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în această perioadă, in care între
gul popor dezbate tezele și ideile de 
mare valoare principială și practică 
cuprinse in Expunerea cu privire la 
unele probleme ale conducerii acti
vității economico-sociale. ale muncii 
ideologice și politico-educative, pre
cum și ale situației internațio
nale. prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c.. apariția 
celui 
din 
ale

volum 
alese'1 

ului 
consti-

treaptă superioară a științei. învăță- 
mintului și culturii — ca factori 
fundamentali ai edificării noii so
cietăți —. aplicarea riguroasă a nou
lui mecanism economico-financiar. a 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești. Se confirmă și în această 
etapă — și capătă o deosebită valoare 
teoretică și practică — opțiunea 
partidului nostru, a secretarului său 
general, de alocare a unei părți în
semnate din venitul national pentru

1N PREGĂTIREA PLENAREI C. C. AL P. C. R.

Resursele materiale
și financiare

In toate organizațiile de partid,

in toate colectivele de oameni

utilizate cu eficiență
maximă!

A devenit evident faptul că una 
din pirghiile cele mai importante 
pentru susținerea creșterii economi
ce o reprezintă economisirea si va
lorificarea superioară a resurselor — 
materiale, energetice, umane — fi
nind seama de caracterul lor limi
tat. de posibilitățile restrinse de a 
atrage noi resurse in circuitul pro
ductiv. Obținerea aceluiași efect util 
— satisfacerea unei anumite nevoi 
sociale — pe seama unor consumuri 
diminuate este forma cea mai simplă 
de exprimare a creșterii eficientei 
economice, de manifestare a carac
terului intensiv al dezvoltării. Este 
și rațiunea pențru care in spiritul 
orientărilor și obiectivelor subli
niate in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in întreaga 
economie națională, in toate colec
tivele de oameni ai muncii se des
fășoară un amplu proces, pe mul
tiple planuri, care vizează reduce
rea consumurilor materiale și ener
getice, utilizarea mai bună a utila
jelor, creșterea eficientei economice.

în același context se înscriu și ac
țiunile întreprinse pentru dimensio
narea justă, la minimul necesar, a 
stocurilor de mijloace materiale, 
care pe plan macroeconomic are un. 
efect similar celui al reducerii con
sumurilor. Or. stocurile acumulate 
peste necesar in diferite stadii inter
mediare de producție nu răspund nici 
unei nevoi sociale, reprezintă o imo
bilizare. o risipă de resurse. Iată de 
ce ne linia perfecționării mecanis
mului economico-financiar au fost 
stabilite măsuri hotărîte pentru re
ducerea stocurilor materiale.

Au trecut 
conducerea 
prim-planul 
tiv sarcina
materiale oină la nivelul noilor nor
mative stabilite, pornind de la ne
cesarul real al producției si finind 
seama de cerințele actualei etape de 
dezvoltare a economiei. Indiscutabil, 
în această perioadă s-a înregistrat o 
evoluție favorabilă, stocurile au scă
zut 
tăți.
ce ar 
aceasta dovedește că 
decizie din unităti au înțeles ce în
seamnă suprastocarea. ce consecințe 
dăunătoare antrenează aproviziona
rea făcută fără a tine seama de ce
rințele reale ale economiei, ce în
seamnă producția fără desfacere si 
au acționat pentru a evita perpetua
rea neajunsurilor manifestate.

Cu toate acestea, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
din 6 mai a.c.. se mențin incă

aproape doi ani de cînd 
partidului a așezat în 

atenției fiecărui colec- 
de a reduce stocurile

substanțial in i 
Sint numeroase 

putea fi date

multe uni- 
exemplele 

! și tocmai 
factorii . de

stocuri supranormative care. Ia ni
velul economiei naționale. însu
mează peste 125 miliarde lei. Ce 
efecte economice are această situa
ție ? Din calculele făcute rezultă că 
din fiecare șapte lei venit national 
creat în acest an. un leu este „folo-, 
sit“ pentru a acoperi deficientele de 
tot felul care au determinat acest 
uriaș volum al imobilizărilor. Pe 
drept cuvint. criticind sever aceas
tă situație. secretaruL generai' al 
partidului a subliniat necesitatea de 
a se acționa cu toată hotărîrea pen
tru a se introduce rapid in produc
ție stocările supranormative. iar 
ceea ce nu se va putea folosi într-o 
întreprindere să fie redistribuit în 
cadrul centralei, al ministerului ori 
în alte unităti din economie, astfel 
incit in acest semestru să se stabi
lească în cit timp se vor introduce 
în procesul de producție toate stocu
rile supranormative.

Desigur, problema nu este simplă. 
Pentru rezolvarea ei. factorilor de 
decizie de la diferite niveluri — sec
ție. întreprindere, centrală, minister 
—. organelor de control financiar, 
bancar, ca si altor instituții locale 
si centrale Ie revin răspunderi deo
sebite pe linia eliminării cauzelor 
care generează fenomenul supra- 
stocării in economie. Faptul că. in 
numeroase întreprinderi, lichidarea 
unor stocuri este insotită de forma
rea altora demonstrează că deși e- 
xistă preocupări pentru îmbunătăți
rea situației, cauzele care generează 
suprastocarea nu au fost eliminate, 
lată, numai două dintre acestea, afla
te în strînsă' legătură : neritmicita- 
tea în producție și deficiențele din 
aprovizionare.

Sondajele întreprinse arata că. în 
multe unităti industriale se menține 
un ritm cu totul nesatisfăcător în 
finalizarea producției și îndeplinirea 
sarcinilor de plan, de circa 20—30 
Ia sută in primele două decade si 
de peste 50 la sută in ultima decadă 
a fiecărei luni. Această situație se 
datorește, in bună măsură, deficien
telor in organizarea producției, dez
interesului ne care îl manifestă une
le cadre de conducere din secții si 
de la nivelul întreprinderilor pentru 
e asigura toate condițiile de desfă
șurare ritmică a producției. Este cu 
totul inexplicabilă o asemenea ati
tudine. dacă ținem seama de impli
cațiile profund dăunătoare ne care 
le antrenează munca în asalt in ul
timele zile ale lunii : consumuri ma
teriale sporite, calitate scăzută. in-
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ai munții, in toate domeniile

vieții economice si social-culturale
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Rezultate ale modernizării
întreprinderea de 

construcții navale și 
prelucrări la cald din 
Drobeta-Turnu Seve
rin este o unitate mo
dernă. La fiecare loc 
de muncă se folosesc 
tehnologii de înalt 
randament. Specialiștii 
de aici desfășoară, pe 
baza unui program 
temeinic fundamentat, 
o intensă activitate 
de cercetare. Se con
cep și se materiali
zează in practică so
luții tehnice prin care 
se urmărește, cu deo
sebire, scurtarea ci
clului de fabricație 
al navelor, prin creș
terea mai accentuată 
a productivității mun-

cii. realizarea unor 
nave moderne, com
petitive. Care sint re
alizările de ultimă 
oră in acest domeniu? 
întrebarea am adre
sat-o inginerului Ste- 
lian 
torul 
care

producției

microelectronica. microprocesoarele 
și robdtica.

Așa cum reiese cu pregnantă din 
paginile volumului, corelarea si ar
monizarea întregului ansamblu eco- 
nomico-social au fost și sint asigura
te cu aceeași eficiență ridicată, prin 
planul național unic, care este și va 
rămine. așa cum a demonstrat viața, 
pirghia principală a conducerii uni
tare a întregii noastre economii. Este 
necesar, de aceea, să se continue, pe 

baze tot mai eficiente, per
fecționarea activității de pla
nificare. punerea în valoa
re si mai accentuată a tu
turor pîrghiilor economice, a 
resurselor si valorilor econo
mice. sociale si culturale.

în același cadru se înscrie 
preocuparea permanentă a 
partidului, a secretarului său 
general, pentru dezvoltarea 
puternică a proprietății so
cialiste. de stat si coopera
tiste. ca premisă decisivă a 
perfecționării continue a ba
zei orinduirii noastre socia
liste si înaintare spre comu
nism. Atentia constantă a- 
cordată acestei realități 
complexe a vieții și activi
tății noastre economico-so
ciale rezidă in calitatea nouă 
a oamenilor muncii — pro- 

. prietari. producători si bene
ficiari — fapt ce comportă, 
in mod nemijlocit, perfec
ționarea de fond a atitudi
nii fată de conținutul si ca
litatea proprietății, fată de 
dinamica si eficienta capaci
tăților productive, a tehno
logiilor. fată de gospodări
rea eficientă a surselor e- 
nergetice si de materii pri
me,

într-o viziune sintetiza
toare. elocventă, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subli
niat relația dialectică, de in- 
terconditionare. dintre fon
dul de acumulare, proprieta
tea socialistă și creșterea ca
lității vieții. „Viața, expe
riența celor 40 de ani de con

strucție socialistă — dar mai cu sea
mă a ultimilor 20 de ani — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — de
monstrează cu putere că numai alo- 
cind o parte însemnată pentru fondul 
de dezvoltare intărim continuu pro
prietatea socialistă de stat si coope
ratistă. asigurăm condițiile tehnico- 
materîale necesare pentru dezvoltarea 
necontenită a patriei si ridicarea, pe 
a'ceastă bază, a bunăstării generale a 
poporului. Orice diminuare a fondu
lui de dezvoltare, creșterea nejustifi
cată a consumului ar afecta grav vii
torul patriei noastre. De aceea, parti
dul nostru este ferm hotărit să acțio
neze cu toată consecventa și in viitor, 
pentru dezvoltarea puternică a forțe
lor de producție, a bazei tehnico-ma-

de-al V-lea 
seria ..Opere 
tovarăș 

Nicolae 
tuie un 
ment al 
logice a 
rodnice inriuriri asupra 
tregului proces de dezvolta
re economico-socială si spi
rituală a societății noastre 
socialiste.

■Voiumul al V-lea din 
..Opere alese" ale secretaru
lui general al partidului 
nostru cuprinde lucrări de 
referință din primii doi ani 
ai actualului plan cincinal 
(14 februarie 1986 
cern brie 1987). ani bogați 
evenimente, intre 
bătorirea a 65 de 
făurirea Partidului 
nist Român, referendumul 
national pentru reducerea 
cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor si cheltuieli
lor militare. Congresul al 
Ill-lea al educației politice 
st culturii socialiste. Con
gresul U.G.S.R.. cea de-a 
V-a Conferință Națională a 
partidului, plenare si con
sfătuiri de lucru, in cadrul 
cărora, in cuvintârile si ex
punerile rostite tovarășul 
Nicolae Ceausescu a stabi
lit. cu înaltă clarviziune șl 
rigoare științifică, căi și 
modalități eficiente de reali
zare a obiectivelor economi
ce sociale si cultural-educa
tive stabilite de Congresul al 
XIII-Iea pentru progresul 
multilateral al tării.

Lucrarea relevă cu putere faptul ca 
și în această perioadă o atentie spo
rită a fost acordată dezvoltării for
țelor de producție si perfecționării 
relațiilor sociale și de producție Pe 
o bază nouă, prin promovarea in 
ritm tot mai înalt a cuceririlor revo
luției științifice și tehnice, a tehnicii 
de vîrf în sectoarele esențiale ale 
economiei, prin îmbunătățirea și 
adaptarea optimă a structurilor eco
nomico-sociale la cerințele noi. prin 
îmbunătățirea organizării și coordo
nării intregii activități productive.

Volumul la care ne referim subli
niază o dată mai mult că. in strategia 
edificării multilaterale, armonioase a 
patriei, secretarul general al partidu
lui a pus și pune un accent deosebit 
pe dezvoltarea intensivă a produc
ției. valorificarea cu eficientă maxi
mă a resurselor materiale si umane, 
creșterea substanțială a productivită
ții. ridicarea calității si nivelului 
tehnic al producției, realizarea unei 

. agriculturi intensive, moderne, de 
măre randament, promovarea pe o

Ceaușescu 
remarcabil eveni- 

vieții politico-ideo- 
tării. cu largi si 

in-

14 de- 
i in 

care săr
am de Ia 

Comu-
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economico-socială multi-dezvoltarea
laterală, justețea si importanta deci
sivă a utilizării rationale, eficiente 
a unei părți ridicate din venitul na
țional pentru dezvoltarea si perfec
tionarea forțelor de producție — baza 
reală a progresului social neîntrerupt, 
garanția sigură a viitorului liber, 
independent al patriei. Capătă, de 
asemenea, o mare valoare programa
tică orientările concrete ale secre
tarului general al partidului privind 
introducerea operativă in procesele 
de producție a noilor tehnologii, a 
progresului tehnic, necesitatea trans
formării științei și tehnicii intr-o 
reală forță de producție, atentia per
manentă ce trebuie acordată dezvol
tării bazei. de materii prime, 
nătățirii structurii producției 
lorificării cu maximum de 
nient a resurselor economice.
tarea știihțifică fiind chemată să 
realizeze tehnologii cu consumuri 
materiale si energetice reduse, să 
promoveze susținut electronica și

la debitarea automată 
a reperelor pentru 
corpul navelor după 
peliculă și sudarea 
automată și semiauto
mată sub strat 
flux și in mediu 
bioxid de carbon, 
vantajul este cit 
poate de 
numai prin aceste 
procedee se obține un 
spoi; la producția 
marfă în .valoare de 
peste 10 milioane lei. 
în programul de mo
dernizare mai avem 
prevăzute și alte so
luții tehnice. Unele 
dintre acestea se află

de 
de
A- 
se 

evident :

Stăncioiu, direc- 
intreprinderii, 

ne-a răspuns :
Am început, 

curind. execuția 
landelor de 600 
pentru export prin a- 
plicarea drumului 
tic pe calculator, 
ce ne aduce un 
portant spor de 
ducție și contribuie 
la reducerea cheltuie
lilor materiale, . fyp in. gprs finalizare, 
trecut, de asemenea, (Virgiliu Tătaru).

CONSTANȚA : Importante
sporuri 

la productivitatea muncii
Prin aplicarea măsurilor înscrise 

in programele de modernizare a 
producției, colectivele unităților din 
industria județului Constanta au 
reușit să obțină, in perioada care a 
trecut de la începutul anului, o de
pășire a .indicelui de productivitate 
a. muncii cu 3,7 la sută fată de plan. 
La obținerea acestui succes, o con
tribuție deosebită și-au adus-o co
lectivele de la întreprinderea de 
construcții 
petrochimic 
de lianți și 
dia și altele.
obținut o producție industrială su
plimentară. la nivelul județului. în 
valoare de aproape o jumătate mi
liard lei. (George Mihăescu).

navale.
Midia, 
azbociment

Pe această bază, s-a

Combinatul 
Combinatul 

Medgi-

Orizonturi constructive și ipostaze anacronice in

AFIRMAREA CRITICII
Șl AUTOCRITICII

I* n practica muncii, în viata or
ganizațiilor de partid critica si 
autocritica sint modalități de 

intervenție activă, militantă pentru 
nominalizarea unor neajunsuri sau 
situații necorespunzătoare aspirației 
spre perfecționare dintr-un colectiv 
sau altul ori asumări responsabile, 
lucide ale unor minusuri, în a căror 
existență cel ce se exprimă autocri
tic hpreciază că are datoria și posi
bilitățile de a se implica activ pen
tru a Ie înlătura. Critica și autocri
tica văzute, deci, ca o forță motrice 
de dinamizare 
vieții și activității 
delare superioară 
multiple planuri, 
niul unor ticuri, 
verbale convenționale, nici o urmă 
de artificiozitate în atitudine nu in- 

. tră in perimetrul criticii și autocri
ticii autentice ! Este de subliniat cu- 
vintul autentice pentru că, în exer
cițiul cotidian al mînuirii acestei 
redutabile arme constructive, au mai 
apărut și mai apar și note false, 
mimări inconsistente ale unor atitu
dini de maximă gravitate și răspun
dere, expresii ale impulsivității su
biective și nu ale obiectivitătii con
structive — ca să nu le numim cu 
expresii mai grave.

Excepționala expunere a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aflată acum in 
dezbaterea întregului partid și po
por, cuprinzind teze de inestimabi
lă valoare și remarcabilă anvergură 
politică și filozofică, aduce și in 
ceea ce privește definirea, rolului, 
funcției și modalităților de exerci
tare practică a criticii și autocriticii 
— această veritabilă forță a progre
sului în plan social, organizatoric. în 
plan uman — contribuții și orientări 
de maximă importanță. Pornind de 
la analiza multilaterală a realități
lor, a fenomenelor și proceselor ce 
se dezvoltă continuu în viața socie-

și perfecționare a 
colective, de mo- 
a individului pe 
Nimic de dome- 
al unor ritualuri

tății, este readusă în atenția organe
lor și organizațiilor de partid, a co
muniștilor necesitatea de a reflecta 
cu mai 
acționa 
pentru 
spiritul 
litate de esență a vieții și a muncii, 
să fie combativ, aceasta însemnind 
riguros, constructiv, eficient.

In desfășurarea dezbaterilor ce au 
loc, cerințele formulate in această 
privință își arată cu pregnanță pu
terea de înriurire, forța de a cana
liza gîndirea activă — neînfeudată 
minimei rezistențe și comodității — 
spre făgașele valorificării ei supe
rioare. Oamenii muncii, comuniștii 
supun unor analize realiste, judicioa
se realitățile din activitatea și viața 
colectivelor, măsoară exact realiză
rile și tot exact — fără precipitări 
spre aprecieri defetiste, dar ine
xacte — numesc neîmplinirile. 
cauzele care micșorează rezultatul 
eforturilor de muncă și creație. Ei 
mînuiesc acest instrument de în
dreptare, care este critica, în mod 
firesc, fără ostentația gestului de pa
radă, spun lucrurilor pe nume, fără 
a cădea in simplificări și etichetări 
ce nu duc nicăieri. Aceasta 
nă, în primul rind, o buni 
tere a realităților. Iar buna 
tere este rodul permanentei 
cu oamenii, al pregătirii 
profesionale și morale a celor ce iși 
află autoritatea de a pleda cauza 
perfecționării, a mai binelui In fap
tele lor, în competența lor multila
terală.

în această perioadă, fn dezbateri
le ce au loc, comuniști, oameni al 
munci! din numeroase unități eco
nomice din domeniul științei, cul
turii. învățămîntului etc. își exprimă 
in mod unanim adeziunea lor plena
ră și hotărîrea de a acționa în spiri
tul revoluționar al expunerii secre
tarului general al partidului. Pro-

profund discernămint și a 
cu mai vigurdasă exigeiiță 
ca, în toate împrejurările, 

critic să se constituie in ca-

blemele aduse în atenție sint dife
rite, vizează situații specifice pentru 
o unitate sau alta. Ceea ce au co
mun cuvintele participanților la dez
bateri este un relevabil simț al pro
porțiilor, un echilibru în judecată 
care le face, tocmai prin aceasta, 
mai convingătoare accentele critice. 
Și încă ceva I Nu o dată se remar
că faptul că numirea unor neajun
suri, a unor situații ce impun cu 
evidentă atitudinea critică nu lasă 
nici cea mai vagă impresie că exer
citarea actului critic_ ar fi rezultatul 
unui scop in sine, 
și situații reale si 
nalități necesare.

Se vizează cauze 
se anticipează fi-

<ie 
sa
me

cri- 
ceea
im- 

pro-

îmbu- 
și va- 
randa- 
cerce-

Bratu PĂUN
prorector al Academiei de studii 
soaial-politice de pe linqă C.C. 
al P.C.R.

(Continuare in pag. a V-a)

REA
un amplu și complex proces de înflorire

Actuala etapă de sistematizare a 
teritoriului și localităților se inte
grează armonios in amplul program 
inițiat și condus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
de organizare a activității economi
ce și sociale in țara noastră, de acce
lerare a procesului de trecere a 
României la un stadiu superior de 
dezvoltare, corespunzător obiective
lor stabilite de 
și Conferința Națională ale parti
dului.

După cum
Nicolae 
prezentată la ședința Comitetului 
Politic 
din 29 
tuie o 
liste a . . . „
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Evidențiind din nou obiectivele prin
cipale ale acestui amplu și cuprin
zător proces, secretarul general al 
partidului arată : „Acestea vor asi
gura reducerea și lichidarea chiar a 
unor deosebiri esențiale intre sate și 
orașe, o tot mai mare apropiere a 
condițiilor de viață, de muncă ale 
satului de oraș și crearea condițiilor 
necesare realizării unei societăți 
omogene a oamenilor muncii, care 
au aceleași năzuințe, aceleași inte
rese de a-și făuri o viață liberă, așa 
cum o doresc ei".

Avind in față obiective bine con
turate, limpezi, ce reflectă preocu
parea statornică a partidului pentru 
ridicarea nivelului de viață al oa-

al politicii 
desfășoară,

Congresul al XIII-Iea

subliniază tovarășul
Ceaușescu in expunerea

Executiv al C.C. al P.C.R. 
aprilie, sistematizarea consti- 
necesitate a dezvoltării socia- 
țării, a înfăptuirii Programu-

menilor, înaltul umanism 
sale, consiliile populare 
in prezent, pe baza orientărilor și 
indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o largă și com
plexă activitate de analiză a struc
turii rețelei de localități rurale, in 
vederea elaborării propunerilor pen
tru sistematizarea și îmbunătățirea 
actualei structuri a comunelor și re
țelei de sate, avind în vedere gru
parea și comasarea acestora în uni
tăți teritorial-administrative cu po
tențial economic ridicat și o bază de 
producție bine organizată, înzestrate 
cu dotările social-culturale necesare 
satisfacerii cerințelor populației.

Este cit se poate de evident că In 
anii construcției socialiste și, cu deo
sebire, în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
s-au făcut progrese importante în 
domeniul sistematizării teritoriului și 
localităților țării, în dezvoltarea lor 
economico-socială. Numărul orașelor 
a sporit de la 183 — in 1965. la 237 — 
în prezent, ca urmare a accentuării 
procesului de urbanizare ; s-au con
struit circa 3 milioane de locuințe, 
astfel ineît două treimi din populația 
orașelor locuiește, practic, in casă 
nouă. Cu toții am fost martorii unei 
reconstrucții și modernizări generale 
a așezărilor urbane. în același timp, 
la sate, datorită creșterii puterii lor 
economice, s-au produs schimbări 
esențiale în gradul de dotare, au 
apărut numeroase construcții social- 
culturale.

Totuși, la o analiză mai atentă se 
constată că, în actuala rețea de co
mune, sint unele disproporții. Exis-

1

a tuturor localităților
tă 24 comune cu mai puțin de
locuitori și 106 cu pină la 1 500 
cuitori. Tocmai de aceea, in actuala 
etapă de sistematizare se urmărește 
organizarea unor localități rurale 
echilibrat^ din punct de vedere eco
nomic, capabile să se autofinanțeze, 
să poată administra și gospodări in 
condiții bune întregul teritoriu și 
toate unitățile economice existente. 
Devine posibil, in acest fel,, ca nu
mărul comunelor să se reducă de la 
2 705 la aproximativ 1 700, plus circa 
600 comune de reședință a consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste, viitoare centre agroindus
triale.

Totodată, o atentie sporită se acordă 
organizării consiliilor unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste. în ve
derea creșterii suprafețelor agricole și 
a potențialului economic al fiecăruia, 
în concordantă cu atribuțiile și res
ponsabilitățile stabilite prin lege, 
astfel incit acestea să devină centre 
agroindustriale puternice, să crească 
rolul lor de autoconducere a intregii 
activități economico-sociale in teri
toriu. în toate consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste se 
are in vedere dezvoltarea unor uni
tăti de producție în sfera industriei 
mici și prestărilor de servicii, a ac
tivităților meșteșugărești și artiza
nale, precum și a altor activități 
menite să asigure o mai 
rificare a materialelor și 
resurse locale, precum și 
muncă.

în prezent, factori de __ ____ _
din aproape toate domeniile de acti
vitate analizează și elaborează pro-

lu • •tarii
■>

000
lo-

bună valo- 
a celorlalte 
a forței de

răspundere

Desigur, reacția 
fi diferită, 
modul dp

înseam- 
cunoaș- 
cunoaș- 
legături 
politice,

la critică poate 
Esențial nu este 

*"■*' modul de manifestare imedia
tă, ci argumentele ulterioare ale fap
telor care probează voința și capa
citatea de a analiza atent criticîle 
formulate, de a desluși rațiunea ex
primării lor. mobilurile ce le-au de
terminat. Cînd devine evident că, 
în substanța lor, criticile vizează 
neajunsuri, lipsuri concrete, că nu
mesc exact pe cei ce se fac răspun
zători, ba mai mult, caută explicații 
logice și realiste pentru 
create, propun soluții — 
principială sau practică — 
este, cel mai adesea, una 
tivitate : de receptivitate reală, res
ponsabilă. dictată de voința de a 
înlătura grabnic și cauzele ce au ge
nerat actul critic, și consecințele pă
gubitoare ale neajunsurilor ; de orice 
natură ar fi ele.

Se intimplă întotdeauna așa? A răs
punde doar afirmativ ar fi nerealist. 
Dar în mod cert se poate spune că 
in cele ma! multe cazuri critica este 
Inspirată de cele mai bune intenții,

situațiile 
de natură 
atitudinea 
de recep-

Nicolae DRAGO$
(Continuare in pag. a II-a)

puneri pentru organizarea mai bună 
a unităților economice existente, în
ființarea altora noi, gruparea și con
centrarea fermelor agricole, a coo
perativelor agricole de producție, 
întreprinderilor agricole de stat, sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii, 
precum și a celorlalte unități econo
mice, in scopul creșterii suprafețe
lor cultivabile. folosirii superioare a 
întregului fond funciar, creșterii efi
cienței economice a activității lor și 
înscrierii acestora în cerințele me
canismului economico-financiar.

Așezarea în teritoriu a obiective- , 
lor de producție, în strînsă corelare 
cu lucrările hidroameliorative, cu 
celelalte amenajări și cu rețeaua de 
localități, este menită, totodată, să 
asigure diminuarea cheltuielilor de 
transport și a traseelor din vecină
tatea obiectivelor economice, scurta
rea liniilor de transport energetic și 
de telecomunicații, apropierea loca
lităților de centrele de greutate ale 
producției.

Cu deplin temei aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al P.C.R., că actuala rețea de 
comune și localități rurale, în care 
se găsesc multe localități mici, dis
persate, fără nici o perspectivă de 
dezvoltare, nu răspunde cerințelor 
unei structuri moderne, adaptate 
condițiilor actuale de activitate, nu

Romeo DRAGOMIRESCU 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare

(Continuare in pag. a IV-a)

b..X

Croiova, ca da altfel toata localitățile patriei noastre, o cunoscut In anii construcției socialiste o puternică dezvoltare urbanistică
Foto : Eugen DichiseanU
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Pentru realizarea producțiilor zootehnice prevăzute in acest an

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA FURAJELOR
CÎT MAI REPEDE, FARA PIERDERI!

