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în acest an, Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Năpoca are sarcini sporite în realizarea 
producției, față de anul precedent. Răspunderea 
cu care au fost analizate obiectivele prevăzute 
s-a reflectat în măsurile adoptate pentru Înde
plinirea lor, in angajamentele asumate de a 
depăși prevederile de plan la o serie de indica
tori. Din bilanțul activității pe primele patru 
luni ale anului rezultă că la unele produse pla
nul a fost depășit : la oțel aliat superior cu 
3 630 tone, la lingouri vandabile cu 1828 tone, 
Ia piese turnate din fontă, la utilaje energetice, 
piese de schimb pentru mașini-unelte si altele. 
Productivitatea muncii este cu aproape 15 la 
sută mai mare decjt în anul trecut. (Marin 
Oprea, corespondentul „Sointeii").

Foto : Sandu Cristian
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ÎN PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R

PRIN PROPRIILE FORJE, în toate organizațiile de partid,

PROGRES ECONOMIC SUSJINUT in toate colectivele de oameni

Evaluări, prognoze, scenarii eco
nomice mai mult sau mai puțin fun
damentate, elaborate pe diverse me
ridiane ale planetei, converg spre 
concluzia, de regulă cu pronunțată 
tentă pesimistă, că țările lumii, cu 
deosebire cele aflate în curs de dez
voltare, care reprezintă imensa ma
joritate, se confruntă cu o stare de 
profundă recesiune, deocamdată fără 
perspectiva de, a fi depășită curînd. 
Una din cauzele, îndeobște evocate, 
o constituie imensa povară a dato
riei externe, sporită in mod ar
tificial de un apăsător sistem de do- 
bînzi prin intermediul căruia țările 
capitaliste dezvoltate au transferat 
consecințele actualei crize economice 
mondiale pe umerii țărilor în curs 
de dezvoltare.

Această stare alarmantă de lucruri 
a fost evidențiată în repetate rînduri 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
prejurări în care au fost precizate 
și căile de acțiune pentru ieșirea din 
impas. Problemele crizei economica 
mondiale au fost evocate și în ca
drul recentei expuneri, rostite la 
sfîrșitul lunii aprilie a.c. în cadrul 
ședinței Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

în spiritul gîndiril dialectice, a- 
flrznatâ exemplar de-a lungul ce
lor 23 de ani de cînd se află în 
fruntea partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția 
că, prin intermediul interdependen
ței economice care s-a creat între 
toate statele lumii, efectele negative" 
ale economiei mondiale se resimt, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, în toate statele, fără deosebi
re de orînduire socială.

Este de înțeles faptul că aceste 
consecințe se răsfrîng, intr-un fel 
sau altul, și asupra economiei româ
nești. Ideea a fost ilustrată de 
secretarul general al partidului 
în urmă cu mai bine de un an, cînd 
a înfățișat un expresiv tablou al 
importantelor prejudicii pe care 
le-a adus economiei noastre națio-

nale, în cincinalul trecut, spoliatoa- 
rea politică de prețuri și de dobînzi 
promovată de monopolurile și capi
talul financiar internațional.

Revelator este faptul că, în ciuda 
situației precare în care se află de 
aproape un deceniu și jumătate eco
nomia mondială, a agravării relați
ilor economice internaționale, econo
mia noastră națională s-a înscris, in 
toată această perioadă, într-o evo
luție dinamică, înregistrînd ritmuri 
notabile de creștere a producției 
materiale, ceea ce a asigurat spo
rirea continuă a avuției naționale, 
baza trainică pentru realizarea în 
acest răstimp a unor vaste lucrări 
de investiții industriale, agricole și 
social-culturale, pentru ridicarea, în 
continuare, a nivelului de 
tregului popor.

Desigur, există deplina 
a faptului că dezvoltarea 
noastre se confruntă, în 
actuale, cu o seamă de factori ne- 
favorizanți. Aceștia, cît și unele ne
ajunsuri ce țin de propria muncă; 
au generat anumite nesincronizări 
față de prevederile mobilizatoare ale 
planului, rămîneri în urmă pe care 

' ne-am propus să le recuperăm în 
timpul cel mai scurt posibil.

Evoluția continuu ascendentă a e- 
conomiei îi îndeamnă pe observato
rii sincer interesați de realitățile 
românești să se întrebe, așa cum de 
altfel au făcut-o în mai multe rîn
duri și în deceniul trecut, cînd țara 
a fost lovită de mari calamități na
turale, de unde izvorăște această 
sete de Înaintare, această forță de 
propulsie, această îndrăzneală de a 
merge neabătut înainte, de a nu ne 
lăsa purtați în derivă de „curente" 
conjuncturale potrivnice.

Orice explicație s-ar încerca, de
sigur nu poate fi ocolit faptul esen
țial că puterea națiunii noastre de 
a aborda proiecte mereu mai îndrăz
nețe, mai ample, de a depăși vre
melnicele vicisitudini, izvorăște din 
încrederea in propriile forțe crea-

trai al în-

înțelegere 
economiei 
condițiile

țoare, din evaluarea lucidă a posi
bilităților și resurselor de care dis
punem, idee ce irumpe din întreg 
conținutul Expunerii secretarului 
general la partidului. întreaga ac
țiune de perfecționare este circum
scrisă efortului de valorificare su
perioară a creativității poporului ro
mân, de fructificare la un înalt ni
vel de eficiență a factorilor de pro
ducție, Conștiința forței poporului 
rămân este F 
de toate, de 
a partidului de 
tr-un unic șuvoi energiile fău
ritoare de valori ’ ' „ ' -
popor și de a le orienta în direc
țiile cardinale ale progresului eco- 
nomico-social. Din gîndirea lucidă, 
responsabilă a partidului, adînc an
corată în simțirea și nevoile poporu
lui, își trage tăria voința sa de a 
merge mereu înainte spre împlini
rea, pînă la sfîrșitul acestui secol, a 
țelului de a încadra România între 
statele dezvoltate ale lumii din 
punct de vedere economic.

în această istorică ascensiune pe 
scara progresului 
efortul propriu 
rul decisiv âl 
imperativ pe care . ___ .
Nicolae Ceaușescu l-a înfățișat de
osebit de sugestiv cind spunea : 
„Nici o țară din lume, nici un po
por nu s-a dezvoltat așteptind aju
torul altora, nici o națiune nu se va 
putea dezvolta așteptind ca alții să 
facă eforturi pentru ea“.

Fiecare zi din existența națiunii 
noastre este o zi de puternică dă
ruire în muncă. Se 
pasiune — adeseori 
eroism — în fabrici 
ogoare, pe șantiere ca șl în la
boratoare. O stare de spirit potriv
nică automulțumirii. suficienței, me
reu doritoare de progres animă mi-

determinată, înainte 
; imensa capacitate 

a strînge în-

ale întregului

economico-sociaj, 
constituie facto- 

victoriei. Este un 
tovarășul

muncește cu 
cu autentic 

ca și pe

(Continuare în pag. a II-a)
Ioan ERHAN

Noi construcții de locuințe in centrul orașului Zalău

In oglinzile limpezi ale criticii,
adevărul nu poate fi încețoșat

Foto : E. Dichiseanu

ai muncii, în toate domeniile

vieții economice și sociale
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BUCUREȘTI-PORT LA DUNĂRE!
Soarele este sus, deasu

pra barajului. în lac încă 
se văd ochiurile unor grin
duri mai inalte. Ieri, alal
tăieri erau mai întinse. Pe 
zi ce trece se subțiază, nu 
peste multă vreme vor fi 
înghițite de ape. Este lacul 
de acumulare Mihăilești — I 
Cornetu, complet taluzat 
cu dale de beton, exact ki
lometrul 83. Ca să ajun
gem la borna 72, adică la 
portul „30 Decembrie", ur
măm în avii cursul Arge
șului, cițiva kilometri pe 
un drum mai cotit, pe 
lingă dalele elastice cu 
care va fi placat canalul 
pe această porțiune nena
vigabilă și care va fi ame
najată pentru păstrarea 
debitului de apă. Trecem 
pe lingă satul Cornetu, pe 
lingă sălciile, zăvoaiele, 
salcîmii înfloriți ai Dărăș- 
tilor... Spre port mergem. 
Spre bieful 4 — cum ii au
zim pe specialiști — unde 
s-au forat și turnat vreo 
500 de piloni de beton, 
unde draga 6162, ritmic, 
tenace, neiertător mușcă 
pămintul — vreo 150 mc 
pe oră — absorbindu-1, az- 
vîrlindu-1, împingîndu-1 
cu presiune pe 
te în bazinele 
cantâre ; unde 
dulgheri, betoniști, 
toriști montează 
parament, montează cheiul 
de acostare. „Constructo
rul termină cheiul, draga 
finisează bazinul" — ni se 
spune. Șeful dragor Dan 
Ciineanu speră ca în două 
luni să plece pe Argeș în 
jos mai departe, să rezolve 
aici cit mai repede pămin
tul pină la coloanele de 
beton și malurile-incintă 
port.

Un vis, o speranță care 
devine realitate : București

— port Ia Dunăre. O speran
ță, o certitudine, prioritate 
printre marile .obiective, 
printre magistralele con
strucții ale acestor ani. 
64,2 km de foraj si exca
vați! în rocă (mai clar, de- 
rocări), turnări de betoane 
în ecluze si ziduri de spri
jin au însemnat Canalul 
Dunăre — Marea Neagră ! 
31,6 km — lucrări similare 
pe aceeași structură de sol
— s-au calculat la Canalul

însemnînd ecluză, baraj, 
hidrocentrală. în plus, de-a 
lungul a 83 de kilometri 
pămintul care se scoate va 
fi folosit la diguri, iar uti
lajele, din cauza dificultă
ții accesului, trebuie să fie 
nu numai foarte numeroa
se, dar și mici și ușoare. O 
prioritate „0“ deci pen
tru centrala noastră, pen
tru Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicații
lor, o importantă lucrare

a întregului 
de kilometri 
bili ! — de 
liștii, avînd 
ansamblu pe 
București — 
calculat un volum total de 
circa 157 milioane de metri 
cubi excavații (64 de mili
oane obținîndu-se prin 
dragare). O magistrală 
care impune umpluturi 
de diguri — circa 60 mi
lioane mc, vreo 1,6 mili-

traseu — ' 72 
fiind naviga- 
unde specia-
o privire de 
tot Canalul 
Dunăre, au

Reportaj de la șantierele amenajării 
complexe a rîului Argeș

conduc- 
de de- 
frezori, 
excava- 
grinzile

I

„Saturn" - 
o nouă platformă 

de foraj marin

Poarta Albă — Midia-Nă- 
vodari ! Cum se poate de
fini calea navigabilă Bucu
rești — Dunăre ? „Cea 
mai complexă .lucrare 
românească de agest gen 
din punct 
tehnic ;— 
Laurențiu Țoringhibel, di
rector general al Cen
tralei de construcții hi
drotehnice Constanți To
tal deosebită față de cele- ' 
lalte. Panta Argeșului este 
mult 
renta este de peste 60 de 
metri. Apoi, Argeșul (al 
cărui traseu natural va fi 
respectat), 
rioade ; 
firișor 
locuri 
ciorul 
j ungem

de vedere 
se pronunță

mai mare. dife-

trecut mai mult 
ore de la amiază, 

ne-am oprit pe 
lacului Mihăilești. 

km distantă de Olte- 
acolo unde, aler- 
apele Argeșului se 

în Dunăre. La bor-

în anumite pe- 
anului, este un 
apă care pe a- 

trece cu pi- 
trebuie să a- 

5,5 m adîn- 
cime ! Dacă la celelalte 
canale ecluzele aveau o 
înălțime de 7 m de' la o 
treaptă la alta, aici fiecare 
necesită o înălțime de 
15 m. un nod hidrotehnic

ale 
de 
se 
și 

la

la care vor semna lucră
tori, specialiști din toate 
■județele țării — așa cum a 
indicat secretarul general 
al partidului — și care va 
fi dată în folosință în anul 
1989".

Nu au 
de două 
Din nou 
malul 
La 83 
nița, 
gind, 
varsă
na 83, unde în final pe har
tă va fi notat cel mai mare 
lac de acumulare din țară 
(un volum de apă de cir
ca 80 milioane mc), plămă- 

din nisipul și ba- 
scos chiar din in- 
lui (material com- 
din care s-au fă- 
digurile cu 

de baraj) șl

dit < 
lastul 
cin ta 
pactat 
cut și 
turi 
sat cu un perete de 
de vreo 30 de metri 
cime. Borna de la care în
cepe numărătoarea inversă

struc- 
etan- 
beton 
adîn-

oane mp pereți mulați, 
protecții de maluri din 
dale de beton — circa 6,2 
milioane mp — datele teh
nice fiind clare — coloane 
forate la porturile de aș
teptare si podurile rutiere 
și de cale ferată — în jur 
de 60 000 m 1... Un canal de 
proporții care, asa cum a- 
rată harta, marchează pa
tru biefuri (acele trasee cu 
niVel de apă constantă), 
cinci noduri hidrotehnice 
compuse din ecluze geme
ne pentru navigație, baraj 
și hidrocentrală, trei po
duri rutiere, două poduri de 
cale ferată și... două por
turi : București — 30 De
cembrie și Oltenița. Inves
tiții de mari proporții care 
vor aduce 
economii 
provenite 
turile pe 
calea ferată, 
tate de transport de 30 mi
lioane tone pe an și iriga
rea a peste 107 mii de hec-

însă importante 
medii anuale 
din transpor- 
apă față de 

o capaci-

tare. Cum spunea 
mul Gheorghe 
torul 
vecină 
unitate „Erou 
voluții Agrare": „Aur pen
tru cimpurile noastre !“.

„Aur" pentru cimpurile 
noastre. „Aur" pentru țară. 
O realitate. Lucrările pen
tru formarea lacului Mi
hăilești—Cornetu. începu
te în a doua jumătate ' 
a anului 1986, au fost in- 
cheiate la 15 mai 1988. Lu
crările de regularizare în
tre lac si „30 Decembrie" 
— sînt realizate circa 80 la 
sută. Portul „30 Decem
brie", care va fi gata în 
’89, este, de asemenea, bine 
conturat. Urmează nodul 
hidrotehnic 4, unde se fi
nalizează excavațiile din 
incinta ecluzei (în iulie va 
începe turnarea betOane- 
lor). apoi un alt punct 
fierbinte, bieful 1 (intre 
Oltenița și- Budești, care 
pe 23 de kilometri benefi
ciază de participarea osta
șilor constructori) unde 
s-au terminat ecranele de 
etanșare ale incintei nodu
lui hidrotehnic 1. S-a de
marat și la coloanele fora
te ale portului Oltenița și 
la cele două porturi de aș
teptare ale nodului 
tehnic și execuția 
lor...

— Să revenim la 
tățile construcției 
canal, Ia problemele 
ciale. tovarășe inginer.

