F.F.A.C. Brăila contractarea fire
lor tehnice viscoză pină la nivelul 
comunicat, de 3 000 de tone pentru 
acest an.

Așadar, departe de a fi soluționa
te. problemele sforii de balotat con
tinuă să se perpetueze. Pentru că, 
iată, în final, ce aflăm din scrisoarea 
trimisă redacției de direcția gene
rală pentru aprovizionare tehnico- 
materială din Ministerul Agriculturii: 
„în urma analizei efectuate cu pri
vire la posibilitățile de asigurare a 
firelor tehnice viscoză și a firelor

sintetice (poliamidice și poliesterice) 
pentru sfoara de balotat paie, C.S.P, 
și M.A.G.F. au stabilit măsuri pen
tru furnizorii de materii prime, care 
insă nu s-au concretizat conform 
dispozițiilor date. Astfel, din cele 
3 000 tone fire viscoză pe care 
C.I.C.H. Brăila trebuie să le con
tracteze cu furnizorul de sfoară, 
F.U.P.P. Galați a contractat numai 
2 156 tone. în ceea ce privește firele 
sintetice, unitățile furnizoare nu-și 
respectă sarcinile stabilite prin con
tracte, inregistrindu-se restante in 
livrări și se oferă in plus unele can
tități infime de fire rezultate din 
producție numai sub formă de mate
riale refolosibile.

în aceste condiții — se mențio
nează în scrisoare — furnizorul de 
sfoară. F.U.P.P. Galați, preconizează 
că nu va putea satisface nevoile 
agriculturii la sfoara de balotat decit 
într-o măsură foarte mică, corelat 
cu asigurarea materiilor prime (fire 
viscoză și fire sintetice). în perioada 
1 ianuarie — 30 aprilie a.c.. din can
titatea de 1 500 tone furnizorul a 
livrat numai 916 tone și cu perspec
tiva de a livra în continuare canti
tăți foarte mici".

Mai reține atenția un aspect. Toa
te unitățile vizate și care s-au adre
sat „Scinteii" nu s-au referit decit 
la una din problemele amintite în 
articol, și anume Ia asigurarea sforii 
de legat baloții de paie pentru cam
pania acestui an. Nu am aflat, pen
tru a informa cititorii, nimic în pri
vința asigurării sirmei de balotat, a 
realizării dispozitivelor pentru înno
dat sîrma și. mai ales, despre rezol
varea de fond a problemei, astfel 
ca. in anii viitori să nu ne mai în- 
tilnim cu aceeași și aceeași situație. 
Iată, pînă una alta, că ne aflăm în 
prag de seceriș, iar agricultura nu 
dispune de materialul de legat ba- 
loti de paie.

Supunem din nou atenției această 
problemă, subliniind că de data 
aceasta nu sint necesare alte răs
punsuri, ci fapte concrete.

Corneliu CARLAN 
Lucian CIUBOTARU

SUCCES,
Tofi iubitorii handbalului și ai lui 

Minaur, din Maramureș, din în
treaga tară știu că duminică, 22 
mai, va fi o zi cind, in sala „Dacia" 
din Baia Mare, se va juca un meci 
care, de cel puțin o lună de zile, 
este pregătit, așteptat și comentat 
cu înfrigurare. In această zi se va 
juca practic cu cupa pe masă. O 
cupă mare, aurie, „Cupa Federa
ției Internationale de Handbal" — 
similară cu „Cupa U.E.F.A.", la 
fotbal — pe care sint incrustate, 
alături de numele altor cîștigătoare 
de pină acum, și numele echipelor 
Minaur Baia Mare (cîștigătoare a 
trofeuluiîn 1985). și Granitas Kau
nas (1987). Sint tocmai cele două 
competitoare de miine, care vor în
cerca Să Cucerească frumosul tro
feu pentru a doua oară.

Pină să ajungă aici, finalistele 
actualei ediții au depășit formații 
redutabile pe continent, in partide 
nu o dată dramatice. A fost, desi
gur, mai greu drumul străbătut de 
Minaur decit de Granitas (care in 
primul tur n-a jucat, iar o adver
sară pe măsură a avut numai in 
turul al doilea), dar ce a fost a 
fost...

tn prima manșă a finalei, la 
Kaunas, s-a jucat — după cum se 
știe — deosebit de indirjit și de 
spectaculos. Ținînd probabil seama 
și de un vechi proverb lituanian 
înscris ca titlu la avancronica pu
blicată de ziarul local de sport — 
care spune că „Dacă nu măninci 
acasă pe săturate, in ospeție te 
lingi pe degete" — gazdele au făcut 
tot ce au putut pentru a forța un 
scor favorabil, la o diferență liniș
titoare in vederea manșei a doua

MINAUR!
de la Baia Mare. Dar, in 14 mai, 
la Kaunas, antrenorul emerit Lascăr 
Pană a reușit să prezinte un Minaur 
care, timp de 50 de minute, a jucat 
cum nu mai jucase de ani și ani 
de zile, reușind să conducă pină și 
cu 5 goluri diferență. Pină la urmă 
scorul a fost, se știe, 21—20 pentru 
gazde, iar acum băimărenii trebuie 
să invingă musai cu cel puțin două 
goluri diferență.

Cum am văzut la Kaunas, cum. 
am putut constata in aceste zile la 
Baia Mare, urmărind pregătirile 
conduse de cuplul Lascăr Pană — 
Petre Avramesgu, și cum ii știm pe 
acești bravi băieți din echipa de 
suflet a Maramureșului, nutrim 
convingerea că duminică totul se 
va termina cu bine pentru ai noștri. 
Chiar dacă echipa Granitas e o 
mare forță handbalistică — și la 
propriu și la figurat !