Una dintre cele mai importante 
sarcini ce revin in aceste zile lu
crătorilor din agricultură, cu de
osebire crescătorilor de animale, o 
constituie stringerea. conservarea și 
depozitarea tuturor nutrețurilor de 
sezon. Este știut faptul că in iar
na trecută, zootehniștii din jude
țul Teleorman s-au confruntat cu 
probleme deosebite în ceea ce pri
vește asigurarea hranei pentru ani
male. fant ce a influențat nega
tiv nivelul producțiilor obținute. în 
aoest an. pe baza unor analize efec
tuate la nivelul organelor de partid 
și agricole județene, ca și în fie
care unitate agricolă, s-a constatat 
că există resurse locale care. în anii 
trecuti. n-au fost pe deplin valo
rificate. De asemenea, precipitațiile 
abundente, favorizind dezvoltarea 
puternică a plantelor furajere, au 
dus la creșterea recoltei de masă- 
verde. Pe aceste considerente au 
fost întreprinse acțiuni și măsuri 
concrete de stringere și depozitare 
de pe acum a unor cantități sporite 
de nutrețuri.

O atenție deosebită se acordă fo
losirii la maximum a tuturor su
prafețelor de pămînt cu iarbă, spre 
a se eoonomisi furajele cultivate. 
Astfel, pentru pășunarea animale
lor au fost repartizate 9 665 hectare 
în pădurile județului, majoritatea 
unităților agricole cooperatiste fo
losind din plin această importantă 
resursă de furajare. Totodată, s-a 
organizat mai bine pășunarea celor 
3 260 hectare de pajiști naturale. Așa 
cum ne spune directorul pentru pro
blemele zootehniei al direcției agri
cole județene Mihai Nicolescu, au 
fost stabilite programe concrete, pe 
consilii agroindustriale și unități a- 
gricole. privind însilozarea. în prima 
etapă, a unor importante cantități 
de masă-verde in amestec cu gro
siere. în vederea respectării tehno
logiei de depozitare și conservare a 
furajelor, s-au organizat schimburi 
de experiență cu caracter județean 
la care au participat toate cadrele 
cu funcții de răspundere în secto
rul creșterii animalelor.

Cu ce rezultate concrete s-a sol
dat. pină in prezent, acțiunea de 
stringere și conservare a furajelor? 
De pe cele 9 400 hectare cultivate 
în toamna trecută cu furaje masă- 
verde s-au 
tone 
mult
stabilit, 
de citeva ori mai 
ce s-a realizat în 
a anului trecut. Aceasta si ca urma
re a faptului că în multe unități 
agricole s-au obținut la hectar pro
ducții medii de 35-40 tone masă-

verde. Practic, peste tot programele 
pentru această primă etapă au fost 
indeplinite și depășite, 
du-se îndeosebi unitățile 
liile agroindustriale 
Smîrdioasa. Dobrotești. 
Virtoape. 
Contești.

O altă 
tantă se 
nai. Este 
lucerna veche, care 
samblul județului 
Potrivit programului 
în unitățile agricole 
urmează să fie depozitate

remarcin- 
din consi- 
Furculești, 
Drăcșenei, 

Videle, Tătărăștii de Jos,

acțiune la fel de impor- 
află practic în stadiu fi- 
vorba de coasa întii' la 

ocupă pe an- 
16 450 hectare, 
stabilit, numai 

cooperatiste 
peste

sint întirziate — ne spune inginerul 
Iulian Diță, directorul unității. Prac
tic. cositul 
suprafață, 
și întoarse 
un fin do
zile vom ................
baza furajeră toată recolta din cîmp, 
folosind atît mijloacele mecanice, 
cit și forțele manuale. în vederea 
asigurării celor mai bune condiții 
de depozitare și conservare a acestui 
valoros nutreț, am construit încă 
două fînare". Am mai reținut aici 
din programul privind asigurarea 
furajelor că pe cele 70 hectare cul-

s-a încheiat pe întreaga 
plantele fiind greblate 
pentru a se obține astfel 
bună calitate. în citeva 
stringe și transporta în

IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN IUDEȚUL TELEORMAN

70 000 
depășindu-se cu 

din programul 
i amintită fiind 
mare decît ceea 
aceeași perioadă

însilozat peste
suculente. < 
prevederile 

cantitatea

24 000 tone fin. Pină in prezent au 
fost realizate 11 500 tone, preconi- 
zindu-se înfăptuirea integrală a o- 
biectivelor propuse. Este necesar să 
fie impulsionate stringerea si trans
portul lucernei recoltate și întinse 
în cîmp — acțiuni stinjenite de pre
cipitațiile căzute în ultima pe
rioadă.

La cooperativa agricolă Brînceni, 
unitate care s-a oonfruntat în iarna 
trecută cu mari probleme in ce pri
vește furajarea animalelor, măsuri
le initiate pentru redresarea activi
tății din zootehnie au început să 
dea roade. „Din necazurile din iarnă 
— ne spunea președintele unității. 
Aurică Găvănescu — am tras unele 
învățăminte practice privind modul 
de organizare și desfășurare a re
coltării și depozitării furajelor ne
cesare celor aproape 1 100 bovine 
și 1 850 ovine. Avem în vedere ca 
strîngerea și conservarea furajelor 
să devină o campanie neîntreruptă, 
și nu o acțiune sezonieră". Pină 
acum au fost insilozate peste 1700 
tone de furaje de bună calitate. în
deosebi răpită și orz masă-verde. 
în amestec cu paie. Prima coasă s-a 
încheiat pe cele 120 hectare culti
vate cu lucerna și există condiții 
să fie depozitate sub formă de fin, 
așa cum s-a prevăzut, circa 700 tone, 
în vederea economisirii furajelor 
cultivate, zilnic bovinele și ovinele 
din ferma zootehnică sint scoase la 
pășunat. folosindu-se. practic, toate 
resursele locale : pajiștile naturale 
din apropierea comunei, livada de 
pomi etc.

Și la asociația economică inter- 
cooperatistă Crîngeni. unitate cu- 
•noscută pentru producțiile bune de 
lapte de vacă, se acționează la 
strîngerea lucernei de pe cele 240 
hectare. „Datorită ploilor, lucrările

tivate in toamnă cu răpită și secară 
masă-verde s-a însămintat in a- 
ceastă primăvară porumb siloz care 
a răsărit uniform și se dezvoltă 
frumos.

Din datele furnizate de direcția 
agricolă județeană rezultă că in 
multe cooperative agricole — Purani, 
Mavrodin. Siliștea Nouă. Smîrdioa
sa, Uda-Clocociov și altele — au 
fost depozitate în bazele furajere 
importante cantități de fin. în unele 
unități agricole însă există decala
je apreciabile între lucrările de re
coltat. strins. transportat și depo
zitat. De ce ? Pentru că s-a întîrziat 
si cositul, dar mai ales transportul 
și depozitarea finului în fermele 
zootehnice. De cele mai multe ori

se invocă neritmici ta tea în aprovi
zionarea cu carburanți pentru mij
loacele de transport, din care cauză 
finul rămîne în cimp. impiedi- 
cind dezvoltarea vegetației pentru 
coasa a doua. Dar oare există uni
tate agricolă sau sat care să nu 
dispună de atelaje ? Un mare număr 
de unităti agricole transportă în
treaga cantitate de furaje numai 
cu atelajele proprii sau ale membri
lor cooperatori. Bunăoară, coopera
tiva agricolă Drăgănești-Vlașca nu 
solicită niciodată tractoare și remorci 
pentru transportul furajelor. întrea
ga cantitate de fin. grosiere și sucu
lente se transportă cu oele peste 
100 de căruțe existente aici.

Dincolo de asemenea aspecte, care 
își pot găsi soluționarea prin ini
țiativă gospodărească, se poate a- 
precia că. intr-adevăr, in județul 
Teleorman există o stare de mobi
lizare pentru a fi asigurate in acest 
an cantităti tot mai mari de fura
je. Desigur, aceste măsuri tre
buie să se desfășoare neîntrerupt 
pină în toamnă târziu. De aceea, 
bilanțul „la zi" constituie practic un 
prim pas în atingerea obiectivelor 
stabilite. Pentru ca măsurile pre
conizate să aibă o eficientă maximă, 
îndeplinirea lor trebuie urmărită în
deaproape în fiecare unitate agrico
lă, stringerea și depozitarea cu grijă 
a tuturor resurselor de nutrețuri 
constituindu-se intr-un factor ho- 
tăritor pentru redresarea zootehniei 
județului.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii”

Resursele materialeUN NOU EDIFICIU PENTRU ODIHNĂ Șl SĂNĂTATE
în centrul orașului Tîrgu Ocna 

s-a dat în folosință o nouă unitate 
hotelieră, care oferă condiții deo
sebite de confort celor care efec
tuează tratamente in sanatoriul 
subteran ..Salina". Este vorba de 
noul hotel de cură „Măgura", si
tuat în apropierea Salinei, unde 
există condiții excelente pentru 
tratarea astmului bronșic fără me
dicamente. Hotelul dispune de ca
mere cu cite două paturi, restau
rant cu saloane elegante pentru 
servirea mesei, braserie, bar de zi, 
loc de parcare. Hotelul are. de ase
menea. o bază proprie de cură bal
neară. dotată cu instalații moderne 
pentru tratamentul afecțiunilor 
aparatului digestiv, respirator, pre
cum și a celor reumatismale. Un 
personal medical bine pregătit pro
fesional s.e află la dispoziția solici-

tanților. Aici se poate efectua, con
form diagnosticului și prescrip
țiilor medicului, și o cură internă 
eficientă cu apă minerală adusă 
de la izvoarele din stațiunea Slâ- 
nicul Moldovei. Pentru oaspeții ho
telului și ai bazei de tratament 
„Măgura" din Tirgu Ocna se orga
nizează excursii in Împrejurimi, au 

cultural-artistice, 
multiple de pe- 
a timpului liber, 
procura bilete 

tratament la ho

loc spectacole 
există posibilități 
trecere plăcută

Solicitanții pot 
pentru cazare și 
telul „Măgura" din Tirgu Ocna de 
la toate agențiile si 
tene de turism, și 
București, precum și 
tele sindicatelor din 
si instituții. De asemenea, 
mâții și rezervări se pot obține și 
direct, la telefonul 933/4 15 50.

oficiile jude- 
ale I.T.H.R. 
de la comite- 
intreprinderi 

infor-

O valoroasă soluție tehnică-generalizată
neîntîrziat la nivelul întregii economii

pen- 
etc. 

lunii

Itinerare ale tinereții
• •

N-a împlinit încă 
treizeci de ani, este
muncitor, lucrează la 
Întreprinderea de tri
cotaje din Panciu, îl 
cheamă Dorin Bucur 
și l-am întilnit 
Piriul Rece.

— Dar aveați 
ja mai aproape.

— Aveam. Eu 
fac vacantele 
B.T.T.

Instalatorul 
Bucur este unul 
cei 5,3 milioane de ti
neri care iși fac anual 
vacanțele prin rețeaua 
Biroului de turism 
pentru tineret, care, 
uite, împlinește două
zeci de ani de mereu 
tinără activitate. Cum 
se argumenta și* în 
„Colocviul literaturii 
și publicisticii pentru 
turism" — organizat 
zilele acestea de B.T.T. 
și. Asociația română a 
ziariștilor și scriitori
lor de turism la Piriul 
Rece — in anul unu al 
ființării sale. B.T.T. iși 
trecea in palmares sub 
un milion de 1 
anual pentru 
ajungă, cum 
la peste cinci 
oane.

Care este magnetul 
ce atrage in cîmpul 
lui de forță atita ti
nerețe ? Ce trebuie în
treprins și, mai ales, 
cum, pentru a mări 
aceste orizonturi de 
turism cu destinație

la

Sove-

însd 
prin

Dori n 
l din

vacanțe 
ca si 
notam, 

i mili-

(Urmare din pag. I)

precisă — tineretul ? 
Sint întrebări care 
s-au rostit persuasiv și 
in colocviu! amintit. 
Sint întrebări pe care 
și le pune necontenit 
instituția in cauză 
aflată la rotunjirea a 
două decenii de efort 
dăruit pentru odihnă 
și drumeție.

Avem o patrie cu 
frumuseți inegalabile 
și organizarea mișcării 
tineretului de la un 
peisaj natural la altul,

te numi sănătate fizi
că si. deopotrivă, spi
rituală.

lată de ce efortul 
de a-i obișnui și pe ti
neri cu ideea că omul 
contemporan nu 
■poate concepe 
fără călătorie

Accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării eco- 
nomico-sociale impune, așa cum subliniază secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Expunerea prezentată la ședința din 29 aprilie a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un etort 
continuu, potențat de infuzia de creativitate tehnică, 
pentru reducerea continuă a consumurilor materiale.și 
energetice, pentru realizarea producției in condiții de 
eficientă superioară. Perfecționarea tehnologiilor de
ține in acest sens un rol esențial, intrucit condițio
nează efectiv gradul in care materiile prime și ener
gia sint valorificate in procesul economic.

Iată de ce. in contextul modernizării generale a fa
bricației. perfecționarea tehnologiilor, adoptarea cu 
operativitate a celor mai eficiente soluții tehnice, teh
nologice și organizatorice trebuie să. se situeze in cen
trul preocupărilor tuturor unităților, avindu-se în ve
dere atît eficienta economică depsebițăce poate fi 
obținută pe această cale, cit si fabtul că, practic. in 
tară există asemenea tehnologii, nrecum și o anumită 
experiență in aplicarea lor. Rezolvarea problemei de
pinde prin urmare în primul rind

Si generalizarea noilor teh-

de interesul mani

festat pentru preluarea 
nologii.

O asemenea soluție de _ _ ____ _ ..
termina diminuarea cu circa 30 la sută a consumului 
de energie electrică, propusă de cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică, constă în introducerea acțio
nărilor cu turatie variabilă cu convertizoare la un mare 
număr de pompe, ventilatoare și compresoare existente 
în economia națională. Această problemă a făcut obiec
tul unor largi și ample discuții cu specialiști din 
cercetare, din proiectare și producție, prezentate pe 
larg in ziarul „Scinteia". din oare a rezultat că pro
cedeul poate si trebuie să fie preluat și generalizat 
grabnic în economie, tocmai datorită marilor avan
taje pe care le oferă.

Iată de ce. ne-am adresat Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie, pentru a vedea ce măsuri se 
au in vedere ca acest procedeu tehnic să fie grabnic 
aplicat și generalizat in toate ramurile industriei și in 
agricultură. în acest sens, am solicitat informații 
tovarășului dr. ing.

mare eficientă, ce poate de-

Jean Coiistantinescu.

ÎNSEMNĂRI
ție la un obiectiv isto
ric la altul, de la o zi
dire a anilor noștri la 
altă luminoasă zidire 
reprezintă o lecție des
chisă de patriotism, 
mai presus de orice. 
Turismul in țara noas
tră, si cu deosebire cel 
pentru tineret, este în
țeles in același timp si 
ca un mijloc de cu
noaștere a spațiului in 
care trăim si muncim, 
in care avem trainice 
rădăcini ale viețuirii 
noastre. El nu-i doar o 
industrie de deplasare 
a unor persoane, nu 
doar o industrie a di

et e 
adauge

afective 
care in

vertismentului, 
destinat să 
memoriei 
ceva. Ceva 
citeva cuvinte se poa-

mai 
viața 

,__ _ este
mai mult decît bene
fic. Este o investiție 
in timp in șirul acțiu
nilor care fortifică 
conștiința patriotică. 
Este o investiție cu 
atit mai importantă 
dacă o raportăm la di
mensiunea socială a 
acestui, fenomen care 
cucerește noi teritorii. 
(Viitorologii progno- 
zează pentru granițele 
anului 2000 circa trei 
miliarde de turiști din 
cele șase miliarde de 
oameni cite va numă
ra Terra. Deci, la doi 
oameni ai Pămintului, 
unul va călători. De pe 
acum și noi ne aflăm 
în acest cîmp 
vitație).

„Banca" de 
dori unice ale 
ne așteaptă pe 
Să descifrăm fascina
ția acestor valori, să le 
cunoaștem adincul lor 
înțeles, să punem din 
plin la treabă și acest 
tezaur în lucrarea 
mare răspundere 
modelării omului 
azi și de miine.

de gra-

splen- 
patriei 

toti.

de 
a 

de

Ilie TANASACHE

— în urma unei serioase si minu
țioase analize privind potențialul teh
nic. tehnologic și de producție exis
tent in economia noastră, ne spune 
interlocutorul, cit și a experienței 
bune acumulate pină in prezent, atit 
în tară cit și in lume, am ajuns Ia 
concluzia că generalizarea, la nive
lul întregii economii, a acționărilor 
cu turatie variabilă ar putea conduce 
la însemnate efecte economice. Putem 
spune că in momentul de față, 
în domeniul vehiculării fluidelor teh
nologice — sector in care se înre
gistrează. conform estimărilor, circa 
40 la sută din energia electrică con
sumată in țară — acest procedeu re
prezintă soluția cea mai eficientă si, 
totodată, cea mai la 
reduce consumul, cu 
me. Lucru p.e deplin 
avem create în țară 
tehnice, tehnologice 
necesare implementării 
largă a acționărilor cu turatie varia
bilă. Există unități de cercetare, cum 
ar fi institutele de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru 
automatizări (I.P.A.) și cel pentru 
industria electrotehnică (I.C.P.E.), 
precum și cel pentru mașini, trans
formatoare și acționări electrice de la 
Craiova, care au deja o bună expe
riență in proiectarea acestui gen de 
acționări, iar întreprinderea „Elec
trotehnica" din București produce de 
aproape două decenii convertizoare 
statice de frecventă, ponderea aces
tor produse în activitatea Întreprin
derii fiind. în prezent, de peste 90 la 
sută. Ceea ce lipsea pentru promo
varea pe scară largă a procedeului 
era. intr-adevăr, cadrul organizatoric, 
impulsul necesar trecerii la acțiune 
concretă. Or. in momentul de față, 
prin discuțiile și consultările avute cu

factori de răspundere din ministerele 
economice, cu specialiști din cerce
tare. proiectare Si producție, lucruri
le s-au lămurit.

— Concret, ce măsuri tehnice și or
ganizatorice se au în vedere ?

acestea, unele 
imediat după 

după articolele

ministere, 
discuțiile 

apărute în 
inventarul 
unele uni-

Cu toate 
actionînd 
avute, si 
„Scinteia". au și întocmit 
Cerut. Mai mult chiar. în 
tăți s-a trecut direct la acțiune. După

30%
PRIN ACTIONAREA CU TURAȚIE VARIABILA A MOTOARELOR

îndemînă de a 
aproape o trei- 
posibil. intrucit 
toate condițiile 
și de producție 

pe scară

— Mai întii. așa cum .era si firesc, 
trebuia ca toate ministerele econo
mice Si Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare să efectueze o 
inventariere exactă a tuturor instala
țiilor tehnologice de pompare si com
primare a fluidelor tehnologice cu 
puteri unitare de cel puțin 10 kV. 
Acțiunea se află in prezent în curs 
de derulare. Este elementul informa
tional cel mai important, pentru că 
de el va depinde evaluarea corectă 
a potențialului tehnic, economic si 
uman necesar in continuare pentru 
generalizarea acționărilor cu turație 
variabilă.

— Care sînt. pină la ora actuală, 
rezultatele acestei inventarieri ?

— Este o acțiune extrem de com
plexă și laborioasă, intrucît fișele de 
inventariere conțin, pentru fiecare 
agregat analizat, precizarea a circa 
30 de parametri tehnici de funcțio
nare. Or. după o primă evaluare. în 
economie sint peste o sută de mii de 
instalații tehnologice de pompare și 
comprimare a fluidelor la care se pot 
aplica acționările cu turatie variabilă.

cum sintem informați de către I.P.A. 
— care este însărcinată să răspundă 
de înregistrarea și- analizarea fișelor 
transmise — unele unităti economice 
au și solicitat proiecte pentru apli
carea acționărilor cu turatie varia
bilă. Ministerul Energiei Electrice, 
de pildă, a introdus chiar în acest an 
în planul de stat o lucrare de acest 
gen la unul din grupurile sale ener
getice d.e 50 MW.

— Inventarierea instalațiilor de 
pompare și comprimare a fluidelor 
este o etapă. Ce urmează după ea ?

— Ministerele economice, cu spri
jinul I.P.A. și al unităților de cerce
tare pentru pompe, ventilatoare și 
compresoare urmează să întocmească 
pe baza fișelor de inventariere și a 
analizelor tehnico-economice. grafice 
de introducere a acționărilor cu tu
ratie variabilă. Cit privește noile in
vestiții. se prevede ca proiectanții 
să revadă, să reanalizeze și să mo
difice în mod corespunzător proiec
tele. introducând, peste tot unde este 
posibil, acționări cu turatie variabilă.

— Aceasta ar fi partea organizato-

rică a problemei. Ce se prevede pen
tru asigurarea bazei tehnice și mate
riale a acțiunii ?

— Sarcini importante revin în a- 
cest sens unităților de producere a 
echipamentelor de acționări cu tura
tie . variabilă — „Electrotehnica" 
București și „Electroputere" Craiova 
— care trebuie să-și dezvolte baza 
tehnico-materială pentru fabricarea 
convertizoarelor de frecventă. Tot
odată. institutele de cercetare de pro
fil au sarcina să dezvolte noi ge
nerații. perfecționate, de converti
zoare. cit și mașini electrice, pompe 
și ventilatoare adaptate la acționările 
de acest fel. Se are in vedere, de 
asemenea, elaborarea unui normativ 
specific pentru efectuarea, de către 
institutele 8e proiectări de obiec
tive de investiții, a analizelor teh
nico-economice comparative necesare 
fundamentării introducerii acționări
lor Cu turatie variabilă. Nu este 
omisă nici problema pregătirii cadre
lor. a personalului de întreținere din 
întreprinderile în care urmează să se 
introducă această soluție tehnologică.

.— In fine, o ultimă chestiune : pe 
ce avantaje economice se scontează 
prin realizarea acestui vast program 
de modernizare in domeniul vehicu
lării fluidelor tehnologice ?

— Apreciem că. la nivelul econo
miei naționale, s-ar putea introduce, 
intr-o primă etapă, circa 10 000 ase
menea acționări pentru pompe, ven
tilatoare și compresoare. Este vorba, 
în primul rind. de instalațiile cu pu
teri unitare mai mari. în acest caz, 
după calculele specialiștilor de la 
I.P.A.. aproximind o reducere medie 
de putere de 25 kW pe instalație, 
economia anuală de energie care co
respunde acestei reduceri, la o du
rată medie de funcționare de 7 000 
ore pe an. este de 1,75 miliarde de 
kily>wati-oră.

— Cu_ ce efort, financiar se va ob
ține acest rezultat 2

— Tinind seama de preturile con
vertizoarelor din fabricația curentă, 
pentru realizarea celor 10 000 acțio
nări. efortul investițional este de 
citeva ori mai mic decit in cazul 
cind pentru prodifeerea celor 1,75 
miliarde kWh energie electrică eco
nomisite ar trebui să se realizeze o 
nouă investiție energetică. Este, fără 
îndoială, una dintre cele mai eficien
te soluții tehnologice care poate fi a- 
plicată in economia națională. Darea 
îsi va dovedi și spori cu adevărat 
valoarea numai in măsura in care va 
li grabnic aplicată si generalizată. în 
felul acesta, se va dovedi încă o dată 
că gindirca novatoare și experiența 
valoroasă sînt aliațij de nădejde in 
strategia dezvoltării și prosperității 
tării.

Vlaicu RADU

greunarea fluxului de transport 
tru aprovizionare si desfacere 
Iar faptul că in ultima zi a 
stocul de produse finite și. uneori, 
si cel de producție neterminată în
registrează cele mai mari valori din 
întreaga perioadă de plan este, in 
fond, numai partea vizibilă a ais
bergului...

De cele mai multe ori răspunde
rea pentru această stare de lucruri 
este „pasată" către unitățile furni
zoare de materii prime, omitîndu-se 
propriile deficiente interne, care 
amplifică în continuare neritmicita- 
tea. Si totuși, cum se ajunge la a- 
cest adevărat cerc vicios si. mai 
ales, cum poate fi el „dezamorsat"? 
Opinia — exprimată mai mult sau 
mai puțin direct de factori cu 
munci de răspundere din unităti e- 
conomice este una singură : cauza 
de bază a ncritmicitătii aprovizio
nării si. implicit, a producției și li
vrărilor constă în aceea că sarcini
le de producție, ca si obligațiile con
tractuale sint lunare sau chiar tri
mestriale. Adică, altfel spus, inte
resul direct pentru finalizarea si li
vrarea producției este legat de... ul
tima zi a lunii sau a trimestrului, 
ignorindu-se dificultățile în lanț ne 
care le generează o astfel de men
talitate.

Cit despre posibilitățile de a eli
mina in viitor o asemenea tendință 
dăunătoare, o pirghie importantă 
este oferită de Legea privind înche
ierea si executarea contractelor eco
nomice. intrată de curînd în vigoare, 
care prevede clar faptul că terme
nele de livrare se stabilesc prin 
contract, inclusiv pe luni, decade, 
săptămîni sau zile, după caz. Pe a- 
ceastă cale, cresc răspunderile care 
revin fiecărei întreprinderi, in cali
tatea ei de furnizor pentru alte uni
tăti din economie, se creează pre
misele îmbunătățirii substanțiale a 
ritmicității producției și livrărilor, 
cu întregul cortegiu de efecte pozi
tive pe care îl antrenează aceasta.

Deficientele generatoare de stocuri 
din etapa aprovizionării nu se rezu
mă insă la neritmicitate. în multe 
situații întreprinderile se aprovizio
nează cu diferite materiale pe care 
le mențin perioade lungi in stoc. 
De ce se ajunge la asemenea situa
ții ? De multe ori. cauzele sînt de 
natură subiectivă : modificarea unor 
tehnologii ori a unor produse nu 
este însoțită, asa cum ar fi firesc, 
de adaptarea corespunzătoare a con
tractelor de aprovizionare.

Nu este insă- mai puțin adevărat 
că. uneori, centralele de resort ope
rează prea multe modificări în pro
gramele de producție ale unităților 
din subordine. ®r. schimbarea „din 
mers" a programului de producție 
antrenează, de cele mai multe ori. 
costuri și consumuri suplimentare 
pentru pregătirea fabricației, redu
cerea volumului fizic și a produc
tivității muncii. în aceste situații, 
stocurile de materiale aferente pro
duselor scoase din fabricație nu mai 
pot fi folosite, cu toate consecințele 
oe decurg de aici. Iată de ce este 
necesar ca. pornind de. la direcțiile 
prioritare de dezvoltare, de la sar
cinile prevăzute in planurile cinci
nale. să se fundamenteze temeinic 
planurile anuale, trimestriale si lu-. 
nare ale fiecărei unităti economice 
și acestea să fie riguros îndeplini
te. Flexibilitatea si mobilitatea eco
nomiei nu 
stabilitatea 
tie.