— Chiar aici, la kilome
trul 83 — ne 
rul inginer 
delcu — se 
limpede una

Smaranda OTEANU 
Florea CEAUSESCU

I.A.S. 
cu

agrono- 
Nițu. direc- 

Mihăilești, 
rîul Argeș, 
al Noii Re-

hidro- 
diguri-

dificul- 
acestui 

spe-

explică tînă- 
Valentin Ne
poate vedea 
dintre marile

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Permanențe majore ale educației copiilor:
O scrisoare ne-a sosit nu de mult 

de la Iași. Pornea de la cîteva idei cu
prinse intr-un eseu intitulat „Cine 
ia cuvîntul ?“. publicat în coloane
le ziarului „Scînteia". Autorul rin- 
durilor trimise. N. G. (lucrează la 
Centrul teritorial de calcul Iași). în
fățișa redacției o stare de lucruri 
despre care e puțin spus că stîrnea 
numai nedumerire. Pe scurt, iată 
despre ce era vorba în scrisoare :

N. G. este membru de partid și 
conduce o formație de lucru la in
stituția amințită. In una din ulti
mele adunări generale ale organiza
ției de bază — ne scria —. a luat 
cuvîntul si a criticat diverse stări 
de lucruri din activitatea de aici. 
Dreptul lui. statutar. Urmarea. însă:.. 
„Am fost chemat în fața biroului 
executiv al C.O.M. și al biroului or
ganizației de bază de partid, mi s-au 
fabricat si inventat urgent abateri 
grave... Mi s-a modificat calificati
vul la aprecierea anuală. S-a hotărit 
ca din două formații de lucru să 
se facă una singură, iar in felul a- 
cesta să fiu eliminat, să fiu înde.- 
părtat. Cu alte cuvinte, după ani 
de muncă cinstită să-mi caut servi
ciu și aceasta pentru simplul motiv 
că am arătat o serie de neajun
suri...".

Ele au fost, desigur. îndelung cum
pănite — ne-am gîndit — înainte de 
a fi așternute pe foaia imaculată de 
hîrtie. Tocmai pentru că numesc vi
novății concrete. Tocmai pentru că 
ele vin de la un membru de partid 
care trebuie să știe exact cit preț 
se pune pe adevăr. în existenta de 
azi. a fiecăruia. Cuvintele aruncate 
iresponsabil pot răni dureros. Dim
potrivă — atunci cînd ele se alia
ză cu adevărul si dreptatea capă
tă o uriașă forță de restabilire a 
echilibrului necesar. De limpezire a 
lucrurilor — premise pentru un cli
mat deschis de muncă, propice cir
culației ideilor novatoare, schimbu-

Iui fructuos de păreri, criticii și au
tocriticii constructive, partinice.

Iată. în puține vorbe, ce ne-a în
demnat să luăm degrabă avionul de 
Iași. Să răspundem Ia apelul unui 
om care a pus mina pe creion în
tr-o împrejurare grea de muncă și 
viată. Primul gind a fost să mergem 
la N. G. acasă, să stăm de vorbă. 
Dacă formația lui de lucru nu mai 
este, iar el a fost „îndepărtat" ?...

Bine că nu am urmat îndemnul

Pornind de la o scrisoare
primită la redacție

primului impuls. Pentru că la Cen
trul teritorial de calcul Iași l-am 
găsit la datorie pe semnatarul scri
sorii. Conducîndu-și formația de lu
cru care nici vorbă să fie... desfiin
țată.

— Mai mult, ni se argumentează. 
Avem atitea lucrări de dus la bun 
sfirșit. incit abia prididim cu cele 
două formații.

în această ordine de idei aflăm 
Si pentru ce autorul -rîndurilor tri
mise la redacție a fost chemat, după 
adunarea de partid, la biroul exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii : deoarece el și-a exprimat pă
rerea că sînt prea puțini oameni în 
compartimentul unde lucrează, în ra
port cu îndatoririle de serviciu care 
le revin, a fost solicitat ca. împreu
nă cu alți doi colegi de muncă, să 
revadă gradul de încărcare a oame
nilor cu sarcini concrete de produc
ție. gradul de îndeplinire a norme
lor. de realizare a retribuțiilor si, in 
raport de toate acestea, să formuleze 
propuneri concrete.

Lăsăm la latitudinea cititorului 
aprecieze dacă un astfel de dialog 
poate fi... suspectat de intenții de 
înăbușire a criticii !...

Nu ne putem reține, totuși. în
trebarea :

— Cum 
adunarea 
mulat păreri critice, sînteți în pos
tura omului în căutare de serviciu?

N. G. nu-i în criză de argumente :
— Am vrut să fiu sigur că nu se 

va intîmpla acest lucru.
Spiritul de prevedere e una. acu

za nedreaptă cu totul alta. Nu vrem 
să mergem mai departe pe „logi
ca" acestei optici, care poate con- 
duoe la lucruri paradoxale. („Ce să 
mai semănăm mălai, că tot îl mă- 
nincă vrăbiile, nu ?“). în schimb, nu 
ne putem reține să nu stăruim a- 
supra mentalității omului care se 
socotește nedreptățit, neînțeles, per
secutat. chiar înainte de a i se în
tâmpla așa ceva. Se socotește, dar 
nu e. Ce anume îl face să hiperbo- 
lizeze realitatea ? Să fantazeze pe 
tema unor presupuse „țesături" îm
potriva lui ? Cumva o stare de or
goliu. supraevaluată î O stare de ig
norare a intențiilor adevărate, cin-, 
stite ale celor din jur și, de aici, sus
pectarea lor de gînduri ascunse ?

Sînt tot atîtea întrebări pe care i le 
punem lui N.G. (Și, deopotrivă, tu
turor acelora care mai ajung să gîn- 
dească și să se comporte 
fel). Atunci cînd te rupi de oa
meni. cind față de tovarășii tăi de 
muncă ai o comportare neciviliza
tă. de permanentă iritare, cînd crezi 
că în orice împrejurare ai numai 
dreptate, că numai tu ai dreptul 
observi lipsurile celorlalți, nu și

de ati putut scrie că. după 
de partid în care ați for

GALAȚI. Sîmbătă. 28 mai. la 
orele prînzului. plațforhta de foraj 
marin „Saturn" s-a desprins de la 
dana Șantierului naval Galați, cu 
destinația Constanta. Este cea de-a 
7-a platformă 
construită 
platformei au contribuit 
ai muncii 
existente in întreprindere, precum 
și un mare număr de unități in
dustriale din tară, care au asigurat 
materialele. echipamentele și in
stalațiile necesare. în acest fel. gra
dul de integrare cu dotări româ
nești se apropie de sută la sută.

Platforma a fost însoțită de un 
colectiv de muncitori și specialiști 
din cadrul șantierului. in scopul 
predării acesteia în scurt timp în
treprinderii „Petromar" — Con
stanta. Deplasarea pe Dunăre a 
platformei „Saturn" a fost asigu
rată de două remorchere si trei 
împingătoare. (Dan Plăeșu).

de foraj marin 
aici. La realizarea 

oameni 
din toate meseriile

ast-

ța 
să 
ei

Iile TANĂSACHE 
Manole CORCACI

(Continuare in pag. a II-a)

DRAGOSTEA DE MUNCA, IUBIREA DE PATRIE

CONSTANȚA : Luni. 30 mai, 
după-amiază. a sosit în portul 
Constanta, la dana întreprinderii de 
foraj și exploatare a sondelor ma
rine „Petromar" cea de-a 7-a 
platformă de foraj marin. „Saturn", 
construită de navaliștii gălăteni. 
Noua „insulă de oțel". destinată 
cercetărilor pe platforma continen
tală a Mării Negre, este și cea mai 
modernă, dispunînd de o mai bună 
amplasare a utilajelor si de spații 
mai confortabile pentru echipajele 
care vor lucra pe ea. După opera
țiunile de montare a celor 4 picioa
re la înălțimea de 122 metri, care 
se vor efectua la dana de armare 
a întreprinderii „Petromar", plat
forma „Saturn" se va alătura ce
lorlalte care se află în prezent la 
lucru pe Marea Neagră. (George 
Mihăescu).

In corespondența primită de redacție, apropierea 
zilei de 1 Iunie — Ziua internațională a copilului 
— face să crească numărul scrisorilor și articolelor 
consacrate diferitelor aspecte ale vieții tinerelor 
vlăstare din patria noastră, sirguinței lor ca șco
lari și mici cetățeni, încercărilor și împlinirilor 
lor în sălile de clasă ori în amfiteatrele cele mari 
ale educației prin hărnicie și pentru hărnicie. In 
centrul atenției se află, in mod firesc, problema
tica educației patriotice, a formării spiritului revo
luționar, . teme puternic reliefate in Expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie.

Din suita numeroaselor metode educative și re
zultate concrete obținute în vastele spații ale for
mării tinerelor vlăstare ale țării spre a deveni 
constructori de nădejde ai viitoruțui socialist și co
munist al României, propunem astăzi atenției unele 
dintre preocupările și strădaniile copiilor și educa
torilor din județul Prahova, cu convingerea că multe 
alte exemple asemănătoare pot fi întîlnite pe întreg 
cuprinsul țării.

Recent, am primit o 
veste de la șantierul de 
cercetări arheologice Bu
dureasca : „Membrii cer
cului de istorie-arheolo- 
gie al Casei pionierilor 
și șoimilor patriei — Mi
zil au scos la lumină o 
nouă dovadă a milenarei 
noastre existențe pe stră
bunele meleaguri româ
nești din această parte de 
țară. Este un fragment de 
vas incizat, cu stindar
dul dacic, datat din se
colul IV î.e.n. Descope
rirea aparține pionierilor

Mihaela Bălănescu, Bog
dan Mărculescu, Dragoș 
Petcu, Iulică Stamate și 
Noemi Mihalcea, sub în
drumarea profesorului 
Gheorghe Panait".

In fiecare an, sute de 
elevi și pionieri din Pra
hova participă, alături de 
specialiștii muzeului ju
dețean de istorie și ar
heologie, la activitatea de 
cercetare pe acest mare 
șantier de la Budureasca, 
ce se înscrie în cultu
ra materială Ipotești-Cîn- 
dești, din secolele V—VII

e.n. în 1980, cu prilejul 
începerii lucrărilor de a- 
menajare a satului de va
canță de la Boboci, la 
care au participat pionie
rii din orașul Mizil. s-a 
descoperit o așezare din 
secolele IV—V e.n., am
plasată pe 
locuire din 
atunci, aici funcționează 
un șantier propriu al pio
nierilor, scoțîndu-se la 
iveală numeroase vestigii, 
între care ceramică neo
litică, obiecte de uz cas
nic, ponsoane din os, to- 
porașe din piatră șlefuită, 
silexuri, unelte și altele.

Toate se găsesc astăzi 
într-o frumoasă colecție

o mai veche 
neolitic. De

muzeală, 
pionierilor 
triei din Mizil. De altfel, 
pionierii din județul nos
tru au contribuit și con
tribuie la amenajarea în 
școli a unor colțuri mu
zeistice, la acțiuni de în
grijire a monumentelor 
istorice, la realizarea u- 
nor lucrări de creație

aflată la Casa 
și șoimilor pa-

Maria GHEORGHE 
CĂLITĂ
președinta Consiliului 
județean Prahova
□ 1 Organizației Pionierilor

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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Formarea gîndirii economice a ca

drelor, în special, și a oamenilor 
muncii în general, preocupă in cel 
mai înalt grad partidul nostru. 
Ideea și-a găsit o largă dez
voltare în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ținută la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. de la sfîrșitul lunii apri
lie a.c. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „O a- 
tenție deosebită trebuie să acordăm 
înțelegerii problemelor economice, 
problemelor conducerii și tuturor ce
lorlalte probleme care sint esențiale 
pentru ca activiștii, cadrele de par
tid și de stat să-și poată îndeplini în 
bune condiții răspunderile ce li se 
încredințează".

Gîndirea economică, asemenea gin- 
dirii în general, constituie un rezul
tat al dezvoltării istorice. Ea repre
zintă una din formele reflectării 
existentei sociale, înainte de toate 
a condițiilor vieții sociale a oame
nilor.

Obiectul gindirii economice îl 
constituie înainte de toate sistemul 
trebuințelor economice, al relațiilor 
de producție și reproducție sociale 
și al intereselor economice în care 
și prin care acestea se manifestă și 
legile obiective care le guvernează. 
Gîndirea economică înaintată este 
orientată spre cunoașterea veridică, 
reconstrucția mentală a existenței 
economice, spre dezvăluirea procese
lor reale ale funcționării și dezvoltă
rii reproducției sociale, a logicii lor 
interne, a legilor obiective care 
dictează această logică și determina 
direcțiile de dezvoltare.

Nivelul științific al gîndirii subiec
ților vieții economice este determi
nat direct de gradul de cunoaștere 
a legilor economice obiective. De- 
terminînd logica reală a mișcării — 
funcționării și dezvoltării vieții 
economice — acestea determină 
totodată, și în ultimă instanță, lo
gica gindirii economice ce le reflec
tă. Gîndirea și știința economică nu 
se limitează doar la reflectarea veri
dică a realității economice și la 
contemplarea ei. Ele servesc drept 
bază pentru luarea deciziilor practi
ce și deci îndeplinesc funcții apli
cative.

Procesul gîndirii economice se în
făptuiește și se exprimă în anumite 
noțiuni, care nu sint nimic altceva 
decît expresii generalizate ale dife
ritelor laturi, însușiri, calități, legă
turi și corelații ale fenomenelor și 
proceselor reproducției sociale.

Modificările revoluționare petrecu
te in modurile de producție gene
rează, în esență, modificări cores
punzătoare în modul de gîndire eco
nomică al oamenilor, al popoarelor. 
Cea mal puternică influență asupra 
tipului social de gîndire economică o 
exercită relațiile de proprietate 
istoricește determinate și interesele 
economice prin care acestea se ma
nifestă. Tipul socialist de gîndire 
economică, este, în esență, gîndirea 
producătorilor asociați. a coproprie
tarilor avutului obștesc societal și 
colectiv, a participanților la autocon- 
ducerea muncitorească și autogestiu- 
nea avuției naționale și beneficiari
lor roadelor muncii comune. Acestui 
tip de gîndire economică îi sînt 
proprii un șir de trăsături definito
rii. Dintre acestea notăm :

1. Omogenitatea socială și orien
tarea ei in concordanță cu legile 
obiective care guvernează mișcarea 
economică. Această trăsătură nu are 
nimic comun cu gîndirea în șabloane 
și prin șabloane și nici cu uniformi
zarea gindirii. Dimpotrivă, sensul 
acestei trăsături constă în faptul că 
laturile esențiale ale acestui tip de 
gîndire devin caracteristice pentru 
toți membrii societății și că ea este 
orientată în direcția de evoluție a 
mișcării economice a societății.