Sala „Dacia" va fi desigur plină 
„ochi", Cererea de bilete a depășit 
de peste 10 ori capacitatea tribu
nelor. Pasiunea băimărenilor pen
tru handbal s-a văzut și din numă
rul celor care au venit, in aceste 
zile, la casa de cultură a sindicate
lor pentru a viziona pe ecran fil
mul cu înregistrarea partidei de la 
Kaunas.

Există deci toate condițiile, și 
toate nădejdile, că va fi un meci 
mare, care se va încheia cu un 
mare succes pentru singura echipă 
romănească ajunsă in finala unei 
competiții europene la jocuri spor
tive. Succes, băieți, mult succes, 
Minaur !

Gheorqhe M1TROI

Mureșul Tg. Mureș, campioană na
țională la handbal feminin. Cam
pionatul diviziei A s-a încheiat cu 
victoria echipei Mureșul Tg. Mureș, 
care cucerește pentru prima oară 
titlul de campioană. Pe locurile ur
mătoare in clasamentul final s-au 
situat formațiile Știința Bacău și

Chimistul Rm. Vîlcea. Rezultate în
registrate în ultima etapă : Confec
ția București — Rulmentul Brașov 
21—21 (10—11) ; Terom Iași — Mu
reșul Tg. Mureș 28—27 (15—15) ; Con
structorul ' Timișoara — Știinta Ba
cău 28—25 (11—13) ; C.S.M. Indepen
dența Sibiu — Hidrotehnica Con

stanța 17—14 (11—5) : Oțelul Galați
— Rapid București 25—19 (12—9) ;
Dorobanțul Ploiești — Chimistul Rm. 
Vîlcea 23—22 (9—11).

CICLISM. „Cursa Păcii" a conti
nuat. după o zi de repaus, cu etapa 
a 10-a Legnica — Dresda. în cursul 
căreia caravana cicliștilor a intrat 
ne teritoriul R. D. Germane. La ca
pătul celor 190 km. acoperiți într-o 
trenă rapidă (medie orară 40 km), 
nrimul a trecut linia de sosire Olaf 
Ludwig (R.D.G.). cronometrat cu 
timnul de 4h 48’07”. Cu grosul pluto
nului. la 36 secunde față de învingă
tor. au sosit și cicliștii românj Va
lentin Constantinescu. Ionel Gancea, 
Costică Paraschiv. Ludovic Covaci și 
Constantin Căruțașu. în clasamente 
nu au survenit modificări impor
tante.

La individual conduce Uwe Ampler 
(R.D.G.). urmat de sovieticul 
Pulnikov. la 23 ”, Valentin Constan
tinescu se află oe locul 21. la 4’43". 
Pe echipe se menține lideră formația 
U.R.S.S. Astăzi are loc etana a 11-a, 
Dresda — Leipzig (176 km).

ȘAH • în runda a 11-a a Turneu
lui internațional de șah al Româ
niei, ce se desfășoară la Eforie Nord, 
Gheorghiu a remizat cu Foișor, re
zultatul de egalitate fiind consemnat 
și in partidele Vasiukov — Ubilava, 
Ghindă — Ștefanov, Haba — Griin- 
berg, Unzicker — Stoica și Ionescu
— Marin. Pe primul loc al clasamen
tului se află Elizbar Ubilava 
(U.R.S.S.), cu 7 puncte, urmat de 
Valentin Stoica, Hans Ulrich Griin- 
berg (R.D. Germană) - 6 puncte, 
Mihai Ghindă și Constantin Ionescu
— 5,5 puncte • La Erevan. în run
da a Il-a a Turneului internațional 
de șah, Anastasian a ciștigat la Pa- 
vlovici, Semkov a pierdut la Psahis, 
iar partidele Negulescu — Smaghln, 
Olafsson — Romanișin și Dohoian — 
A. Petrosian s-au încheiat remiză, 
în clasament, pe primele locuri se 
află Psahis și Dohoian, cu cite 7 
puncte.

FOTBAL • Localitatea finlande
ză Mikkeli a găzduit meciul dintre 
echipele Finlandei și Iugoslaviei, 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) in 
favoarea selecționatei Iugoslaviei, 
care a obținut calificarea la Jocurile 
Olimpice • Pe stadionul San Siro 
din Milano, in meci amical, echipa 
A.C. Milan a învins cu scorul de 
2—1 (0—0) formația Real Madrid.



IDEI Șl EEZE FUNDAMENTALE DIN EXPUNEREA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Dreptul inalienabil al popoarelor 
de a-si hotărî singure soarta, de a-si alege 

calea de dezvoltare

Sub semnul intensificării relațiilor 
de colaborare prietenească romăno-sovietice

Aprecierea Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
despre rezultatele recentelor convorbiri de la București

Document programatic de excep
țională valoare pe plan teoretic și 
practic, Expunerea prezentată de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
ședința Comitetului Politic Executiv, 
care a fost adoptată ca teze ale vi
itoarei plenare a C.C. al P.C.R., cu
prinde o analiză aprofundată a- 
supra unor procese și tendințe 
fundamentale de pe arena mondială, 
afirmînd poziții, concepte și idei pă
trunse de realism, propunind soluții 
novatoare și constructive marilor 
probleme ale contemporaneității.

Una din aceste idei și concepții de 
bază, care se regăsește pe tot cu
prinsul expunerii, este aceea cu pri
vire la necesitatea urgentă a promo
vării. însușirii și generalizării unui 
nou mod de gîndire și acțiune Poli
tică internațională, care să impună 
lichidarea politicii de amestec in tre
burile interne ale altor state, respec
tarea neabătută a dreptului popoare
lor de a-și hotărî dezvoltarea în 
mod independent.