Analizînd .___ ______ ______
stocurilor supranormative, trebuie să 
se ia operativ toate măsurile nece
sare pentru valorificarea cu eficientă 
superioară a tuturor resurselor ma
teriale disponibile. Desigur, proble
ma este vastă, fiecare unitate are 
însă obligația să găsească acele căi 
si mijloace potrivite propriei acti
vități pentru a restringe si elimina 
definitiv stocurile de prisos.

inseamnă nicidecum in- 
programelor de produc-

prin urmare cauzele

de exigența matură a celui ce o for
mulează — fie că e rodul opiniei co
lective. al unui organism de condu
cere (birou de partid, consiliu al oa
menilor muncii etc.), fie al medita
ției și deciziei responsabile a unui 
membru al colectivului. în fața evi
dentei nici o explicație marginală 
nu-și are rostul. Iar în asemenea s1.- 
tuații, majoritare, efectele criticii 
sint ușor de identificat in acțiunile 
întreprinse pentru aducerea lucru
rilor pe făgașul faptelor constructi
ve. S-ar comite însă eroarea de a 
idiliza adevărul dacă nu s-ar adăuga 
și faptul că uneori — din cauze 
obscure sau motivate de orgolii 
nejustificate, de interese egoiste, de 
apucături și calcule carieriste ori, 
pur și simplu, din nepricepere, 
din incompetență — combativita
tea critică se abate de la ca
litățile ei autentice ; iar aceasta, cite- 
odată, chiar cind punctul de pleca
re poate fi just. Numai că în ase
menea situații „notele false" nu pot 
suna altfel decit fals, iar colectivi
tatea le sancționează fără drept de 
apel. Există, intr-un cuvint, un cod 
de norme morale al exercitării ac
tului critic. Ce fel de autoritate l-ar 
îndreptăți pe un chiulangiu să tune 
și să fulgere împotriva absențelor 
nemotivate dintr-o întreprindere ? 
Pe un risipitor de materiale sau 
campion al rebuturilor să reproșeze 
altora asemenea neajunsuri ? Pe un 
crai de profesie, cunoscut ca atare, 
să pună la stîlp nu știu ce nevi
novată exuberanță sentimentală a 
unui tînăr ? Srît doar citeva posi
bile exemplificări prin interogație re 
vor să susțină o idee mai gene

rală : cerința ca atitudinea criticii să 
fie acreditată de autoritatea celui 
ce o promovează. Altfel, actul critic 
se îmbracă in hainele strimte ale 
demagogiei și există riscul ca și 
eventualul sîmbure de adevăr să-și 
estompeze dimensiunile.

De asemenea, de mare importanță 
este modul cum este aleasă ținta cri
tică. Mi-a fost dat să mă aflu, nu 
de mult, într-o adunare, la o între
prindere care se confrunta cu grave 
neajunsuri ce făceau să fie puternic 
afectată îndeplinirea în condiții de 
calitate a producției. Pină la un 
punct acesta și fusese obiectul dezbar 
terii. Pină cind cineva a descoperit 
că unul din portarii unității avea o 
atitudine necorespunzătoare, ireve
rențioasă față de unii funcționari. 
Și, brusc, această constatare s-a 
transformat — spre ușurarea celor 
răspunzători de neajunsurile privind 
aprovizionarea, buna organizare a 
muncii — in „pretextul ideal" pen
tru exercițiile unora de combativi
tate și retorică aproape gratuită, 
demne de o cauză mai adecvată. Se
lectarea cu discernămint a fenomene
lor, situațiilor, neajunsurilor ce me
rită a ji supuse examenului critic se 
constituie într-o condiție a eficienței 
reale, majore a criticii, făcind din a- 
ceasta o veritabilă armă de luptă. Nu 
spun că atitudinea portarului nu me
rita să fie admonestată. Dar păstrînd 
proporțiile, ierarhizînd importanța 
problemelor, neadmițind deturnarea 
atenției de la ceea ce era esențial și 
acut, de larg interes pentru finalita
tea superioară a eforturilor colec
tive. Aici, în această direcție, rolul 
colectivului, al- comuniștilor este ho- 
tărîtor. Stă în puterea lor să cana
lizeze spiritul critic spre obiective

de larg interes, să facă din critică o 
modalitate eficace de dinamizare a 
energiilor existente, de angajare res
ponsabilă intr-un efort conjugat, 
unitar pentru rezolvarea unor pro
bleme de fond, nelăsînd să fie dis
persate nici un moment forțele, să 
fie orientate preocupările spre pro
bleme minore, lăturalnice. Critica 
nu poate fi concepută fără finalizări 
necesare, fără eficiență.

se rostească autocritic cu cele mai 
potrivite cuvinte, ca niște veritabili 
„profesioniști ai autocriticii". Ai 
sentimentul că unii dintre ei sînt 
cutreierați de un fel de nerăbdare, 
de așteptare a unui nou prilej in 
care să se poată evidenția făcindu-și 
„o și mai limpede și emoționantă 
autocritică".

Cum sînt întîlnite, uneori, și ati
tudini, aparent, diametral opuse : de

Firește, și in asemenea împreju
rări. colectivul poate și trebuie șă 
afle căi de intervenție si necesară 
corectare a unei asemenea optici pă
gubitoare și pentru cel in cauză, și 
pentru climatul general, care nu 
poate îngădui supralicitarea propriei 
persoane in detrimentul celorlalți, 
care nu poate îngădui ignorarea 
înțelepciunii și puterii colective de 
discernămint.

AFIRMAREA CRITICII SI AUTOCRITICII
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Ce factori condiționează eficiența 
criticii ? O primă condiție se 
află deci în obiectivitatea, în 

forța de argumentare, combativitatea 
și spiritul constructiv al criticii.

O a doua — în climatul de recep
tivitate la critică, in capacitatea 
autocritică reală a colectivului, gru
pului uman sau persoanei vizate 
prin actul critic. Autocritica este, ca 
și critica, un act de conștiință și răs
pundere, de maturitate și educație. 
Și. aici, ipostazele autocriticii se cu
prind pe un portativ încăpător : de 
la autocritica autentică, sinceră, 
demnă — confirmată ulterior de 
efortul de îndreptare a lucrurilor, 
de priceperea de a o face — pină 
la „spectacolul autocriticii", trădat 
de lipsa de voință minimă de îndrep
tare a unor situații criticate. Mai în- 
tîlnești cîteodată indivizi obișnuiți 
cu autocritica mai abitir decît fiera
rul cu scinteia. De regulă, asemenea 
oameni sînt întotdeauna pregătiți să

rezistență totală la critică. Ele vin 
mai ales din partea unor oameni de
prinși. de-a lungul timpului, să vadă 
doar ei lipsurile altora, din partea 
unor oameni care și-au construit o 
imagine mai mult decît măgulitoare 
despre propria persoană și propria 
muncă, „convinși" că domeniul de 
care se ocupă, ori nu este supus cri
ticii. ori. dacă sint neajunsuri, aces
tea se datoresc... altora. De obicei, a- 
semenea oameni ii ignoră sau suba- 
preciază pe alții, nu știu să se ascul
te decît pe ei înșiși, cultivă o nesfîr- 
șită îngăduință față de propria per
soană, acoperiți trainic cu plapuma 
automulțumirii, și o nemulțumire 
funciară încruntată față de alții. Ei 
au o viziune eronată asupra rela
țiilor umane din colectiv, conside- 
rind că ar fi nedemn să asculte, fie 
și în treacăt, glasul rațional al cri
ticii. Cit despre împrejurarea de 
a-și face o autocritică firească, a- 
ceasta ar echivala cu un seism intim 
inimaginabil.

Devine cu atît mai gravă rezis
tenta la critică, neputința asu
mării autocritice a răspunderii, 

cînd e vorba de oameni aflați în 
fruntea unor colective, și mai ales a 
unor instituții și organisme de care 
depind alte colective și unităti pro
ductive ori spirituale. Pare parado
xal. dar în procesul dialectic al dez
voltării se mai întîlnesc situații in 
care — fiind numite unele neajun
suri ce cad in sfera de preocupări și 
răspunderi a unor organisme centra
le. deși neajunsurile și consecințele 
lor sînt evidente — in loc să se ac
ționeze pentru ca acestea să fie 
eradicate se caută motive lătu
ralnice pentru a micșora prin 
ceva dimensiunile criticii expri
mate. a o pune sub semnul între
bării prin supralicitarea unui amă
nunt oarecare, prin așezarea sub 
semnul incertitudinii a persoanei 
care a emis critica sau a celei ce a 
furnizat informația necesară pentru

formularea criticii. Luind act de o 
asemenea atitudine — sau. mai exact 
spus, mentalitate — cei din subor
dine îmbracă, nu o dată, aceeași 
haină a infailibilității, a impenetrabi
lității la critică, declanșind nu mă
suri de rezolvare a lucrurilor, ci de 
vînare a celor răspunzători că fap
tele demne de criticat au ajuns la 
cunoștința opiniei publice. In ase
menea împrejurări, „exemplul" poa
te deveni molipsitor, absenta recep
tivității la semnalele îndreptățite ale 
opiniei publice se poate prelungi la 
eșaloanele inferioare, devenind o 
„modă" de respingere arogantă a cri
ticii. cu consecințe negative in în
suși procesul de conducere si per
fecționare a muncii de conduoere. 
Evident, în asemenea împrejurări, 
critica — menită să fie un instru
ment de lucru, de acțiune împotri
va unor „vechi ritualuri de oratorie 
gratuită", a unor manifestări de con
servatorism și absență a inițiativei, 
a răspunderii și autorăspunderii — 
își vede atenuate și minimalizate 
sensurile, tocită ascuțimea spiritului 
ofensiv, diminuată șansa de a fi efi
cientă, fiind înăbușită sub platoșa 
unor cuvinte ce se subordonează lo
gicii orgoliului și automulțumirii și 
izbutesc, uneori, să se sustragă lo
gicii esențiale a adevărului, a însuși 
sensului evoluției spre o stare de 
permanentă perfectibilitate. Este 
lesne de observat cit de departe 
sînt asemenea mentalități de 
spiritul revoluționar ce se de
gajă din documentele partidului 
nostru, din recenta expunere a se
cretarului general al partidului. în 
care pe bună dreptate sînt subliniate 
„o anumită neînțelegere a principi
ilor democratice de conducere", „o

supraapreciere a capacității organe
lor centrale" și „neglijare a organe
lor democratice din unități" : cit de 
departe sint asemenea mentalități 
de aprecierea că „autocritica are va
loare numai atunci cind din ea s-au 
tras concluziile respective și se ac
ționează pentru inlăturarea lipsuri
lor".

In asemenea situații — cum sînt 
unele din cele evidențiate în opiniile 
de fată — nici măcar despre pasul 
spre receptivitate minimă la critică 
nu poate fi vorba. în esență, atit 
opacitatea la critica justă, construc
tivă, bazată pe evidența faptelor, cit 
si mentalitatea recunoașterii formale 
a greșelilor in sensul că „o să 
mai fiu criticat, o să îmi re
cunosc greșelile, o să mai îmi 
iau niște angajamente și cu asta 
totul s-a terminat" nu au. nu pot 
avea nimic comun cu critica și auto
critica revoluționară — sintagmă cu 
adinei semnificații, dindu-le sensuri 
noi. militante. în consens cu actuali
tatea stării de spirit a maselor a- 
flate într-un orizont superior al afir
mării conștiinței socialiste, revolu
ționare.

Este un mare ciștig pentru clima
tul socialist de viată și muncă, un 
mare cistig moral, etic faptul că în 
dezbaterile ce au loc — în spiritul ori
entărilor de un impresionant realism, 
cu puternic impact cu modul de gin- 
dire și acțiune al făuritorilor bunuri
lor materiale și spirituale — iposta
zele anacronice ale înțelegerii criticii 
și autocriticii își găsesc replici deci
sive. de o simplitate ee se bizuie pe 
certitudini, participantii la dezbateri 
fiind conștienți de marea forță a cri
ticii și autocriticii cu adevărat re
voluționare.
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Ritmuri superioare de dezvoltare
prin folosirea deplină

a potențialului productiv
Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în expunerea 

la ședința Comitetului Politic Executiv, din 29 aprilie, în anii construc
ției socialiste, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, 
bogăția națională a ajuns Ia circa 5 trilioane lei, din care fondurile 
fixe reprezintă peste 3,2, trilioane lei. Cifra aceasta exprimă efortul de
osebit al întregii națiuni pentru înzestrarea economiei cu fonduri fixe 
la nivelul cerințelor producției, materializare a politicii economice a 
partidului de alocare a unei însemnate părți din venitul național pentru 
acumulare. Pornind tocmai de la acest amplu efort investițional, apare 
pregnant necesară valorificarea optimă a fondurilor fixe productive 

"puse la dispoziția fiecărui colectiv de oameni ai muncii, astfel incit 
să se asigure satisfacerea tot mai bună a nevoilor productive și ne
productive ale societății. Pentru că, trebuie subliniat, realizarea unui 
volum uriaș de investiții în anii construcției socialismului nu a repre
zentat un scop în sine, ci un mijloc de asigurare a creșterii în . ritm 
susținut a producției și, pe această bază, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului. De aceea, privite prin prisma exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului în recenta expunere, acțiunile des
fășurate permanent de fiecare colectiv de oameni ai muncii pentru tot 
mai eficienta fructificare a potențialului tehnic de care dispune repre
zintă, în ultimă analiză, un răspuns firesc, logic, în interesul colec
tivului in cauză și al societății in ansamblul său,

Sînt nenumărate exemplele con
crete care s-ar putea da pentru a 
ilustra semnificația economică a va
lorificării superioare a zestrei teh
nice a întreprinderilor. în rindurile 
de față ne vom opri numai la unul 
singur : pentru creșterea producției 
într-o unitate a metalurgiei nefe
roaselor se fundamentase necesita
tea unei investiții în valoare de 300 
milioane lei. Iată însă că, în colec
tivul respectiv, a fost găsită soluția 
creșterii producției prin perfecționa
rea tehnologiei și îmbunătățirea ran
damentului utilajelor existente. Care 
a fost efectul obținut pe această 
cale ? Pentru întreprindere, sporul 
de producție și, implicit, de venit a 
fost realizat mai repede decît în ca
zul investiției propuse inițial. Cos
turile totale s-au menținut la același 
nivel, evitîndu-se cheltuielile legate 
de noile utilaje ; numai amortizarea 
acestora ar fi reprezentat 10—15 mi
lioane lei anual, pentru a nu mai 
vorbi de cheltuielile ocazionate de 
întreținere, de reparații, de retribui
rea personalului aferent etc.

Pentru societate, efectul urmărit 
— creșterea producției — a fost rea
lizat fără un efort suplimentar. S-au 
economisit astfel investiții in valoa
re de 300 milioane lei, reprezentind 
nu numai fonduri bănești, dar, mult 
mai important, resurse materiale și 
umane care au putut astfel să fie 
îndreptate spre satisfacerea altor 
trebuințe ale economiei naționale. 
Iată deci că semnificația eeonomică 
a valorificării mai bune a fonduri
lor fixe depășește cadrul întreprin
derii, conducind la efecte la nivelul 
societății in ansamblul său.

Din păcate, nu puține sînt situa
țiile în care unități economice soli
cită noi investiții, deci noi eforturi 
din partea societății, fără să anali
zeze mai întîi toate rezervele de fo- 
osire mai bună a capacităților exis- 
ente. în asemenea cazuri, risipa 
ste dublă : se irosesc atit fondurile 
j investiții, cît și capacitatea utila- 
lor deja realizate. Și nu trebuie 
srdut din vedere faptul că o ma
ia care nu produce... consumă, 
tfel, cheltuiala ocazionată de a- 
rtizare este forma direct cuanti- 
bilă prin care se încarcă inutil 
urile, diminuîndu-se eficiența 
zității întreprinderii. Dar această 
nă este amplasată într-o secție, 
ă un spațiu care ar putea fi va- 
cat în interesul producției, flu- 
ehnologic trebuie să o ocoleas- 
î unde alte cheltuieli, mai pu- 
sizabile, este adevărat, dar nu 
uțin reale. în plus, toate utila- 

uzează fizic si moral.
ar, există multiple argumente 
edează pentru valorificarea 

eficientă a zestrei tehnice 
dispoziție de societate fiecă- 
ăți economice. De bună sea- 
unile organizatorice îndrep- 
icest scop trebuie să vizeze 

fațete ale activității pro- 
□ornind de la o ritmică a- 
ire cu materiale, in strictă 
ță cu prevederile contrac- 
lesfacere, pînă la asigura- 
- condițiilor tehnice și teh- 
întru valorificarea optimă 
de lucru, pentru folosirea 

utilajelor. Din această 
i de preocupări — care, 

regăsesc în fiecare uni- 
ică — ne vom opri nu- 
a, ce se pot subsuma 

prioritare de acțiune, 
ă în condițiile creșterii 
lie și calitativ al pro- 
roducerii pe scară tot 
mor instalații com- 
ă precizie; este vorba 
erea parametrilor de 
ilectați pe toată dura- 

utilajelor. în acest 
ii trebuie să respecte 
e instrucțiunile de 

. iilor, pornind de la
ire și ungere, pină 
parațiile periodice, 
acestui aspect în- 
ește cu prisosință 
neroase unități — 
lire indispensabil 
nor rezultate bune 
nstituie folosirea 
icelor tehnice din

dică, altfel spus, interesul de per
spectivă al unității — de a se asi
gura o funcționare ireproșabilă a 
fondurilor fixe pînă la scoaterea lor 
din funcțiune — este sacrificat pen
tru îndeplinirea obiectivului ime
diat : realizarea cantitativă a pro
ducției. Aparenta contradicție ar pu
tea fi rezolvată dacă factorii de de
cizie din întreprindere, cu sprijinul 
direct al centralei de resort, ar asi
gura o aprovizionare ritmică, pe 
toată durata lunii.
• Intr-o mare unitate constructoa

re de mașini, în care se efectuează 
și reparațiile capitale ale unor pro
duse realizate în întreprindere, di
rectorul tehnic ne-a relatat o situa
ție neobișnuită. Unele dintre mașini 
sosesc într-o stare bună, curate, re
parația 
tuat, în 
au fost 
timp, in 
tic, de 
foarte uzate, mecanisme de precizie 
dereglate, piese avariate. Explicația 
acestor diferențe ? Una singură: mo
dul in care utilizatorii respectă nor
mele de întreținere și lubrifiere a 
utilajelor.
• Două întreprinderi miniere fo

loseau același tip de utilaj cu rezul
tate total diferite. în cele din urmă, 
cauza principală pentru care 
din unități obținea producții 
s-a dovedit a fi de ordin intern 
se asigura asistență tehnică de 
cialitate în toate schimburile, 
dintre muncitorii care deserveau uti
lajele respective nu erau suficient 
pregătiți, de multe ori „reglajul" se 
efectua cu... ciocanul, toate acestea 
conducind la un mare număr de o- 
priri accidentale, la suprasolicitarea 
utilajelor respective, la 
producției. Concluzia s-a

fiind relativ ușor de efec- 
timp ce alte mașini — care 
folosite aceeași perioadă de 
condiții similare — sînt, prac- 
nerocunoscut; subansamble

una 
mici 
: nu 
spe- 
unii

reducerea 
impus de

la sine : este nevoie de o mai aten
tă pregătire și școlarizare a forței de 
muncă, de o întreținere adecvată a 
instalațiilor, măsuri cu atit mai ne
cesare cu cît fiecare dintre aceste 
mașini valorează multe, multe mi
lioane de lei.

în cele trei situații prezentate, ex
ploatarea necorespunzătoare a utila
jelor se răsfrînge atit asupra canti
tății și calității produselor realizate 
în perioada curentă, cit și. mai ales, 
asupra duratei de viață a mașinilor 
în cauză. Ceea ce înseamnă, în ulti
mă analiză, că se majorează nejus
tificat costul producției, deci scade 
eficiența activității. Merită subliniat 
în același context faptul că pierde
rea reală este mare și in cazul in 
care utilaje cu performanțe tehnice 
ridicate exploatate incorect nu își 
păstrează precizia de lucru inițială 
pe toată durata de viață, chiar dacă 
încă funcționează. Iar aceasta, deoa
rece prețul unor asemenea utilaje 
este foarte ridicat, cheltuiala cu a- 
mortizarea aferentă fiind justificată 
numai de realizarea unor produse de 
înalt nivel calitativ, cu valoare mare. 
Chestiunea este cu atit mai actuală 
cu cît, în contextul revoluției teh- 
nico-științifice actuale, se înregis
trează pe plan internațional o ten
dință de sporire a ponderii amorti
zării în totalul costurilor, tendință 
ce nu poate fi contracarată decît 
prin exploatarea rațională a noilor 
utilaje, prin realizarea unor produse 
care le fructifică integral perfor
manțele.

Așadar, se poate afirma cu certi
tudine că valorificarea la maximum 
a capacității de producție în fiecare 
unitate impune acțiunea concertată 
a întregului colectiv, practic a fie
cărui om al muncii cu atribuții pe 
această linie : exploatarea corectă și 
întreținerea adecvată a utilajelor — 
pentru muncitori, reglori, maiștri, 
tehnicieni ; stabilirea unor progra
me de fabricație care să valorifice 
optim potențialul productiv — pen
tru factorii de conducere din atelie
re, secții și de la nivelul unității ; 
asigurarea corespunzătoare a bazei 
tehnico-materiale, de la materii pri
me la piese de schimb și materiale 
de întreținere — pentru personalul 
economic. Și desigur că nu am epui
zat paleta atît de largă de preocu
pări pe această linie. Iată de ce, pen
tru organele și organizațiile de 
partid din întreprinderi, pentru or
ganele de conducere colectivă ale a- 
cestora este o îndatorire de prim 
ordin să acționeze pentru a impri
ma un spirit de înaltă răspundere 
și deplină angajare a întregului co
lectiv în direcția valorificării opti
me a zestrei tehnice din dotare — 
cale esențială pentru atingerea unei 
înalte eficiențe economice.
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Care este în această perioadă pul
sul muncii la cabinetele județene 
pentru activitatea ideologică și po- 
litico-educativă ? O întrebare justi
ficată, dat fiind faptul că. prin în
săși menirea lor, cabinetele trebuie 
să se afle in prim-planul largii dez
bateri ce se desfășoară in întregul 
partid și popor și care are în mie
zul său tezele și orientările de mare 
valoare principială și practică pe 
care le cuprinde Expunerea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 
a.c. O întrebare îndreptățită, deopo
trivă, de faptul că, prin concepția 
care a prezidat organizarea lor în 
actuala formă, cabinetele reprezintă 
adevărate centre de îndrumare și 
coordonare unitară a activității ideo
logice și politico-educative, fiind 

' chemate să des
fășoare o largă 
paletă de ac
țiuni pentru cu
noașterea si în
sușirea politi
cii partidului, 
pentru forma
rea conștiinței 
socialiste. Prin 
această prismă, 
am avut zilele 
trecute 
vorbire 
binetul 
tean 
pentru 
ta tea 
că și

gandlștilor, însușirea unui bagaj cu
prinzător de noțiuni teoretice, poli- 
tico-ideologice. pe care, la rîndul 
lor, propagandiștii să le poată expli
ca cursanților. Au fost astfel expli
cate pe larg noțiuni și concepte me
nite să-i ajute pe propagandiști să 
opereze mai 
cursuri precum : mecanismul econo- 
mico-financiar bazat pe autocondu- 
cere, structura sistemului democra
ției muncitorești-revoluționare, pro
prietatea socialistă, conștiința so
cialistă, spiritul revoluționar etc.

Totodată. în cadrul cursurilor de 
pregătire, s-a acordat o deosebită 
atenție cunoașterii aprofundate a 
sarcinilor majore prioritare ale ju
dețului, beneficiind în acest sens de 
sprijinul nemijlocit al membrilor se
cretariatului comitetului județean de 
partid, care s-au întilnit sistematic

ușor cu acestea în

tive ce pot fi folosite, sursele bi
bliografice etc. Am organizat și cîte- 
va schimburi de experiență. Spre 
exemplu, cel desfășurat la Moacșa 
pentru propagandiștii de la sate 
a avut ca subiect forme si modalități 
concrete de desfășurare a învățămîn- 
tului politico-ideologic. S-a stăruit, 
mai ales, asupra dezbaterii pe bază de 
referate (evidențiindu-se cerința ca 
referatele să constituie doar punctul 
de plecare pentru dezbaterea pro
blemelor) și asupra „dezbaterii de 
caz", în fața propagandiștilor- 
cursanți organizîndu-se practic o 
dezbatere privind democrația coope
ratistă, dezbatere ce a pornit de la 
modul în care funcționează concret 
consiliul de conducere și adunarea 
generală a cooperatorilor de la 
C.A.P. Moacșa.

La întreprinderea de aparataje și

portant în desfășurarea propagandei 
prin conferințe, numărul expuneri
lor prezentate de ei în primele patru 
luni din acest an cifrîndu-se la 
aproape 170.

Activiștii cabinetului au fost re
partizați și conduc efectiv o serie de 
cursuri în unități economice și in
stituții. în localitățile județului. In 
afară de aceasta, ei participă efectiv 
la dezbaterile din alte cursuri. Sub 
acest ultim aspect, trebuie să spun 
însă că este încă loc pentru mai bine, 
întrucit în fiecare dintre primele pa
tru luni ale anului numărul dezbate
rilor în cursurile de învățămînt po
litico-ideologic de partid la care au 
participat activiștii cabinetului s-a 
cifrat permanent la mai puțin de 
cinci la sută din totalul acestora. O 
concluzie asemănătoare se cuvine a 
fi reținută, și încă

CABINETUL JUDEȚEAN PENTRU ACTIVITATEA
o con- 
la Ca- 

jude-
Covasna 

activi- 
ideologi- 
politico- 

educativă. 
terlocutor 
indu-ne 
rășul Koncz Alexandru, directorul 
acestuia.