2. Gîndirea economică socialistă 
dobîndește prin geneza și funcțiile 
sale un tot mai pronunțat caracter 
social. în condițiile noii societăți se 
creează tot mai numeroase și diver
sificate forme de activitate intelec
tuală comună a producătorilor aso
ciați. înțelepciunea lor colectivă ge
nerează idei, concepții, viziuni eco
nomice și decizii economice colecti
ve. La nivel societal. înțelepciunea 
colectivă a societății î$i găsește ex
presia concentrată în strategia eco
nomică și în politica economică a 
partidului și statului nostru.

3. O altă trăsătură a gîndirii eco
nomice socialiste o constituie accen
tuarea caracterului ei științific. Con
ținutul principal al acestei trăsături 
constă în creșterea și dezvoltarea 
capacității societății și membrilor ei 
de a desfășura cercetarea științifică 
economică, de a pătrunde tot mai 
adine în esența proceselor și feno
menelor economice, de a descoperi 
legile obiective care le guvernează 
și de a adopta pe această bază cele 
mai eficiente orientări și demersuri 
privind dezvoltarea economico-socia-

lă a patriei. Caracterul științific își 
găsește expresia in veridicitatea teo
riei, a gindirii, în concordanța lor 
cu realitatea economică devenită 
obiect al reflectării, cu legile obiecti
ve care o guvernează.

4. Gindirea economică socialistă 
trebuie să fie prin geneza, conținutul 
și funcțiile ei o gîndire realistă. 
Esențialul constă aici in capacitatea 
agenților și subiecților economici de 
a aplica operativ și mai ales eficient, 
tezele teoretice la practica reală și 
concretă. într-un anumit sens, rea
lismul gîndirii economice reprezintă 
aliajul realizat din știința economică, 
viața economică reală luată în în
treaga diversitate a existenței și 
evoluției sale. Realismul îmbină luci
ditatea și chibzuință calculelor și 
planurilor economice concrete cu vi
ziunea cît mai cuprinzătoare și

numai așa practica poate deveni în- 
tr-o măsură tot mai mare știință 
aplicată și numai așa se poate stabi
li ce și cit este științific in practică 
și cum trebuie acționat în viitor 
pentru a crește gradul ei de rațio
nalitate. De aceea, realismul științific 
are o puternică forță de mobilizare 
a maselor la înfăptuirea sarcinilor și 
obiectivelor propuse.

5. Gîndirea economică socialistă 
este prin natura sa dinamică, criti
că și constructivă. Ea este dinamică 
deoarece obiectul ei — relațiile eco
nomice și legile care le guvernează 
— se află în continuă mișcare și 
transformare. Ea este critică prin 
conținutul și metoda sa deoarece nu
mai așa se poate mări gradul de 
concordanță dintre gîndire și obiec
tul ei și se pot lărgi permanent gra
nițele cunoașterii acestuia. Ea este

Spiritul gospodăresc,
gîndirea economică
afirmate în practică

profundă a perspectivelor dezvoltă
rii societății socialiste.

Realismul este necesar în toate și 
pretutindeni : în aprecierea trecutu
lui mai îndepărtat safi mai apro
piat ; în înțelegerea prezentului, a 
proceselor și fenomenelor economice 
ce se petrec sub ochii noștri, ca și a 
proceselor ce vor surveni în concor
danță cu acțiunea legilor obiective ; 
în abordarea obiectivelor și sarcini
lor economice prezente și viitoare; în 
conceperea, fundamentarea și elabo
rarea planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială etc.

Realismul în gîndire și acțiune fe
rește societatea de abordări simpliste 
și de abstractizare ; de tendințele și 
încercările de a ignora etapele 
obiective ce trebuie parcurse în 
înaintarea societății pe calea progre
sului social ; de încetineala păgubi
toare cu care se înaintează uneori, ca 
și de graba exagerată și tot păgubi
toare care se poate preconiza alteori. 
In esență, realismul este contrariul 
subiectivismului si arbitrarului în 
gîndire și acțiune și expresia cea 
mai veridică a înțelegerii corecte a 
realității economico-sociale cu toate 
dimensiunile și corelațiile ei și a de
mersurilor spre optimizarea acesto
ra. Caracterul științific și realist al 
gindirii ajută societatea «ă distingă 
esențialul de neesențial, legicul de 
întîmplător, trainicul. stabilul de 
conjunctural, să identifice și să deo
sebească ce este just 
concepția, în gindirea 
în practica reală.

Realismul întoarce ________ ,
spre practică și îi leagă organic de 
ea în planul reflectării, al cunoaște
rii conferind concluziilor lor veridi
citate și concordanță cu realitatea. 
In același timp, realismul „întoarce" 
și practicienii spre știință, pentru că

și nejust în 
economică și

cercetătorii

constructivă . prin însăși menirea sa 
finală, prin funcțiile sale aplicative, 
Gîndirea și știința economică nu se 
rezumă la reflectarea, la cunoașterea 
științifică 
nici la 
acesteia, 
ințifică 
pentru 
vieții 
marea înnoitoare a producției și re
producției sociale, pentru perfec
ționarea mecanismului de funcționare 
și dezvoltare a complexului econo
mic național, pentru creșterea capa
cității acestuia de autoreproducție și 
progres, pentru accentuarea stării de 
proporționalitate si accentuarea con
cordanței relațiilor economice cu 
starea forțelor productive, ridicarea 
eficienței economico-sociale a între
gii activități economice, satisfacerea 
cît mai deplină a trebuințelor ma
teriale și spirituale ale tuturor mem
brilor societății, dezvoltarea 
laterală și afirmarea plenară 
sonalității fiecăruia.

Orientarea transformatoare 
dirii economioe contribuie la dezvol
tarea calității de întreprinzător a 
producătorilor și proprietarilor, con
cretizată în amplificarea capacități! 
lor de a acționa energic cu pricepe
re și just pentru soluționarea pro
blemelor apărute, în priceperea de a 
organiza practic o activitate sau alta, 
în strădania de a îndeplini cu con
știinciozitate sarcinile si de a fina
liza cu cea mai mare operativitate 
și eficientă deciziile adoptate.

6. Strîns legat de caracterul cri
tic și constructiv al gîndirii economi
ce este și caracterul ei elastic, des
chis, angajant, original și creator. 
Viața economico-socială nu se des
fășoară pe baza unei scheme uni
versale atotcuprinzătoare. Cîmpu- 

economioe locale, naționale și

a realității economice șl 
contemplarea pasivă a 
Gîndirea economică ști- 
înaintată oferă soluții 

raționalizarea proceselor 
economice, pentru transfor-

multi- 
a per-

a gîn-

zonale conțin în ele o diversitate 
enormă, practic infinită de particu
larități, condiții. Așa cum nu există 
două frunze identice, tot așa nu 
există două economii naționale iden
tice. Diversitatea se amplifică și în 
virtutea caracterului dinamic al vie
ții sociale. Gîndirea economică poa
te rămîne în concordanță cu reali
tatea și își poate accentua această 
Concordanță numai dacă reflectă și 
ia în considerare noile procese și 
fenomene care apar și dacă se în
tregește cu acestea. Elasticitatea asi
gură'atît adaptarea la cerințele nou
lui înaintat și progresist, cit și în
tregirea patrimoniului gîndirii cu 
noile concluzii ale științei economi
ce, împrospătarea cunoștințelor eco
nomice, înnoirea gîndirii economice. 
Elasticitatea gîndirii cuprinde în 
sine deja un moment de abordare 
novatoare a problemelor economice, 
de cercetare creatoare a proceselor 
economice și de soluționare origina
lă a problemelor care apar. Abor
darea creatoare a problemelor eco
nomice se întemeiază pe existența 
în majoritatea cazurilor a unei mul
titudini de soluții la. problemele ce 
trebuie rezolvate. în plan economic 
aceasta înseamnă căi, metode, sur
se, etape etc. diferite de realizare, 
satisfacere a unor trebuințe eco
nomice, a unor obiective etc. Abor
darea și soluționarea creatoare a 
problemelor economice, interpretarea 
originală a teoriei și faptelor eco
nomice reprezintă factorul cel mai 
important al dezvoltării gîndirii și 
științei economice pe de o parte, al 
creșterii roiului acestora în progresul 
vieții economico-sociale, pe de altă 
parte.

Criteriul principal de apreciere al 
spiritului creator în gîndirea eco
nomică îl constituie aportul la ex
tinderea și aprofundarea cunoașterii 
științifice a realității economice. 
Criteriul principal al factorului no
vator în activitatea economică este și 
rămine ridicarea eficienței economice 
la toate nivelurile de referință și gra
dul de înfăptuire a scopului fun
damental al producției și reproduc
ției socialiste. Prin aceasta se depă
șește convenționalismul și tradițio
nalismul, se renunță la standardizări 
absolutizate. în scopul accelerării 
pulsului vieții economice și ridicării 
stării ei calitative.

7. Gîndirea economică științifică și 
creatoare, nu se oprește la reflec
tarea trecutului și a prezentului. Pe 
baza cunoașterii acestora, înarmată 
cu concluziile și învățămintele Ipr, 
știința și conștiința economică își 
îndreaptă privirile spre viitor pe 
care îl „creează" în imaginație ; ii 
stabilesc prin puterea previziunii 
științifice de anticipare a proceselor 
viitoare și a intuiției principalele 
direcții de evoluție si posibilități al
ternative de a fi. Pe baza compară
rii și opțiunilor în favoarea alter
nativelor, modelelor considerate a se 
afla în cea mai deplină concordanță 
cu acțiunea legilor obiective, cu 
trebuințele și interesele fundamen
tale ale societății, cu posibilitățile de 
care societatea dispune în prezent 
și va dispune în viitor, se trece la 
elaborarea 
nomice a 
planurilor 
pectivă, a
nurilor anuale de 
nomico-socială a patriei.

strategiei și tacticii eco- 
societății, la elaborarea 

și programelor de pers- 
celor cincinale și a 

dezvoltare
pla- 
eco-

Este necesară, este posibilă îmbunătățirea
radicală a muncii sindicatelor

O concluzie reieșita dintr-o dezbatere la întreprinderea 
metalurgică de metale neferoase din Baia Mare

Precizind locul și rolul important ce revine sindicatelor în cadrul 
sistemului democrației muncitorești revoluționare din țara noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta la Congresul U.G.S.R. din aprilie 198S 
că — in calitatea lor de a fi cele mai largi organizații ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor — acestea trebuie să acționeze astfel 
incit să participe nemijlocit, organizat și eficient, la rezolvarea tuturor 
problemelor privind activitatea in producție și viața oamenilor muncii, 
la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Insistind asupra acestora 
în expunerea prezentată la 29 aprilie 1988 în ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului a subliniat 
o seamă de deficiențe ce îngreunează exercitarea rolului sindicatelor, 
cerînd acestora să-și îmbunătățească radical munca, să nu rămină in 
afara nici unei preocupări care privește activitatea și viața in întreprin
deri, să acorde o atenție deosebită problemelor sociale.

Pornind de la aceste aprecieri și sarcini, am organizat la ÎNTRE
PRINDEREA METALURGICA DE METALE NEFEROASE (I.M.M.N.) 
DIN BAIA MARE o dezbatere cu unele cadre de răspundere, solicitîn- 
du-le ca — pe- baza experienței și observațiilor proprii — să contureze 
citeva căi prin care activitatea sindicală din această întreprindere, dar 
și in general, poate și trebuie să fie îmbunătățită structural și eficient. 
Selectăm, pe scurt, citeva concluzii, opinii și sugestii.

DE LA REFLECȚIE ȘI AUTO
ANALIZA LA ACȚIUNI CONCRE
TE, CIT MAI EFICIENTE. Aflați 
în județul Maramureș, ne-am dat 
seama că ceea ce se cere acum sin
dicatelor — ca și altor organisme 
ale democrației noastre muncitorești 
— constituie subiect de adîncă re
flecție și autoanaliză deopotrivă 
pentru cadrele cu munci de răspun
dere, ca și pentru masele de oameni 
ai muncii. O confirmare în acest 
sens o reprezintă și intervenția 
făcută în cadrul anchetei noastre de 
președintele consiliului județean al 
sindicatelor...

Costan Dobrican : De la stadiul 
de reflecție și autoanaliză — nece
sar, dar nu și suficient — am început 
să trecem la acțiuni concrete pen- . 
tru a dovedi ce am înțeles din ex
punerea secretarului general al 
partidului, pentru a arăta că ne în
țelegem menirea și comandamentul 
politic de a determina un nou mod 
de gîndire, revoluționar, pînă la fie
care grupă sindicală și la fiecare om 
al muncii. Prima acțiune este ana
liza muncii sindicatelor în sprijinul 
producției — pe care în această 
perioadă o întreprindem în fiecare 
unitate. Vor urma apoi dezbaterile 
de lă sfîrșitul lunii în fiecare comi
tet sindical, cu activul, după care 
se vor întocmi planuri speciale de 
măsuri. Apoi, forțele noastre poli- 
tîco-organizatorice vor fi concentra
te spre îndeplinirea zi de zi și punct 
cu punct a acestor planuri.

ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII : 
REALIZAREA PLANULUI DE PRO
DUCȚIE. Cum se gîndește, cum se 
acționează la I.M.M.N. 
pentru ca sindicatele 
efectiv saltul calitativ 
ce li se cere, ce mai 
în acest sens ? Un prim răspuns la 
această întrebare l-am primit de la 
directorul acestei întreprinderi...

Cornel Tohătan :
Nicolae Ceaușescu 
exigenți. să nu ne 
vorbe. Să judecăm

Baia Mare 
să realizeze 

revoluționar 
trebuie făcut

de ce spun direct că în întreprin
derea noastră — și, după cîte cu
nosc și în alte întreprinderi din 
județ și din. țară — sindicatul se 
ocupă bine de activitatea artistică 
și de cea sportivă. Unele lucruri 
bune face și în domeniul social. Dar 
în problemele producției se implică 
mai puțin și cu puține efecte vizi
bile. Munca sindicatului alunecă 
încă pe lingă sarcinile concrete și 
curente de plan. La nivelul județu
lui, municipiului și al întreprinderii, 
organele sindicale cunosc bine sarci
nile de producție, nimic de zis, dar 
transmiterea lor pe orizontala sec
țiilor, atelierelor, formațiilor de 
lucru se face anevoie, superficial și 
neconvingător. Planul de producție 
nu va putea fi îndeplinit și depășit 
în mod exemplar decit atunci cînd 
fiecare om al muncii va ști exact 
ce i se cere și cum i se cere, cînd 
să fie gata o lucrare și ait va cîștiga 
pentru aceasta. Cel mai bine poate 
face aceasta organizatorul de grupă 
sindicală ; el trebuie să transmită 
sarcina de plan, s-o explice, s-o 
discute, s-o afișeze vizibil, să fie un 
permanent agitator al îndeplinirii ei 
exemplare. Tot grupele sindicale — 
activizate — ar trebui să ia atitu
dine și față de cei care absentează 
de la lucru nemotivat (mai puțini 
în anul acesta față de anul trecut, 
dar sînt). De obicei absentează cam 
aceiași oameni si pînă să fie discu
tați în colectivul de conducere al 
întreprinderii ar trebui să se dis
cute cu ei operativ în grupa sindi
cală, să fie trași la răspundere de 
colectiv, să fie ascultați asupra pro
blemelor ce le au.