în acest sens, in expunere se 
arată : „Vorbind de noua gindire po
litică — care trebuie să se afirme — 
este necesar să subliniem cu putere 
principiile ce trebuie să stea la baza 
acestei gindiri. schimbările radicale 
care trebuie să aibă loc in raporturi
le internaționale, in politica interna
țională și care să pornească întot
deauna de la înlăturarea cu desăvîr- 
șire a oricărui amestec în treburile 
interne ale altor popoare, de la asi
gurarea progresului economic și so
cial. a independentei și suveranității 
popoarelor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat. în repetate rînduri, de-a 
lungul ultimilor ani, cerințe și de
ziderate care se reunesc ca prin
cipale trăsături ale noului mod de 
gindire — de la acceptarea univer
sală a principiului coexistenței paș
nice la recunoașterea necesității pro
pășirii economice și sociale a tuturor 
popoarelor și de la repudierea poli
ticii de forță și soluționarea prin 
mijloace politice a oricăror chestiuni 
litigioase la înscăunarea unei at
mosfere de încredere și cooperare 
în raporturile interstatale, în care 
popoarele să-și poată făuri viața 
potrivit propriei voințe.

în rîndul acestor cerințe și impe
rative, care se află într-o strinsă 
conexiune, completîndu-se și inter - 
condiționîndu-se reciproc, un loc și 
rol esențiale revin înlăturării depline 
și definitive a oricărui amestec, a 
oricăror imixtiuni și ingerințe în tre
burile altor popoare, pe bună drep
tate in expunerea in fața Comite
tului Politic Executiv subliniindu-se 
că aceasta trebuie să fie una din 
problemele căreia să i se acorde o 
atenție prioritară, deopotrivă in ac
tivitatea ideologică și politică, pre
cum și in activitatea pe plan inter
național a țării noastre.

Necesitatea stringentă cu care se 
Impune excluderea cu desăvîrșire a 
practicilor amestecului și ingerințe
lor decurge din înseși consecințele 
nefaste pe care aceste practici le-au 
avut și le au asupra întregului cli
mat mondial, afectînd ansamblul 
relațiilor internaționale.

Experiența istorică demonstrează 
cu prisosință că ingerințele, sub ori
ce formă sau pretext, lezează grav 
normele si principiile chemate să gu
verneze relațiile dintre state. Prin 
însuși . conținutul lor. aceste norme 
și principii reprezintă un tot orga
nic, nici unul din ele neputind fi ne
socotit, încălcat sau ignorat fără ca 
aceasta să ducă la nesocotirea sau 
încălcarea tuturor celorlalte. Astfel, 
nu se poate vorbi de respectarea su
veranității și independenței naționale 
în condițiile unor imixtiuni din 
afară. Asemenea noțiuni se exclud 
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1NTÎLNIRE PRIETENEASCA. 
La „Casa Prieteniei" din Moscova 
a avut loc o intilnire prietenească 
prilejuită de împlinirea a 30 de ani 
de la înființarea Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.). 
Au participat membri ai conduce
rilor și activiști ai filialelor re
publicane, regionale și orășenești 
ale asociației. A luat cuvintul am
basadorul tării noastre. Ion Bucur.

ȘEDINȚA. La Praga a avut loc 
ședința Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a dez
bătut rezultatele politicii bugetare 
și financiare a Cehoslovaciei in 
anul 1987. S-a relevat că în peri
oada respectivă situația economică 
și socială s-a consolidat. Au exis
tat însă și tendințe nefavorabile, 
unele probleme și lipsuri, legate 
în primul rind de ritmul scăzut al 
intensificării activității economice 
— transmite agenția C.T.K.

ÎNTREVEDERE. La Belgrad a 
avut loc o întrevede intre președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Boșko Krunici, și președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
Zbigniew Messner, aflat intr-o vi
zită oficială în Iugoslavia. Au fost 
abordate aspecte ale relațiilor po- 
lono-iugoslave. ca și ale situației 
internaționale actuale.

MOȚIUNE. P.C. Italian a cerut 
guvernului să nu-și asume nici un 
fel de obligații in privința trans
ferării celor 72 avioane americane 
de tip „F-16" de la baza spaniolă 
Torrejon pe teritoriul Italiei. A- 
ceastă cerere a fost formulată în
tr-o moțiune prezentată în Senat 
de către grupul de senatori comu

reciproc ; viața a dovedit totala in
consistență a oricăror încercări de 
„împăcare" a acestor noțiuni con
trarii și ireconciliabile, de a pretexta 
amestecuri prin „teoretizări" de 
genul unei suveranități cu aplicabi
litate parțială sau limitată. Suvera
nitatea nu poate fi decît deplină, 
neștirbită, și aceasta presupune, în 
mod logic, eliminarea amestecului, 
indiferent ce aspect ar îmbrăca sau 
sub ce manieră s-ar produce. La 
fel. ingerințele, sub orice formă s-ar 
prezenta, reprezintă. întotdeauna, o 
flagrantă încălcare a principiului 
egalității în drepturi. Acolo unde se 
produce amestecul, egalitatea este 
golită de conținut, prin faptul că un 
stat iși arogă „dreptul" de a se a- 
mesteca în treburile altui stat, acesta 
din urmă avînd doar „dreptul" de 
a suporta amestecul. Este, cum s-ar 
spune, „egalitatea în drepturi" dintre 
vasal și suzeran, dintre dominator șl 
subordonat. în modul cel mai fla
grant, amestecul nesocotește dreptul 
inalienabil și imprescriptibil al fie
cărui popor de a fi stăpîn pe propria 
soartă, de a-și organiza viața și a-și 
alege calea dezvoltării așa cum o 
dorește, în conformitate cu voința sa, 
cu condițiile și particularitățile din 
țara proprie. Afirmarea deplină a 
acestui drept înseamnă, în mod im
plicit, respectarea cu rigurozitate a 
principiului neamestecului, neinter
venției.