— In spiritul înaltelor exigențe 
formulate în expunerea secretarului 
general al partidului, a fost analiza
tă întreaga activitate a cabinetului, 
in primul rind în ceea ce privește 
sprijinul acordat desfășurării, la noi 
cote calitative, a invățămintului po
litico-ideologic, creșterii capacității 
sale de a explica argumentat și con
vingător politica partidului, obiecti
vele actualei etape istorice, de a mo
biliza comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și ale celei 
de a V-a Conferințe Naționale ale 
partidului. Astfel, a fost examinată 
cu răspundere experiența dobîndită 
în asigurarea unei temeinice pregă
tiri a propagandiștilor, în sporirea 
contribuției pe care cursurile de in
struire o aduc la structurarea ideilor 
esențiale ale fiecărei teme în asigura
rea unei argumentații bogate, pentru 
adecvarea dezbaterilor la problemele 
majore ale vieții și muncii fiecărui 
colectiv. în utilizarea corespunzătoa
re a materialului ilustrativ aflat în 
dotarea punctelor de documentare 
politico-ideologifă. Trebuie relevat 
în acest sens faptul că, pe baza pro- 
gramelor-cadru adoptate’ de secreta
riatul 
partid. _ _____
cursurilor de pregătire. _______
darea conținutului de idei al fie
căreia dintre temele de studiu, de 
fiecare dată avîndu-se în vedere să 
se realizeze și adîncirea cunoașterii 
unor probleme 
tema respectivă, 
concepte și idei 
rului general al . ___ ,___ ___
mărit prin aceasta să se asigure îm
bogățirea culturii politice a propa-

in- 
fi- 

tova-

IDEOLOGICĂ SI POLITICO-EDUCATIVĂ
în sprijinul perfecționării muncii de propagandă

comitetului județean de 
s-a asigurat. în cadrul 

apr of u n-

teoretice legate de 
clarificarea unor 

din opera secreta- 
partidului ; s-a ur-

mai apăsat, și 
în ceea ce pri
vește participa
rea lor la dez
baterile din sis
temul ‘ învăță- 
mîntului politi
co-ideologic de 
masă. Prezenta 
lor activă la un 
număr cît mai 
mare de cursuri 
se impune cu 
atît mai mult cu 
cît. din studiile 
și controalele e- 
fectuate în acest 
an de învăță
mînt în toate 
cele 33 de co
mune, precum și 
în numeroase 
unități econo

mice din municipiul Sfîntu Gheor
ghe și din celelalte orașe ale 
județului, reiese că, pe lingă preocu
pările pentru creșterea conținutului 
ideatic al studiului politico-ideologic, 
pentru ancorarea lui mai profundă 
în realitate, continuă să se întîlneas- 
că dezbateri cu caracter general, 
fără nici o legătură cu viața (unita
tea minieră Baraolt. schela de foraj 
Ghelnița, întreprinderea de izolatori 
de joasă tensiune Tîrgu Secuiesc, 
C.A.P. Reci etc.), că persistă în une
le locuri activități desfășurate sub 
forma unor expuneri neinteresante, 
fără să se realizeze dialogul necesar 
aprofundării problemelor. în spiritul 
aprecierilor din expunerea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să eva
luăm mai exigent modul de desfă
șurare a Invățămintului politico- 
ideologic. să înlăturăm o serie de 
practici care diminuează forța sa de 
înrîurire, ecoul său în conștiințe. Ast
fel. viața arată că unele organe lo
cale de partid lasă întreaga desfă
șurare a invățămintului politico-ideo
logic doar pe seama propagandiști
lor, neefectuînd controlul și îndru
marea corespunzătoare. înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri trebuie să 
fie realizată și- ’•prin • prezența mai1 
sistematică a activiștilor cabinetului, 
ca, de altfel, și a celorlalți activiști 
de partid, a membrilor colectivului 
obștesc al cabinetului la dezbaterile 
din cursuri, prin îndrumarea și spri- | 
jinirea concretă, la fața locului, a or
ganelor de partid în conducerea în- 
vățămîntului politico-ideologic, a în
tregii munci de formare a conștiin
ței noi, socialiste.

motoare electrice Sfintu Gheorghe 
a fost organizat un schimb de expe
riență ce și-a propus să contribuie 
la popularizarea unor reușite în or
ganizarea punctelor de documentare 
politico-ideologică.

Privind cu exigență, în spiritul ce
rințelor formulate în expunerea se
cretarului general al partidului, 
activitățile organizate de cabinet 
pentru perfecționarea pregătirii me
todice a propagandiștilor, trebuie să 
relev, totuși, că este încă necesar 
să facem mai larg cunoscute 
o serie de experiențe valoroase, 
preocupări și inițiative reușite ale 
unor propagandiști în ceea ce pri
vește strîngerea legăturii cu viața, 
cu realitățile din fiecare unitate eco
nomică, organizarea unor dezbateri 
vii cu largă rezonantă în conștiințe.

— Importante sarcini revin cabi
netului in ceea ce privește desfă
șurarea propriu-zisă a învățămîntu- 
jui politico-ideologic.

— In îndeplinirea lor, activiștii 
cabinetului au avut și au în vedere, 
în primul rînd, realizarea unor ma
teriale documentare care să vină în 
sprijinul pregătirii propagandiștilor 
și cursanților, al propagandei prin 
conferințe, S-au realizat, astfel,, ma
teriale' documentare privind dezvol
tarea economico-socială a județului 
și a așezărilor sale, tematici orienta
tive privind principalele probleme 
reieșite din cele mai recente docu
mente de partid, din cuvintările to

cu propagandiștii — pe sectoare de 
activitate — clarificînd obiective ac
tuale și de perspectivă din fiecare 
domeniu, direcțiile în care trebuie 
orientate eforturile colectivelor de 
oameni ai muncii. Am fost și sîn- 
tem preocupați ca și la nivelul uni
tăților economice sau al localităților 
să se asigure cunoașterea temeinică 
a problemelor concrete prin întîlnlri 
sistematice ale cadrelor de conduce
re cu propagandiștii. Trebuie să a- 
daug că pentru a spori audiența, 
forța de înrîurire a activităților din 
cursurile de pregătire a propagan
diștilor. am prezentat mai multe fil
me documentare, științifice și tehni
ce. în aula cabinetului, dotată recent 
cu aparatură modernă de proiecție. 
Un ecou deosebit au avut în rîndul 
propagandiștilor (la cursurile 
pregătire organizate în 
C’.U.A.S.C.-uri din județ) 
realizate privind activitatea din sec
toarele zootehnice ale unor unități 
agricole, dezbaterile desfășurate pe 
marginea lor conturînd sugestii uti
le pentru perfecționarea de ansam
blu a muncii. •

— Dat fiind că peste două sute de 
propagandiști sint noi, că alți aproa
pe 500 au încă puțină experiență în 
această activitate, o rrtăfe îtiSemnă- 
tate dobîndește perfecționarea pre
gătirii lor metodologice. Ce expe
riențe s-au cristalizat sub acest as
pect, ce îmbunătățiri ar mai fi de 
adus ?

— Am acordat, firesc, atenție pre- ■ varășului Nicolae Ceaușescu, seturi 
gătirii propagandiștilor și sub acest 
aspect. De fiecare dată, cursurile de 
instruire cuprind consultații metodice 
în cadrul cărora se oferă indicații 
privind ideile principale care trebuie 
subliniate cu prioritate în dezbate
rile din cursuri, materialele ilustra-

de 
cele 6 
filmele

de planșe și grafice privind realită
țile județului în prezent și în 
perspectivă. Pentru propaganda prin 
conferințe, numai în acest an au fost 
elaborate 15 tematici și 76 de expu
neri. In paranteză fie spus, acti
viștii cabinetului au avut un rol im-

Silviu ACHIM 
Constantin TIMARU

I

Calitatea umană și artistică a creației contemporane
condiție a eficienței sale educative

„In întreaga activitate politico-educativă va trebui să angajăm cu și 
mai multă putere uniunile noastre de creație din domeniile literaturii, 
muzicii, artelor plastice. Ele trebuie să participe activ, prin toate operele 
lor. Ia promovarea concepției revoluționare, a principiilor socialiste, a 
politicii partidului nostru, la ridicarea nivelului general de cultură al 
maselor, al poporului".

Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu desprinse din recenta Ex
punere cu privire la unele probleme ale conducerii activității economico- 
sociale, ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației 
internaționale subliniază o dată mai mult ponderea pe care arta româ
nească a dobîndit-o în viața întregii țări, ca și rolul deosebit de însemnat 
ce revine în continuare creației contemporane în modelarea omului nou, 
în formarea trăsăturilor revoluționare ale noii conștiințe umane.

Arta unei societăți dinamice, revoluționare, cum este societatea socia
listă, își găsește. în strinsă legătură cu viața oamenilor, un vast teren de 
înflorire și de afirmare, bucurindu-se de o largă rezonanță socială, de 
interesul societății. Eficiența artei înseamnă, din acest punct de vedere, 
măsura în care opere concepute pentru oameni răspund căutărilor de 
adevăr și mai bine, de nou și frumos ale colectivității, opere care se in
tegrează prin aceasta, complementar, activității umane din care fac parte. 
Este firesc ca și privitorul să devină din ce în ce mai sensibil la mește
șugul superior, să refuze formele inferioare, degradate, ale artei lipsite 
de substanță ideatică și umană.

Discuția noastră cu cîțiva apreciați creatori contemporani a subliniat 
tocmai rolul deosebit ce revine uniunilor de creație, membrilor acestora 
în făurirea unor opere de o calitate artistică reală, capabile să contribuie 
la dezvoltarea umanismului socialist, la modelarea unui tip înaintat de 
om gata să lupte pentru fericirea și libertatea patriei sale, pentru cauza 
socialismului.

VALOAREA Șl ADlNCIMEA MESAJULUI-0 PUNTE 
TRAINICĂ SPRE OAMENI, CĂTRE ÎNȚELEGEREA LOR

etice și sociale ale contemporaneită
ții, la cerințele educației oamenilor 
subliniate de secretarul general al 
partidului. Cred că pot afirma că 
pictura noastră se află în situația 

în termenide a putea răspunde, ______
proprii, marilor exigențe care-i stau 
în față. Există, desigur, traiectorii 
artistice variate, capabile să ofere 
priviri pline de semnificații asupra 
picturii românești actuale, asupra 
bogăției și varietății manifestărilor 
ei. Experiența pe care am acumu
lat-o in pregătirea unor generații 
succesive de artiști mă face să afirm 
cu toată 
poate fi

convingerea că rolul artei 
imens dacă ne gîndlm că

zona prin care se dovedește capabilă 
să influențeze este aceea a sensibi
lității umane. Importanța deosebită 
pe care o cunoaște astăzi creația de 
for public, numeroasele modalități 
de integrare ale artistului în spațiul 
social — dintre care aș aminti doar 
taberele și simpozioanele de creație, 
o bogată activitate expozițională 
capabilă să pună in valoare tot ceea 
ce s-a creat și se creează frumos, 
original pe pămîntul românesc — 
sînt tot atîtea ipostaze ale unui 
dialog reluat mereu altfel cu pu
blicul, cu oamenii cărora le sînt de 
fapt adresate creațiile noastre".

adevărată artă a timpului nostru, 
străbătută de sentimentele și aspira
țiile celor care făuresc eroic chipul 
țării de azi. Opera de artă, fie 
că este vorba de un simplu 
cintec sau de o amplă simfonie, 
trebuie să fie un unicat. Re
petarea unor formule (proprii sau 
ale altora) — mimetismul, folosirea 
unor prefabricate contrazic acest 
principiu al unicității care. în crea
ția artistică, este si prima garanție

a calității. Iată ci te va idei privi 
răspunderea pe care o avem pen 
ridicarea pe noi culmi a crea 
noastre artistice și nu pot inel 
aceste rînduri fără a reaminti 
în ultimă instanță, judecătorul 
prem rămîne publicul-cel-mare 
iubitori-ai-muzicii care — așa 
s-a spus — în timp, nu se îr 
niciodată asupra valorii. El are 
deauna dreptate".

CREAȚII NĂSCUTE DIN 
ISTORICĂ A PATRIEI,

EROILOR ACESTUI TIMP

ACTUALA EXPERIEN
DIN VIATA Șl MUF

A DEZVOLTA TRADIȚIA CU NOI OPERE 
REPREZENTATIVE PENTRU SPIRITUL EPOCII

Convorbirea cu pictorul DAN 
HATMANII, rector al Institutului de 
artă și Conservatorului ieșean, mem
bru in biroul executiv al Uniunii 
artiștilor plastici, a pornit tocmai 
de la sublinierea faptului că dezvol
tarea personalității umane, formarea 
omului epocii socialiste și comuniste 
nu se pot reduce numai la cunoaște
rea unor hotăriri sau teze generale, 
ci implică, in mod necesar, lărgirea 
continuă a orizontului de cunoștințe 
profesionale, politice, de cultură 
generală. însușirea valorilor spiritua
le create de umanitate de-a lungul 
istoriei. „Nu este niciodată prea 
mult să reamintim faptul că fără un 
mesaj înaintat, fără un bogat con
ținut de idei nu se poate spune ceva 
durabil despre realitate, despre oa
meni. sublinia Dan Hatmanu. Lim
bajul plastic oricît de personal, de 
Inedit, nu este suficient. Aș remarca, 
din acest punct de vedere, din ima
ginea globală pe care mi-au lăsat-o 
numeroasele expoziții deschise numai 
in ultima vreme, cît de actuală este 
noțiunea de responsabilitate esteti
că. Este, desigur, vorba despre o 
responsabilitate concepută în sensul 
asumării hotărite a temelor și mo
tivelor realității contemporane prin- 
tr-o mare diversitate de mijloace și 
modalități stilistice care dovedesc, 
cum este și firesc, o mai mare re-

ceptivitate față de nou, dorința de 
a nu apuca pe căi bătătorite. Se 
află aici unul din sensurile pe care 
le-am desprins din recenta expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
orientarea progresistă a unei socie
tăți capabile să-și demonstreze uni
tatea de acțiune nu se poate mani
festa, așa cum preciza secretarul 
general al partidului, decît prin ca
pacitatea actelor umane, a faptelor 
de muncă, viață și artă, de a depăși 
comoditatea, rutina, obișnuința și a 
pătrunde adine în conștiințe. Din 
acest unghi, al cunoașterii adîncite 
a vieții și împlinirilor constructorilor 
de azi ai socialismului, al pasiunii 
pentru ceea ce este nou în viața 
noastră din toate domeniile, un rol 
deosebit, sarcini sporite revin uniunii 
noastre, creatorilor de frumos. Ne 
revin sarcini ce angajează întreaga 
obște artistică în direcția creării unei 
arte de calitate, a unei arte înteme
iate pe o profundă conștiință pro
fesională. Munca artistului se alătură 
în aceste condiții muncii întregului 
popor, într-un sporit efort de ridi
care a conștiințelor, de afirmare a 
unor noi valori ale umanismului so
cialist. Și trebuie să subliniez din 
nou faptul că artiștii români se 
străduiesc să fie la înălțimea acestui 
timp, să răspundă, prin operele lor, 
la idealurile de frumos, la idealurile

Răspunzînd cît mai bine idealu
rilor și setei de progres ale oameni
lor muncii, lucrările de artă din 
cele mai variate domenii trebuie să 
dezvolte gustul pentru frumos, pen
tru înaltele valori morale ale socie
tății, să-i formeze pe oameni, im
plicit pe tineri, în spiritul luminoa
selor principii ale umanismului re
voluționar. Compozitorul LAUREN- 
ȚIU PROFETA, secretar al Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor, sub
linia în dialogul , ___ ____
avut rolul deosebit al oamenilor de 
artă, al uniunii în ridicarea nivelu
lui cultural al poporului, în 
formarea și educarea omului nou : 
„Din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se desprinde ca 
o obligație primordială sporirea 
exigenței în scopul obținerii unei 
noi calități artistice a creației noas
tre, unei calități artistice superioare: 
dublarea efortului pentru dobin- 
direa măiestriei, către o înaltă ți
nută componistică. Oamenii de azi 
vin către artă cu o largă și temei
nică pregătire multilaterală. Sint 
muncitori cu înaltă calificare, tre- 
cuți prin scoală, educați în cultul 
valorilor, competenți și exigenți. La 
rîndul nostru, trebuie să ținem 
seama de această creștere a gradului 
de instrucție al întregii socie
tăți. Cred că lupta pentru cali
tate în creația muzicală trebuie să 
înceapă cu autoexigență. Fiecare 
dintre noi avem datoria de a ne 
verifica în permanență instrumen
tarul și metodele de lucru astfel 
îneît răspunderea maximei șlefuiri 
artistice să nu ne părăsească nici 
o clipă. Căci în practica noastră

pe care l-am

cultural al poporului, în

componistică mai întîlnim uneori și 
încercări de a justifica sau scuza 
compromisul, „rabatul" la calitate. 
Difuzarea unor cîntece sau coruri 
banale, lipsite de vibrație autentică, 
sărace în fantezie, se încearcă une
ori a fi justificate cu argumente de 
tipul : „asta place, se reține ușor" 
sau „intră repede în ureche". Aceste 
false justificări ignoră faptul că 
accesibilitatea nu s-a identificat 
niciodată total cu valoarea artistică. 
O melodie slabă poate intra repede 
„în ureche", dar tot atît de repede 
și iese, fără a lăsa nici o urmă de 
emoție în sufletul ascultătorului. 
Obiectivul nostru principal trebuie 
să fie, așadar, accesibilitatea, dubla
tă de valoarea și originalitatea crea
ției. Ar fi o mare greșeală să con
siderăm marele 
consumator de
Ar fj nu numai o greșeală, dar și o 
jignire adusă poporului nostru, care 
a creat un tezaur folcloric ale cărui 
originalitate și frumusețe au uimit 
întreaga lume. Nu există un exem
plu mai bun de șlefuire pînă la 
perfecțiune a cântecului, de îmbinare 
a sensibilității cu valoarea decît 
cîntecul popular, așa cum ne apare 
el în nestematele folclorului. Cred 
că și noi, compozitorii, trebuie să 
tindem către această perfecțiune, 
refuzînd șabloanele, compromisul cu 
mediocritatea, parcurgerea comodă a 
căilor bătătorite. Respectînd și dez- 
voltînd tradiția, nu copiem mecanic. 
Intre alte motive, și din acela că 
altele sînt cerințele contemporanilor 
noștri, altul este ritmul vieții lor, 
altele sînt așteptările lor în fața 
creației artistice. Avem nevoie de o

Prezența artei în viața socială con
temporană are implicații multiple. 
S-a spus și se repetă adeseori faptul 
că trăim într-o civilizație a imaginii, 
în cadrul căreia nu numai artelor 
plastice, ci și cinematografiei îi 
revine rolul deosebit de a introduce 
și menține criterii de valoare, de a 
răspunde cît mai deplin funcției de 
modelator al conștiințelor. în con
dițiile societății noastre socialiste 
este tot mai evidentă concentrarea 
eforturilor în vederea creării unor 
filme născute din actuala experien
ță istorică a patriei, atente la tot 
ceea ce poate fi sugestie creatoare 
în patrimoniul culturii naționale, 
organic legate de gîndirea si sen
sibilitatea epocii noastre. Iată ce 
ne-a spus în acest sens regizorul 
GEO SAIZESCU, membru în bi
roul de conducere al A.C.I.N. : 
„Regizorul de film, slujitorul oelei 
mai contemporane dintre arte, are 
misiunea de a înfățișa subtil, 
emoționant, convingător lumea su
fletească a oamenilor zilelor 
tre.
este un 
gine și 
poziție 
angajat
epocii cu toată ființa sa, pentru că 
publicul le dorește și se dorește pe 
ecran cu tot ce-i este drag și apro
piat. Regizorul trebuie să îmbine pe 
„a recunoaște" din viață cu „a afla" 
despre viață. Important cred pentru 
filmul românesc în etapa actuală 
este nu să „inoveze" cu orice preț 

'metodele de exprimare, nu să-și 
piardă vremea scotocind prin unghe
rele imaginației (sau ale altor cine
matografii) în căutare de formu
le „noi", ci să-și propună în mod 
lucid să creeze opere trainice în 
limbajul clasic al cinematografului. 
Căci unii s-ar părea că vor să „ino
veze" limbajul cinematografic cînd 
încă nu au descoperit și nu au trans
figurat artistic eroi și tipuri viabi
le. Inovația în afara puterii de a 
crea tipuri reprezentative, situații de 
viată verosimile, convingătoare este

public drept un 
muzică mediocră.

noas- 
Regizorul modern de film 

tălmăcitor de idei prin ima- 
cuvint. El trebuie să aibă o 
ideologică limpede, să fie 
social, să absoarbă faptele

un nonsens. Pornind de la 
că marile cinematografii s-a 
pus prin eroi, prin tipuri, ar 
să ne străduim mult mai ir 
a găsi modalitățile de a lăsa 
știința spectatorilor tipurile 
eroi contemporani memorabi 
sînt atîția dintre cei într 
trăim azi. Cred că marele 
necaz este că nu întotdeauna 
privim bine în jurul noștri 
cum s-ar explica sărăcia s< 
matismul unor subiecte din 
contemporane, insuficienta 
a realității cotidiene? Recer 
nere a secretarului general 
dului trebuie să ne deter 
medităm mai atent la . 
noastră cinematografică, ci. 
gerea fermă că toți cei clț. 
tru aceasta avem datorii 
că societatea anilor noștri a_ 
se regăsească nu intr-un si:‘e_ 
capodoperă, cu toate probity, 
ții de lîngă noi, ci în fieca’ 
mele noastre, să sesizăm _ 
problemele noastre vitalei 
ținutul de idei, prezenta*3 
sivă și emoționantă, subl0? _ 
vingătoare. mobilizatoare1” 
ti vă să fie făcute în nt. 
ideal, profund național. ‘ â 
voluționar : o Români/3/"'! 
într-o lume modernă, < ț^șl 
conștient de destinul s<,r.1 -tigi 
cucerind treptat culmi71112, 
și culturii".

Iți înțelegi timpul 
tau — iata convingere 5; tuiu- 
fermă ale creatorilor n’ ( „rin 
ror celor care, cu panrnel ’ ■ina_ 
intermediul suneteloau 
ginii sint destinați șl
ampla epopee pe cat’.1'* . „ KO_ 
o edifică poporul, <c*eta 
cialistă de azi. Dlaccas a , 
fundă convingere i® <3c a „a_

- - • noi opere *asa se nasca noi și101 ” sccrc- 
Ioroase. capabile, ci* arata 
tarul general al pjW«lul> du_ 
jească poporul, să intribute 
carea oamenilor.

Vi.-rina PRE^TU
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Acești tineri minunați „Școala artei“
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LECȚIILE DE PA TRIOTISM 
ALE ISTORIEI

Cu toate că ne aflăm 
de aproape o jumătate de 
oră in cabina excavato
rului 1300-03, tînărul de 
la pupitrul de comandă 
nu dă încă semn că și-ar 
întrerupe, măcar pentru 
o clipă, lucrul, 
ca intr-o claviatură 
pian, 
roșii 
care 
zice 
Si în 
turi precise : unul 
nifică tensiunea curentu
lui, altul trepidația, al 
treilea gradul de încăr
care a rotorului, un al 
patrulea — viteza de ru
lare a benzilor de trans
port. Și altele, și altele. 
Cîte nu trebuie cunoscute 
și stăpînite, cu precizie 
electronică, pe un exca
vator cu rotor — o ade
vărată „uzină pe șenile", 
capabilă să smulgă din 
strat, în fiecare minut, 
zeci și zeci de tone de

Așezate 
de 

zecile de butoane 
și albastre 
tînărul — 

el — „le 
somn") au

(pe 
cum 

visez 
ros- 

sem-

cărbune. înțelegem, așa
dar, ce înseamnă bătălia 
cu timpul, cu minutele, 
și așteptăm momentul 
predării schimbului.

Mai bine de 35 de 
fel de excavatoare 
crează în prezent, în 
continuu", în bazinul 
nier al Rovinarilor. 
ce am 
lui 1300-03 
Tismana I ? 
in primele patru luni din 
acest an, 
1300-03

ast- 
lu— 

„foc 
mi- 
De 

ajuns in cabina ■* 
din cariera 

Pentru că,

, echipajul lui 
a realizat peste 

1 000 000 tone de cărbune, 
situîndu-se pe primul loc 
în întrecerea minerească 
pe țară. Am vrut deci 
să cunoaștem la lucru pe 
acești harnici mineri și 
pe destoinicul lor briga
dier, veteran al Rovina- 
rilor. minerul excavato- 
rist Gheorghe Bobei.

De astă dată avem în 
față, la pupitrul de co
mandă, un om cu chip 
de adolescent, care nu

prea înțelege ce rost are 
prezenta noastră în cabi
na lui. Venit împreună 
cu noi, inginerul Dumi
tru Pupăzan, șeful brigă
zii de producție nr. 2, ne 
explică : „Este electri
cianul Marin Iordache, 
tînăr membru de partid 
și secretar al organiza
ției U.T.C. pe schimb. în 
aceeași echipă lucrează 
și soția sa, Maria, ca lă
cătuș. Amîndoi sint din 
părțile Doljului. Amîndoi 
s-au format ca muncitori 
de nădejde sub îndruma
rea lui nea Gheorghe Bo
bei. între timp, Marin s-a 
policalificat, 
temeinic și 
excavatorist.
ceasta lună
nea Bobei, brigadierul, a 
stabilit ca organizator al 
muncii și excavatorist in 
schimbul I să fie Marin 
Iordache".

După încheierea lucru

însușindu-și 
profesia de 
Fiind în a- 
în concediu,

lui, tînărul taciturn de 
pină atunci a devenit vo
lubil și jovial : „Sînt 
bucuros că și astăzi am 
avut o zi bună. Am ex
tras în primul schimb 
5 000 tone de cărbune, 
împreună cu toți cei 24 
de componenți ai echi
pajului nostru am înțe
les că trebuie să ne fa
cem in așa fel datoria, 
incit să nu se simtă lip
sa brigadierului". Cu al
te cuvinte, să-și facă fie
care datoria in același 
climat de ordine, disci
plină, seriozitate. Pe baza 
rezultatelor de pină a- 
cum ei vor încheia luna 
mai cu 50 000 tone căr
bune peste prevederile 
planului. Aceasta îi men
ține în continuare în 
fruntea întrecerii dintre 
echipajele de pe excava
toarele cu rotor.

din Năruja

Dumitru PRUNA

Abnegație muncitorească

Maistrul Victor Checicheș vor
bește la trecut, deși rodul faptelor 
semnate de cei din echipa lui, in 
tile și nopți de muncă în „foc con- 
inuu", se află acum în fața noas- 
ă. Dar numai pentru scurt timp, 
entru că „uriașul" de metal, rea- 
tat la întreprinderea de piese de 
himb și utilaje pentru industria- 
Imică din Satu Mare, urma să 
ce, peste citeva ore. la Timi- 
ra. Mai precis, la o secție a m- 
irinderii „Solventul", aflată in 
tuna Marginea, unde se reali- 
â o nouă capacitate de pro- 
ie.
Ioana de distilați® — „uriașul" 
are este vorba — cu un dia- 
u de 1 200 milimetri și o in- 
ție complexă și pretențioasă, 
care nu e voie să curgă nici o 
iră la „proba apei" (și nici 
iurs 1). are o înălțime de 18 
și cintărește peste 40 de tone.

Intreprinderea sătmăreană
buia să realizeze acest utilaj abia 
in ultimul trimestru al anului, dar 
„peste noapte" s-a cerut devansa
rea de urgență a comenzii, întrucit 
beneficiarul, la rîndul său. trebuie 
să pună mai repede in funcțiune 
noua capacitate de producție, așa 
cum o cer interesele 
ționale.

— Cit de urgent ? 
; maistrul Checicheș.

— Utilajul trebuia
— a răspuns, fără 

‘ secției" utilaj chimic, 
cisc Barth.