PROBLEMELE SOCIALE, PRO
BLEME CU PRIORITATE PERMA
NENTA.

Ne vorbește, în continuare, același 
interlocutor In privința asigurării 
condițiilor sociale necesare, sindi
catul nostru se străduiește mult și 
are o bună experiență. Asigurăm 
zilnic, gratuit, un kilogram de lapte 
și o masă caldă fiecăruia din cei ce 
muncesc în secțiile direct produc
tive ; avem o gospodărie-anexă și o 
seră de legume, care contribuie la 
îmbunătățirea meniurilor ; ne îngri
jim de cele două cămine muncito
rești și cele două creșe ; avem la 
dispoziție — prin O.J.T. — o cabană 
în stațiunea Izvoarele, unde oamenii 
muncii de la noi au acces perma
nent ; în aceste zile am reprimit în 
folosință vechiul club muncitoresc 
din centrul orașului. Deși sîntem 
conștienți că n-am făcut totul nici 
in acest domeniu, se poate aprecia 
că ne apropiem mai mult de ceea ce 
avem de făcut în 
decît în domeniul

această privință 
producției.

DE CĂTRE
FACE ÎN CAM-

Conducerea

Tovarășul 
ne cere să fim 
ascundem după 
la concret. Iată

Prof. untv. dr.
Aurel NEGUC1OIU 
rector al Universității din 
Napoca

Cluj-

Craiova : Imagine de la Centrul de calcul al Centralei industriei electrotehnice

Prin propriile forțe, progres economic susținut
(Urmare din pag. I)
lioane și milioane de oameni al 
muncii. Bătălia pentru producții spo
rite se desfășoară sub semnul ridi
cării nivelului calitativ al actului 
creator de valoare, ceea ce înseam
nă un efort sporit într-o triplă di
recție : creșterea accelerată a pro
ductivității muncii, reducerea drasti
că a consumurilor materiale și ener
getice, ridicarea nivelului tehnic al 
producției. Simbioza dintre latura 
cantitativă și cea calitativă a acti
vității productive constituie însăși 
esența creșterii rapide a eficienței 
economice.

În actualele împrejurări, efortul 
propriu al fiecărui colectiv munci
toresc trebuie să-și arate roadele cu 
deosebire în direcția creșterii volu
mului producției destinate exportu
lui. Evident, sporirea ponderii ex
portului este nemijlocit condiționată 
de ridicarea performanțelor tehnice 
ale produselor noastre la nivelul ca
litativ al celor mai bune produse 
similare pe plan mondial. Dincolo 
de esența sa pur economică, expor
tul are insă și o profundă semnifi
cație patriotică. Prin el se „exteriori
zează" arătind lumii ceea ce are mai 
bun în esența sa un popor, calită
țile sale de fond, capacitatea de

inovare, forța de creație. 'Tocmai 
de aceea trebuie permanent avut in 
vedere faptul că, înainte de a expri
ma identitatea unui colectiv sau 
altuia produsele de export prezintă 
întregii lumi identitatea unui po
por. De aici decurge înalta răspun
dere a tuturor celor care contribuie, 
într-un fel sau altul, la realizarea 
produselor pentru export, pentru e- 
xecuția lor ireproșabilă, la cel mai 
înalt nivel calitativ, începînd de la 
cel mai neînsemnat reper și pînă la 
asamblarea produsului finit. Rațio
namente de genul „Pe mine nu mă 
știe nimeni, sînt doar un simplu 
furnizor de piese și subansamble, 
furnizorul produsului finit răspunde 
în fața partenerului străin" trebuie 
să dispară cu desăvîrșire din gîndi
rea oricărui colectiv angajat în pro
ducția pentru export.

Un factor esențial de sporire a e- 
fortului propriu al fiecărui colectiv 
la progresul general al economiei 
naționale îl constituie valorificarea 
promptă a potențialului de creație 
tehnică existent în fiecare între
prindere. antrenarea unui număr, cît 
mai mare de muncitori și specialiști 
cu înaltă calificare în această direc
ție. Din acest punct de vedere. în
treprinderile noastre se pot socoti 
deținătoare ale unor mari resurse,

nu însă întotdeauna și intens folo
site. Cel mai adesea cauza o consti
tuie lipsa unui sistem riguros de in
formare temeinică asupra tendințe
lor de evoluție a progresului tehni- 
co-științific contemporan. Punerea 
la punct în fiecare unitate economi
că a unui asemenea instrument este 
absolut indispensabilă pentru creș
terea eficienței căutărilor in orice 
domeniu. Lingă această măsură s-ar 
dovedi mai mult decît binevenite și 
anumite perfecționări în legislația 
existentă, de natură să comprime la 
maximum perioada care se scurge 
între momentul avansării ideii și cel 
al materializării efective in produc
ție și, totodată, să impulsioneze și 
mai puternic angajarea unui cît mai 
mare număr de muncitori și specia
liști pe drumul pe cit de anevoios, 
pe atît de plin de satisfacții' al crea
ției tehnico-științifice. Dintre toate 
materiile prime cîte se cunosc, cea 
mai prețioasă se arată a fi astăzi 
„materia cenușie", singurul izvor 
inepuizabil. Or, tocmai această sur
să abundentă in întreprinderile 
noastre trebuie să capete cel mai 
înalt coeficient de utilizare. Tocmai 
din aceasta sursă abundentă își tra
ge seva încrederea în propriile forțe, 
în destinul luminos al României so
cialiste.

ÎNTRECEREA SOCIALISTA — 
MAI BINE ORGANIZATA, MAI 
VIE, MAI MOBILIZATOARE. Ga- 
vril Dancoș, președintele comitetu
lui sindicatului din întreprindere : 
în colectivul nostru există o veche 
tradiție muncitorească de organizare 
a întrecerii socialiste și de cinstire 
a celor evidențiațl. Anual decernăm 
insigna „Metalurgist de onoare" 
unui mare număr de fruntași : pen
tru merite deosebite (celor mai buni 
5—6 din întreprindere), pentru acti
vitate meritorie în uzină (celor ce 
au împlinit 20 de ani și 30 de ani 
de muncă neîntreruptă). Fotografiile 
lor apar la panoul de onoare și in 
cartea de onoare a întreprinderii, 
fiecare primește cîte un premiu și 
beneficiază de o reducere cu 50 la 
sută la 
tament. 
puși de 
buie să .
mobilizării efective la muncă sindi
catul mai are multe de făcut.

grupă) prezintă 
despre activitatea 
comitetului nostru 
adunările generale 
de bază din care

biletele de odihnă sau tra- 
Lunar, fruntașii sînt pro- 
grupele sindicale, dar tre- 

recunoaștem că în privința

CONDUCEREA 
PARTID NU SE 
PANII. La I.M.M.N. Baia Mare este 
evidentă preocuparea comitetului 
de partid din întreprindere pentru 
îndrumarea și conducerea eficientă 
a muncii sindicale. Iată, spre exem
plu, o succesiune a analizelor între
prinse privind activitatea comitetu
lui sindicatului de către biroul co
mitetului de partid în ultima vre
me : în 23 septembrie 1987 ; în 24 
noiembrie 1987 ; in 25 martie 1988 ; 
în 19 mai 1988. De fiecare dată au 
fost abordate alte probleme, speci
fice muncii sindicatelor.

Despre conducerea sindicatelor 
de către organizațiile de partid ne-a 
vorbit secretarul adjunct al comite
tului de partid din întreprindere.-.

Alexandru Crișan
organizațiilor sindicale de către or
ganele de partid nu se face în cam
panii, ci permanent. Analizele în 
birou nu sint singura formă. In fie
care zi de luni — dimineața, timp 
de un sfert de oră — avem o întîl- 
nire Operativă în care secretarul de 
partid, președintele sindicatului și 
secretarul U.T.C. din întreprindere 
vedem ce am realizat în săptămîna 
precedentă și fixăm sarcinile speci
fice ale săptămînii următoare. în 
afară de aceasta, președintele comi
tetului sindicatului (și, la rîndul lor, 
organizatorii de 
raport comunist 
proprie în biroul 
de partid sau în 
ale organizațiilor
fac parte, cel puțin o dată pe an. 
De altfel — în spiritul expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — aș 
propune să se instituie obligativita
tea ca toate cadrele cu munci de 
răspundere in conducerea organiza
țiilor sindicale, de femei sau ale 
U.T.C. gă prezinte rapoarte comu
niste de activitate trimestrial. Sigur, 
nu ne oprește nimeni să procedăm 
astfel și acum, dar dacă se instituie 
o regulă se va proceda peste tot 
astfel. Și aș mai face o propunere : 
președinții comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi să fie învestiți, pe 
linie administrativă, cu funcția de 
șefi ai compartimentelor de probleme 
sociale. îndeobște ei au (ori ar trebui 
să aibă) pregătirea cuvenită și s-ar 
putea ocupa de problemele sociale 
ale oamenilor muncii mai în cunoș
tință de cauză și cu o mai mare 
putere de decizie.

Problemele abordate in ancheta noastră au fost mai multe. Am 
reflectat aici doar citeva. Altele, nu mai puțin importante, cum ar fi 
diluarea răspunderii și a conducerii muncii sindicatelor spre verigile de 
bază, spre grupe (birourile organizațiilor de bază nu acordă pretutindeni 
atenția cuvenită activității organizațiilor de grupă), organizarea și desfă
șurarea formală a întrecerii socialiste, neglijarea problemelor moderni
zării producției și perfecționării pregătirii profesionale ș.a. pot constitui 
subiecte de reflecție, de acțiune pentru factorii cu munci de răspundere 
fie linie sindicală și pentru organele de partid care îndrumă activitatea 
sindicatelor din întreprinderi. In acest scop le-am și consemnat, fie și 
succint.

Gheorqhe M1TRO1

ÎN OGLINZILE LIMPEZI ALE CRITICII
(Urmare din pag. I)
pe ale tale, nu-i greu să intri în 
conflict cu toți și. de aici, să-i sus
pectezi de cine Știe ce intenții. A- 
semenea măcinare absurdă de forțe, 
în lupte nedorite. ..corp la corp" si 
absolut fără nici un temei — 
care frizează absurdul ! — nu pot 
avea, drept trist decont, decît vicie
rea relațiilor normale și firești. Alte
rarea lor. Armonizarea acestora nu-i 
posibilă prin promovarea unei atitu
dini de permanentă țifnă. de expre
sii in răspăr, de pretenția ca toii 
ceilalți să-ți suporte capriciile, ieși
rile belicoase. Un colectiv e o fami
lie. Unde fiecare dă tonul armoniei.

E adevărat că N.G.. in unele din 
demersurile sale, avea dreptatea de 
partea sa. De exemplu, în privința 
calității lucrărilor ; care însă pornesc 
cu unele erori, chiar din comparti
mentul în care lucrează si dînsul. în 
atare situații, în locul tonului agre
siv. cu parapon, nu-i normal un dia
log lucid, responsabil, pentru aflarea 
mijloacelor concrete care să blocheze 
lucrul de calitate necorespunzătoare ? 
Cu atît mai mult cu cit și tu te afli 
implicat in aceste lipsuri. Cu atit mai 
mult cu cît există reguli și norme 
civilizate de comportament, unanim

acceptate, generate de respectul fată 
de om si obligatorii pentru toți.

Nu mai stăruim asupra calificati
vului schimbat deoarece nici aici cele 
relatate de N.G. nu concordă cu rea
litatea. Este dreptul comisiei din 
fiece unitate să omologheze ori să 
schimbe un calificativ sau altul pro
pus de șeful ierarhic. Faptul în Sine 
nu a avut absolut nici o legătură cu 
adunarea de partid evocați). După 
cum absolut nici o legătură nu a a- 
vut cu chemarea lui N.G. in fata bi
roului organizației de bază de partid. 
Aceasta s-a întimplat la circa o săp- 
tămină după ședință. în ce circum
stanțe s-a produs ?

Apelăm la procesul-verbal al șe
dinței de birou, din care reținem : 
..N.G. a fost discutat și criticat pen
tru atitudine de lipsă de respect fată 
de colegii dd muncă și pentru faptul 
că a ignorat unele reguli elementare 
privind aducerea lă cunoștință a lis
tei. cu cei stabiliți să facă de servi
ciu pe unitate".

Iată, negru pe alb. pentru ce a fost 
discutat, criticat în biroul de partid, 
în discuția pe care am purtat-o. N.G. 
lăsa să se înțeleagă că ar fi prefe
rat să se soluționeze aceste lucruri 
pe... cale administrativă. Neîndoios că 
se putea și așa. După cum la fel de 
limpede este că aici nu-i după... do

rință. Biroul organizației de bază are 
si autoritatea și dreptul să ia în 
discuție activitatea pe linie de pro
ducție a fiecărui comunist. El este 
un organ ales, si pentru aceste in
vestituri statutare, pentru alegerea 
lui a votat si N.G. Există o discipli
nă de partid obligatorie pentru toți, 
există o autoritate morală și statu
tară a organelor alese care nu poate 
fi pusă sub semnul liberului arbitru.

Oglinda reflectă exact chipul care 
se privește în ea. Dacă chipul re
flectat nu convine, nu te poți supăra 
pe oglindă. Nu ea este de vină că 
spune adevărul. Am discutat pe în
delete cu semnatarul scrisorii către 
redacție toate problemele ridicate. Pe 
îndelete, calm. Fiecare fapt în parte 
l-am supus la proba adevărului. Și 
adevărul nu poate fi decit unul sin
gur : cel generat de realitate. Nu de 
închipuiri, suspiciuni, fantazări, ci de 
faptul concret, controlabil. In aceas
tă ..călătorie" spre realitate, spre a- 
devăr am avut senzația că si N.G. a 
înțeles ceva. A fost o lecție si pentru 
el efortul pentru despărțirea adevă
rului de neadevăr. Acest semn de 
înțelegere ne-a și îndemnat să-i 
dăm în rîndurile de fată nu
mai inițialele. Ca și atitudinea 
responsabilă, atentă a factorilor de 
conducere din unitate cu care am

discutat, cane nu s-au arătat deloc 
neneceptivi la criticile întemeiate și 
sugestii, dar nici dispuși să porneas
că ' de la ideea că sensul criticii are 
o singură direcție. El trebuie în
dreptat spre locurile unde lucrurile 
nu merg bine, spre atitudinile ce 
contravin eticii comuniste, moralei 
muncii. Tocmai pentru că si în noi a 
început să se înfiripe speranța că 
N.G. va ști să fructifice din plin ex
periența cu scrisoarea adresată re
dacției. înțelegind că n-are nimeni 
ceva cu el. în mod special, că nu s-a 
gindit nimeni să reprime atitudinea 
lui critică, să-l descurajeze în acest 
demers. Dar dacă îți iei dreptul — 
și trebuie să ți-1 iei ! — să critici 
neajunsurile din colectivul în cane 
muncești, este tot atît de necesar să-l 
însoțești de spiritul autocritic, de re
ceptivitate fată de părerile, fată de 
criticile tovarășilor tăi de muncă în 
ceea ce te privește. Un ochi exigent 
în plus este întotdeauna binevenit. 
O părere 'constructivă formulată cu 
temeinicie nu poate decit să ajute. 
Totul este însă să se numească lu
cruri reale. Să se facă. în primul 
și în primul rînd, apel la argu
mentele muncii, ale vieții.