în general, se poate spune că orice 
fel de încălcare a acestui principiu 
constituie o nerespectare și încălcare 
a tuturor drepturilor fundamentale 
ale statelor și popoarelor, așa cum 
își găsesc ele recunoașterea pe plan 
internațional, inclusiv în -documente 
cu vocație universală, începind cu 
Însăși Carta Națiunilor Unite.

Desfășurările de pe arena mondială 
arată însă că. din păcate, sint nu 
puține cazuri și situații de nesoco
tire sau încălcare a acestui princi
piu — ceea ce contribuie. într-o 
mare măsură, la menținerea unor 
probleme grave și complexe, a unor 
stări de încordare și conflict.

Fără îndoială, forma cea mai 
fățișă, cea mai virulentă a nesocoti
rii acestei cerințe o constituie re
curgerea la calea armelor, intervenția 
militară. Iar dacă astăzi se înregis
trează o reducere a cazurilor de răz
boaie directe între state, in schimb 
au proliferat considerabil așa-zlsele 
conflicte sau războaie locale, care, 
aproape fără excepție, sint legate de 
imixtiuni și amestecuri din afară.

Amestecul in treburile altor po
poare este nociv nu numai cînd 
urmărește scopuri cu caracter reac
ționar, înăbușirea luptei sau aspira
țiilor de libertate și progres. Conse
cințele ingerințelor rămîn negative 
chiar și cind acestea au loc în nu
mele unor scopuri progresiste — for
țarea artificială a voinței poporului, 
a factorilor subiectivi și obiectivi, ne- 
luarea in seamă a condițiilor con
crete. reacția la intervenția militară 
străină ducînd, în ultimă instanță, 
la însăși subminarea cauzei revolu
ționare. Așa cum se arată în expu
nere, solidaritatea nu poate însemna 
intervenție militară, cum. de fapt, nu 
poate fi compatibilă cu nici o formă 
de ingerință. însăși viața confirmă 
permanent justețea tezei marxiste cu 
privire la caracterul inadmisibil și la 
lipsa de perspective a exportului 
atît de revoluție, cit și de contrarevo
luție. care. în fond, nu sînt altceva 
decît tot forme de amestec in trebu
rile altor state.

Reafirmînd poziția principială a 
tării noastre privind necesitatea re
glementării pe cale politică a orică
ror litigii, secretarul general al 
partidului a pus în lumină, ca o con
cluzie comună în vederea soluționă

niști. După cum se știe, la cererea 
guvernului spaniol, cele 72 de a- 
vioane militare americane -vor tre
bui să fie evacuate pină in anul 
1991.

CONVORBIRI. Anatoli Adamișin. 
adjunct al ministrului de externe 
al U.R.S.S., a avut convorbiri la 
Lisabona cu Chester Crocker, asis
tent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Africii. 
Cu acest prilej a fost examinată 
situația din sudul Africii. în lumina 
apropiatei întîlniri la nivel înalt 
sovieto-americane.

ÎN CAPITALA SPANIEI au avut 
loc consultări între organizațiile 
de tineret ale Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol și Partidului 
Comunist din Spania. Delegațiile 
celor două organizații au chemat 
toate grupările de tineret din țară 
să caute căi comune de luptă îm
potriva șomajului juvenil. într-un 
comunicat comun dat publicității Ia 
încheierea convorbirilor se relevă 
necesitatea de a se acționa pentru 
a se face din combaterea șoma
jului juvenil o „sarcină principală 
a societății".

COMENZI MILITARE DE 330 
MILIOANE DOLARI. Ministrul 
apărării al S.U.A.. Frank Carlucci, 
a aprobat realizarea unui sistem 
de rachete intercontinentale MX 
cu baza pe calea ferată. Au fost 
semnate contracte in valoare tota
lă de aproximativ 330 milioane do
lari cu firmele „Westinghouse" și 
„Rockwell International".

REUNIUNE. Primul-ministru al 
Indiei, Rajiv Gandhi, a prezidat, 
la New Delhi, o reuniune la care 

rii viabile a tuturor acestor conflic
te, ca și a altora similare, necesita
tea de a se porni întotdeauna de la 
respectarea neabătută a dreptului 
popoarelor la dezvoltare liberă, in
dependentă, cu excluderea oricărui 
amestec din afară.

Chiar dacă nu duc la situații atît de 
grave ca atunci cînd s.e recurge la in
tervențiile armate, nu mai puțin per
nicioase se dovedesc pentru climatul 
și relațiile interstatale amestecul în 
treburile interne, ingerințele sub 
forma presiunilor și condiționări
lor de ordin economic. Realitățile 
arată că schimburile comerciale și 
cooperarea economică internațională 
au serios de suferit de pe urma per
sistenței a tot felul de practici res
trictive, de piedici și bariere artifi
ciale — inclusiv acțiuni arbitrare în 
folosirea unor instrumente menite 
să asigure reciprocitatea avantajelor, 
cum ar fi clauza națiunii celei mai 
favorizate — multe din acestea 
fiind utilizate spre a impune accep
tarea unor condiții sau cerințe inad
misibile pentru orice stat indepen
dent și suveran. Asemenea practici 
tributare vechiului mod de gîndire 
se cer cu hotărîre respinse, desfă
șurarea unor schimburi economice 
echitabile, ca suport material al des
tinderii și securității, impunînd, în 
mod necesar, eliminarea oricăror in
gerințe care, chiar referindu-se la 
sfera economică, au un incontestabil
— și la fel de inacceptabil — caracter 
politic.

La fel de inadmisibile sint și po
zițiile celor ce se erijează în „sfă
tuitori" ai altora, care în loc să se 
ocupe de problemele proprii, în loc 
să se uite, cum se spune, în „curtea 
proprie", își arogă dreptul de a „in
dica" altora cum să se „gospodăreas
că", să-și rezolve diferitele treburi. 
Astfel de încercări nu pot decît să 
dăuneze încrederii, să submineze în
țelegerea și buna vecinătate ce se 
cuvin a caracteriza relațiile dintre 
state independente și suverane, să 
creeze sau să redeschidă animozități
— și se cer repudiate cu toată fer
mitatea.