Băieții din echipa
au înțeles exact despre ce e vorba 
și s-au și apucat de lucru, cu o 
abnegație și dăruire vrednice de 
toată lauda. Au purtat o 
contracronometru, din care 
șit — e adevărat — cam

economiei na-

a întrebat

predat... ieri 1 
glumă,, șeful : 
inginer Fran-

lui Checicheș

bătălie 
au ie- 
obosiți,

Scrisori de mulțumire
1 de ani, de cind s-a înfiin- 
cția de copii prematuri a 
lui din Constanța, medicul

Caliopi Mihai, împreună 
ctâvul pe care îl conduce, a 

mamă... de suflet pentru 
21 000 de copii. In medie, 
mie pe an. Prin scrisori și 

te ii adresează cuvinte pli- 
căldură mulți dintre cei 

i trecut prin această secție, 
ind, o femeie a oprit-o pe 

să-i spună că fiica ei, 
be care a îngrijit-o în pri- 
i de la înființarea secției, 
enise pe lume înainte de 
este acum studentă în anul 

olitehnică. Un băiat. Sorin, 
i virstă de 13 ani. îi trimite 
rafie în culori, mulțumin- 
-.ă o dată, in cuvinte emo- 
, pentru că, așa cum i-a 
ima, doctorița l-a ajutat sâ 
mare atunci cind speran- 

itru viața lui erau minime, 
ri din Maramureș și din 
scrisori ale unor mame și 

n întreaga țară aduc mul- 
■pentru grija și probitatea 
hală de care a dat dovadă 
I in clipele, in zilele și în 
le cumpănă ale vieții lor, 
li. prin fapte de excepție. 
I 'itatea acestei femei. La

rindul ei, in puținele clipe 
gaz (pentru că, la rîndu-i, 
ea soție, mamă și in curind 
citește scrisorile. își rememorează 
cu emoție întâmplările, zimbește cu 
satisfacție și, dacă i se pare că a 
întârziat prea mult în amintiri, tre
sare și merge să vadă ce s-a mai 
întâmplat in răstimp cu micii ei 
pacienți. Pentru că, aici, fiecare din 
cei 75 de copii și mame sint tot 
atîtea probleme de viață. Să faci 
oameni din micile 
grăbit să vină pe 
termen, înseamnă 
dăruire. O luptă
gajată in permanență, zi și noapte, 
împreună cu coleț/a ei Rodica Radu, 
cel de-al doilea medic al secției, 
cu toate cele 25 de asistente și 
îngrijitoare, care formează un co
lectiv unit și inimos. Rezultatele 
muncii sale de zi și noapte ? Ex
celente : de 21 de ani, mortalitatea 
infantilă in secție s-a situat în 
permanență la limita zero. Ceea ce 
înseamnă că toți cei 21 000 de copii 
care au trecut pe aici, in acești 21 
de ani, au devenit sau vor deveni 
constructori de azi și de miine ai 
țării, vor întemeia, la. rindu-le, tot 
atâtea familii și vor avea ei înșiși 
copii.

Georqe MIHAESCU

de ră- 
este și 

bunică)

ființe, care s-ou 
lume înainte de 
luptă, pricepere, 
în care este an-

dar biruitori. Și. mai ales, fericiți. 
Surisul blind și cald de pe chipul 
maistrului Checicheș spune totul 
despre această izbindă, despre re
cordul lor. Pentru că, realmente, 
este un record în materie să reali
zezi într-un termen de 2—3 ori 
mai scurt un asemenea „obiect" 
pretențios — cum l-a numit unul 
dintre ei. A fost o premieră în 
toată puterea cuvîntului : și ca timp 
de realizare, și ca realizare pro- 
priu-zisă !

Octav GRUMJEZA

lntr-o monografie a fostului ju
deț Putna, tipărită cu aproape cinci 
decenii în urmă, se scria negru pe 
alb : „In puține decenii, Vrancea va 
deveni 
Ne-am 
rotire 
flindu-ne la Năruja. Aici, pe toate 
ulițele satului se desfășoară o ade
vărată „paradă" a portului popu
lar. Oamenii, imbrăcați in frumoa
se costume populare, se duc și vin 
de la rosturile lor. Așa au făcut-o 
de sute de ani, așa o fac și astăzi : 
în costume populare, ca de sărbă
toare !

Încă de la intrarea în comună 
te întâmpină o frumoasă poartă lu
crată în lemn sculptat — o arcadă 
peste asfaltul șoselei — cu motive 
ornamentale alese parcă din „co
lecția" pădurilor și dealurilor din 
împrejurimi. Apoi, in dreptul pri
măriei. ocolului silvic, sectorului 
de exploatare a lemnului și unită
ților cooperației, rețin atenția ga
zetele de stradă înrămate în lemn 
sculptat, cu iscusință și fantezie. 
Dincolo de podul de peste apa Nă- 
rujei, teatrul de vară, „gard in 
gard" cu căminul, cultural, a „adu
nat" in construcția lui toate însem
nele meșteșugului, ale artei de a 
prelucra lemnul. Am intrat și in
tr-tina din școlile comunei. Și aici, 
lemnul sculptat înrămează tablouri, 
hărți, panouri și tot ce se poate 
înrăma intr-o școală.

Sînt acestea tot atîtea dovezi „la 
vedere", care atestă faptul că aici, 
la Năruja — și nu numai aici — 
arta prelucrării lemnului, creația 
populară în general sint departe de 
profeția din filele monografiei 
amintite. In comună există azi o 
filială a școlii populare de artă din 
Focșani.

— Două serii, a cite 20 de elevi 
fiecare, au și terminat pregătirea, 
iar a treia se află la cursuri — ne 
spune Toma Rapa, inițiatorul și 
responsabilul filialei.

Cine este Toma Rapa ? • Ește de 
meserie dogar și artist autentic 
prin vocație. Pină acum a creat 
peste 8 700 de lucrări. Firește, toa
te in lemn. Multe din ele se află 
la loc de cinste în muzee, altele au 
fost prezentate in expoziții. La toa
te edițiile Festivalului național 
„Cîntarea României" a obținut pri
mul loc și titlul de laureat. . Cea 
mai mare bucurie a lui a fost aceea 
că ultima ediție a Festivalului 
muncii și creației i-a adus Năru- 
jei încă două titluri de laureat 
pentru creatori, de lucrări in lemn : 
un titlu pentru Profira Micu — 
profesoară — și un altul pentru 
Micu Florin Adrian — elev. Fiica 
și nepotul lui Toma Rapa. Așchia 
— se spune — nu sare departe de 
trunchi...

Dan DRAGULESCU

un cimitir etnografic", 
amintit de această pro- 

sumbră zilele acestea, a-

"în viata fiecărui om care scru- 
I tează cu încredere viitorul in- 
I tervin mo-mente în care, re- 

memorind etapele parcurse din 
viață, își amintește cu plăce
re. cîteodată cu nostalgie, de un 
moment ori altul care i-a marcat 
destinul și pe care cu ochii minții 
îl retrăiește aievea. Există însă și 
momente înălțătoare la care sînt co
nectate mari 'comunități Umane, mo
mentele ce au jalonat existența unui 
popor în traiectoria acestuia spre 
nemurire, momente ce se cer a fi 
cinstite cu venerație și sădite in con
științele tuturor celor ce au o patrie 
pe care vor s-o transmită ca pe un 
tezaur sacru — imbogățit și prin 
truda minților și brațelor lor — ur
mașilor. în legătură cu asemenea 
momente, secretarul general al parti
dului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. arăta: „Avem un 
trecut glorios care reprezintă cea mai 
prețioasă moștenire a poporului nos
tru. Nu se poate vorbi de educație 
patriotică socialistă fără cunoașterea 
și cinstirea trecutului, a muncii și 
luptei înaintașilor noștri". Fiecare 
generație trebuie să ajungă la con
vingerea că membrii săi se află in
tr-o dublă ipostază : de urmași și 
strămoși în același timp și că uni
tatea de măsură a fiecăruia nu e 
durata efemeră, ci ceea ce lasă du
rabil pe planul civilizației materiale 
și spirituale.

Avind în vedere specificul disci
plinei, noi, profesorii de istorie, ani
versăm evenimentele istorice in fie
care an școlar, cu prilejul predării 
lecțiilor în care acestea sînt tratate, 
singurele elemente mobile fiind ele
vii, mereu alții, și uneori, sau par
țial, optica prin care sint receptate 
acestea de la o etapă la alta, aduse 
la zi în privința fondului de infor
mație științifică și a valorificării 
lor din punct de vedere educativ, in 
conformitate cu exigențele comenzii 
sociale la un moment dat. Marilor 
evenimente istorice însă li se acordă 
o importanță majoră nu numai prin 
lecții și alte activități specifice la 
îndemina școlii, ci și prin acțiuni de 
amploare, realizate la nivel național, 
în care sint implicate organe și or
ganizații politice și culturale, mij
loacele mass-media și la care audi
toriul devine națiunea în totalitatea 
ei. Evenimente din istoria modernă 
și contemporană a României, sărbă
torite an de an. dar cu o mai mare 
amploare la împlinirea unor cifre 
rotunde, măsurate in secole ori de
cenii, așa cum au fost, spre exem
plu, centenarul independenței în 
1977. cele referitoare la împlinirea a 
patru decenii de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, în 1984, și de 
la victoria asupra fascismului, in

1985, a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R.. în 1986, a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. în 1985, 
a 40-a aniversare a proclamării Re
publicii în 1987 și cea de-a 70-a ani
versare a zilei de naștere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sau, cum 
va fi in curind. împlinirea a șapte 
decenii de la făurirea statului națio
nal unitar român. Asemenea eveni
mente se constituie in tot atitea ja
loane ce evidențiază capacitățile 
noastre creatoare, reliefează conști
ințe și validează competențe.

Evident că evenimentele care ates
tă legitimitatea, vechimea, statorni
cia și vitejia înaintașilor noștri pe 
aceste meleaguri fac obiectul unor 
manifestări evocatoare impresionan
te. așa cum a fost de pildă aniver
sarea celor 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent de sub conducerea lui Bu- 
rebista. omagiat în 1980. Astfel de 
evenimente pot și trebuie sâ fie va
lorificate cu maximum de eficiență 
in educația patriotică, revoluționară 
a tineretului școlar, după cum nu 
trebuie neglijate nici cele referitoa
re la istoria localității ori școlii res
pective. In acest ultim caz. mențio
nez că Liceul industrial nr. 3 din 
Roman, in care -imi desfășor activi
tatea, a sărbătorit in 1980 centenarul 
existenței sale, iar peste cițiva ani, 
mai exact in 1992, municipiul Roman 
va împlini șase secole de atestare 
documentară. Pentru a valorifica din 
plin astfel de ocazii, fiecare educa
tor dispune de o paletă largă de 
mijloace, căi și metode de care se 
poate folosi. Din prima categorie, în 
afara lecțiilor de istorie propriu- 
zise, expunerile, simpozioanele, se
siunile de referate și comunicări, 
spectacolele omagiale, vizitarea mu
zeelor de istorie, cunoașterea monu
mentelor și a locurilor cu rezonanță 
istorică, îngrijirea monumentelor 
eroilor neamului, lecturile, gazetele 
de perete, intîlnirile cu martori 
oculari sau participanți activi la 
aceste evenimente, audițiile radio și 
vizionările TV și cinema, cu ecra
nizări adecvate momentului, seri cul
turale și tematice, mese rotunde, 
expoziții de cărți, recenzii, demon
strații. studierea presei, informările 
politice. învățămintul politico-
ideologic și adunările generale 
U.T.C., activitatea de creație lite
rară în și în afara cenaclurilor lite
rare etc. sint tot atîtea mijloace prin 
intermediul cărora evenimentele 
istorice majore pot sensibiliza con
științe, forma caractere și oameni 
devotați cu trup și suflet patriei, 
poporului și partidului. Ora de diri- 
genție poate fi o altă cale eficientă 
de educație patriotică și revoluțio
nară. Toate acțiunile enumerate mai 
sus — și fiecare luată in parte —

PREȚUIREA ARTEI POPULARE

N-ar fi mai bine...?“3>
constructori 

lucrare oare- 
rutină : exe- 

rezervor

Pentru 
părea o 
cum de 
cuția unui 
de apă cu o capacita
te de 10 000 mc.

Pentru municipiul 
Alba Iulia devenise o 
necesitate imediată 
îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă 
a noului și modernu
lui cartier de blocuri 
„Platoul romanilor".

înainte de începe
rea lucrului, construc
torii de la Antrepriza 
Alba lulia — ZIatna, 
trecind din mînă in 
mină proiectul, s-au 
oprit asupra detalii
lor de execuție. Așa 
cere meseria. Să
noască bine ce au de 
făcut. Și cum.

Asupra detaliilor 
s-au oprit, ca să spu
nem așa... detaliat. 
Cu îndrăzneală, 
competentă, 
acel ceva 
care începe cu între
barea : „N-ar fi mai 
bine dacă... ?“.

...Dacă s-ar renunța 
la cofrajul 
care trebuia închiriat 
și adus din Bucu
rești ? S-ar putea e- 
conomisi 700 000 lei.

...Dacă s-ar renunța 
la tencuirea interio-

cu-

Cu 
Și cu 

deosebit.

metalic

rului, așa cum preve
de proiectul, și să în
cercăm să 
din turnare 
dorită ? Ar rezulta și 
de aici economii de 
400 000 lei .

...Dacă la exterior, 
in locul înzidirii cu 
BCA, s-ar alege solu
ția cu pămînt ? S-ar 
economisi mari canti
tăți de betoane.

...Dacă cei 50 000 mc 
de pămînt rezultat 
din excavații nu s-ar 
mai transporta și de
pozita la distanța de 
2 kilometri, ci ar fi 
„împins" în imediata 
vecinătate a construc
ției și utilizat apoi în 
acoperirea exterioru
lui bazinului ? 
mai economisi 
lei.

Răspunsurile 
cești „dacă" au deve
nit tot atîtea soluții... 
constructive. Mai de
parte a fost chestiune 
de ritm. Adică de or
ganizare, pricepere, 
elan.

Inginerul 
Rus, adjunctul 
lui de brigadă, 
prezintă o 
„cronică de

Turnarea 
a durat 24 
S-au turnat 
în flux, 800

obținem 
calitatea

il

S-ar 
300 000

la a-

Vasile 
șefu- 

ne 
succintă 

șantier" : 
radierului 
de ore. 
continuu, 

mc beton.

Lucrarea a fost exe
cutată intr-o zi și-o 
noapte de echipa de 
betonișți condusă de 
Szasz Francisc. A fost 
ambiția lor.

Armătura din radier 
— 42 de tone fier-be- 
ton — a fost montată 
in numai trei săptă- 
mini de echipa de fie- 
rari-betoniști a lui 
Anton Baghiu. îi pro- 
vocaseră la. întrecere 
betoniștii.

Peretele 
rezervorului 
nat separat, 
tronsoane 
care au fost, in final, 
comprimate. De fapt, 
o tehnologie origina
lă. care a permis reu- 
tilizarea cofrajelor de 
la un tronson la altul.

Și astfel, rezervorul 
a fost dat în folosință 
cu 6 luni mai devre
me.

...Apoi constructorii 
și-au strins sculele și 
au plecat la alte lu
crări. La sediul antre
prizei au rămas nu
mai niște fotografii- 
martor din timpul e- 
xecuției. Dar și satis
facția pentru lucrul 
făcut bine și înainte 
de vreme.

Ieri seară, o dată cu 
susținerea . spectacolu
lui de gală, s-a . în
cheiat. la Craiova, cea 
de-a X-a ediție, jubi
liară, a Concursului 
interpreților cîntecu- 
lui popular romanesc 
..Maria Tănase". Prin 
întreaga sa desfășu
rare — cele patru con- 
certe-concurs găzdui
te pe scena „Naționa
lului" craiovean. boga
ta paletă a manifes
tărilor adiacente : tîr- 
gul meșterilor popu

lari, simpozioane. co- 
mpnicări științifice, 
expoziții. întîlniri ale 
specialiștilor cu oa
meni ai muncii din 
unități economice, de 
învățămint si cultură, 
concerte intr-o serie 
de localități doljene — 
actuala ediție a con
cursului interpreților 
cîntecului popular ro
mânesc. instituit cu 
două decenii in urmă, 
s-a constituit într-un 
semnificativ act de 
cultură. menit să

pună în valoare boga
tul , tezaur al artei 
ppaștre populare. Pe 
scena concursului au 
evoluat peste 70 de 
participanți. soliști 
vocali și instrumen
tiști amatori din toate 
județele țării, concu- 
renții prezentînd noi 
și semnificative ta
lente. cîntece si me
lodii populare inedite. 
(Nicolae Băbălău. co
respondentul „Scîn- 
teii").

presupun însă, din partea celor ce 
au hotărît să-și îndeplinească con
știincios nobila misiune de educa
tori, multă muncă și pasiune, dubla
te de o temeinică pregătire profe
sională și politică.

De-a lungul anilor am încercat — 
fără a avea pretenția că am reușit 
întotdeauna ■— să realizez o serie de 
activități ce au stîrnit interesul ele
vilor și care consider că au avut, 
cel puțin in parte, eficiența scon
tată. Mi-am făcut o obișnuință din 
a determina elevii mei ca, în marea 
lor majoritate, sâ aibă abonamente 
la . ziarul „Scinteia tineretului", 
cotidian in care, printre altele, sint 
reliefate evenimentele istorice ma
jore și modul in care acestea sint 
omagiate în țară și peste hotare. De 
asemenea, în cadrul cercului de isto
rie, tematica e orientată și spre 
aprofundarea unor evenimente isto
rice sau comemorarea unor perso
nalități.

Centenarul liceului — chiar dacă 
pentru țară evenimentul e de impor
tanță minoră — pentru cei ce nu au 
fost simpli trecători pe aci, profe
sori și elevi, a constituit un eveni
ment deosebit și de aceea împreună 
cu întreg colectivul dida-tic ne-am 
străduit să valorificăm deplin sem
nificația educativă a momentului. In 
acest scop am organizat o expoziție 
care, prin multitudinea exponatelor 
prezentate, a dat ocazia elevilor să 
se mindrească cu rezultatele ce au 
consolidat prestigiul școlii in timp, 
iar . din monografia liceului, tipărită 
tot cu acest prilej, să cunoască evo
luția acestuia, in ciuda greutăților 
ivite pe parcurs, personalitățile mar
cante ce și-au făcut ucenicia aici. 
Spectacolul consacrat acestui eveni
ment din viața școlii, sesiunea de 
referate și comunicări și alte acțiuni 
au impresionat elevii, i-au convins 
că o tradiție valoroasă se realizează 
cu eforturi deosebite, prin spirit re
voluționar și dragoste față de patrie.

Cită dreptate avea un distins pe
dagog care afirma : „Marile potențe 
educative ale celor mai importante 
evenimente istorice vor rodi doar 
atunci cînd activitatea profesorului 
de istorie, și nu numai a lui, e des
fășurată cu competență, perseveren
ță, pasiune și elan comunicativ, cind 
ține pasul cu vremea, cind este ca o 
torță care, arzind. luminează și în
călzește în același timp mințile și 
inimile elevilor săi, cînd e un om 
dotat cu o continuă tinerețe spiri
tuală, alimentată de flacăra vie a 
curiozității științifice, cu o puter
nică receptivitate față de tot ceea ce 
e nou și important în specialitatea 
sa și cind e capabil de un efort 
continuu spre autodepășire". Ce 
simțăminte patriotice reconfortante 
încercăm gindindu-ne că România — 
acest pămînt al eternității noastre 
— ne-a fost hărăzită, așa precum a 
fost hărăzită și strămoșilor noștri, 
drept vatră, casă, leagăn, certitudine 
pentrp azi și miine.

Evenimentele mari ale Istoriei pa
triei. reperele ei fundamentale oferă 
multiple posibilități pentru a le va
lorifica în opera de educare patrio
tică, revoluționară a tinerei genera
ții. de a face din istorie — așa cum 
strălucit ne îndeamnă secretarul 
general al partidului — o pagină 
mereu vie pentru educarea și for
marea omului nou, pentru care iu
birea de patrie este sentimentul 
suprem.

Prof. Mihai ANDONE
Liceul industrial nr. 3, Roman, 
județul Neamț

lateral al 
s-a tur- 
în patru 
distincte.

Ștefan D1N1CA

Cumpătarea-atribut al sănătății
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sarințele obiective de in
ventă sanitară, cultură și 
CJe toate localitățile.
j. a devenit necesar ca, 
fll?îte 13 000 sate existente, 

.tare nu au perspectiva 
asi6condițiilor optime de 
™l,r de viață pentru in- 
J'^a.iiație. se află la dis- 
/“nf,ață de reședința de co- 
lun,'ezintă un fond locativ 

tnt P’ sa fie integrate, trep- 
Atâ Atățile mai bine dezvol- 
tivei mai aProaPe de obiec- 
cen> 6rn'ce existente sau în 
rifc ruităților agricole și care 
corpUn dotare social-culturală 
aceîtP?re- Se va a.iunge. in

„ tjn număr de 6 000—6 500 
cît e P’mblul țării — respectiv, 
ca pe fiecare comună —
Dp Ț P; normelor, vor ocupa, 
o «>, ,te Si dotările aferente, 
tare Pr?T cel mult 280 mii hec" 
praf’au-se, in acest fel, su- 
zenteteieteren ocupate în pre- 
s a ;_cu trucții, drumuri, curți 

• • msun circa 300 mii hectare. 
concf„y®L.e, stabilirii perimetrelor 
de bli structurii și modului 
tile „„n!? pentru toate localită- 
Scj11t 0'?sdi populare vor elabora 
delelor h .^natizare, potrivit mo- 
sectnrm dejeeate în comunele din 
Brav=a- 8(01 Ilfov — Otopeni, s.a SFnIru’ Decembrie, Cornetu 
ziită _„are calitate va fi prevă- 

u toai dotările social-cultu- 
stahiviCOrnercfe și de altă natură 
de' 1 C pr,rhorme. în localitățile 
Unirere?eCii.n^ a sediilor consiliilor 
Peraf • ?groind,triale de stat și coo- 
struir 6 86 V£avea *n vedere con- 
12 cI.ea c,e lice agroindustriale • cu 

ase, de șcaț profesionale pen

tru mecanizatori, a unor spitale-dis- 
pensare cu 50—100 paturi, in afara 
dotărilor curente pentru localitățile 
din mediul rural, asigurîndu-se ast
fel tot ceea ce este necesar popu
lației, condiții asemănătoare celor 
din centrele urbane, un nivel civili
zat de viață.

Printr-o lotizare riguroasă, respec- 
tindu-se prevederile cuprinse in 
Legea sistematizării și normele pri
vind tipizarea construcțiilor, fiecare 
gospodărie va beneficia de un lot de

constructive într-un timp mai scurt 
și cu cheltuieli mai mici.

Potrivit Rezoluției Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare din 3—4 martie 1988, birourilor 
și comitetelor executive ale consi
liilor populare le revine sarcina de 
a organiza desfășurarea întregii ac
țiuni de sistematizare, asigurînd 
participarea largă a, tuturor factori
lor interesați, a specialiștilor și de- 
putaților, a cetățenilor la analiza 
atentă a tuturor problemelor ce se

tate.j rnai aproape ue uuicu- 
, emice existente sau în 

>jfltruităților agricole și care SISTEMATIZAREA
200—250 mp pentru casă și anexe 
gospodărești, ceea ce asigură, in 
cazul grupării a 4—6 gospodării în- 
tr-o singură construcție, o suprafață 
de 80—90 mp pentru grădina de le
gume. Pentru loturile care se atri
buie membrilor cooperatori, potrivit 
statutului C.A.P., se vor stabili zone 
distincte în apropierea localităților.

In scopul valorificării la un nivel 
corespunzător a întregului fond fun
ciar, se are în vedere și dimensio
narea la strictul necesar a incintelor 
tuturor unităților economice din co
mune. pe baza unor norme riguros 
stabilite, care vor cuprinde și con
strucțiile aferente. Prin gruparea și 
comasarea construcțiilor, prin nor
marea terenului aferent acestora, ca 
și printr-o așezare judicioasă a clă
dirilor în cadrul localităților, potrivit 
mărimii și funcțiunilor acestora, se 
vor obține reduceri importante ale 
traseelor rețelelor edilitare, ceea ce 
facilitează desfășurarea activității

cer elucidate, la fundamentarea pro
punerilor legate de organizarea re
țelei de comune și sate, a consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste, a activității unităților eco
nomice, în scopul asigurării unui 
nivel ridicat de valorificare a între
gului potențial economic existent și 
de creștere a eficienței acestuia.

O dată cu definitivarea structurii 
rețelei de localități, în conformitate 
cu orientările și indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se vor defi
nitiva suprafețele construibile din 
fiecare localitate, inclusiv din cadrul 
incintelor obiectivelor economice din 
agricultură, urmînd ca, pe baza unor 
programe judicios întocmite, să se 
acționeze ferm pentru eliberarea te
renurilor aflate în afara perimetrelor 
construibile. O mai mare preocupare 
vor trebui să dovedească organele 
locale ale puterii de stat fată de re
cuperarea pentru agricultură a tu
turor suprafețelor de teren degradate

datorită proastei utilizări si negli
jențelor din activitatea unor între
prinderi. a terenurilor ocupate tem
porar și a celor supuse eroziunii, 
astfel ca. in fiecare comună și con
siliu unic agroindustrial de stat și 
cooperatist, să fie preluată și folosită 
întreaga suprafață agricolă prevă
zută în balanța fondului funciar.

Schițele de sistematizare și propu
nerile de dezvoltare a localităților 
vor fi supuse dezbaterii largi a cetă
țenilor, care urmează să ia cunoș
tință și să aprobe tot ceea ce se va 
înfăptui de către stat și cu partici
parea populației pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de muncă 
și de viață la sate. în acest cadru 
se cuvine să accentuăm rolul impor
tant ce revine consiliilor populare 
in ce privește întărirea ordinii și 
disciplinei, in respectarea prevederi
lor Legii sistematizării, a celorlalte 
acte normative, în executarea lucră
rilor de construcții de orice fel, 
element hotărîtor pentru realizarea 
programelor de sistematizare și de 
ridicare a tuturor localităților la un 
nivel superior de dezvoltare.

Comitetelor șl birourilor executive 
ale consiliilor populare le revine 
sarcina de a mobiliza și sprijini în
treaga populație din comune în 
realizarea dotărilor social-culturale, 
comerciale și edilitar-gospodărești 
ale acestora. După cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, va trebui să 
facem ca, într-o perioadă relativ 
scurtă, condițiile de muncă și de 
viață de la sate să se apropie cit 
mai mult de cele de la orașe, asigu- 
rindu-se cetățenilor din toate locali
tățile țării un nivel ridicat de civili
zație, corespunzător orientărilor și 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist 
Român.

Despre legătura directă care există 
între alimentație și diabet, ațit in ce 
privește apariția bolii, cit și trata
mentul acesteia, ne-a vorbit conf. dr. 
Constantin Dumitrescu, de la Cli
nica de nutriție și boli metabolice — 
București.

Toți specialiștii, fără excepție, sînt 
de acord că modul de alimentație 
este un factor important, poate cel 
mai important. de menținere a 
sănătății. Intr-adevăr, studii recente 
asupra mecanismelor intime^ de 
citoprotecție — respectiv de apărare 
și protejare a integrității celulei — 
confirmă rolul important al alimen
tației atit la omul sănătos, cit și la 
cel bolnav. Domenii ale patologiei 
care erau cu totul necunoscute, cum 
ar fi cel al bolii canceroase, acumu
lează date care evidențiază interven
ția factorului nutrițional în apariția 
unor forme de cancer. Cit privește 
patologia digestivă in general și me
tabolică in special, rolul factorului 
alimentar apare preponderent și de 
departe ca fiind cel mai important.