Drumul adevărului este unul din 
cele mai drepte spre inima oame
nilor.
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EFECTUATE EXEMPLAR!
ȚILORȚĂRIIj

BRĂILA : Remorcher multifunctional de 6 000 CP
la Tratatul de la Varșovia

MEHEDINȚI:

Toți locuitorii satelor
în ultimele zile, în zona Mehedin- 

țiului a plouat abundent. Pe mari în
tinderi, din cauza excesului de umi
ditate, lucrările se desfășoară ane
voios ; practic, este imposibilă folo
sirea mijloacelor mecanizate. în a- 
ceste condiții deosebite, comitetul 
județean de partid a întreprins mă
suri de mobilizare largă, în toate 
unitățile și localitățile, a forței de 
muncă la efectuarea manuală a lu
crărilor de întreținere a culturilor. 
Printr-o bună organizare a muncii 
se folosesc din plin acele „ferestre" 
de timp in care se poate lucra în 
cîmp. Ca urmare, zi de zi, sute și 
sute de hectare sînt eliberate de bu
ruieni.

Un exemplu bun în acest sens îl 
constituie unitățile din consiliul 
agroindustrial Bălăcița. Pe suprafețe 
de mii de hectare culturile de sfeclă 
de zahăr, cartofi, floarea-soarelui, 
porumb și soia sînt curate, viguroa
se, au o densitate corespunzătoare. 
„De aproape o săptămînă — ne spu
ne Constantin Mirea, președintele 
cooperativei agricole din Slașoma — 
din cauza ploii nu reușim să lucrăm 
în cîmp decît 4—5 ore pe zi. Cum la 
prașila manuală participă tot satul, 
chiar și pe o vreme ca asta, am reu
nit ca pe cele 523 hectare cu porumb 
să terminăm prima prașilă manuală, 
iar acum grăbim cea de-a doua".

Merită consemnat și faptul că peste 
800 de angajați din localitățile de pe

raza consiliului unic au venit în 
sprijinul cooperatorilor, participînd 
efectiv la efectuarea lucrărilor de 
întreținere. S-au alcătuit formații de 
lucru cu norme de lucru precise. 
Cadrele tehnice urmăresc calitatea 
lucrărilor, îndeosebi menținerea den
sității optime a plantelor. Pe o solă 
a cooperativei agricole din Bălăcița 
îl întîlnim pe tovarășul Toma Stupa- 
ru, organizatorul de partid și pre
ședintele consiliului unic Bălăcița, 
care ne spune : „Cu toate că deți
nem cea mai mare suprafață ocupată 
cu prășitoare din județ, iar vremea 
este instabilă, nu avem culturi îm- 
buruienate. Cum am reușit acest lu
cru ? Toți locuitorii satelor au ieșit 
în cîmp. Chiar dacă putem lucra fie 
și numai două ore din zi,-noi le fo
losim din plin. Așa am reușit să a- 
plicăm două prașile manuale pe cele 
150 hectare cu cartofi. 400 hectare cu 
sfeclă de zahăr și 600 hectare cu 
floarea-soarelui. Am încheiat prima 
prașilă manuală și pe cele 1 100 hec
tare cu soia, și pe cele 800 hectare 
cu fasole. Din cele 4 543 hectare cu 
porumb, au fost deja prășite prima 
dată 4 150 hectare. Pe unele porțiuni, 
unde au reapărut buruienile, am 
început și la această cultură cea de-a 
doua prașilă manuală".

Aceleași eforturi depun acum și 
cooperatorii din unitățile aflate in 
raza consiliului unic Recea. Pe unele 
porțiuni ocupate cu diferite culturi.

la întreținerea culturilor
unde a apărut fenomenul de băltire, 
se sapă șanțuri de evacuare a apei, 
însă cea mai mare parte din coope
ratori lucrează la prășit. Numai în 
ziua cînd ne-am aflat aici, pe solele 
cooperativelor agricole din Punghina 
și Drincea munceau de zor peste 1 209 
de oameni, dintre care 150 erau an
gajați din comună. Primarul comu
nei Punghina, Gheorghe Firu, pre
cum și celelalte cadre de la primă
rie, se aflau la muncă, în cîmp, ală
turi de cooperatori. Dintr-un scurt 
dialog reținem că în cele două uni
tăți de aici au și fost aplicate două 
prașile manuale pe 225 hectare cu 
sfeclă de zahăr și 100 hectare cu 
floarea-soarelui. Dovadă că și cultu
rile arată ca pe un lot de experien
ță, fără urmă de buruieni.

La fel se procedează și în consiliile 
agroindustriale Vînju Mare, Gruia, 
Obîrșia de Cîmp și Devesel, unde 
zilnic se află în cîmp, la prășit, peste 
20 000 de cooperatori, practic, toti lo
cuitorii apți de muncă din aceste 
zone. Întrucît mijloacele mecanizate 
nu pot intra pe teren, comitetul ju
dețean de partid a inițiat ample ac
țiuni de întrajutorare cu forță de 
muncă între unități, pentru ca toate 
suprafețele ocupate cu prășitoare să 
fie lucrate repede și în condiții agro
tehnice corespunzătoare.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite
tul de partid si Consiliul oameni
lor muncii de la Șantierul naval 
Brăila raportează că navaliștii 
brăileni au executat și livrat în
treprinderii de exploatare portuară 
Constanța, în 
un remorcher 
capacitate de

premieră națională, 
multifunctional cu o 
6 000 CP. Realizat la

înalți parametri tehnico-funcțio- 
nali, remorcherul a trecut cu suc
ces probele de exploatare. ,

Un al doilea remorcher de 
aceeași capacitate se află in stadiu 
avansat de construcție.

în telegramă, oamenii 
la Șantierul naval din 
exprimă hotar i rea de a 
peți eforturile pentru 
plini exemplar sarcinile de plan, la 
un înalt nivel de calitate și efi
ciență. (Agerpres).

Tn conformitate cu înțelegerea rea
lizată, la jumătatea lunii iulie a.c. 
va avea loc lă Varșovia consfătuirea

Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

GIURGIU

Pe fiecare solă - numărul stabilit de prașile
Pe ogoarele județului Giurgiu, lu

crările de întreținere a culturilor 
prăsitoare se desfășoară pe un front 
larg. Astfel, datorită bunei organi
zări a muncii, prima prașilă a fost 
efectuată pe întreaga suprafață cul
tivată cu sfeclă, floarea-soarelui. po
rumb etc. într-un stadiu avansat se 
află si executarea celei de-a doua 
prașile mecanice și manuale, lucrări 
care, pînă în seara zilei de 29 mai, 
pre exemplu, se executaseră ma

nual la sfecla de zahăr pe 85 la sută, 
la floarea-soarelui pe 79 la sută, iar la 
porumb — pe 58 la sută din supra
fețele ocupate cu aceste culturi. A- 
ceste rezultate se datorează faptu
lui că toate culturile prăsitoare sînt 
angajate în acord global. în acest 
scop, in cadrul fiecărei ferme, s-au 
constituit si permanentizat formații 
complexe de mecanizatori si coope
ratori care răspund de realizarea 
producțiilor stabilite prin angajamen
tele încheiate cu unitățile respec
tive.

încheierea angajamentelor Intre 
cooperatori si conducerile unităților 
agricole a fost urmată de măsuri 
organizatorice în vederea respectării 
obligațiilor asumate. Pe baza măsu
rilor stabilite de comitetul județean 
de partid se urmărește ca în toate 
unitățile agricole culturile' să fie 
grijite exemplar. In acest scop s-a 
hotărît si se acționează pentru 
prașilele manuale, de pildă, să 
executate ori de cite ori situația im
pune. De asemenea, toti cooperato
rii trebuie să efectueze, pe terenu
rile angajate în acord global, nu
mărul de prașile la termenele sta
bilite. în unitățile din consiliile a- 
groindustriale Putineiu. Vedea. Fră
țești și mai ales pe terenurile mai 
joase din Lunca Dunării, cum ar fi 
cele ale I.A.S. Prundu. prin prăși-, 
le efectuate la timp se urmărește 
distrugerea buruienilor si îndeosebi 
a costreiului, care se dezvoltă de

în-

ca 
fie

două-trei ori mai repede decît plan
tele cultivate.

„Sintem convinși că o prașilă e- 
xecutată la timp și de calitate bună 
face pentru producție mai mult de
cît o ploaie bună — ne spune Ale
xandru Popa, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Vedea. Unită
țile agricole din cadrul consiliului 
cultivă 4 961 hectare cu porumb. în 
urma ploilor din ultimele zile au 
început să-și facă reapariția buru
ienile si mai ales costreiul. Oame
nii știu însă că cel mai bun „leac" 
împotriva acestora este sapa. Tocmai 
de aceea, toti locuitorii satelor din 
Vedea. Malu. Găujani au ieșit la 
executarea prașilei a doua manua
le. Pe anumite suprafețe mai pu
țin afectate de buruieni executăm 
și prașila a doua mecanică".

Poposim și la cooperativa agrico
lă' din Slobozia, din, consiliul agro
industrial Giurgiu. Președintele uni-* 
tății. Alexandru Ancu. ne conduce 
la tarlalele unde lucrează în acord 
global echipele conduse de Gheor
ghe Anghel. Gheorghe Pencea si Ni
colae Jelescu. „Șe execută prașila a 
doua manuală la sfecla de zahăr — 
ne spune președintele unității. Tn 
prealabil, aici s-a făcut răritul cînd 
am asigurat numărul stabilit de 
plante recoltabile la hectar. Sintem 
hotăriti să realizăm producția pla
nificată de 64 tone sfeclă la hectar". 
Se vede clar că lucrările de între
ținere sînt de foarte bună calitate. 
„După cum arată cultura, noi spu
nem că vom depăși angajamentul 
luat — precizează șeful de echipă 
Gheorghe Anghel. Lucrînd în acord 
global, sintem siguri că vom obține 
peste 70 de tone la hectar. Iar dacă 
ținem seama că la recoltare vom 
primi drept retribuție cite 90 de lei 
pentru fiecare tonă de produs, re
zultă că merită să muncești cu tra
gere de inimă".

Am urmărit cum se desfășoară lu-

crările la I.A.S. Prundu. După cum 
se știe, ploile abundente din aceas
tă primăvară au favorizat înmulți
rea buruienilor, iar aici. în zonele 
joase din Lunca Dunării, îndeosebi a 
costreiului. Pentru această unitate, 
combaterea lor constituie o proble
mă. „Cultivăm aproape 3100 hec
tare cu porumb — ne spune ingi
nerul Marius Aposteanu. directorul 
tehnic al unității. Prin normative
le aprobate de departamentul de re
sort din cadrul ministerului, trebuie 
să executăm patru prașile mecani
ce și o corecție cu sapa pe 30 la 
sută din suprafață. în limita aces
tor normative, noi ne străduim să e- 
xecutăm 
nere la 
buruieni 
3—4 ori 
rile situate pe terasă. Or. distruge
rea acestora si asigurarea unei dez
voltări normale a plantelor impun 
luarea acelor măsuri urgente despre. 
care se discută cam de mult, cum 
ar fi : organizarea unui asolament 
stabil de 4—5 ani cu o rotatie corec
tă a culturilor, extinderea phașilei 
manuale, știut fiind că sapa rămîne 
baza distrugerii buruienilor, mărirea 
dozelor de erbicide si combaterea 
stufului prin arături repetate exe
cutate vara si prin tratamente chi
mice corespunzătoare". Dar ce fa
cem pînă atunci 1 Lăsăm porumbul 
pradă buruienilor, costreiului și 
stufului ? Datoria organelor agrico
le județene, a conducerii unităților 
respective, a organizațiilor de partid 
de aici este de a găsi soluții opti
me în vederea efectuării numărului 
corespunzător de prașile. care să a- 
sigure distrugerea buruienilor si să 
conducă la dezvoltarea corespunză
toare a plantelor cultivate, spre a 
se obține si chiar depăși producțiile 
planificate.

aceste lucrări de întreți- 
porumb. Dar numărul de 
este foarte mare. Sînt de 
mai multe fată de terenu-

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)
probleme : natura solului. 
Este im sol nisipos care 
impune executarea masi
vă de lucrări sub apă, 
etanșări betonate împotri
va infiltrațiilor pe ambele 
maluri, pentru protejarea 
terenurilor agricole (ecra
nele de etanșare fiind în
castrate în strat argilos). 
Apoi rezolvarea unor dru
muri de acces, de defrișări, 
ca să nu mai vorbim de

9
lipsa balastului necesar 
realizării stratului drenant 
de la baza digurilor, care 
trebuie extras din Dunăre. 
Există însă mult entuziasm*. 
Așa cum se știe, 
construcție 
coordonarea Centralei de 
construcții 
Constanța 
derii Antrepriză 
Dunăre — București ; 
Antrepriza națională a ti
neretului, sub egida C.C. 
al U.T.C., mai exact bri-

întreaga 
se află sub

hidrotehnice 
și a întreprin- 

Canal 
iar

Baraj 
Oarazanl

Cornetu,

muncii de 
Brăila își 
nu precu- 
a-și înde-

TELEGRAMĂ

Tinerețea străvechiului oraș 
de pe Argeș

Piteștiul este un oraș 
al marilor industrii — 
gravitează 
lui puternicele 
forme 
miei, ale construcții
lor de mașini, de au
tomobile. ale prelu
crării lemnului, ale 
bunurilor de larg con
sum. Oraș străvechi, 
își alcătuiește nouă si 
cutezătoare cronică 
de-abia de peste două 
decenii 
spațiu 
care __
tregii țări. în Epoca 
Nicolae CeaușescU. și-a 
schimbat din temelii 
destinul său si al lo
cuitorilor săi prin 
crearea de moderne si 
puternice vetre indus
triale.

— în această peri
oadă de adinei prefa
ceri economice și so
ciale — ne informa 
primarul municipiu
lui. tovarășul Nicolae 
Zevedei — valoarea 
producției-marfă a a- 
juns. în 1987. la pes
te 47 miliarde lei. In
dustria a creat multe 
zeci de mii de locuri 
de muncă, precum si 
profesiuni de ordinul 
sutelor.