într-un cuvînt, se poate afirma că 
nesocotirea, indiferent de forma pe 
care ar imbrăca-o, a principiului 
neamestecului generează repercu
siuni negative multiple, cu riscuri 
din cele mai serioase pentru cauza 
păcii și înțelegerii internaționale. 
Importanța deosebită pe care Româ
nia socialistă, președintele ei o acor
dă respectării neabătute a acestui 
principiu decurge din faptul că a- 
ceasta reprezintă una din condițiile 
de bază menite să garanteze convie
țuirea pașnică între națiuni, să 
creeze cadrul propice soluționării 
politice a unor probleme majore ce 
confruntă omenirea, să permită dez
voltarea liberă și propășirea tuturor 
națiunilor.

în acest spirit, expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu capătă 
semnificația nu numai a unei ana
lize profund științifice, ci și a unei 
pledoarii înflăcărate pentru aplica
rea fermă — de către toți și față 
de toți — a principiului neameste
cului, pentru excluderea cu desă
vârșire a oricăror ingerințe și imix
tiuni, ca unul din marile comanda
mente ale actualității. Hotărîrea 
României de a milita și în viitor cu 
toată energia pentru respectarea 
universală a acestor cerințe primor
diale este însoțită de convingerea 
nestrămutată că aceasta va contri
bui la însănătoșirea întregului cli
mat politic internațional, conturînd 
premisele făuririi unei lumi a 
securității și dreptății, în căre toate 
popoarele să înainteze nestînjenit pe 
calea păcii și progresului.

Romulus CAPLESCU

au participat înalte oficialități in
diene. informează agenția P.T.I. 
întilnirea a fost consacrată exami
nării situației din statul Punjab, 
unde a avut loc. in ultima vreme, 
un val de acțiuni teroriste, comise 
de elemente extremiste.

LA MANILA s-a desfășurat vi
neri o primă rundă de convorbiri 
între președintele Filipinelor. Co
razon Aquino, și primul-ministru 
al Spaniei. Felipe Gonzalez. Au fost 
examinate in principal aspecte le
gate de modalitățile de amplifica
re a legăturilor, economice si în alte 
domenii dintre cele două țări.

PRIMUL-MINISTRU AL CANA
DEI. Brian Mulroney, l-a primit 
pe Tian Jiyun. vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a- 
flat intr-o vizită în capitala cana
diană. în cursul convorbirii care a 
avut loc. a fost evidențiată dorin
ța părților de a extinde raportu
rile de cooperare bilaterală. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
internaționale de interes comun.

ȘOMAJ. în luna aprilie, în Marea 
Britanie existau 2,44 milioane de 
șomeri înregistrați oficial, ceea ce 
semnifică o rată a șomajului de 8,8 
la sută, a informat Ministerul bri
tanic al Muncii. Din statisticile 
ministerului rezultă că în nume
roase zone industriale rata șoma
jului este însă mult mai mare : 
in nordul Angliei — de .13,4 la sută, 
in Scoția — de 12,6 la sută și în 
Irlanda de Nord — de 17,4 la sută.

PRODUCȚIA ȘI VÎNZARILE DE 
PETROL. La jumătatea lunii iunie 
urmează să aibă loc la sediul din 
Viena al Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.) o 
reuniune a Consiliului Ministerial 
și a Consiliului de conducere al 
organizației. Reuniunea ministe
rială ar urma să inceapă oficial la 
14 iunie, fiind precedată de întru
niri ale experților. Cu aceste pri
lejuri urmează să fie discutate

Concepția și inițiativele 
președintelui României privind 

principalele probleme internaționale
— prezentate în cadrul sesiunii Consiliului de Interacțiune

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
cadrul sesiunii Consiliului de Inter
acțiune. ale cărui lucrări s-au desfă
șurat la Moscova, a luat cuvintul to
varășul Manea Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care a 
prezentat concepția si inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. cu privire la principalele pro
bleme ale vieții internaționale actua
le. la căile și modalitățile concrete 
de soluționare a acestora in interesul 
popoarelor, al cauzei păcii si secu
rității. înțelegerii si colaborării între 
națiuni.

Pornind de la aprecierea că situa
ția internațională se menține deose
bit de gravă și complexă, ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor, per
sistentei unor conflicte in diferite 
zone ale lumii și adincirii crizei e- 
conomiei mondiale, vorbitorul a ară
tat că România consideră necesar să 
se acționeze cu mai multă voință po
litică pentru unirea eforturilor tutu
ror popoarelor în direcția dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării nu
cleare. reducerii armamentelor con
venționale și a cheltuielilor militare.

Apreciind că Tratatul sovieto- 
american cu privire la lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune creează 
condiții ca Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii să nego
cieze, in continuare, noi măsuri de 
reducere substanțială a armelor 
nucleare, vorbitorul a subliniat, tot
odată, că celelalte puteri trebuie să 
se alăture acestor tratative, astfel 
îneît, treptat, toate armele nucleare 
să fie eliminate.

Relevînd apoi însemnătatea conve
nirii unor măsuri eficiente privind 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare și a oricăror perfecționări 
ale acestora, interzicerea producerii 
armelor chimice și distrugerea stocu
rilor existente, a renunțării la pla
nurile de militarizare a Cosmosului, 
vorbitorul a arătat că la procesul 
de ansamblu al negocierilor trebuie 
să participe mult mai activ toate 
statele. indiferent de mărime sau 
potențial economic și militar, astfel 
incit măsurile de dezarmare să

În pregătirea sesiunii
consacrate

NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — în cadrul pregătirilor pen
tru cea de-a III-a sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, la New York a 
avut loc o ședință a Comisiei de 
dezarmare, din care fac parte re
prezentanți ai tuturor țărilor mem
bre ale O.N.U. Printre problemele a- 
bordate s-au numărat dezarmarea

Perspectivele realizării unui acord asupra reducerii 
armamentelor strategice

O declarație a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a acordat unui grup de ziariști din 
țări occidentale un interviu televizat 
în care s-a referit la apropiata în-, 
tilnire americano-sovietică la nivel 
înalt de la Moscova, din 29 mai — 
2 iunie.