In diabetul zaharat de tip II al 
adultului, implicația alimentației 
deține proporția, cea mai importantă 
atit in declanșarea bolii, cit și in 
conduita terapeutică, avind deci rol 
profilactic și curativ. In acest sens 
este de menționat faptul că diabetul 
zaharat insulinoin dependent, de tip 
II. său diabetul „gras", apare in 80 
la sută din cazuri la actuali sau 
foști obezi. Reiese clar că prevenirea 
și combaterea obezității pot împie
dica sau intirzia apariția a 80 la sută 
din cazurile de diabet de acest tip.

Desigur că apariția diabetului^ este 
mai complicată și legată in măsură 
egală și de un determinism genetic 
ca factor predispozant, în multe 
cazuri. Dar se știe că acest factor 
genetic (sau această predispoziție 
ereditară) este pus în valoare numai 
prin acțiunile factorilor exogeni, de 
mediu, susceptibili de a fi influen
țați prin mijloacele noastre de pre
venire. Cu alte cuvinte, un om cu o 
predispoziție ereditară la diabet de 
tip II poate să nu facă boala sau să 
o întîrzie foarte mult dacă respectă 
toată viața un mod de alimentație 
rațional și în primul rînd dacă își 
menține greutatea corporală în limite 
normale.

Nu ne mai surprinde astfel de ce 
diabetul zaharat al adultului se în- 
tilnește cu o frecvență mult mai 
mare in cadrul unor profesii (cofe
tari, patiseri, brutari, ospătari, bu
cătari etc.) în care apare abuzul ali
mentar — chiar și prin simpla re
petare a gustării preparatelor, mai 
ales a zaharurilor concentrate și a 
glucidelor în general. în consecință, 
este important și totodată posibil ca 
diabetul zaharat să fie prevenit prin- 
tr-un mod de alimentație rațional, 
care să evite excesele, obezitatea și 
în special consumul exagerat de 
zahăr și al derivatelor lui, băuturile 
îndulcite, făinoasele etc.

O dată cu apariția diabetului este 
evident că va trebui să se restringă

din alimentație in primul rind glu
cidele. cu precădere făinoasele, și să 
excludem zahărul și derivatele lui, 
limitindu-le la o rație de glucide 
care să se încadreze în potențialul 
insulinosecretor al pancreasului. în 
acest fel vom menține cifrele glice
miei la valori cit mal apropiate de 
cele normale. Sint recomandări die
tetice valabile pentru orice formă de 
diabet, ca punct de plecare al tera
peuticii.

Cercetări mai noi din diferite țări 
și de la noi au adus precizări supli
mentare in alimentația bolnavului 
de diabet. în primul rind s-a stabilit 
că, fiind un regim dietetic care se 
întinde practic pe toată viața, el 
trebuie să fie cît mai apropiat, din 
punct de vedere cantitativ și calita
tiv. de regimul fiziologic normal. 
Diferența va consta numai din ex-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

cluderea dulciurilor concentrate șî 
calcularea sau cuantificarea glucide
lor provenite din fructe, făinoase, 
cartofi, la limita inferioară a rației 
normale. Trebuie luate apoi unele 
măsuri de preparare a alimentelor și 
de repartiție a lor în cadrul meselor 
din cursul zilei. în aceste condiții, 
organismul se va dezvolta normal 
și nu vor apărea semne de carență ori 
alte suferințe. Tot recent s-a consta
tat, pe baza cercetărilor științifice, 
că alimentele bogate în glucide nu 
produc același răspuns glicemic și 
respectiv secreția aceleiași cantități 
de insulină. Astfel, răspunsul gli
cemic după consumul diverselor ali
mente nu este întotdeauna direct 
proporțional cu conținutul efectiv în 
glucide al diferitelor alimente și 
chiar al aceluiași tip de aliment. S-a 
constatat, de exemplu, că răspunsul 
glicemic (creșterea glicemiei) este 
mai mare după piureul de măr decît 
după consumul mărului ca atare, de 
asemenea după făina de orez în 
comparație cu orezul integral și 
după amidonul prelucrat culinar față 
de cel natural.

O altă recomandare utilă diabeti
cilor se referă la alimentele care 
conțin fibre. Proporția acestor fibre 
alimentare sau vegetale, aflate în 
cantitate mare în făina integrală, 
orezul nedecorticat, legume, fructe, 
tărițe. reprezintă un factor impor
tant de ameliorare a dietei în diabe
tul zaharat, ca și în prevenirea unor 
boli digestive.

Ca să nu mai vorbim de contribu
ția lor la păstrarea sănătății întregu
lui organism, fapt de care este bine 
să se țină seama în formarea de
prinderilor alimentare. Asupra aces
tui aspect s-a oprit conf. dr. Lucia

Anghelescu de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Timișoara.

în legătură cu deprinderile ali
mentare. cred că este util pentru 
această perioadă a anului să ne re
ferim la echilibrul alimentar. In 
lunile cu temperaturi mai scăzute, 
fiecare om simte nevoia să mănince 
mai consistent sau mai des, iar cei 
care nu rezistă tentației au surpriza 
ca, în cîteva luni, să ajungă la un 
surplus ponderal. Explicația acestui 
plus de greutate o găsim și în faptul 
că la tendința de consum suplimen
tar de alimente se asociază viața 
mai sedentară din perioada rece. A 
mînca mai mult decit este necesar 
organismului și a te mișca mai puțin 
— iată două deprinderi la fel de 
nesănătoase, care trebuie evitate.

Știința și practica medicală de
monstrează un fapt — de care s< 
conving de altfel bolnavii cînd ajun; 
la medic — că surplusul pondere 
face organismul cu mult mai vul 
nerabil la boli. între obezitate ; 
diabet sau boli cardiovasculare exi; 
tă o legătură directă. Și în boli 
reumatismale, în artroze etc. supr. 
greutatea este un factor importai 
ca și în numeroase alte afecțiuni s; 
tulburări, de- aceea supravegher 
greutății corporale trebuie să fie 
preocupare a fiecăruia, în intere 
propriei sănătăți.

O altă recomandare pe care găi 
util să o facem, chiar și în aces 
perioadă a anului, este consumul 
legume și. fructe pentru a se re 
za o alimentație echilibrată. 1 
diversificarea alimentației, deș: 
acest sezon nu avem varietatea 
lunile de vară, totuși este posib 
asigurăm un consum zilnic de 1 

z me, zarzavaturi, fructe, care adu 
organism vitaminele și sărurile 
cesare. Prin celuloza, amidonul, 
tinele și fibrele vegetale pe ca 
conțin cerealele, legumele și fr 
le, în special crude, ele nor 
zează tranzitul intestinal, n 
rezistenta față de infecții și, în 
ral, detoxifică organismul, 
comparative efectuate de spe< 
din diferite țări, ca și cercetări 
ințifice de la noi, din ultim 
asupra modului de alimentai 
confirmat legătura directă car
tă între lipsa sau consumul 
redus de produse vegetale șl 
ția unor boli digestive. Se 
cerealele. fructele, zarza’ 
conțin, pe lingă glucide sau z 
proteine etc., acele fibre ■ 
care sînt transformate foart 
de către sucurile digestive, 
puțin utilizate ca atare < 
organism. în schimb, acest 
vegetale contribuie la ,pr 
unor boli, cum sint obezita 
marea calculilor biliari, un< 
și chiar cancerul de intest 
deci cum de formarea uno 
deri alimentare, încă din p 
de viață, depinde în bun 
starea de sănătate.

Elena N
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SOCIALISTE, A CAILOR PEAFECTHNAAII SALE MULTILATERALE

(Urmare din pag. I)
teriale. a științei. culturii, invățămîn- 
tului, pentru consolidarea si dezvol
tarea proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste — baza înfăptuirii cu 
succes a Programului partidului, a 
trecerii Ia realizarea visului de aur 
al omenirii, a comunismului in 
România !“.

Pe această idee-program. de excep
țională valoare strategică și tactică, 
a legăturii organice, indestructibile, 
dintre dezvoltarea forțelor de pro
ducție și perfecționarea proprietății 
socialiste, ca temelie a puterii si efi
cientei întregului sistem economico- 
social — idee originală, profund crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— se sprijină și se realizează în 
practică vastul efort național de edi
ficare multilaterală, armonioasă a 
tării noastre în etapa actuală și în 
viitor.

în perioada atît de bogată și fer
tilă în evenimente la care se referă 
noul volum de ..Opere alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. un loc 
deosebit a fost acordat întăririi 
partidului, creșterii rolului său de 
forță politică conducătoare a societă
ții, de centru vital al întregii noastre 
existențe economico-sociale si spiri
tuale. Experiența edificării socialiste 
si comuniste a tării evidențiază po
ziția hotărâtoare a organelor și or
ganizațiilor de partid, a comuniștilor 
în înfăptuirea Programului partidu
lui. înfăptuirea rolului conducător al 
partidului in societate vădindu-se a 
fi, o dată mai mult, o legitate a 
construcției socialismului.

Forța si puterea de înrîurire a 
partidului. în viziunea secretarului 
său general, rezidă. în mod obiectiv, 
în raportul dialectic, in relația or
ganică dintre partid și mase — rela
ție ale cărei conținut și vitalitate 
izvorăsc din puterea comuniștilor de 
a stabili cu claritate obiectivele stra
tegice și tactice, din aptitudinea de a 
identifica și de a se identifica. în 
mod real, cu năzuințele oamenilor 
muncii. Pe această realitate defini
toria a existenței noastre nolitlco- 
sociale se fundamentează tăria de 
nezdruncinat a partidului, ea consti
tuia temeiul adine al poziției parti
dului de centru vital al întregii so
cietăți românești. Legătura organică 
a partidului cu masele, cu poporul 
constituie, așa cum rezultă din volu
mul la care ne referim, o condiție și 
o necesitate obiectivă ale însăși exis
tentei sale revoluționare, rațiunea de 
a acționa și a asigura evoluția pro
gresistă. liberă a omului și umani
tății.

Prin aplicarea riguros marxistă, 
creatoare, a tezei conform căreia so
cialismul și comunismul constituie 
opera întregului ponor, partidul 
nostru se implică în mod nemijlocit 
și conduce din interior întregul edi
ficiu social. împreună cu clasa mun
citoare. împreună cu întregul popor. 
Sarcinile și funcțiile partidului sînt 
subsumate cu fermitate realizării 
unei noi calități a muncii și vieții, 
a unui nou dinamism în toate do
meniile de activitate și, pe această 
bază, înfăptuirii obiectivului strate
gic fundamental — edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României.

Activitatea și' rolul partidului In 
construcția și perfecționarea socie

tății sînt hotăritoare pentru mersul 
ascendent pe calea socialismului și 
comunismului. în același timp, secre
tarul general al partidului atrage 
atenția că activitatea practică, atît 
de diversă și complexă, care solici
tă o permanentă căutare de idei, 
inițiative și soluții noi, impune co
muniștilor, partidului in ansamblul 
său, promptitudine și operativitate 
în adoptarea celor mai eficiente mă
suri, competență și capacitate pre- 
vizionară, spirit creator, revolu
ționar.

Așa cum se subliniază cu claritate 
în noul volum de „Opere alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. parti
dul a devenit. în sensul cel mai 
propriu al cuvîntului. forța propul
soare a relațiilor democratice în so
cietate, o forță de influențare și con
vingere ideologică și politică, de rea
lizare a consensului național, a uni
tății și coeziunii moral-politice a po
porului pentru înfăptuirea intereselor 
sale supreme pe calea edificării so
cialiste și comuniste a patriei. Cen
tru vital al societății noastre socia
liste. partidul dă substanță, dinami
zează și perfecționează activitatea 
întregului sistem politic. Pornind 
de la locul și misiunea partidului in 
ansamblul realității noastre socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea întăririi parti
dului. a disciplinei și democrației de 
partid, a perfecționării permanente a 
calităților moral-politice și a spiri
tului revoluționar ce trebuie să de
finească și să anime pe fiecare co
munist. pe omul nou al societății so
cialiste și comuniste.

Prin tot ce a înfăptuit șl înfăptu
iește în România, prin activitatea 
neobosită în slujba dezvoltării și în
floririi patriei, a apărării indepen
dentei și suveranității naționale. 
Partidul Comunist Român — condus 
cu excepțională clarviziune revolu
ționară de cel care a dat noî și stră
lucite dimensiuni înseși muncii și 
vieții poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și-a onorat și-și 
onorează cu strălucire poziția de 
forță politică conducătoare, de 
călăuză sigură a națiunii noastre în 
amplul efort de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în concepția dinamică, novatoare, 
de largi și fertile deschideri teore
tice și practice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. socialismul nu se 
poate construi dccit cu masele largi 
populare, baza și structură de masă 
fiind hotăritoare în aprecierea esen
ței democratice a puterii politice, a 
mijloacelor și scopurilor prin care și 
în numele cărora se exercită condu
cerea societății. Prin structură și 
funcții, prin flexibilitatea și capacita
tea de adaptare, la nivel macro și 
microsocial, democrația muncitoreas- 
că-revoluționară se prefigurează ca 
expresie și rezultat al muncii și 
acțiunii colective, fundamentată pe 
principii și atribuții, impulsionată de 
atitudini, reacții și aspirații cu ade
vărat de masă. Teza fundamentală a 
secretarului general al partidului pri
vind telurile democrației, cea care 
dă sens și legitimează acțiunea so
cială de cristalizare și afirmare a 
opțiunilor și năzuințelor largi popu- 
lape -r teza construirii socialismului 
cu poporul și pentru popor — își

găsește un loc central și în noul 
volum.

Participarea directă, hotăritoare a 
maselor la conducerea treburilor so
cietății se regăsește edificator in sis
temul original, unic în felul său. de 
realizare efectivă a democrației so
cialiste. prin antrenarea oamenilor 
muncii, membri si nemembri de 
partid, la actul de conducere politică. 
Partidul nostru, condus cu strălucire 
și abnegație de secretarul său gene
ral. și-a propus ca obiectiv strategic 
de primă însemnătate întronarea și 
instituționalizarea principiului mun
cii și conducerii colective la nivelul 
întregii societăți. în societatea ro
mânească funcționează eficient, așa 
cum rezultă cu pregnantă și din noul 
volum, o serie de forumuri repre
zentative, Ia nivel național, cum 
sînt : Congresul consiliilor populare, 
Camera legislativă a consiliilor popu
lare. Congresul educației politice și 
al culturii socialiste. Congresul agri
culturii. Congresul consiliilor oame
nilor muncii, precum și organisme 
democratice locale, județene si na
ționale. Un loc aparte în realizarea 
participării maselor largi populare la 
construcția societății il ocupă Fron
tul Democrației și Unității Socialiste, 
expresia organizatorică a unității po
litice a poporului în jurul partidului, 
a cărui componentă este revelatoare 
pentru înaltul umanism și voința po
litică reală de a atrage și implica 
deplin întreaga noastră națiune la 
tot ce se înfăptuiește pe pămîntul 
patriei socialiste. în același context 
de preocupări se înscrie și conceptul 
nou privind rolul și funcțiile statu
lui in etapa actuală, in condițiile 
creșterii gradului de complexitate al 
întregului organism social, statului 
revenindu-i sarcini însemnate în or
ganizarea activității economico-socia
le. ca administrator al avuției na
ționale.

într-o lume în care persistă șl se 
amplifică tensiuni și conflicte grave, 
în care spectrul nuclear amenință 
existența însăși a vieții pe întreaga 
planetă. România. încercatul ei 
conducător se disting în plan inter
național și se bucură de un neștir
bit prestigiu și stimă, ca urmare a 
atitudinii constant constructive în 
lupta pentru o pace reală, pentru 
eliminarea forței și amenințării cu 
forța, pentru cooperare in condiții de 
echitate și respect al demnității sta
telor și națiunilor. Pe bună dreptate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
apreciat astăzi pe toate meridianele 
lumii ca. un mare constructor al pă
cii. ale cărui opinii și inițiative 
concrete în direcția întronării princi
piilor dialogului politic, al tratative
lor în rezolvarea diferendelor dintre 
state, a dezarmării și securității eu
ropene și mondiale au intrat in pa
trimoniul gîndirii și experienței teo
riei si practicii internaționale con
temporane.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. atît de clar ex
primată și argumentată și în pagi
nile cărții de fată, pacea poate de
veni un fapt de viață, un bun al sta
telor și popoarelor numai în măsura 
în care voința politică, acțiunile și 
programele economico-sociale eXclud. 
în mod organic, orice tendință sau 
tip de confruntare de pe pozițiile de 
putere sau pentru a impuiie o con

duită în dezacord cu principiile 
coexistentei pașnice, ale respectului 
identității și demnității naționale si 
umane. Pacea. în concepția constructi
vă. de mare însemnătate teoretică și 
practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este, trebuie să 
devină o componentă structurală a 
gîndirii. dar și a realității economice 
și sociale. „Numai un program com
plex de dezarmare generală — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— va deschide calea pentru reali
zarea dezarmării nucleare, pentru a 
asigura reducerea pericolului de 
război, pentru întărirea încrederii, 
pentru a da posibilitatea fiecărei na
țiuni să-și consolideze forțele spre 
dezvoltarea independentă, fără tea
ma vreunei agresiuni".

De o largă audientă internațională 
si cu efecte reale în planul practicii 
destinderii se bucură teza tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu referitoare la 
necesitatea trecerii la acțiuni concre
te de dezarmare pe etape, tipuri de 
arme, efective și cheltuieli militare, 
fără a le însoți de condiționări care 
să frineze sau să împiedice acțiunile 
efective de reducere a stocurilor, de 
diminuare a fabricării sau amplasă
rii armelor strategice sau tactice. 
Consecventă acestei poziții. România 
socialistă a acționat și acționează 
concret, prin măsuri reale. în direc
ția construcției păcii, a unei lumi a 
cooperării economice, politice și cul
turale. A devenit un reper de refe
rință în politica internațională or
ganizarea, în chiar Anul internațio
nal al păcii, a referendumului na
țional în cadrul căruia poporul ro
mân a decis reducerea cu cinci la 
sută a propriilor sale armamente, 
efective și cheltuieli militare.'

Politica externă românească a fost 
definită, și în acest răstimp, prin 
consecventă și principialitate con
structivă în eforturile menite să 
determine crearea unui curs real spre 
destindere, cooperare și securitate 
intre popoare și state libere, inde
pendente. în acest cadru. România 
întreține ample si constante relații 
economice cu toate țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
statele capitaliste dezvoltate. Con
secvent principiilor de relații con
structive. militante, partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu promo
vează și dezvoltă pe trepte calitativ 
noi colaborarea și solidaritatea cu 
partidele comuniste si muncitorești, 
pornind de la necesitatea asigurării 
deplinei egalități, a independenței și 
dreptului fiecărui partid de a-si ho
tărî de sine stătător linia politică si 
strategia revoluționară, a neameste
cului in treburile interne ale altor 
partide. Partidul nostru intreține 
relații largi cu partidele socialiste, 
social-democrate. cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele și 
forțele democratice în lupta pentru 
dezarmare, pace si independență.

Cel de-al V-lea volum din „Opere 
alesă" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dă expresie, cu 
strălucirea marilor construcții teore
tice, capacității exemplare a partidu
lui nostru, a secretarului său general 
de a asigura mersul ferm înainte al 
patriei, transpunerea în viață a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez- 

; vqltate șj rînșintare a Rwnâniei. spre 
1 comunism. • "***

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit o telegramă din partea tovară
șului Lubomir Strougal, prin care 
îi mulțumește pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul realegerii sale in 
funcția de președinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
în telegramă se arată că și în viitor 
va fi acordată toată atenția dezvol
tării relațiilor cehoslovaco-române, 
în spiritul hotăririlor adoptate la 
nivel înalt.

t V
11.30 Lumea copiilor (parțial color)

• Telefilmoteca de ghiozdan : 
..Trăind liber“ (color). Episodul 3

12.30 Viața satului (parțial color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Suceava

20.20 Film artistic (color). „Lili*
21,40 Feerie pe gheață (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 30 MAI

20,00 Telejurnal
20.20 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Astăzi despre : Soarele în 
sistemul nostru planetar

20.50 Tezaur folcloric în concert (color)
21.20 Occident ’88 (color). Documentar
21,35 A fi tînăr comunist, a fi revo

luționar — în lumina faptelor de 
muncă și a comportării în socie
tate

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

VASLUI : „Oraș 
al trandafirilor"

„Orașul nostru, tot mai frumos 
și mai bine gospodărit" — este 
deviza sub care, la inițiativa con
siliului popular și cu participarea 
deputaților, a colectivelor de oa
meni ai muncii, a tuturor cetățe
nilor, in municipiul Vaslui se des
fășoară ample și susținute acțiuni 
edilitar-gospodărești, care conferă 
lqcalitătii un plus de frumusețe. 
Prin contribuția cetățenilor de 
toate virstele, pe modernele bu
levarde. în parcuri și în noile an
sambluri de locuințe s-au plantat 
peste 12 000 de arbori și arbuști 
ornamentali și au fost amenajate 
incă 8 hectare de spații verzi. în 
curînd vor înflori și cei 14 000 tran
dafiri care se adaugă celor 45 000 
plantați jn anii anteriori, astfel 
incit fiecărui locuitor îi revine, 
deocamdată, cite un trandafir. 
Vasluiul redobîndindu-și treptat 
faima de „oraș al trapdafirilor". 
Zilnic, sute de cetățeni efectuează 
lucrări la noul teatru de vară cu 
1 200 locuri, construit in cea mai 
mare parte prin muncă voluntar- 
patriotică, la extinderea și mai 
buna dotare a zonei de agrement 
Delea, din apropierea municipiului, 
la întreținerea curățeniei tuturor 
străzilor și cartierelor de locuințe, 
amenajarea unor noi locuri de 
joacă pentru copii, extinderea 
covoarelor florale. (Petru Necuîa).t.i

BULETIN RUTIER
Jnformatii de Ia Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția circulație
Oboseala la volan

Numărul relativ mare de kilome
tri pe care unii automobilist! îl 
parcurg în actualul sezon. îndeosebi 
în timpul concediilor, pune mai acut 
ca oricînd problema efectuării cit 
mai judicioase a unor astfel de de
plasări. Adeseori, locul unde tre
buie ajuns se află la sute de ki
lometri. iar automobilistii care s-au 
decis să străbată o asemenea dis
tantă trebuie să ia în calcul nu nu
mai starea tehnică a mașinii, ci și 
capacitatea lor de a rezista neîn
trerupt efortului depus.

Monotonia unor trasee, orele pe
trecute fără întrerupere la volan, re
zistenta la efort (care diferă in 
funcție de virstă și de starea de 
sănătate), intervalul din zi ales pen
tru efectuarea călătoriei și tempe
raturile ridicate sînt tot atitia fac
tori de risc, generatori de obosea
lă. iar de la oboseală la ațipirea la 
volan si apoi la producerea unui e- 
veniment nedorit nu mai e decit o... 
invirtitură de roată. Două exem
ple : la Aiud. la ora 3 dimineața, a- 
țipind la volan, un automobilist a 
accidentat grav o persoană aflată în 
autovehicul ; la Babadag. un alt au
tomobilist. deși foarte obosit. în loc 
să tragă pe dreapta pentru citeva 
minute de relaxare, mai ales că ple
case la drum cu noaptea-n cap (era 
ora 4 dimineața), a izbit violent ma
șina de parapetul unui podeț, pier- 
zindu-și viața.

Deplasarea pe timp de ploaie
Frecvente în această perioadă a 

anului, ploile sub formă de aversă 
pot constitui pentru cei de la vo
lan adevărate capcane în care cad 
adeseori șoferii care nu înțeleg că 
maniera de conducere a autovehi
culelor diferă in funcție de aderen
ta drumului și gradul de vizibilita
te. în aceste condiții, viteza autove
hiculelor trebuie dozată in limitele 
impuse de menținerea stabilității 
mașinii pe carosabilul alunecos. Pe 
o sosea din județul Timiș, datorită

vitezei excesive, o șoferiță a pier
dut controlul mașinii pe carosabilul 
umed si. in urma coliziunii cu un 
copac, au fost rănite grav două 
persoane. La Anina, un alt șofer a 
pătruns cu viteză excesivă într-o 
curbă, mașina a derapat si s-a iz
bit de un stilp. Dar. deși mașina a 
fost grav avariată, automobilistul a 
scăpat nevătămat datorită faptului 
că folosea centura de siguranță.

în condițiile unor averse de ploaie 
mai violente, trebuie luată in calcul 
și reducerea vizibilității, fapt care 
impune adeseori oprirea autovehicu
lelor ne dreapta pină ce se creează 
din nou condiții propice continuării 
călătoriei. în localitatea Livada, din 
județul Sa tu Mare, un automobilist 
continua să ruleze cu viteză pe o 
ploaie torențială si. neputind sesiza 
ce se petrece pe calea de rulare, a 
accidentat grav un pieton. Utiliza
rea și in timpul zilei a fazei de 
întilnire a farurilor, obligatorie in 
condiții meteo-rutiere nefavorabile, 
permite celor de la volan nu nu
mai să vadă, ci și să fie văzuți de 
la distantă. în acest fel. pietonii care 
se pregătesc să traverseze strada 
observă la timp farurile mașinilor 
care se apropie si se vor opri și 
ei. asteptînd trecerea acestora.

Mulți conducători auto dau dova
dă de prudentă atunci cind. obser- 
vind manevre greșite ori periculoa
se ale altor participanti la trafic, re
duc viteza si chiar opresc. Coliziuni 
grave, unele cu urmări imprevizibi
le. sau accidentarea iminentă a unor 
pietoni imprudent! au fost evitate in 
felul acesta datorită precauției celor 
de la volan. Cele mai frecvente sînt 
traversările inopinate ale unor pie
toni. mai ales copii, prin fata ori 
prin spatele unor vehicule staționa
te. De aceea, la depășirea unor ve
hicule aflate în staționare, este ne
cesară o deosebită prudentă, l^a 
Breaza. Vasile Florin, cu autoturis
mul 3—PH—7 005, conducînd preven
tiv. a reușit să evite lovirea unui 
minor care, jucîndu-se in preajma 
drumului, a tisnit inopinat în fața 
mașinii.

ACTUALITĂTEĂSPORTIVĂ
VOLEI. • în prima zi a campio

natelor balcanice de volei feminin, 
ce se desfășoară la Tirana, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—6, 15—6, 15—5) forma
ția Iugoslaviei. Alte rezultate : Al
bania — Grecia 3—0 (15—4, 15—11, 
16—14) ; Bulgaria — Turcia 3—2 
(15—11, 12—15; 15—4; 11—15; 15—13). 
• Meciurile disputate în ziua a 
treia a Turneului preolimpic fe
minin de volei de Ia Forli (Italia) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Canada 3—0 (15—2, 
15—10. 15—7) ; Brazilia — Italia 3—1 
(15—13. 15—12, 13—15, 15—5). • La 
Orleans (Franța) s-au încheiat între
cerile Turneului de calificare pentru 
Campionatul european de volei re
zervat echipelor de juniori. Clasate 
pe primele două locuri, selecționatele 
Franței si Cehoslovaciei s-au califi
cat pentru faza finală a competiției, 
programată. între 20 și 31 iulie, in 
italia. Rezultate înregistrate in ulti
ma zi : Turcia — Elveția 3—1 (12—15, 
15—8. 15—13. 15—9) ; Franța — Ceho
slovacia 3—0 (15—5. 15—11. 15—12).