în toată această pe
rioadă. aflăm mai de
parte de la primar, co
mitetul 
partid 
popular 
cu mai 
tate pentru perfecțio
narea și dezvoltarea 
bazei materiale, pen
tru formarea de ca
dre bine pregătite în 
industrie 
celelalte domenii 
activitate. Ample des
chideri s-au realizat și 
în planul vieții socia
le si al perfecționării 
rețelelor de învăță- 
mint. de ocrotire so
cială si sanitară. în a- 
cest sens, trebuie sub
liniat că dezvoltarea 
industrială a Pitestiu- 
lui a

în jurul 
plat- 

ale petrochi-

încoace — 
de timp în 

asemenea în-

municipal de 
și consiliul 
au acționat 

multă fermi-

si în toate 
de

permis ample în

centru cl- 
cele 
din
a

mai 
tară, 
cărui

noiri edilitare si ur
banistice. prin contu
rarea unui 
vie dintre 
frumoase 
municipiu
zestre locuibilă desti
nată celor 200 000 de 
locuitori ai săi însu
mează 50 000 aparta
mente.

Traducînd în viață 
indicațiile și orientă
rile date de secretarul 
general 
lui, 
Nicolae 
t o v a _
Ceaușescu cu prilejul 
vizitei din mai. anul 
trecut, în județul Ar
geș. s-au obtinut noi 
si importante realizări 
în industrie, investiții, 
transport. . circulația 
mărfurilor. A progre
sat mult exportul, 
sarcină prioritară pusă 
de conducerea parti
dului în fata tuturor 
colectivelor de oameni 
ai muncii. Se livrea
ză cu bune rezultate, 
în peste 20 de țări, au
toturisme „Dacia" și 
produse petrochimice, 
motoare electrice, ar
ticole din cauciuc etc.

Ca urmare a unor 
ample acțiuni de pro
movare a progresului 
tehnic, inițiate de or
ganizațiile de partid, 
gradul de înnoire al 
produselor este mai 
mare cu cîteva zeci de 
procente decît cel 
planificat. Specialiș-, 
tii din producție, cer
cetare si învătămint 
au finalizat 350 obiec
tive cu efecte deosebi
te asupra creșterii 
productivității muncii, 
îmbunătățirii calității, 
ridicării gradului de 
valorificare a resurse
lor materiale si ener
getice. S-a dezvoltat 
continuu spiritul gos
podăresc al oamenilor 
muncii, concretizat in 
importante 
de materiale revalo
rificate în

al partidu- 
tovarășul 
Ceausescu, și 

r ă s a Elena

cantități

cercuitul

.>
producției. în econo
miile de energie și 
combustibil. A luat o 
mare amploare acțiu
nea de modernizare a 
proceselor de fabrica
ție, s-au pus în pro
ducție noi capacități 
la întreprinderea de 
autoturisme. combi
natul de prelucrare a 
lemnului, combinatul 
petrochimic. între
prinderea de motoare 
electrice.

— Pe baza indicațiilor 
conducerii de 
— ne spune 
ghe Borțea. 
vicepreședinte 
siliului popular — 
se desfășoară acum 
ample lucrări de fina
lizare a centrului ci
vic. pentru legarea a- 
cestuia de cartierele 
laterale, de sistemati
zare a axei sale, nord- 
sud. a căilor rutiere și 
feroviare.

în 1988. Piteștiul are 
de realizat o produc- 
tie-marfă 
de 51.4 : 
Creșteri i 
văd la 
produse 
electronice, 
țesături etc. ; la 
la export accentul se 
pune pe ridicarea pa
rametrilor funcționali 
si calitativi ai mărfu
rilor. De asemenea, 
valoarea investițiilor 
sociale este de 3 mi
liarde lei. fapt ce va 
permite punerea in 
funcțiune a 43 obiec
tive. între care si 2 150 
apartamente. Totul in 
scopul de a se adău
ga frumosului oraș de 
pe Argeș, prin efor
turile locuitorilor săi. 
noi realizări de pres
tigiu. demne de vremu
rile socialiste pe care 
le

partid 
Gheor- 

prim- 
al con-

i industrială 
miliarde lei. 
mari se pre- 

autoturisme. 
petrochimice, 

mobilier, 
fel,

trăim.

Gheornhe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

SATU MARE : „Studioul de calculatoare"
în

Satu 
de calculatoare". El este organizat 
în cadrul oficiului de calcul al în
treprinderii județene de producție 
industrială și prestări servicii. 
Scopul său : atragerea unui număr 
cît mai mare de copii, tineri și 
adulți pentru însușirea tehnicii de 
utilizare a calculatoarelor. După

aceste zile, în municipiu! 
Mare s-a înființat „Studioul

cum ne-a precizat inginerul Dorel 
Timoe, directorul întreprinderii, 
această nouă formă de prestație în 
domeniul informaticii oferă posibi
litatea celor doritori de a frecventa 
cursuri de inițiere și perfecționare 
in folosirea calculatoarelor, precum 
și cursuri intensive de utilizare a 
programelor semiprofesionale și 
didactice. (Octav Grumeza).

PORT LA DUNĂRE!
gada nr. 1, din Șantierul 
național al tineretului — 
una din cele 
lucrează aici - 
toarea digului 
la lacul de 
a lucrărilor pe 
hăilești — 30 
Avem conștiința 
împlinirii unei 
a tinereții ; o mare izbîn- 
dă care va dănui, cu sigu
ranță. peste vreme.

Dragări, excavații, talu- 
zări, etanșări, betonări —

patru ce 
— este au- 

frontal de 
acumulare, 

traseul Mi- 
Decembrie. 

clară a 
magistrale

83 de kilometri. 83 de 
puncte fierbinți de la Mi- 
hăilești la Oltenița, 
borna 83 la borna 
între kilometrii 
constructorii vor fi 
zentați din toate 
țării.

Pe Argeș în jos, 
tul București—„30 
brie", 
6162 înaintează vizibil 
spre coloanele de beton în
ghițind sute și sute de me
tri cubi de pămînt. în aval.

de la - 
0 ; iar

29—57 
repre- 

județele

ÎSi 
dru- 

lacu- 
în ce 
insu- 
punct
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cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 111; 13; 15; 17,15; 
19,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Niște băieți grozavi : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20
O Parama (spectacol de gală în ca
drul „Săptămînii filmului indian4*) : 
STUDIO (59 53 15) — 19
• Trenul de aur : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30: 14; 16,30: 19
• Rezervă la start : 
(80 49 85) — 15; 17; 19, 
(49 48 48) — 15; 17; 19 
® Duminică în familie : 
(33 29 71) —
& Tacob : 
14,45; 17; 19

FERENTARI 
COTROCENI

FLOREASCA
9: 11: 13; 15; 17; 19
VIITORUL (10 67 40) —

• Flăcări pe comori î GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20
• Medalion : Elisabeta Bostan „Ma
ma* : MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11 ;
13; 15; 17; 19
• Umbrele soarelui — 17; 19, Iartă- 
mă — 15 : POPULAR (35 15 17)
• Temerarii de la scara doi : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15
• Cronica adolescenței : LUMINA — 
15,30: 17,45; 20, PATRIA . (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Recital în grădina cu pitici — 15; 
17, Program de desene animate — 9; 
11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11; 13, Alarmă la bord
— 15 ; 17 ; 19 : DACIA (50 35 94)
• Egreta de fildeș — 15, Feerie ber- 
lineză — 17; 19: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Transport primejdios • TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

în por- 
Decem- 

pe înserat, draga 
înaintează

spre baraj, Argeșul 
vede încă liniștit de 
mul lui. în mijlocul 
lui, grindurile, din ce 
mai mult par răzlețe 
le verzi. în oricare 
se simte clar un ritm in- 
confundabil. Și, fiecare ki
lometru. fiecare bornă 
poate aduce convingătoare 
argumente. Cum bine spu
nea acel specialist al pă- 
mîntului : Aur pentru tim
purile noastre. Aur pentru 
țară.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 mai, ora 20 — 3 iunie, 
ora 20. în țară : După o ameliorare 
de scurtă durată, Vremea va deveni 
din nou instabilă. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, cu descărcări electrice, înde
osebi în partea a doua a intervalului, 
frecvența lor fiind mai mare .în jumă
tatea de nord a țării. Izolat, cantită
țile de apă pot depăși 15 litri pe me
trul pătrat în 24 de ore și, pe alocuri,

Budeștl

NH2

NH1

Legendă
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♦>*>7./ PORTUL? 
^TOLTENITA 

J'S
O

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Primăvara (Teatrul Național 
din Craiova) — 18; (sala Amfiteatru); 
Campionul — 18 ; (sala Atelier) Au
tograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; „Treptele afir
mării artistice". Narcisa Mihăescu — 
vioară. La pian Viorica Boerescu — 
17,30; (Ateneul Român): „Studioul 
tînărului muzician" (XXXV). Elevi ai 
Liceului de artă ~
— 18
• Opera Română 
duete celebre din 
seppe Verdi — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48); Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul ’„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

„George Enescu'

(13 18 57): Arii și 
operele lui Giu-

Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii 
munților — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Idioata — 18,30
• Teatru] Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Savoy a Teatrului ,,Tănase“): 
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la... Muppets —
15
e Circul București (10 41 95); „Stelele 
Circului din Moscova* — 19
e Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Nu sînt turnul Eiffel — 
18,30

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova-r 
rășul Constantin Dăscălesdu. a tri
mis o telegramă primului-ministru 
ai Republicii Afganistan, tovarășul 
Muhammed Hassan Shark, cu pri
lejul numirii .sale în această func
ție. priti care îi adresează calde 
felicitări si cele mai bune urări 
sănătate si succes deplin in activi
tate. în telegramă se exprimă con
vingerea că eforturile comune ale 
celor două guverne vor contribui la 
dezvoltarea. în continuare, a rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre România si Afganistan, in in
teresul reciproc.

t
\

20,00 Telejurnal
20,15
20,25

21.50
22,00

Priorități în economie
Teatru TV (color). „Neamul Ar- 
joca“, de Mihail Davidoglu. Inter
pretează : Boris Ciornei, Traian 
Stănescu, ștefan Radof, Gheorghe 
Vlsu, Elena Bog, Eugenia Maci, 
Lamia Beligan, Gelu Nițu, Răzvan 
Vasilescu. Regia artistică : Anca 
Ovanez Doroșenco
Telejurnal 
închiderea progranjulul

DRAGOSTEA DE MUNCA, IUBIREA DE PATRIE
(Urmare din pag. I)
plastică dedicate unor evenimente 
deosebite din istoria patriei noastre. 
Faptul că echipajul pionieresc al 
școlii din comuna Măneciu a ocupht 
locul II la faza pe țară a concursului 
„Patrie română, țară de eroi" do
vedește climatul de mare răspunde
re în care se pregătesc elevii și pio
nierii din toate școlile județului.

în rîndurile pionierilor se află, pe 
lingă pasionații de istorie și arheolo
gie, și tineri pasionați de literatură, 
de arte plastice și inovatori. Ultima 
realizare tehnico-științifică a pionie
rilor din Prahova este un motor in 
patru timpi, cu distribuție rotativă, 
prin care se elimină în întregime 
mecanismul de distribuție al motoru
lui clasic în patru timpi. Această lu
crare, executată de pionierul Călin 
Dima, sub indrumarea conducătoru
lui cercului de mecanică auto-moto 
al Casei pionierilor și șoimilor pa
triei din Ploiești, Alexandru Matees- 
cu, întrunește toate condițiile unei 
invenții.

Aș dori însă să menționez și alte 
lucrări ale aceluiași cerc, la care au 
participat pionierii Bogdan Crăciun, 
Florin Neagu, Florin Georgescu. Că
tălin Ionescu, George Cosmineanu. 
în primul rînd, așa-numitul „motor 
sferic", aflat în prezent în faza de 
reproiectare la bine cunoscuta între
prindere bucureșteană „23 August", 
în vederea adaptării lui pentru rea
lizarea unor tipuri de compreșoare 
din fabricația unității. A doua lu
crare, „Motor diesel în doi timpi", 
al cărui prototip este executat deja, 
prezintă — ca noutate tehnică — 
faptul că, pe mecanismul motorului 
clasic în doi timpi, s-a adaptat siste
mul de injecție diesel.

Sînt exemple care ilustrează ce 
rezultate șe pot obține prin îmbina
rea învățămîntului cu practica. Copiii 
disppn astăzi de condiții minunate 
de muncă și învățătură. în județul 
nostru își desfășoară activitatea 10- 
case ale pionierilor, cu zeci de 
cercuri tehnico-aplicative. unde se 
pregătesc mii de elevi și pionieri. 
Nu există domeniu în care pasiunea 
copiilor, dorința lor de cunoaștere 
și pregătire să nu-și găsească cores
pondent în rezultate pe măsura munT 
cii depuse. La £azâ națională a olim
piadelor școlare din acest an, din 
Prahova au participat 61 de 
38 dintre ei obținînd premii 
mențiuni.

în cadrul marelui festival al 
cii și creației „Cintarea României", 
pionierii ce au reprezentat județul 
au obținut numai in ediția trecută 
91 de premii și mențiuni. Și la com
petiția sportivă națională „Daciada", 
pionierii din județ se numără printre

elevi, 
sau

mun-

se vor semnala șl căderi de grindină. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la început în 
sud-vestul țării, din sector sudic, apoi 
în Moldova, din sector nordic. Tempe
ratura aerului va marca o ușoară scă
dere. Minimele vor fi cuprinse între 8 
șl 18 grade, iar maximele între 20 și 
28 de grade, mai ridicate la început. 
Pe alocuri, ceață slabă dimineața. In 
București : Vremea va fi schimbătoare 
la început, apoi va deverți din nou in
stabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de aversă, îndeosebi în partea a 
doua a intervalului. Vint slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 16 grade, iar cele 
maxime între 24 șl 28 de grade.

Litoralul — bucuros de oaspeți

■< •

■f
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Tn această perioadă, frumoasele 
stațiuni de pe litoralul românesc 
își primesc oaspeții in condiții din
tre cele mai bune de masă, caza
re și agrement. Important de re
ținut este faptul că pînă la 12 iu
nie se pot obține locuri în stațiu
nile situate pe litoralul Mării Ne
gre. cu plecări în fiecare zi. pe 
durata stabilită de fiecare solici

tant în parte. De asemenea. în a- 
ceastă perioadă oaspeții Litoralu
lui beneficiază de tarife reduse la 
cazare si masă.