Ronald Reagan a declarat că un 
acord cu U.R.S.S. asupra reducerii 
armamentelor strategice ar putea fi 
realizat încă de actuala administra
ție și că se lucrează susținut în acest 
sens, dar realizarea tratatului res
pectiv este mult mai complicată decit 
a fost, elaborarea celui privind ra
chetele cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. Vom continua această ac
tivitate la întîlnirea viitoare, dacă 
pină atunci nu va fi Încheiată ela
borarea tratatului referitor la redu
cerea armamentelor strategice ofen
sive — a spus președintele S.U.A. — 
arătind că. in opinia sa. se poate 
ajunge la o înțelegere pină la înche
ierea mandatului actualei administra

problemele privind situația mon
dială a vinzărilor de petrol, a pro
ducției și prețurilor țițeiului in ca
drul O.P.E.C.

RELAȚIILE GRECO-TURCE. La 
începutul săptămînii viitoare ur
mează să efectueze o vizită la A- 
tena ministrul turc al afacerilor 
externe, Mesut Ylmaz, care va con
feri cu omologul său elen. Karolos 
Papoulias, în legătură cu raportu
rile bilaterale și cu privire la as
pecte ale relațiilor internaționale. 
De asemenea, în cursul întrevede
rilor urmează să fie pregătită vi
zita pe care o va efectua la Ate
na, între 13 și 15 iunie a.c., pre
mierul turc, Tiirgiit Ozal.

SCRISOARE. Secretarul general 
al P.C. din Spania. Julio Anguita, 
a adresat președintelui guvernului 
spaniol. Felipe Gonzalez, o scrisoa
re in care cere să se adoptb mă
suri pentru a se împiedica introdu
cerea pe calea tranzitului a arme
lor nucleare sau a componentelor 
acestora in Spania, precum si acce
sul în țară al navelor maritime și 
avioanelor cu arme nucleare la 
bord.

DECLARAȚIE. La Khartum s-au 
Încheiat convorbirile din cadrul 
comitetului tehnic sudanezo-etio- 
pian. însărcinat cu găsirea moda
lităților de îmbunătățire a rela
țiilor dintre cele două state. De
clarația comună adoptată recoman
dă reluarea cooperării bilaterale în 
toate domeniile, precum și înce
tarea oricăror campanii de presă 
reciproc ostile.

AMPLE MANIFESTAȚII ALE 
STUDENȚILOR ȘI POPULAȚIEI 
DIN ORAȘUL SUD-COREEAN 
KWANGJU au avut loc joi seara, 
mareînd comemorarea victimelor 
răscoalei populare împotriva re
gimului dictatorial din Coreea de 
Sud, înăbușită cu cruzime în mai 
1980. Peste 50 000 de persoane s-au 
adunat in piața centrală a orașului, 
trecînd peste puternicele cordoane

reflecte voința politică a întregii 
comunități internaționale. S-a subli
niat, totodată, necesitatea ca resur
sele eliberate prin dezarmare și re
ducerea bugetelor militare să fie 
utilizate în folosul dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tuturor statelor, cu 
precădere a celor în curs de dez
voltare.

Trebuie sprijinită ferm, a spus de 
asemenea vorbitorul, crearea de zone 
demilitarizate, ale păcii, cooperării 
și bunei vecinătăți în Balcani, nor
dul și centrul Europei și în alte părți 
ale lumii.

In continuare s-a relevat că nego
cierile reprezintă singura cale rațio
nală de reglementare a litigiilor și 
conflictelor dintre state, evidențiin- 
du-se că soluționarea oricăror con
flicte trebuie să pornească de la 
necesitatea respectării neabătute a 
drepturilor popoarelor la indepen
dență. la dezvoltare liberă, de la 
excluderea amestecului în treburile 
interne.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, că, în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, asigurarea creș
terii și stabilității economiei mon
diale reclamă în mod obiectiv lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. S-a accentuat necesitatea de 
a se ajunge la o soluționare globală, 
politico-economică. a problemei da
toriilor externe, care să țină seama 
de nivelul de dezvoltare economică 
a țărilor debitoare, de posibilitățile 
lor de plată și de eforturile pe care 
le au de făcut pentru asigurarea 
progresului lor economic.

★
La încheierea sesiunii, Consiliul de 

Interacțiune a adoptat o declarație 
care cheamă guvernele să-și uneas
că eforturile in direcția realizării 
dezarmării nucleare și convenționale, 
soluționării prin tratative a tuturor 
litigiilor și conflictelor existente in 
lume. Totodată, se subliniază nece
sitatea lichidării subdezvoltării și a- 
doptării de măsuri eficiente, care să 
conducă la însănătoșirea vieții eco
nomice mondiale în condiții de sta
bilitate și cooperare reciproc avan
tajoasă.

speciale a 0. N. U.
dezarmării

nucleară, reducerea cheltuielilor mi
litare, rolul O.N.U. în procesul de 
dezarmare, aspecte ale reducerii ar
mamentelor în domeniul convențio
nal, măsuri de control și de spori
re a încrederii.

Președintele Comisiei de dezarma
re și-a exprimat speranța că vor fi 
înregistrate progrese rapide în ela
borarea recomandărilor.

ții. Șeful .executivului american a 
arătat, totodată, că negocierile pri
vind reducerea armelor nucleare 
strategice trebuie să fie însoțite de 
convorbiri cu privire la limitarea 
armamentelor convenționale.