ȘAH. • Turneul internațional fe
minin de șah de la Baku a continuat 
cu runda a 13-a. în care Zoia Lelciuk 
a invins-o pe Evghenia Peiceva, 
Svetlana Prudnikova a cîștigat la 
Vera Sadlikova, iar în partidele Vera 
Peiceva — Gabriela Stanciu și Ainur 
Sofieva — Suzana Maksimovici a 
fost consemnată remiza. în clasa
ment conduc jucătoarele sovietice 
Firuza Velihanli si Zoia Lelciuk — 
cu cite 9,5 puncte. • După zece 
runde. în meciul-turneu de șah de 
la Amsterdam continuă să conducă 
campionul mondial Gări Kasparov, 
cu 7,5 puncte, urmat de Anatoli Kar
pov — 5,5 puncte. Jan Timman — 
4.5 puncte și Van der Wiel — 2,5
puncte. în runda a 10-a, Kasparov 
l-a învins cu piesele negre pe Van 
der Wiel, iar Karpov a remizat cu 
Timman.

HANDBAL. în prima zi a tradi
ționalului turneu international mas
culin de handbal „Trofeul Iugosla
via", reprezentativa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 27—20 (16—11) for
mația Suediei, selecționata Iugosla

viei a învins cu 33—24 (16—12) echi
pa secundă a tării-gazdă. iar forma
ția Poloniei a dispus cu 28—26 (14— 
10) de selecționata Japoniei.

BOX. Boxerul francez Tex Nklan- 
kete și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria superușoară, 
învingindu-1 prin K.O. tehnic, in re
priza a 6-a. pe englezul Lloyd Chris
tie. Meciul s-a disputat la Paris.

FOTBAL. La Nesbyen (Norvegia), 
în meci cpntind pentru prelimina
riile campionatului european feminin 
de fotbal, selecționata Finlandei a 
întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația Norvegiei;

BASCHET. • în cadrul Turneului 
preolimpic masculin de baschet ce 
se desfășoară la Montevideo, selec
ționata Braziliei a învins cu scorul 
de 96—94 echipa Uruguayului. Alte 
rezultate : Porto Rico — Mexic 80— 
71 ; Canada — Argentina 112—88. • 
în cadrul turneului internațional 
masculin de baschet de la Dortmund, 
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 105—75 (44—39) echipa 
Franței. într-un alt joc. reprezenta
tiva Italiei a învins cu 97—62 (47—27) 
formația Olandei.

HALTERE. Campionatele mondia
le și europene de haltere pentru ju
niori au continuat la Atena cu în
trecerile la categoria 90 kg în 
care victoria a revenit sportivului 
sovietic Viaceslav Rubin, cu un total 
de 375 kg. Pe locurile următoare s-au 
situat Thomas Kantusch (R.D. Ger
mană) — 367,500 kg și Andrei Kori- 
lenko (U.R.S.S.) — 362,500 kg.

TENIS. în turul III al campiona
telor internaționale de tenis ale 
Franței, ce se desfășoară la arena 
pariziană Roland Garros, jucătorul 
francez Yannick Noah l-a eliminat 
cu 6—4, 6—4. 6—7, 6—3 pe elvețianul 
Jakob Hlasek, suedezul Stefan Ed
berg a dispus cu 6—3, 6—4, 7—6 de 
coechipierul său Jan Gunnarsson, 
argentinianul Guillermo Roldan l-a 
întrecut cu 6—2, 6—3, 6—2 pe vest- 
germanul Patrick Kiihnen, iar spa
niolul Emilio Sanchez a cîștigat cu 
6—4, 6—4, 3—6, 6—4 partida cu fran
cezul Guy Forget.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 mai, ora 20 — 1 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea se va încălzi 
treptat, iar cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în jumătatea 
nord-vestică a țării, unde vor cădea 
ploi, mai ales averse. însoțite și de 
descărcări electrice. în restul terito
riului, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în regiunile sud-vestice 
din sector sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 19 
grade, ușor mai coborîte în depre
siuni, iar temperaturile maxime între 
20 și 30 de grade, local mai ridicate. 
Pe alocuri, ceață slabă, dimineața. în 
București : Vremea se va încălzi trep
tat, iar cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza, la în
ceputul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 17 
grade, iar cele maxime între 25 și 29 
de grade.

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Flăcări pe comori : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20.30
• Rezervă la start: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică în familie : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
e Iacob : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,15
• Niște băieți grozavi : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Umbrele soarelui : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Egreta de fildeș: MUNCA (21 50 97)
— 9; 11; 13
• Trenul de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18
0 Cik, pescărușul alb — 9; 15; 17, 
Program de desene animate — 11; 
13, Miss Iugoslavia — 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Cap și pajură : VOLGA (79 71 26)

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț • DIN IZVOARELE INEPUIZA- 
t BILE DE ENERGIE. Specialiștii egip- 
( tem acordă o atenție deosebită exploatării 
t surselor regenerabile de energie. în special 
1 realizării proiectelor în domeniul valorifi- 
l cării energiei solare. Datorită climei sale. 

Egiptul are o mare incidență a radiațiilor 
\ solare, care pot fi folosite ca sursă inepui- 
I zabilă de energie. în lunile de iarnă, soa- 
1 rele strălucește între șapte si nouă ore pe 
l zi, iar vara lumina astrului este prezentă 
< 12 ore.
J în domeniul valorificării energiei solare 

își desfășoară activitatea citeva organisme 
i și unități de cercetare științifică. Unul 
’ dintre obiectivele principale urmărite de 

Centrul pentru dezvoltarea economică a
■ deșertului, care se află in orașul Sadat, il 
i reprezintă folosirea cit mai eficientă a for- 
) melor de energie regenerabilă pentru așe- 
ț zările din aceste zone. Centrul urmărește 

L./ ** ■*' *•' *" *’ ■*' 1*1' *' ■■* I**1 I* •

să aplice sisteme perfecționate pentru pro
ducerea și utilizarea energiei solare, a vîn- 
tului și a biomasei necesare comunităților 
rurale și urbane, punind accentul pe pro
iectele cele mai avantajoase din punct de 
vedere al prețului de cost al energiei pen
tru locuințele din zonele cu un mediu deo
sebit de arid.

• CA TRANZISTORUL PEN
TRU ELECTRONICĂ? cadruI 
Universității din Michigan. S.U.A.. a fost 
elaborat un nou lichid care devine vîscos 
la trecerea curentului electric. Această 
proprietate ar permite, potrivit specialiști
lor. să se simplifice mult atît funcționarea, 
cit și structura constructivă a multor părți 
componente ale automobilelor. Noul lichid, 
preparat pe baza unui derivat al petrolu
lui și a unor particule solide, despre care 
nu s-au făcut deocamdată nici un fel de 
precizări, are particularitatea de a se în-

groșa atunci cind este străbătut de un cu
rent electric și de a-și reveni la starea ini
țială atunci cind se întrerupe curentul. în 
S.U.A. se consideră că acest lichid, pur si 
simplu, va revoluționa mecanica. în aceeași 
măsură în care electronica a fost marcată 
de inventarea tranzistorului. Totodată, se 
apreciază că el va crea condiții pentru ca 
industria americană de automobile să-și 
reciștige o parte din competitivitatea pe 
care și-a pierdut-o pe plata mondială. De 
notat că lichidele „electroreologice" au fost 
descoperite prin 1940. întrucit conțineau 
însă apă, ele erau inutilizabile la tempera
turile înalte produse în motoarele cu arde
re internă și în alte tipuri de mașini. -

• UNIVERSUL CEREBRAL.
Parlamentul european, organ consultativ 
al C.E.E., a recomandat în aceste zile celor 
12 țări membre ale Pieței comune să par
ticipe la programul științific japonez inti
tulat „Frontiera umană", al cărui principal

obiectiv este dezlegarea tainelor biologiei 
creierului uman. Vastul program de cerce
tare fundamentală inițiat. în urmă cu un 
an, de Japonia, se află actualmente in 
„studiu de viabilitate". „Scopul inițiativei 
japoneze este să promoveze prin cooperare 
internațională cercetarea fundamentală în 
domeniul biologiei umane și. mai concret, 
in biologia funcțiilor cerebrale, ca un mij
loc de a împinge mai departe frontierele 
cunoașterii umane", precizează Agenția 
spaniolă de știri EFE. Iată și domeniile 
prioritare vizate de noul program : neu- 
robiologia, ereditatea, dezvoltarea corpora
lă, imunologia, endocrinologia, metabolis
mul. conversia energetică. Se urmărește, 
totodată, punerea la punct a unor noi 
metodologii fundamentale care să permită 
ultramicrorpanipulările genetice si studiul 
mai aprofundat al ADN.

• CU ARMELE MEDICINII
TRADIȚIONALE. Importante forțe ale

Din țările socialiste
R. S. F. IUGOSLAVIA

SUB DEVIZA PERFECȚIONĂRII
în zori, la ceasul cind stelele 

pălesc și se sting deasupra Dună
rii, o dată cu lămpile electrice de 
pe cele două țărmuri, Belgradul se 
trezește la viață. Așa începe fie
care zi de muncă, la fel de trepi
dantă ca și celelalte. Din forfota 
străzilor, din furnicarul nesfîrșit 
de la primele ore ale dimineții, 
din știrile transmise de presă, de 
posturile de radio și televiziune 
deslușești intensa activitate zilnică 
a capitalei iugoslave. Veștile sosite 
din Belgrad, ca și din celelalte lo
calități ale R.S.F. Iugoslavia oglin
desc eforturile, realizările din 
aceste zile cind comuniștii, po
poarele iugoslave întimpină Con
ferința U.C.I., eveniment impor
tant în viata tării vecine și prie
tene, ale cărei lucrări încep la 
Belgrad.

Să amintim doar cîteva din fap
tele de muncă. Presa iugoslavă 
relevă rezultatele de seamă în
registrate de oamenii muncii de 
la complexul „Trepoea" din Titovo 
Mitrovița, unitate care în 1988 îșl 
propune o creștere a producției cu 
6 la sută (după ce in 1987 crește
rea. față de 1986, fusese de 4 la 
sută). Ca urmare a unei activități 
intense, a modernizării producției, 
anul acesta vor fi obținute 45 000 
tone zinc electrolitic, 85 000 tone 
plumb rafinat și un număr însem
nat de acumulatoare.

Vești asemănătoare sosesc și de 
Ia marele combinat siderurgic 
din Zenița. Pe de altă parte, ex
tracția cărbunelui în bazinele Ko- 
lubara, Kosovo, Kreka-Banovici, 
Velenie, Koștolat, Tuzla și Kakani 
va crește, în 1988, cu 4 milioane 
tone față de 1987, astfel incit să 
se realizeze o producție totală de 
76 milioane tone. Cele cinci fabrici, 
care formează combinatul „21 Mai" 
din Belgrad, și-au propus realiza
rea, in 1988, a 160 000 motoare 
electrice și a altor utilaje pentru 
diverse ramuri ale industriei, în 
primele zile ale anului, la două 
întreprinderi din Maribor — „Me- 
talna" și „TAM" — s-au inaugurat 
lucrările pentru dublarea produc
ției pînă în anul 1990, prima uni
tate fiind specializată în prese, 
macarale și diverse mașini-unelte, 
iar cea de a doua în camioane și 
autobuze.

Toate acestea — după cum sub
liniază presa belgrădeană — arată 
că, acolo unde s-au adoptat măsu
rile de rigoare și s-au întreprins 
acțiunile corespunzătoare pentru 
traducerea în viață a Programului 
pe termen lung de stabilizare eco
nomică. rezultatele sint favorabile.

Despre eforturile și rezultatele 
obținute în ultimii ani, după adop
tarea programului, ne-au vorbit 
cadre de conducere și oameni ai 
muncii de la întreprinderile „Ivo 
Lola Ribar" din Belgrad, 
„Agroplod" din Ressen, „EMO" din 
Ohrid, combinatul metalurgic din 
Skoplie. Dar, așa cum se arată șî 
în datele publicate de Biroul de 
statistică din Belgrad, intr-un 
număr . de întreprinderi planurile 
de producție nu au fost îndeplini
te. Astfel că, anul trecut, pe în
treaga țară producția industrială a 
crescut doar cu 0.6 la sută față de 
1986. majorarea cea mai semnifi
cativă. de 19,5 la sută, fiind obținu
tă în construcțiile navale. Potrivit 
datelor biroului de statistică, pro
ducția a fost inferioară planului în 
19 (din cele 37) sectoare ale indus
triei. Se relevă totodată că ritmul 
inflației a fost în perioada aprilie 
1987 — aprilie 1988 de 159,7 la 
sută. „Ritmul înalt al inflației — 
arăta primul ministru Branko Mi- 
kulici Ia ședința comună a camere
lor Adunării Federale — este ex
presia sintetică a numeroaselor 
perturbări și dezechilibre care s-au 
acumulat de-a lungul anilor în 
economia noastră".

Toate aceste probleme au fost șl 
sînt amplu dezbătute în cadrul 
colectivelor de muncă și al orga
nizațiilor de partid, situația fiind 
analizată și la plenara din 11 mai 
a Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Se 
urmărește stimularea factorilor și

proceselor cane să deschidă, per
spectiva depășirii dificultăților, 
traducerea în viată a programe
lor de acțiune pentru perfec
ționarea întregului mecanism eco
nomic și social. Cu prilejul dez
baterilor s-a evidențiat faptul că, 
pe lingă implicațiile serioase ale 
crizei economice mondiale, dificul
tățile politice și economico-sociale 
ale Iugoslaviei sînt datorate ne- 
aplicării unitare a politicii adopta
te pe linie de partid și de stat, 
nefuncționării eficiente a organis
melor politice și administrative la 
nivelul întregii țări, deosebirilor în 
ce privește gradul de dezvoltare a 
anumitor regiuni, deosebiri care, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, au fost accentuate de criză, 

într-un interviu acordat unor 
ziare iugoslave, Boșko Krunici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., arăta că „decalajele dintre 
regiunile dezvoltate și cele nedez
voltate sînt mari", iar „separările 
și antagonismele pe această linie 
dintre republici și provincii sînt 
mai evidente idecît în trecut". 
„Pe măsura reducerii mijloacelor 
de acumulare — arăta B. Krunici 
— devine tot mal dificilă depăși
rea decalajelor de dezvoltare".

în acest context, așa cum sub
linia revista „Komunist", organ al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. „apropiata Conferință a 
U.C.I. trebuie să contribuie Ia con
solidarea rolului conducător al 
Uniunii Comuniștilor și a unității 
sale politico-ideologice, la crearea 
unui climat politic mal favorabil 
pentru angajarea mai concretă șl 
creatoare a fiecărui membru, or
ganizații și organ ale Uniunii Co
muniștilor în direcția soluționării 
mai rapide a problemelor sociale și 
economice acumulate". Și pu
blicația belgrădeană adăuga că 
„este nevoie de noi metode de 
lucru, de schimbări și adaptări la 
noile condiții în care trebuie să 
se înfăptuiască rolul conducător al 
Uniunii Comuniștilor și al condu
cerii Uniunii Comuniștilor în so
cietate".

Vorbind despre importanța Con
ferinței U.C.I.. președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. Boșko Kru
nici a declarat : Conferința tre
buie să marcheze o cotitură ho- 
tăritoare in activitatea de înfăptui
re a deciziilor adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
de realizare a programelor stabi
lizării economice și politice.

Paralel cu pregătirile pentru 
Conferința U.C.I. au loc consul
tări și discuții aprinse și în 
legătură cu modificările ce urmea
ză să fie aduse Constituției R.S.F.I., 
considerîndu-se necesar ca legea 
fundamentală să răspundă mal bine 
schimbărilor petrecute în viața 
tării. Aoeste modificări ale Consti
tuției din 1974 au fost inițiate 
printr-un document întocmit de 
Prezidiul R.S.F.I.. prin care se 
preciza că se urmărește accelera
rea dezvoltării forțelor de produc
ție și a relațiilor de producție so
cialiste. bazate pe autoconducere. 
asigurarea realizării mai depline a 
conținutului de clasă, democratic 
al sistemului iugoslav, funcționarea 
eficace a organismelor. de stat și 
aplicarea hotărîtă a legilor și hotă- 
rîrilor adoptate, funcționarea pieței 
iugoslave unitare. Amendamentele 
la constituție — s-a subliniat în 
cadrul dezbaterilor — nu vizează 
revizuirea unor principii, ci înlă
turarea obstacolelor care stau în 
calea aplicării acestor principii.

Dezbaterile din preajma Confe
rinței U.C.I. au arătat, o dată mai 
mult, că Iugoslavia, ca si alte 
țări socialiste, are problemele sale 
specifice. precum și condițiile sale 
specifice. Iar în contextul aces
tor preocupări de ■ întărire a 
unității și rolului conducător al 
U.C.I., de îmbunătățire și perfec
ționare a mecanismului economic 
și social, își găsesc teren de afir
mare propuneri și idei potrivit si
tuației concrete existente.

Nicolae PLOPEANU

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : COSMOS (27 54 93) — 9;
11; 13

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 10 ; 18 ; (saia 
Amfiteatru) : Arheologia dragostei — 
18; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
(A) - 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Veronica Goreaev
— pian, Mirela Tomescu — vioară. 
La pian Viorica Boerescu — 10,30; 
Simona Avesalon — vioară, la pian 
Adrian Tomescu, Cristian Balea — 
xilofon, marimbafon. La pian Sma- 
randa Ilea — 17,30; (Ateneul Român): 
Concert coral-instrumental dedicat 
„Zilei internaționale a copilului". 
Corul Școlii generale nr. 150, Dirijor: 
prof. Elena Văcărescu — 11; Concert 
susținut de orchestra de cameră a 
medicilor. Dirijor: dr. Ermil Nichifor
— 17; Recital de pian Matkias Weber 
(R.F. Germania) — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Frumoa
sa din pădurea adormită — 11; Otello
— 18

• Teatrul de operetă (13 63 48) t Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Logodnicul din lună — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gin-Rummy — 10,30 ; Noțiunea de 
fericire — 18 : (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44): Cintec despre mine însumi 
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) l Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 11; Anonimul ve- 
nețian — 19; (la Casa de cultură a 
M.A.I.); O femeie drăguță cu o 
floare și ferestre spre nord — 18,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Floarea de cactus — 10; 
Scapino — 18; (sala Studio) : La un 
pas de fericire — 10,30; Iva-Diva — 
18,30.
• Teatrul Giuleștt (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cind au murit can
gurii — 11; Discuție fără martori — 
18; (sala Glulești 18 04 85) 1 Hotel 
„Zodia gemenilor" — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema, 15 56 78) 1 O 
seară la Boema — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00); Micuța Dorothy 
— 11; Cintă, ciorcîrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) î 
Pistruiatul — 10,3.0.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Spectacol muzical cu
„Minlsong" — 11.

cercetării științifice din întreaga lume au 
fost concentrate asupra găsirii unor efi
ciente mijloace de combatere a maladiei 
SIDA. în China se manifestă interes pen
tru punerea medicinii tradiționale in sluj
ba eradicării acestui adevărat flagel. în 
curînd, Institutul de medicină tradițională 
din Beijing va trimite specialiști în Statele 
Unite pentru a testa, timp de 6—9 luni, 
eficacitatea acupuncturii, a altor tehnici 
terapeutice multimilenare asupra bolii 
SIDA. După cum informează revista „China 
în construcție", în ultimii ani. o serie de 
cercetători din străinătate, mai ales din 
Japonia și S.U.A., au efectuat studii pri
vind utilizarea medicamentelor tradiționale 
chineze pentru tratarea acestei maladii. La 
clinicile californiene din Berkeley și Santa 
Cruz, dar si în unele centre medicale din 
Japonia s-au și obținut rezultate încuraja
toare, în principal prin utilizarea unor 
„cocteiluri" din plante medicinale, printre

care se remarcă lemnul-dulce. în total, se 
au în vedere 18 ingrediente ale farmacolo
giei chineze, socotite ca eficiente în ame
liorarea rezistenței organismului. Pe de 
altă parte. încă din 1983, o echipă de cer
cetare din Maryland tratează bolnavii de 
SIDA cu acupunctură și psihoterapie. Re
zultatul 1 Chiar dacă nu s-a reușit încă 
salvarea unor cazuri grave, s-a demonstrat 
că sînt posibile încetinirea evoluției bolii 
și reducerea considerabilă a indicelui da 
mortalitate. Potrivit medicinii tradiționale 
chineze, SIDA este o maladie febrilă cau
zată de un agent patogen care atacă cele 
trei „boilere" ale organismului (cele trei 
părți ale trunchiului) sau afectează direct 
sistemul hematopoietic. Tratamentul își 
propune expulzarea toxinei răspunzătoare 
de apariția febrei, producerea unei acțiuni 
analgezice și revigorarea factorilor pozitivi 
ai organismului.

*

*
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SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
RUMÂNUL SE AFIRMA PRHiTR-0 POLITICA DINAMICA 

$1 CONSTRUCTIVA, PĂTRUNSĂ DE ÎNALT UMANISM
Relatări și comentarii în presa din diferite țări ale lumii

Presa internațională continuă să publice articole și comentarii con
sacrate personalității proeminente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
liticii interne și externe a României, muncii creatoare a poporului ro
mân pentru înălțarea și propășirea patriei. Se evidențiază contribuția 
constructivă a României, a conducătorului partidului și statului nostru 
la promovarea înțelegerii, cooperării și păcii internaționale, la soluțio
narea în chip nou, democratic, a marilor probleme ce confruntă lumea 
contemporană.

in acest cadru, o atenție deosebită este acordată cuvântărilor rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marile adunări populare din jude
țele Vîlcea și Harghita, prilejuite de vizitele sale de lucru, făcute îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

se trece la oprirea experien- 
nucleare — a subliniat secre- 
general al Partidului Comu- 
Român. președintele Româ- 
Nicolae Ceaușescu. in cuvin- 

rostită la marea adunare

ca
treacă, in cel 
tratative pen- 
acord privind 
conventionale.

România se pronunță ferm pen
tru a se trece hotărît la un pro
gram de dezarmare nucleară. în 
mai multe etape, pină în anul 2000, 
de a 
țelor 
tarul 
nist 
niei. 
tarea 
populară din municipiul Rîmnicu 
Vileea — scrie ziarul sovietic 
„PRAVDA11.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român — continuă ziarul 
— a relevat: Considerăm că este 
necesar ca Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii să reali
zeze, în cel mai scurt timp, acordul 
privind eliminarea armelor nucleare 
cu rază medie de acțiune, să în
cheie acordul pentru reducerea cu 
50 la sută a armelor strategice nu
cleare — ca un pas important în 
direcția lichidării tuturor armelor 
nucleare. România consideră 
este necesar să se 
mai scurt timp, la 
tru realizarea unui 
reducerea armelor 
in prima etapă cu 20 la sută, pen
tru trecerea ulterior, pină in anul 
2000. la o reducere cu cel puțin 50 
la sută a acestor armamente. In 
același timp, trebuie să se treacă 
la reducerea cheltuielilor militare și 
folosirea mijloacelor rezultate din 
această reducere pentru dezvolta
rea economico-socială.

Agenția T.A.S.S. relevă, la ria
dul ei : România se pronunță pen
tru întărirea încrederii și colabo
rării în Europa, pentru dezvoltarea 
colaborării în Balcani si transfor
marea acestei regiuni într-o zonă 
fără arme nucleare si chimice, fără 
baze militare străine. Republica So
cialistă România consideră că tre
buie să se facă totul pentru solu
ționarea problemelor litigioase si a 
conflictelor prin negocieri. Este ne
cesară. de asemenea, organizarea 
unei conferințe internaționale pen
tru Orientul Mijlociu. în vederea 
unei soluții politice și asigurării 
pentru poporul palestinian a drep
tului la autodeterminare, la reali
zarea unui stat liber, independent, 
a subliniat conducătorul României.

Agenția CHINA NOUĂ, relatînd 
despre cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din Rimnicu Vileea, 
arată : Președintele României,
Nicolae Ceaușescu, a adresat un 
apel principalelor două puteri nu
cleare să treacă imediat la apli
carea tratatului privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de ■ acțiune, semnat în decembrie 
anul trecut, și să incheie un acord 
privind reducerea cu 50 la su
tă a armamentelor lor stra
tegice nucleare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut această 
declarație miercuri, în timpul vizi
tei de o zi în județul Vileea, în vre
me ce președintele Statelor Unite, 
Ronald Reagan, se pregătește pen
tru viitoarea întîlnire la , nivel 
înalt, care începe duminică la 
Moscova, unde va discuta cu con
ducătorul sovietic, Mihail Gorba- 
ciov, despre reducerea arsenalelor 
strategice nucleare ale celor două 
țări și despre alte probleme. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat. de asemenea, că trebuie să 
se treacă în cel mai scurt timp la 
negocieri asupra unui acord pri
vind reducerea armamentelor con
venționale, inițial cu 20 la sută și 
cu cel puțin 50 la sută pină in anul 
2000.

„România este pentru o largă în
țelegere intre țările din Balcani, 
pentru realizarea in această regiune 
a unei zone fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine. 
Este necesar să se renunțe la înar
marea nucleară, la inarmări în ge
neral, 
în cel 
dintre 
Unite 
narea 
medie 
vintarea rostită la Miercurea-Ciuc 

Să se treacă la înfăptuirea, 
piai scurt timp, a acordului 
Uniunea Sovietică și Statele 
ale Americii privind elimi- 
rachetelor nucleare cu rază 
de acțiune’1 — citeagă din cu-

de președintele Nicolae Ceaușescu 
Agenția A.D.N.

„Apelul României la dezarmare11 
este titlul sub care ziarul turc 
„SON HAVADIS11 scrie: Președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
în numeroasele-sale apeluri la de
zarmare a subliniat în repetate rîn- 
duri că armele nucleare și chimice 
reprezintă un mare pericol pentru 
pacea lumii, pentru însăși existența 
vieții pe planeta noastră. Președin
tele României a afirmat că actuala 
situație internațională este deosebit 
de gravă și complexă și de aceea 
este necesară o nouă gîndire pen
tru rezolvarea problemei păcii și a 
războiului, a problemelor complexe 
ale dezvoltării economico-sociale. 
Nicolae Ceaușescu — arată coti
dianul turc — apreciază că. împreu
nă cu cele două mari puteri, un 
număr tot mai mare de state acor

• Angajare hotărîtă in favoarea dezarmării
și asigurării păcii

O Demersuri consecvente pentru promovarea 
dialogului, pentru soluționarea pe cale politică 

a problemelor lumii contemporane
• Realizări de prestigiu in edificarea unei

economii moderne

prezent, in 
mari sume 
președintele

dă o deosebită importanță armelor 
nucleare și chimice. De aceea, de
zarmarea constituie o condiție pri
mordială în realizarea unei lumi 
libere.