Bilete pentru o vacantă sau pen
tru un sejur de cîteva zile pe Li
toral se pot procura de la toate 
agențiile oficiilor județene de tu
rism, precum și de la filialele 
I.T.H.R. București.

campioni sau vicecampioni la nu
meroase 
sînt 
schi, tetratlon și altele, 
colo de aceste succese.
se cuvine evidențiat, anume acela 
că în realitate, practic, toți copiii 
sint antrenați la activitățile cultu
ral-educative, la acțiunile de formare 
pentru muncă și viață. în atelierele 
școlare, pe ogoare, în luminoasele 
săli de clasă, copiii României de azi 
fac adevărata dovadă a .puternicei 
întreceri pentru a ridica tot mai sus 
ștacheta pregătirii lor, spre a deveni 
demni constructori ai societății so
cialiste și comuniste.

Zilele trecute s-a desfășurat tn 
județ o „zi-record" de colectare a 
materialelor refolosibile. De mai 
mulți ani organizăm astfel de acțiuni, 
în perioada ce a trecut din acest an, 
pionierii din școlile județului au 
predat pentru a fi reintroduse în 
circuitul productiv mai mult de 1 500 
tone fier vechi și aproape 750 tone 
(maculatură.

întrucît nu peste mult timp clopo
țelul va da startul vacanței mari, iar 
copiii sînt, totuși, copii, am satisfac
ția să relatez că în toate orașele șî 
comunele județului vor funcționa 
cluburi de vacanță, se vor realiza 
spectacole cultural-artistice, con
cursuri sportive și demonstrative, 
tabere de odihnă, excursii și drume
ții în județ și in țară. în tabere, sate 
de vacanță, în excursii și drumeții 
vor fi cuprinși peste 60 000 pionieri. 
Nu vom uita, bineînțeles1, .carnava
lurile pionierilor și șoimilor patriei, 
și nici parada modei pentru tineret.

Anul acesta, județul Prahova va fi 
gazdă celui de-a! 15-lea forum na- 
țiohal al pionierilor. La Cîmpina șl 
în alte localități, pionierii, sub îndru
marea cadrelor didactice; fac intense 
pregătiri pentru a-i primi pe delega
ții din celelalte județe ale țării. Cu 
acest prilej, participant!! la forum 
vor avep. posibilitatea 
cum trăiesc. învață și 
pionierii Prahovei . în „jupuva. 
Nicolae Ceaușescu", tea mai lumi
noasă perioadă din milenara existen
ță a poporului nostru.

discipline sportive, cum 
inot, cros, judo, biatlon. 

Dar, din- 
un lucru

să vadă 
muncesc 

„Epoca

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

HALTERE. La campionatele mon
diale și europene de haltere pentru 
juniori de la Atena. în limitele ca
tegoriei 110 kg, sportivul român Con
stantin Udrea a avut o comportare 
remarcabilă, cucerind șase medalii 
de argint, trei in ierarhia mondială 
și alte trei in cea europeană. Tinărul 
halterofil român s-a situat pe locul 
secund la totalul celor două stiluri, 
cu 387.5 kg. înaintea lui Mitchatik 
(R.D. G.ermană) — 365 kg, fiind pre
cedat de bulgarul Sterev — 436 kg. 
La „smuls". Constantin Udrea a reu
șit un rezultat de 170 kg, iar Ia 
„aruncat" — 217,5 kg. Primul loc a 
fost ocupat în toate cele trei clasa- 
mefite de Sterev (Bulgaria) — 436 kg 
(196,5 kg — nou record mondial de 
juniori — si 240 kg).

CANOTAJ. La tradiționala regată 
internațională de canotaj academic 
de la Essen (R.F. Germania), proba 
feminină de schif simplu s-a încheiat 
cu victoria detașată a sportivei ro
mânce Marioara Popescu, cronome
trată in 8'20’’98/100. urmată de Mag
dalena Georgieva (Bulgaria) — 8’24” 
74/100 și de Anne Marden (S.U.A.) — 
8’28”23/100.

Cu un succes românesc s-a încheiat 
Si, cursa schiturilor de doi fără 
cîrmaci; în care echipajul României, 
alcătuit din Rodica Arba și Olga 
Homeghi a sosit pe primul loc, în 
7’46”27/100. locurile următoare fiind 
ocupate de Bulgaria — 7’50”71/100 și 
Noua Zeelandă — 7’59”27/100. De ase
menea. proba feminină de patru fără 
cîrmaci a revenit echipajului Româ
niei — 7T2”91/100. Pe locul secund : 
U.R.S.S. — 7T6”54/100, iar pe al trei
lea R.D. Germană — 7’17”95/100.

Și' competiția masculină a prilejuit 
succese pentru canotorii români, în
vingători la doi fără cîrmaci (Neagu
— Dobre), in 7’24”32/100 și doi plus 1
— 7’42”93/100.

FOTBAL. La Dortmund se va 
disputa astăzi meciul dintre selec
ționatele României și R.F. Germania, 
contînd pentru prelimina'riile turneu
lui olimpic de fotbal. Din lotul țării 
noastre fac parte, printre alții. Stîn- 
gaciu, Ciucă Mirea. Bălan. Săndoi, 
Goanță. Balint. Vaișcovici șl Antohi.

VOLEI. în ziua a treia a campkA 
natelor balcanice feminine de voljei. 
ce se desfășoară la Tirana, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 3—2 (15—11, 14—16. 16—14. 6—15, 
15—11) formația Albaniei. în ziua a 
doua, echipa Turciei a învins cu 3—2 
(15—5, 5—15, 15—12. 5—15, 16—14), se
lecționata României.

Alte rezultate din ziua a treia : 
Turcia — Grecia 3—0 (15—8. 15—9, 
15—6) ; Bulgaria — Iugoslavia 3—0 
(16—6. 17—15. 15—13).

HANDBAL 9 în meci retur al fi
nalei „Cupei României" la handbal 
feminin, formația Mureșul Electro- 
mureș Tg. Mureș a întrecut cu sco
rul de 25—22 (10—9) echipa Știința 
Bacău si a intrat în posesia trofeu
lui. în primul joc. handbalistele de 
la Știința Bacău cîștigaseră cu 28—26. 
© Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit prima manșă a finalei „Cu
pei României" ,1a handbal masculin 
dintre formațiile Dinamo București șl 
Politehnica Timișoara. Handbaliștii 
bucureșteni au obtinut victoria cu 
scorul de 21—15 (11—8). Returul fi
nalei va avea loc joi. 2 iunie, la Ti
mișoara.
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VIZITA PRIMULUI-MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII Convorbiri sovieto-americane la nivel inalt
SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU I

In republica democrata germană
w

BERLIN 30 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au început la Berlin 
convorbirile dintre tovarășul Con
stantin Dăscălescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului -de Miniștri 
al R. D. Germane.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
importanța deosebită pe care o au 
întîlnirile si convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, hotăririle și 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri, care, de fiecare dată, au dat 
noi impulsuri adîncirii conlucrării re
ciproc avantajoase, corespunzător in
tereselor fundamentale ale celor 
două popoare, cauzei progresului, 
socialismului și păcii in lume. Expri- 
mindu-se satisfacția pentru rezulta
tele obținute în transpunerea în via
tă a hotărîrilor adoptate cu prilejul 
întâlnirii la nivel jnalt djn luna oc
tombrie anul trecut, s-a manifestat 
convingerea că actualele convorbiri 
dintre cei doi prim-miniștri vor asi
gura. în spiritul înțelegerilor stabi
lite. noi măsuri care să impulsioneze 
amplificarea conlucrării bilaterale.

A fost elaborat și convenit. în spi
ritul înțelegerii stabilite 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, un program special 
de lucru pentru adîncirea. în conti
nuare. a colaborării economice și 
tehnico-știintifice, a specializării și 
cooperării in producție > între Româ
nia si R.D. Germană pe perioada 
1988—1995. Au fost precizate sarcini

între

pentru organele centrale' de planifi
care, de comerț exterior și pentru 
ministerele economice' din cele două 
țări in ce privește realizarea» nein- 
tîrziată a acțiunilor 
acest program.

Reliefînd importanta 
coordonării planurilor 
naționale ale României 
mane, prim-miniștrii i 
necesitatea ca organele de 
care di.n cele două țări, în 
acestor lucrări, să acționeze în direc
ția lărgirii relațiilor economice bila
terale. în spiritql programului de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și t.ehnico-știin- 
tifice pînă în anul 2000. semnat la 
nivel inalt, și al programului special 
de lucru ce va fi semnat la înche
ierea convorbirilor.

S-a apreciat că în promovarea pe 
mai departe a relațiilor economice, 
a specializării și cooperării in pro
ducție o contribuție din ce in ce mai 
importantă trebuie să o aibă, cola
borarea tehnico-științifică. în acest 
sens, s-a propus elaborarea, pină la 
sfîrșitul acestui an, a proiectului de 
plan privind cooperarea în domeniul 
științei și tehnicii pe perioada 1991— 
1995.

în 
fost 
trate 
domeniile culturii, turismului, presei, 
radioteleviziunii și ,în alte domenii 
care contribuie la mai buna cunoaș
tere 
cele

în 
rațe 
■tenie și înțelegere, s-au făcut o in
formare reciprocă asupra evoluției 
construcției socialiste din România 
și R. D. Germană, a preocupărilor

cuprinse în
i

deosebită a 
economiilor 

și R.D. Ger- 
au subliniat 

planifi- 
cadrul

ce stau în fata celor 
etapa. actuală, precum 
de vederi asupra prin- 

inter-

la

adresat la

30

cadrul dialogului de lucru au 
evidențiate progresele înregis- 

in extinderea colaborării în

_ ___ ______ ____ _____ _jnoaș- 
reciprocă, la apropierea dintre 
două popoare.
cunsul convorbirilor, desfășu- 

într-o atmosferă de caldă prie-

și sarcinilor 
două țări în 
și un schimb 
cipalelor evoluții ale vieții 

, naționale. ■ *
Convorbirile continuă.

★
Tovarășul Willi Stoph a oferit un 

dineu oficial în onoarea tovarășului 
Constantin Dăscălescu.

Prim-miniștrii au toastat în sănă
tatea conducătorilor celor două par
tide și țări frățești, pentru continua 
dezvoltare a prieteniei și colaboră
rii dintre România și R .D. Germană.

*
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a sosit luni la Berlin, in
tr-o vizită de lucru în Republica De
mocrată Germană, la invitația tova
rășului Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

Primul-ministru român a fost în
tâmpinat de președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, de 
Giinther Kleiber, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R.D.G. în 
comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică. de alte persoane oficiale.

Primul-ministru român este însotit 
de tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-mi- 
nist.ru al guvernului, președintele 
părții române în comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare 
mică și tehnico-științifică, 
persoane oficiale. Au fost de față 
ambasadorii celor două țări.

MOSCOVA (Agerpres). — La Mos
cova a început cea de-a patra întâl
nire dintre Mihail Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
președintele S.U.A., Ronald Reagan 
— informează agenția T.A.S.S.

Ceremonia primirii oficiale s-a 
desfășurat la Kremlin. Cu acest pri
lej, Mihail Gorbaciov și-a exprimat 
speranța ca vizita și convorbirile 
care vor avea loc să fie fructuoase, 
să dea un nou impuls dialogului 
dintre cele două țări in toate direc
țiile.

El a evidențiat că se impune cu 
necesitate examinarea principalelor 
aspecte ale dezarmării — complexul 
de probleme referitor la reducerea 
cu 50 la sută a armelor strategice o- 
fensive, în condițiile respectării tra
tatului de apărare antirachetă din 
1972, problemele lichidării armelor 
chimice, reducerea trupelor și arma
mentelor conventionale din Europa, 
încetarea experiențelor nucleare.

La rîndul său, președintele Ronăld 
Reagan a subliniat că drumul comun 
parcurs pînă la actuala intîlnire. în
ceput la Geneva in 1985. a fost con
tinuat la Reykjavik și, apoi, la 
Washington, unde a fost semnat tra
tatul care, pentru prima oară in is
torie, prevede reducerea nivelului 
înarmărilor nucleare, lichidîndu-se 
o întreagă clasă de rachete america
ne și sovietice cu rază'medie și mai 
scurtă de acțiune.

După ceremonia primirii oficiale, 
de la Kremlin, au început convorbi
rile oficiale dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. și președintele 
S.U.A. Pe agenda convorbirilor se 
află probleme ale vieții internațio
nale, cum sint reducerea înarmărilor 
nucleare- și limitarea armamentelor, 
înlăturarea pericolului nuclear, solu
ționarea pe cale pașnică a conflic
telor regionale, 
lizate relațiile

Totodată, vor fi ana- 
bilaterale.

I

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite : La Kremlin 
au continuat, luni, convorbirile dintre 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Ronald Reagan, 
președintele S.U.A., aflat în vizită 
oficială la Moscova.

în același timp, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Eduard Șe- 
vardnadze, s-a întîlnit cu secretarul 
de stat al S.U.A., George Shultz. De 
asemenea, a avut loc o intîlnire 
între ministrul apărării al U.R.S.S., 
general de armată Dmitri Iazov, și 
ministrul apărării al S.U.A., Frank 
Carlucci. Au fost create, totodată, 
grupuri de experți pentru analize su
plimentare în problemele aflate pe 
agenda convorbirilor la nivel înalt.

Luni seara, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a oferit un dineu 
în cinstea președintelui S.U.A.

în toastu) rostit cu acest prilej. M. 
Gorbaciov a relevat importanta con
cluziei comune de importantă isto
rică la care s-a ajuns în cadrul dia
logului sovieto-american la nivel 
inalt. în pofida tuturor divergentelor, 
și anume că intr-un război nuclear 
nu pot exista învingători și deci el 
nu trebuie declanșat. Principala 
noastră preocupare, a arătat secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
continuă să fie elaborarea tratatului 
cu privire la reducerea cu 50 la sută 
a armelor strategice ofensive. în con
dițiile respectării acordului de apă
rare antirachetă.

La rîndul său. subliniind că a fost 
făcut primul pas în direcția reduce
rii arsenalelor nucleare ale celor 
două state, președintele Reagan 
a evidențiat intenția S.U.A. de 
a acționa 
tru a se 
perioada 
plinit ca 
ranta că 
nuna te de succes.

împreună cu U.R.S.S. pen- 
ajunge la un nou acord in 
pe care o mai are de înde- 
președinte. precum si spe- 
aceste căutări vor fi incu-

econo- 
de alte

Țările africane confruntate cu povara 
datoriei

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
■ Studii realizate de Comisia Eco-

Africa 
inter- 
I.P.S., 

a Afri-

BELGRAD (Agerpres). — La Bel
grad s-au deschis lucrările Conferin
ței Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Potrivit agenției Taniug, in 
centrul dezbaterilor se află proble
me de cea mai mare importantă pri
vind situația economică și politică 
actuală a tării. Raportul intitulat 
„întărirea rolului politico-ideologic 
conducător, a unității și responsabi
lității Uniunii Comuniștilor in lupta 
pentru depășirea crizei social-econo
mice" a fost, prezentat conferinței 
de Boșko Krunici, președintele Pre-

zidiului Comitetului Central al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia. La 
lucrările conferinței participă pesta 
800 de delegați.