Președintele Ronald Reagan a mai 
opinat : „realitatea este că ne înar
măm din cauza neîncrederii recipro
ce, și nu că neincrederea decurge din 
faptul că ne înarmăm". De aceea — 
a arătat el — la Moscova va trebui 
să încercăm să eliminăm factorii 
care generează această neîncredere.

Șeful executivului american și-a 
reafirmat, lotodată. atașamentul față 
de „Inițiativa de apărare strategică" 
(S.D.I.).

Președintele R.eagan a relevat că, 
în afara relațiilor americano-sovieti- 
ce. in cursul reuniunii americano- 
sovietice la nivel înalt vor fi abor
date și alte aspecte ale actualității 
politice internaționale. îndeosebi cele 
referitoare la stările conflictuale din 
diferite zone ale lumii.

ale poliției. între manifestanți și 
poliție s-au produs ciocniri.

DEMISIE. Ministrul econo
miei al R.F. Germania, Martin 
Bangemann, președinte al Parti
dului Liber-Democrat, a anunțat 
că își dă demisia din ambele func
ții. EI a precizat că decizia sa a 
fost determinată de intenția de a 
prelua o funcție în cadrul Comi
siei C.E.E. de la Bruxelles.

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A CIPRULUI a votat în unanimi
tate o lege prin care limbile grea
că și turcă sînt singurele limbi ofi
ciale ale țării, abolindu-se, astfel, 
un amendament la Constituție din 
1960 prin care se permitea și folo
sirea limbii engleze in documen
tele oficiale. Transcrierea tuturor 
normelor legislative din engleză în 
cele două limbi Oficiale urmează 
să se incheie in august 1989.

INVAZIE DE LĂCUSTE. Partea 
de nord a provinciei mozambicane 
Inhambane a fost invadată de nori 
de lăcuste verzi, care au distrus 
peste 80 la sută din culturile agri
cole — a declarat la Maputo un 
purtător de cuvint al Ministerului 
Agriculturii Mozambicului. Insectele 
vorace s-au deplasat spre teritoriul 
provinciei vecine. Sofala. punînd în 
pericol centura verde din jurul ora
șelor Beira si Dondo.

POPULAȚIA FINLANDEI era. la 
începutul lunii mai. de 4 944 890 de 
locuitori, a anunțat Centrul pentru 
recensămîntul populației de Ia Hel
sinki. Populația masculină este mai 
numeroasă. în același timp, pon
derea cea mai mare o deține grupa 
de vîrstă 35—39 de ani.

ATENTAT. Persoane neidentifi
cate au deschis, vineri, focul cu 
arme automate asupra mașinii in 
care se afla Nandalal Fernando, 
secretarul general al Partidului 
Național Unit din Sri Lanka. Nan
dalal Fernando a decedat îndată 
după transportarea sa de urgență 
la spital.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Biroul
Politic al C.C. al P.C.U.S. a aprobat 
rezultatele vizitei oficiale de priete
nie efectuate in Republica Socialistă 
România de președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. A. A. 
Gromiko — transmite agenția T.A.S.S.

Întilnirile și convorbirile cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, corespund liniei de întărire 
a tradiționalelor relații de prietenie.

COMUNICAT
cu privire la ședința a 127-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 17—19 mai 1988, la Mos

cova a avut loc ședința a 127-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la care au 
participat reprezentanții țărilor in 
Comitetul Executiv, vicepreședinți ai 
Consiliilor de Miniștri.

Delegația română a fost condusă de 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în C.A.E.R., 
tovarășul Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru al guvernului.

Locul central în cadrul lucrărilor 
Comitetului Executiv l-a ocupat 
examinarea proiectelor documentelor 
ce urmează a fi prezentate apro
piatei Sesiuni a C.A.E.R.: raportul 
privind activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc desfășu
rată după ședința precedentă a Se
siunii C.A.E.R.. îndeosebi pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
ședinței a 43-a (extraordinară) a Se
siunii Consiliului privitoare la per
fecționarea colaborării multilaterale; 
proiectele de documente privind per
fecționarea diviziunii internaționale a 
muncii și dezvoltarea în perspectivă 
a specializării și cooperării multila
terale în producție a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniile construc
țiilor de mașini, industriei radioteh- 
nioe și electronice, industriei chimi
ce. precum și proiectele programe
lor de colaborare multilaterală a ță
rilor europen.e membre ale C.A.E.R. 
cu R.S. Vietnam. Republica Cuba și 
R.P. Mongolă.

In legătură cu apropiata examinare 
la Sesiunea C.A.E.R. a stadiului de 
realizare a Programului complex al 
progresului tehnico-științific al țări

Conferința națională a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — partidului si dezvoltarea sistemului
Vineri s-a deschis la Budapesta Con
ferința națională a Partidului Munci
toresc Socialist Ungar — transmite 
agenția M.T.I. La lucrări participă 
860 de delegați, care reprezintă pe 
cei peste 800 000 d.e membri ai parti
dului.

Pe ordinea de zi figurează adop
tarea unei rezoluții privind sarcinile

Congresul Partidului
OTTAWA 20 (Agerpres). — La To

ronto s-a deschis vineri al XXVII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Canada. La lucrări participă a- 
proape 200 de delegați, care urmează 
să facă bilanțul activității partidului 
în ultimii trei ani și să elaboreze

Măsurile protection'! ste afectează 
economia țărilor in curs de dezvoltare

BEIJING 20 (Agerpres). — Dato
ria internațională în continuă creș
tere reprezintă cea mai dificilă pro
blemă care confruntă omenirea pe 
plan economic — s-a relevat în ca
drul unei conferințe consacrate eco
nomiei și finanțelor internaționale, 
organizată la Beijing. Participanții 
au subliniat că problema datoriilor 
afectează in modul cel mai grav in
teresele țărilor in curs de dezvoltare 
și chiar progresul economic al sta
telor avansate. S-a apreciat că o mai 
mare atenție în abordarea problemei

,,Negocierile — singura cale de realizare 
a păcii în Orientul Mijlociu11 

Rezoluție a Camerei Deputaților din Italia
ROMA 20 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută in Camera Deputa- 
ților. ministrul italian al afacerilor 
externe. Giulio Andreotti, a subliniat 
că negocierile sînt singura cale po
sibilă pentru realizarea unei păci in 
Orientul Mijlociu. El s-a pronunțat 
în favoarea convocării unei confe
rințe de pace in Orientul Mijlociu 
cu participarea tuturor părților inte
resate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, transmite agen
ția ANSA.