După ce a arătat că. in cuvîntările 
sale, președintele României a subli
niat că țara sa militează în mod 
activ pentru instaurarea unor noi 
principii în relațiile internaționale, 
ziarul turc scrie: Respectarea su
veranității și independentei națio
nale. a egalității în drepturi, ne
amestecul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc, nerecurgerea la 
forță și amenințarea cu forța, dez
voltarea liberă a fiecărui stat — 
toate acestea sînt principii de bază 
ale politicii externe românești.

Subliniind că, în 
lume se cheltuiesc 
pentru înarmare, 
Nicolae Ceaușescu a arătat că este 
necesar ca aceste sume să fie 
orientate spre alte domenii, dind 
lumii un exemplu concret in acest 
sens prin reducerea unilaterală cu 
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și guvernul—român promovează o 
politică internațională activă, incu- 
rajind națiunile lumii in lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
reducerea cheltuielilor militare — 
scrie, in articolul „Pâcea este arma 
României11, cotidianul „CORREIO 
DO BRASIL11. Pentru a da un 
exemplu, România a luat inițiativa 
de a-și reduce cu 5 la sută arma
mentele. efectivele si cheltuielile 
militare. Statul român atrage aten
ția asupra necesității ca uriașele 
fonduri destinate in prezent cursei 
înarmărilor să fie alocate 
înfăptuirea programelor de 
tare economică și socială 
poarelor.

România desfășoară în 
o intensă politică internațională 
destinată apărării păcii mondiale, 
amenințată in zilele noastre de 
spectrul războiului nuclear. Ase
menea țărilor care se pronunță in 
favoarea dezvoltării economice și 
sociale, guvernul român consideră 
că stă in puterea popoarelor să pre- 
întîmpine un al treilea război mon
dial prin instaurarea în lume a 
unui climat de securitate, încrede
re si prosperitate.

Pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu — arată ziarul 

pentru 
dezvol- 
ale po-

prezent

brazilian — oprirea cursei înarmă
rilor, și îndeosebi a celei nucleare, 
reprezintă un imperativ de primă 
necesitate, iar in concepția sa, un 
prim pas pe calea înfăptuirii de
zarmării — în afară de reducerea 
armamentelor nucleare — îl repre
zintă încetarea experiențelor cu 
acest gen de arme atotdistrugătoa- 
re. înfăptuirea acestui deziderat 
ar reprezenta un factor de stimu
lare pentru realizarea unei Euro
pe unite, preocupată de asigurarea 
păcii și înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale.

în viziunea României, dialogul 
politic reprezintă un mijloc fun
damental de armonizare a poziții
lor statelor suverane în negocierea 
problemelor economice, politice 
sau militare, precum și o cale ra
țională de acțiune pentru a pre
veni deteriorarea pozițiilor diver
gente între state în eventualitatea 
unor conflicte. în același timp, po
trivit concepției românești, dialo
gul este un mijloc politic pe care 
dreptul internațional îl_oferă tutu
ror statelor 
Brasil11.

Așa cum 
României, 
scrie revista 
..THE MINARET1 
nici o îndoială că orice societate 
care urmărește să realizeze o lume 
mai bună trebuie să pună în cen
trul preocupărilor sale omul ; nu

— arată „Correio do

subliniază președintele 
Nicolae Ceaușescu — 

bilunară americană 
— nu încape

mai cînd s-a făcut totul pentru ca 
el să fie fericit și stăpin in propria 
tară și să-și organizeze viata așa 
cum dorește se poate asigura pro
gresul real al fiecărei națiuni. In 
societatea socialistă românească — 
continuă publicația — drepturile-și 
libertățile fundamentale ale omu
lui, responsabilitățile sale civice 
sint exercitate într-un sistem de
mocratic unitar și complex. Carac
teristica sa principală rezidă în 
faptul că scopul organizării sociale 
constă in înfăptuirea principiilor 
și exigențelor democratice sub 
principalele ei aspecte, care sint 
democrația politică (participarea 
oamenilor la conducerea societății), 
democrația economică (participarea 
la activitățile economice) și demo
crația directă (participarea la lua
rea deciziilor politice și sociale).

O contribuție remarcabilă, de or
din teoretic, practic și politic la 
elaborarea concepției românești 
privind drepturile omului a fost 
adusă de președintele 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui idei și 
activități practice au contribuit la 
definirea conceptului acestor drep
turi. care au fost puse în așa fel 
încît să asigure și să stimuleze a- 
firmarea personalității umane in 
conformitate cu propriile interese, 
dorințele și capacitatea fiecăruia.

Revista arată apoi că in 
România a fost edificată, în ulti
mele două decenii, prin eforturile 
întregii națiuni, baza materială, 
economică și culturală a societății, 
care asigură tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de rasă, sex sau na
ționalitate. drepturi egale la mun
că. instruire si educație. De aseme
nea. asigură participarea egală la 
procesul de luare a deciziilor, pre
cum și la elaborarea si înfăptuirea 
politicii generale a programului de 
dezvoltare a țării, drepturile și li
bertățile constituționale dobîndind 
astfel o formă concretă. Un climat 
politic propice, bazat pe dialog în
tre conducere și populație, stimu
lează opinia publică și spiritul de 
exigență și emulație, garantînd or
dinea legislativă și materială, sub
stanța vieții democratice a țării, 
întărind caracterul concret, eficien
ta civică și permițînd fiecărui in
divid să-și exercite drepturile po
litice și sociale garantate de Con
stituție și de alte legi ale societății 
românești.

Sub titlul „România : îmbunătă- , 
țirea calității și productivității11, 
ziarul „AL BAYANE11 din Maroc 
a publicat un articol referitor la 
preocupările partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea intensivă 
a tuturor ramurilor economiei na
ționale. Caracteristica de bază a 
actualului cincinal — arată coti
dianul — este reprezentată in 
România de accentuarea laturilor 
calitative ale procesului productiv, 
de creșterea mai marcată a eficien
ței economice și trecerea la dezvol
tarea intensivă. Se are în vedere 
stabilirea unor noi tipuri de co
relații între factorii creșterii eco
nomice, de fapt instaurarea unui 
nou echilibru în economie.

Accentuarea factorilor calitativi 
în vederea unei dezvoltări inten
sive trebuie să ducă la sporirea 
considerabilă, pină în anul 1990, 
a venitului național, 85 la sută 
din această creștere urmînd să 
se realizeze pe seama sporirii 
productivității muncii sociale. Scă
derea la 53 la sută a ponderii 
cheltuielilor materiale în produsul 
social, crearea de produse care vor 
fi în proporție de 95 la sută la ni
vel mondial — și a unor produse 
(2 pină la 5 la sută) peste acest 
nivel — realizarea unui raport 
optim între industrie și agricultu
ră, îndeplinirea obiectivelor noii 
revoluții agrare asigură trecerea 
României la stadiul de țară socia
listă cu dezvoltare medie.

Cotidianul „RABOTNICESKO 
DELO“, organ central al C.C. al 
P.C. Bulgar, publică un amplu re
portaj, ilustrat cu fotografii, con
sacrat marilor lucrări de moder
nizare și înfrumusețare a capita
lei României, arătînd că Bucureș- 
tiul oferă la tot pasul imaginea 
unui mare șantier de construcții, 
în care se lucrează în ritm alert. 
Bulevarde complet noi — scrie zia
rul — sînt străjuite, de ambele 
părți, de clădiri frumoase și lu
minoase. La parterul lor strălucesc 
vitrinele magazinelor. Stilpii de 
fier pentru iluminatul străzilor și 
balcoanele-loggii ale blocurilor 
de locuințe realizează legătura fi
rească dintre arhitectura nouă și 
cea tradițională a Bucureștiului. 
Parapete frumoase din fier forjat 
se remarcă pe cele două maluri ale 
Dîmboviței. în legătură cu acest 
rîu, care întretaie orașul dinspre 
vest spre est, trebuie spuse citeva 
cuvinte. Cîndva, acesta a fost uti 
focar de mizerie și de infecții, iar 
acum a devenit locul favorit pen
tru plimbări. Apa este purificată, 
iar o baltă a fost transformată în- 
tr-un lac întins. Un pod cochet 
leagă căminele studențești de In
stitutul politehnic, proiectat, con
struit și administrat de studenți.

în continuare, se relatează despre 
impresionanta performanță obținu
tă de constructorii bucureșteni prin 
realizarea in ritmuri-record a tron
soanelor magistralei subterane a 
Bucureștiului — metroul. în pre
zent — precizează autorul reporta
jului — trenurile de călători ale 
metroului circulă pe o distanță de 
46 km, punctată de 30 de stații. 
Zilnic folosesc metroul aproape un 
milion de călători.

Dezvoltării multilaterale a țării 
noastre, Viitorului său luminos ii 
dedică un articol și revista „AL 
RAOD AL ARABI11 din Iordania. 
România — scrie săptăminalul ior
danian — este o țară care privește 
Cu încredere viitorul său, iar 
programele de dezvoltare a a- 
cestei țări, ce incorporează 
gindirea novatoare a președintelui 
Njcolae Ceaușescu, sint dintre cele 
mai cutezătoare.

O dată cu congresul din 1965 a 
început marea operă a indus
trializării României, sub con
ducerea nemijlocită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Au fost asigu
rate. in acest răstimp, nu numai 
in industrie, ci și in toate celelalte 
domenii de bază ale vieții econo
mico-sociale, inclusiv in știință, in- 
vățămint si cultură. condiții pentru 
trecerea țării într-un nou stadiu 
de progres multilateral.

Pină în anul 1990, așa cum s-a 
hotărît la Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, în 
1984, se va asigura trecerea Româ
niei de la stadiul de țară in curs 
de dezvoltare la cel de țară mediu 
dezvoltată din punct de vedere 
economic. Va urma apoi un nou salt 
calitativ, în procesul căruia Româ
nia se va înscrie în rîndul țărilor 
dezvoltate ale lumii. Această pro
iecție peste timp, pină în anul 2000, 
prefigurează imaginea tonică a 
unei națiuni care se ridică prin 
sine, pentru sine.

(Agerpres)

ÎN SPRIJINUL COOPERĂRII 
INILRBALCANICE

ATENA 28 (Agerpres). — La Ate
na s-au1 desfășurat lucrările celei 
de-a treia intilniri a președinților 
organizațiilor cooperatiste din Bul
garia, Grecia. Iugoslavia, România 
și Turcia. în cadrul dezbaterilor, 
președintele CENTROCOOP, Paul 
Niculescu. a expus punctul de ve
dere românesc cu privire la dez
voltarea raporturilor de colaborare 
și prietenie intre țările balcanice, 
evidențiind importanta _ propuneri
lor președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind ti
nerea cit mai curînd. la București, 
a unei conferințe la cel mai înalt 
nivel a țărilor balcanice pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
liberă de arme nucleare și chimi
ce, fără baze militare și trupe 
străine.

Participanții la întîlnire s-au pro
nunțat pentru sprijinirea acțiunilor 
și inițiativelor menite să ducă la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie si 
bună vecinătate între toate țările 
balcanice, la transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii.

Tratativele bilaterale — 
calea spre reglementarea 
durabilă a raporturilor 

greco - turce
ANKARA 28 (Agerpres). — Pri- 

mul-ministru al Turciei. Tiirgiit 
Ozal, a declarat, la o întîlnire cu 
ziariștii, la Istanbul, că „ar fi o gre
șeală să se exercite presiuni externe 
pentru rezolvarea problemelor din
tre Turcia și Grecia, care pot fi solu
ționate numai de către popoarele 
celor două țări11, relatează agenția 
China Nouă. Premierul turc a apre
ciat că problemele dintre Turcia și 
Grecia trebuie să fie rezolvate prin 
convorbiri bilaterale „cu răbdare si 
curaj11 și a subliniat că nici o altă 
tară nu trebuie să se amestece in 
acest dialog.

ATENA 28 (Agerpres). — La Ate
na au luat sfirșit lucrările primei 
reuniuni a Comitetului politic mixt 
greco-turc, care a. fost prezidată de 
miniștrii de externe ai celor două 
țări. Părțile au semnat un memo
randum privind activitățile . militare 
în apele internaționale si spațiul ae
rian internațional al Mării Egee — 
informează agențiile de presă Taniug 
și A.D.N.

Comitetul politic mixt se va reuni, 
din nou, in luna septembrie, la An
kara.

Necesitatea respectării 

drepturilor populației 

majoritare din R.S.A.
subliniată la întîlnirea 

între delegația Conqresulul 
Național African 

$i reprezentanți ai minorității 
albe

BONN 28 (Agerpres). — La Frank
furt pe Main s-au încheiat convor
birile dintre delegația Congresului 
Național African (C.N.A.) și repre
zentanți ai minorității albe din 
R.S.A. Comunicatul dat publicității 
în încheiere subliniază necesitatea 
respectării în R.S.A. a drepturilor 
omului, indiferent de culoarea pielii, 
respectului limbii, culturii, obiceiu
rilor și religiei' tuturor locuitorilor 
Africii de Sud.

în țara noastră trebuie să se cree
ze un climat politic în care repre
zentanții majorității africane să par
ticipe la hotărirea viitorului ei, a 
declarat Frederik Van Slabbert, di
rectorul Institutului pentru o alter
nativă democratică in Africa de Sud. 
întilnirea noastră, a spus el, a con
firmat că fără un dialog cu popu
lația africană nu există o alternativă 
la politica de apartheid.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri în Liban
• Continuă demonstrațiile de 
protest ale populației pales
tiniene în teritoriile ocupate

de Israel
BEIRUT 28 (Agerpres). — îp zona 

de est a capitalei libaneze s-au în
registrat simbătă schimburi de focuri 
intre un grup al armatei libaneze și 
milițiile creștine. Potrivit agenției 
KUNA. în principalele intersecții au 
fost ridicate baricade si au fost in
tensificate operațiunile de control. 
Ostilitățile au reizbucnit vineri 
noaptea in cartierul Al Hazmiya 
din estul Beirutului.

*
în teritoriile arabe ocupate conti

nuă demonstrațiile de protest ale 
populației palestiniene. în timpul 
demonstrațiilor din orașul Gaza, la 
Qalqilya și în tabăra de refugiați 
Al-Jalazune, din Cisiordania, în 
cursul ciocnirilor care s-au produs 
cu poliția și-au pierdut viața trei 
persoane.

(Agerpres)

Tratatul privind lichidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune a fost ratificat de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și de Senatul S.U.A.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc. simbătă, ședin
ța. Prezidiului Sovietului Suprem al 
U;R.S.S., in cadrul căreia a fost exa
minată problema ratificării Tratatu
lui sovieto-american cu privire la 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie si mai scurtă de acțiune. 
Din însărcinarea guvernului sovietic, 
Eduard Șevardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a prezen
tat raportul in această problemă.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S.. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a ratificat, in una
nimitate, Tratatul dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste si 
Statele Unite ale Americii cu privi
re la lichidarea rachetelor nucleare

„Este necesar să se renunțe la intențiile 
de modernizare a armamentului nuclear46

BERLIN 28 (Agerpres). — Necesi
tatea reducerii cu 50 la sută a arma
mentelor strategice ofensive și a in
terzicerii armelor chimice pe plan 
internațional a fost subliniată în 
cursul întrevederii ce a avut loc la 
Berlin între secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G.. Erich Honecker, 
și președintele fracțiunii U.C.D.- 
U.C.S. din Bundestagul R.F.G., mem
bru al Prezidiului U.C.D., Alfred

Prin crearea de zone denuclearizate 
— spre reducerea pericolului de război
ATENA 28 (Agerpres). — în capi

tala Greciei se desfășoară lucrările 
unei conferințe internaționale a fe
meilor în sprijinul creării de zone 
denuclearizate. informează agenția 
A.D.N. Președinta „Mișcării anti
nucleare elene11, Maria Hourdakis, a 
apreciat, in cuvîntul de deschidere a 
reuniunii, că în Grecia și in țările 
Vecine se înreg’strează ample acțiuni 
ale forțelor păcii în favoarea elibe
rării Balcanilor de armele nucleare 
și interzicerii in zonă a armelor chi
mice.

încheierea sesiunii ia nivel înalt
a Organizației Unității Africane

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
La Addis Abeba s-au încheiat lu
crările celei de-a XXIV-a sesiuni la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane. Participanții s-au pronun
țat pentru eliminarea colonialismu
lui si. rasismului din sudul continen
tului african și sprijinirea luptei de 
eliberare din Namibia. A fost anali
zat raportul „grupului de contact11, 
alcătuit din 12 șefi de stat, însărci

Imperativul sporirii producției agricole în țările 
africane

pe agenda reuniunii parlamentare de la Harare

HARARE 28 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a XlX-a Con
ferințe regionale a Asociației parla
mentarilor din țările Commonwealth 
din capitala Republicii Zimbabwe, 
participanții au subliniat că țările 
africane trebuie să adopte noi mă
suri în politica agricolă în vederea 
realizării unei creșteri continue a 
producției. în ultima perioadă state
le africane au realizat o creștere

Pentru intensificarea eforturilor de instaurare 
a păcii in America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — America Centrală are ne
voie de pace pentru a putea realiza 
o dezvoltare economică mai dinami
că — a subliniat președintele Mexi
cului, Miguel de la Madrid. Intr-0 
alocuțiune rostită cu prilejul primi
rii unei delegații parlamentare gua
temaleze, șeful statului mexican a 
reafirmat angajamentul țării sale de 
a contribui în continuare la efortu
rile de pace in regiune, arătînd, tot
odată, că starea conflictuală din 
zonă trebuie . soluționată de centro-

panama: Protest împotriva desfășurării de manevre 
militare americane in zona Canalului

CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager
pres). — Comandantul forțelor de 
apărare panameze, generalul Manuel 
Antonio Noriega, a denunțat în par
lament declanșarea ilegală de către 
S.U.A. a unor manevre militare în 
zona canalului — transmite agenția 
Prensa Latina. El a precizat că, po
trivit prevederilor acordurilor pana- 
mezo-nord-americane privind statu
tul Canalului Panama, orice manevră 

cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Senatul Congresului S.U.A. a apro
bat. cu 93 voturi pentru și 5 con
tra. rezoluția privind ratificarea Tra
tatului sovieto-american referitor la 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune.

Un purtător de cuvint al Casei 
Albe a anunțat că documentele ra
tificării vor fi aduse la Moscova 
duminică, in prima zi a vizitei ofici
ale pe care președintele Ronald 
Reagan o va efectua în U.R.S.S.

într-o declarație dată publicității 
de Casa Albă, președintele Reagan 
și-a exprimat satisfacția față de 
votuî din Senat.

Dregger. Constatînd că ambele stata 
germane sint . in mod considerabil 
afectate de existența rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de acțiune și a 
artileriei nucleare, părțile au apre
ciat că este necesar să se renunțe la 
intențiile de modernizare a acestor 
armamente sau de „compensare11 a 
eliminării rachetelor cu rază medie 
și mai' scurtă de acțiune — trans
mite agenția A.D.N.

BONN 28 (Agerpres). — Un schimb 
deschis de păreri în cadrul unei in
tilniri internaționale pe problema 
creării de zone denuclearizate poate 
constitui terenul fertil pentru adop
tarea unor hotărîri guvernamentale 
corespunzătoare în această problemă, 
a apreciat Willy Brandt, președintele 
de onoare al Partidului Social Demo- < 
crat din R.F. Germania. El a expri
mat speranța că cele două state ger
mane vor depune maximum de 
eforturi pentru a convinge omenirea 
de eficiența zonelor denuclearizate.

nați cu pregătirea conferinței inter
naționale in problema datoriei ex
terne a Africii.

Documentul sesiunii cuprinde po
ziția țărilor africane la viitoarea se
siune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. in domeniul dezarmării și 
exprimă dorința participanților de 
transformare a continentului african 
în zonă liberă de arma nucleară.

medie a producției agricole de doi 
la sută pe an, rată prin care nu se 
poate realiza satisfacerea necesită
ților de produse agroalimentare in 
prezent, dar mai. ales în viitor.

Pentru dezvoltarea agriculturii se 
impun introducerea pe scară largă a 
tehnicilor avansate și o politică de 
mobilizare plenară a energiilor uma
ne din sectorul agrar — au subliniat 
participanții la reuniune.

americani — relatează agenția cu
baneză Prensa Latina.

SAN JOSE 28 (Agerpres). — La 
San Jose se desfășoară lucrările pri
mei intilniri centro-americane a 
sindicatelor, la care iau parte re
prezentanți din Belize, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama și Salvador. Procedînd la 
o evaluare a stadiului înfăptuirii 
acordurilor „Esquipolas II11, partici
panții s-au pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor in direcția asi
gurării păcii, a înfăptuirii democra
ției în zonă.

militară în zonă trebuie să fie în 
prealabil anunțată si trebuie să aibă 
acceptul autorităților guvernamenta
le panameze.

Asemenea acte — a precizat gene
ralul Manuel Antonio Noriega — 
creează o stare de tensiune în rin- 
dtil populației, punind noi piedici in 
calea eforturilor- de normalizare de
plină a raporturilor dintre S.U.A. și 
Republica Panama.

r ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI LA PHENIAN. 
La Phenian au inceput convorbirile 
dintre Kim Ir Sen. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coree
ne, și Milos Jakes, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. aflat intr-o vizită oficială de 
prietenie in R.P.D. Coreeană.

COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la încheierea vizitei 
oficiale de prietenie în R.D. Ger
mană a președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Gheorghi Atanasov, relevă că. in 
cursul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej, a fost exami

nat stadiul realizării programului 
de colaborare pe termen lung din
tre cele două țări, convenindu-se 
noi obiective comune. în principal 
in domeniul tehnologiei de virf.

SESIUNEA E.C.O.S.O.C. Consiliul 
Economic si Social al O.N.U. și-a 
încheiat lucrările la New York. 
Participanții au acordat o atentie 
deosebită promovării unui dialog 
international constructiv în vederea 
asigurării realizării întregului com
plex de drepturi politice, cetățe
nești si economico-sociale ale omu
lui. îmbunătățirii situației femeilor, 
lichidării discriminărilor sociale, 
eradicării foametei si lipsei de lo

cuințe. de pe urma cărora au de 
suferit sute de milioane de oameni.

MINIȘTRII DE EXTERNE AI 
INDIEI ȘI PAKISTANULUI vor 
avea in zilele de 1 si 2 iunie, la 
New Delhi, convorbiri referitoare 
la modalitățile de normalizare a 
relațiilor bilaterale, la propunerea 
Pakistanului de încheiere a unui 
pact de neagresiune și propunerea 
Indiei privitoare la un tratat de 
pace, prietenie și cooperare, pre
cum și la alte probleme de interes 
comun — a anunțat în capitala in
diană un purtător de cuvint ofi
cial. ~

ANCHETA. Camera Deputaților 
a forului legislativ spaniol a creat 
o comisie parlamentară pentru an
chetarea proliferării fenomenului 
pernicios al sectelor. Potrivit unor 
statistici publicate în presă. 150 000 
de tineri spanioli sînt în prezent 
membri ai unor secte. Numeroși 

tineri și părinți s-au adresat au
torităților spaniole pentru a le so
licita ajutorul, arătînd că sectanții 
sint supuși la tot felul de presiuni 
fizice si psihice pentru a fi men
ținuți in starea de dependentă față 
de șeful sectei.

PROTEST. Agenția A.D.N. trans
mite că reprezentanta R. D. Ger
mane la Bonn a protestat pe lîngă 
cancelaria R. F. Germania în le
gătură cu violarea spațiului aerian 
al R.D.G. de către un avion venind 
dinspre R.F.G.

PROIECTE COSMICE. In ca
drul celui de-al XVI-lea Sim
pozion international asupra științei 
Si tehnicii cosmice, care a avut loc 
la Sapporo, s-a relevat că spre 
sfirsitul ariilor ’90 va începe exploa
tarea unei navete spațiale automa
te nipone denumită „Hope", care 
are ca scop dezvoltarea explorări
lor cosmice ale Japoniei. Naveta ar 
urma să aibă greutatea de 7—9 

tone și se va plasa pe orbită cu 
ajutorul unei rachete în două trep
te. „Hope“ va putea face joncțiu
nea cu o stație cosmică interna
țională, la realizarea căreia lu
crează, cu participare niponă, spe
cialiști din S.U.A. și din alte țări 
occidentale. Ea va putea efectua 
patru zboruri pe an pentru a trans
porta spre stafie și de acolo dife
rite materiale. La bordul navetei 
se vor putea realiza, de asemenea, 
cercetări științifice.

ȘOMAJUL ÎN FRANȚA. Potrivit 
unui comunicat al Ministerului 
pentru Problemele Sociale si For
ței de Muncă, dat publicității la 
Paris, numărul tinerilor sub 25 de 
ani aflați în căutarea unui loc de 
muncă a fost în Franța, la sfirși- 
tul lunii aprilie, de 684 560. Cota 
femeilor din această cifră s-a ri
dicat la 56.6 la sută. Totalul șo
merilor înregistrați oficial în 
Franța a fost luna trecută de 
2 538 600.

REUNIUNE A N.A.T.O. La Bru
xelles s-au încheiat lucrările reu
niunii miniștrilor apărării ai țări
lor membre ale N.A.T.O.. mai pu
țin Franța. Comunicatul final dat 
publicității subliniază că s-au sta
bilit „obiectivele forțelor armate11 
ale alianței pentru perioada 1989— 
1994. incluzînd măsuri de perfecțio
nare în domeniul armamentului 
conventional.

LA BURSA DIN TOKIO s-a în
registrat din nou o cădere se
rioasă a cursurilor acțiunilor, a 
treia în ordinea gravității din a- 
cest an. Astfel, indicele „Nikkei11 
pentru principalele 225 de acțiuni 
industriale, care în ziua preceden
tă pierduse 137,75 puncte din va
loare. a scăzut cu alte 327,99 punc
te. ăiungînd la nivelul de 26 962.50 
puncte. Cele mai mari reduceri 
le-au înregistrat cursurile acțiuni
lor firmelor siderurgice, de con

strucții navale, electronice, farma
ceutice și bancare.

CAPRICIILE VREMII. Tempera
turi neobișnuit de ridicate pentru 
această lună s-au înregistrat vineri 
în capitala Indiei, mercurul ter
mometrelor indicind la umbră. 45 
de grade Celsius. Potrivit statis
ticilor. temperaturi asemănătoare 
s-au mai consemnat la sfîrșitul lu
nii mai 1944. Efectele vremii ca
pricioase se fac simțite si în zo
nele centrale si de vest ale pro
vinciei canadiene Alberta, unde au 
reizbucnit incendiile de pădure, se
ceta si vîntul făcînd ca focul să 
se propage cu mare rapiditate. Au 
fost distruse deja aproape 7 000 ha 
de pădure. Aproximativ 650 de 
persoane au fost evacuate din lo
cuințele lor periclitate de foc. Pes
te 500 de pompieri si numeroși vo
luntari participă la lupta contra in
cendiului.
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