Camera Deputaților. care a dezbă
tut situația din Orientul Mijlociu, a 
adoptat cu majoritate de voturi o 
rezoluție in această problemă, elabo
rată de partidele coaliției guverna
mentale și amendată cu propuneri 
ale deputaților comuniști. Documen
tul cheamă guvernul să recunoască 
O.E.P. și subliniază necesitatea or
ganizării unei conferințe internațio
nale de pace în vederea soluționării

Sub avalanșa de proteste

Regimul de la Pretoria a acceptat rejudecarea 
celor șase tineri din Sharpeville

PRETORIA 20 (Agerpres). — Ca 
urmare a protestelor opiniei publi
ce naționale și internaționale, auto
ritățile juridice sud-africane au fost 
nevoite să accepte reluarea proce
sului celor șase tineri de culoare din 
Sharpeville, condamnați anterior la 
pedeapsa capitală. Potrivit informa
țiilor de la Pretoria, audierile vor 
începe la 6 iunie.

Cei șase tineri — cinci bărbați și 

cooperare și bună vecinătate dintre 
U.R.S.S. și România. S-a relevat — 
menționează comunicatul ședinței — 
că ridicarea colaborării multilaterale 
româno-sovietice la cote mai înalte 
răspunde intereselor U.R.S.S. și 
României, cauzei întăririi păcii și 
socialismului. S-a acordat o atenție 
deosebită dezvoltării colaborării eco
nomice. în special în direcția adînd- 
rii in continuare a specializării *i  
cooperării in producție — arată co
municatul.

lor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 
2000 și a primei direcții prioritare 
a acestuia — „electronizarea econo
miei naționale" — a avut loc un 
schimb de păreri referitor la princi
palele aspecte ale colaborării în acest 
domeniu si au fost adoptate măsuri 
pentru accelerarea lucrărilor.

Participanții la ședință au anali
zat unele probleme legate de per
fecționarea colaborării în domeniile 
transporturilor, telecomunicațiilor, 
tehnicii medicale, în industria far
maceutică și alimentară. S-a con
venit să se intensifice colaborarea 
pentru dezvoltarea în țările membre 
ale C.A.E.R. a producției de noi ti
puri de echipamente in domeniile 
menționate.

Comitetul Executiv a examinat și 
adoptat, în vederea prezentării la 
Sesiunea Consiliului, propuneri pri
vind îmbunătățirea. în continuare, a 
structurii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
stabilite de ultima Sesiune C.A.E.R., 
au fost convenite măsuri de perfec
ționare a activității organizațiilor 
economice internaționale create de 
țările membre ale C.A.E.R., inclusiv 
în vederea trecerii acestora la auto
finanțare.

Au fost stabilite unele acțiuni 
consacrate aniversării a 40 de ani de 
la crearea, în ianuarie 1949. a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au mai fost examinate 
și alte probleme ale colaborării mul
tilaterale ce se desfășoară în cadrul 
Consiliului.

politic, probleme organizatorice și de 
cadre.

Raportul la primul punct al ordinii 
de zi a fost prezentat de secretarul 
general al P.M.S.U.. Janos Kadar. 
Pe marginea raportului au inceput 
discuții.

Lucrările conferinței continuă.

Comunist din Canada
direcțiile de acțiune pentru perioada 
următoare, precum și oaspeți de 
peste hotare.

Raportul politic la congres a fost 
prezentat de secretarul general al 
partidului, William Kashtan.

datoriei externe și combaterea pro- 
tecționismului comercial sint esen
țiale pentru dezvoltarea economiei 
mondiale. în context, s-a relevat că 
protecționismul comercial promovat 
de S.U.A., Japonia și alte state oc
cidentale afectează economiile țărilor 
în curs de dezvoltare și trebuie li
chidat.

Participanții au subliniat că in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale constituie o necesita
te, transmite agenția China Nouă.

situației din Orientul Mijlociu, care 
trebuie să aprobe în mod oficial 
dreptul palestinienilor la autodeter
minare.

PARIS 20 (Agerpres). — Parlamen
tul v.est-european — organ consulta
tiv al C.E.E. — întrunit în sesiune la 
Strasbourg, a dezbătut situația din 
Orientul Mijlociu, adoptînd. la ini
țiativa unui grup de deputati comu
niști și socialiști, o rezoluție in fa
voarea unei soluții negociate de pace 
în această zonă, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. Rezoluția are în vedere ca ne
gocierile să fie consacrate în special 
garantării securității tuturor țărilor 
din regiune și dreptului la auto
determinare al poporului palestinian, 
inclusiv crearea unui stat liber și 
independent — transmite ANSA.

o femeie din localitatea sud-africană 
Sharpeville — au fost condamnați, pe 
baza unor declarații nefondate, la 
pedeapsa cu moartea prin spinzură- 
toare. în fapt, le-a fost aplicat prin
cipiul așa-numitei „responsabilități 
colective" pentru participarea, în 
1984, la o demonstrație antirasistă, 
in timpul căreia a fost ucis un ofi
țer al regimului de la Pretoria, In
formează agenția T.A.S.S.
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