Lucrările Conferinței Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia au conti
nuat, luni, pe secțiuni, relatează a- 
genția Taniug. Delegații dezbat as
pecte privind 
comuniștilor in întărirea rolului po
litico-ideologic conducător al U.C.I., 
întărirea unității și responsabilității 
U.C.I. in lupta pentru depășirea di
ficultăților social-economice.

definirea sarcinilor

Plenara C. C. al P. C. Finlandez
HELSINKI 30 (Agerpres). — Ple

nara C.C. al Partidului Comunist 
Finlandez, desfășurată duminică in 
orașul Tampere, l-a ales pe Jarmo 
Wahlstrom președinte al partidului,

informează agșntia A.D.N. Jarmo 
Wahlstrom îl înlocuiește în funcție 
pe Arvo Aalto, care a demisionat. 
Secretar general al partidului a fost 
desemnat Helja Tammisalo.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Pregătiri pentru reuniunea extraordinară arabă la nivel 
inalt • Sprijin ideii convocării unei conferințe internaționale 
de pace • Ample manifestații

DÂMASC 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe primul-ministru iordanian, 
Zeid Rifai, care i-a remis un mesaj 
din partea regelui Hussein al Ior
daniei. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate pregătirea reuniunii 
extraordinare arabe la nivel înalt 
de la Alger, alte probleme regiona
le și internaționale de interes Re
ciproc, precum și evoluția relațiilor 
bilaterale.

Premierul iordanian a conferit, de 
asemenea, cu omologul său sirian, 
Mahmoud Al-Zouabi, fiind examina
te ultimele evoluții din regiune și 
căile de sprijinire a mișcării de pro
test palestiniene din teritoriile arabe 
ocupate, informează agenția Q.N.A.

în teritoriile ocupate de Israel
într-o declarație făcută săptămina 

trecută, ministrul indonezian de ex
terne, Aii Alatas, a afirmat că des
chiderea unui birou al O.E.P. la Ja
karta nu este decit o chestiune de 
timp și că guvernul său și-a dat 
deja acordul de principiu asupra a- 
cestei chestiuni. Aii Alatas și-a rea
firmat sprijinul față de O.E.P., în 
calitatea sa de unic reprezentant le
gitim al poporului palestinian.

măsuri concrete și 
de dezarmare

reuniunea ministerială a Biroului 
al Mișcării de nealiniere

(Agerpres). — In

urgente Demersuri

nomică a O.N.U. pentru . 
(C.E.A.) și de alte instituții 
naționale, citate de agenția 
anticipează că datoria totala 
cii — cifrată în prezent la 200 mi
liarde dolari — se va ridica la 260 
miliarde dolari în 1990. Specialiștii, 
apreciază că tendința de creștere va 
continua, astfel incit în 1995 datoria 
externă a țărilor africane va însuma 
360 miliarde dolari, pentru ca, in

externe
anul 2000, să se ajungă la uriașul 
nivel de 550 miliarde dolari.

Referindu-se la această problemă 
deosebit de dificilă cu care se con
fruntă Africa, directorul executiv al 
C.E.A.. Adebayo Adedeji, a declarat 
că rețetele impuse de creditorii oc
cidentali o dată cu împrumuturile 
„au dat țărilor africane să înghită o 
pilulă amară". Economiile africane, 
in starea lor actuală^ sint prea slabe 
pentru a putea suporta atiț dobînda, 
cit și amortizarea datoriilor.

de coordonare
pentru

politicii de apartheid
FERESTRE SPRE EUROPA"

KUWEIT 30 (Agerpres). — Pacea 
în Orientul Mijlociu va putea fi rea
lizată numai prin recunoașterea 
dreptului legitim la autodeterminare 
al poporului palestinian și retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate — a declarat vicepremierul 
egiptean, Yousef Wall, intr-un in
terviu acordat cotidianului kuweitian 
„Al Rai Al Aam“. 
respingerea de 
convocării 
ționale de 
reprezintă 
eforturilor ... . _______  . .
situației din zonă, transmite agenția 
KUNA.

El a arătat că 
către Israel a ideii 
conferințe intema- 

în Orientul Mijlociu 
obstacol in calea

unei 
pace 

un
de soluționare pașnică a

HAVANA _____ ____
continuarea lucrărilor reuniunii mi
nisteriale a Biroului de coordonare 
al Mișcării de nealiniere — care se ‘ 
desfășoară la Havana — participanții 
au adoptat „Apelul de la Havana", 
adresat comunității internaționale, 
în care se pronunță în esență pentru 
măsuri concrete și urgente ’ de dez
armare — transmite agenția Prensa 
Latina. In document se. evidențiază 
necesitatea de a se procedă neintir- 
ziat la reducerea cheltuielilor mili
tare și alocarea pentru dezvoltare a 
fondurilor astfel economisite.

Totodată, statele membre ale Miș
cării de nealiniere se pronunță pen
tru încheierea cu rezultate concrete

sesiuni speciale aa celei de-a III-a
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, pentru impulsiona
rea eforturilor îndreptate spre redu- 
cereă cel puțin la jumătate a arse
nalelor nucleare și stabilirea unui 
termen al negocierilor, privind inter
zicerea și distrugerea armelor chi
mice și pentru prevenirea militari
zării Cosmosului.

Reuniunea a adresat un mesaj se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
M. Gorbaciov. și președintelui
S. U.A.; R. Reagan, în care se cere 
să se acționeze in, direcția unor mă
suri concrete vizînd dezarmarea, re
latează agențiile Prensa Latina și
T. A.S.S.

(Agerpres). Pes-

episcopul Desmond Tutu, 
Premiului Nobel pentru 
reunit la Harare pentru 
modalități de combatere 
de apartheid. Deschizînd 
Frank Chikane. secretar 
organizației antiapartheid 
sud-african al bisericilor 
a cerut regimului de la

O expoziție de
LONDRA 30 (Agerpres). — In 

calitatea Llangollen din Marea. Bri- 
tanie s-a deschis expoziția de ' artă 
populară intitulată „Ferestre spre 
Europa", la care participă cu pavi
lioane proprii mai multe tari de pe 
continent, printre care și România.

artă
lo-

populară în Anglia
Pavilionul românesc prezintă costu
me populare din diferite zone ale 
tării, obiecte din ceramică si lemn, 
țesături specifice. Sint prezentate, 
de asemenea, filme documentare cu 
privire la specificul artei populare 
din România. v

Tendințe descurajante în economia R.F.G.
Un raport a cinci institute vest-germane de specialitate

JAKARTA 30 (AgerpreȘ). — Pre
ședintele Indoneziei. Suharto, l-a 
primit pe Faruk Khaddoumi, șeful 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat la Jakarta. După cum anunță 
agenția A.P.S., cu acest prilej, ofi
cialitatea palestiniană a remis șefu
lui statului indonezian un mesaj din 
partea președintelui Cornitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat.

Cu prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a creărij Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, populația pa
lestiniană a organizat ample mani
festații în teritoriile de pe malul de 
vest al Iordanului și Gaza împotriva 
ocupației. Detașamente ale poliției 
israeliene au intervenit cu brutalita
te. deschizind focul și făcind uz de 
grenade cu gaze lacrimogene. Nu
mai în teritoriul Gaza au fost răniți 
aproximativ 60 de palestinieni. For
țele israeliene au atacat și o serie 
de sate din zona orașelor Bethleem 
si Nablus, din teritoriul de ce malul 
de vest al Iordanului. Pe șosele, la 
intrarea în localități, au fost insta
late bariere și puncte de control. O 
serie de cetățeni au fost arestați, 
iar bunurile lor au fost confiscate.

în, teritoriile 
totodată, greva 
palestiniene.

Unele școli 
malul de vest al Iordanului. închise 
in urmă cu patru luni, au fost re
deschise duminică.

ocupate continuă, 
generală a populației

din teritoriul de pe

BEIRUT 30 (Agerpres). — în 
partea de est a Beirutului s-a pro
dus luni o puternică explozie pro
vocată de o bombă disimulată la 
bordul unui automobil. Potrivit po
liției libaneze, 15 persoane și-au 
pierdut viața, iar 40 au fost rănite. 
Explozia a cauzat, totodată, pagube 
materiale.

f

HARARE 30 
te 200 de persoane de diverse con
fesiuni din Africa de Sud. .printre 
care si
laureat al 
pace, s-au 
a dezbate 
a politicii 
lucrările, 
general al 
Consiliul 
(S.A.C.C.).
Pretoria să înceapă negocieri cu re
prezentanții legitimi ai populației a- 
fricane majoritare vizînd eliminarea 
politicii de apartheid.

BONN 30 (Agerpres). — Economia 
R.F. Germania se va dezvolta în 
anul viitor intr-un ritm mai scăzut 
decît se anticipa, iar șomajul și pre
țurile vor continua să crească, se a- 
rată intr-un raport al primelor cinci 
institute de cercetări în domeniul e- 
conomic din această tară, citat de ,a-

Prin eforturile unite ale popoarelor,
spre înfăptuirea dezideratului suprem dezarmarea

La sediul Națiunilor Unite din 
New York se deschid astăzi lucrări
le celei de-a III-a sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrate, dezarmării — e- 
veniment de deosebită importantă al 
actualității internaționale, așteptat 
cu interes de cercurile largi ale Qpi- 
niei publice mondiale. Faptul că 
marea majoritate a delegațiilor pre
zente la sesiune sint conduse de mi
niștrii de externe ai țărilor respec
tive constituie o dovadă in plus a 
preocupării crescinde a membrilor 
comunității internaționale fată de 
continuarea cursului periculos al 
evenimentelor si de implicațiile ne
gative pe multiple planuri ale poli
ticii de înarmări, dovadă a Înțelege
rii răspunderii ce revine tuturor sta
telor pentru înfăptuirea unor măsuri 
reale de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară.

Potrivit ordinii de zi a sesiunii, 
reprezentanții statelor membre ale 
organizației vor lua în dezbatere 
evoluțiile din viata internațională 
prin prisma imperativului de a se 
pune capăt cursei înarmărilor, de a 
se obține progrese esențiale in do
meniul dezarmării. In același timp, 
sesiunea va prilejui o trecere in re
vistă a acțiunilor întreprinse pe li
nia transpunerii in viață a deciziilor 
și recomandărilor adoptate la prece
dentele sesiuni speciale ale Adună
rii Generale consacrate dezarmării, 
precum și examinarea rolului orga
nizației mondiale în acest proces, a 
eficacității mecanismelor de dezar
mare.

Realitățile arată că escalada conti
nuă, cantitativă și calitativă, a înar
mărilor a crteat o situație deosebit 
de gravă, cu implicații imense pen
tru insăși menținerea condițiilor de 
viată pe planeta noastră. în același 
timp, deturnind din circuitul pro
ductiv fonduri imense, care se ridi
că la peste 1 000 miliarde dolari a- 
nual, importante mijloace si resur
se materiale, cursa înarmărilor 
oonsecințe din cele mai 
gravează tot mai mult 
economice si sociale ce 
lumea contemporană.

In lumina acestor realități, un rol 
de cea mai mare importantă revine 
in mobilizarea eforturilor în direc
ția dezarmării Organizației Națiu
nilor Unite, forul universal 
grupează cvasitotalitatea statelor 
lumii- și a cărui menire principală 
este aceea de a feri generațiile pre
zente și viitoare 
pustiitor.

înscriind 
dezarmării 
al întregii 
terne a României socialiste.

și popoarele să conlucreze cit 
strîns. cu scopul de a determina 
cerea la dezarmare, in primul 
la dezarmarea nucleară, pentru 
lizarea unui 
forțelor care se pronunță pentru 
dezarmare si pace. Așa cum a subli
niat din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintările 
rostite în cursul săptămînii trecute, 
țara noastră „acționează cu toată 
hotărirea pentru a contribui la solu
tionarea problemelor grave intr-un 
mod nou, care să pună capăt vechii 
politici de dominație și asuprire, să 
pună capăt războaielor, cursei înar
mărilor, să asigure pacea și dreptul 
fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, 
independentă, așa cum o dorește 
fiecare popor".

încă in documentul de poliție.

mai 
tre- 
rind 
rea- 

larg front al tuturor 
se pronunță

zarmare. Pentru prima dată s-a sta
bilit, totodată, un mecanisrri pentru 
negocierea problemelor dezarmării, 
incluzînd foruri de dezbateri, de ne
gocieri și de studii și cercetare in 
domeniul dezarmării, toate pornind 
de la rolul central și responsabilita
tea primordială 
zației Națiunilor 
meniu.

Cea de-a doua 
avut loc in 1982, 
creștere a încordării pe plan mon
dial, ceea ce a impietat asupra fi
nalizării dezbaterilor printr-un pro
gram de măsuri care să angajeze 
statele participante. Ambele sesiuni 
speciale au avut însă meritul de a 
fi stimulat acțiunile O.N.U. pen
tru mobilizarea opiniei publice în 
vederea opririi cursei înarmărilor si

care revin Organi- 
Unite în acest do-

sesiune specială a 
intr-un climat de

LA DESCHIDEREA CELEI DE-A III-A SESIUNI 
SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

are 
nefaste, a- 
problemele 

confruntă

care

de un nou război

pentru realizarea 
obiectiv primordial 

ex- 
parti- 

dul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au militat și mi
litează in permanentă pentru dina
mizarea activității organizațiilor in
ternaționale, pentru ca toate statele

lupta 
ca un 
politici și activități

prezentat in 1975 la O.N.U., și inti
tulat „Poziția’ României în proble
mele dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare si instaurarea 
unei păci trainice în lume", docu
ment elaborat la inițiativa si sub în
drumarea directă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tara noastră a 
formulat pentru prima dată propu
nerea privind convocarea unei se
siuni speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării. Această pro
punere s-a concretizat in organiza
rea, în 1978, ă primei sesiuni specia
le a O.N.U.. la desfășurarea căreia 
România a adus o contribuție substan
țială prin prezentarea de propuneri 
referitoare la., tematica dezarmării, 
principiile după care să se desfășoare 
negocierile, cadrul lor organizatoric și 
rolul opiniei publice in această 
direcțid. La încheierea lucrărilor se
siunii, secretarul general al O.N.U. 
declara reprezentanților presei : 
„Propunerile privitoare la înfăptuirea 
dezarmării prezentate de România la 
sesiunea specială au stimulat dezba
terile și au constituit o contribuție 
valoroasă la eforturile O.N.U. în do
meniul dezarmării. Doresc să folo
sesc acest prilej pentru a exprima 
poporului român, și. în mqd deosebit, 
președintelui României, Excelenței 
Sale domnului Nicolae Ceaușescu, 
întreaga noastră apreciere și gratitu
dine".

Participanții la prima sesiune au 
adoptat, prin consens, un amplu do
cument final, care a enunțat în mod 
clar principiile, obiectivele, priorită
țile și procedurile pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de oprire a 
cursei înarmărilor si trecerea la de-

înfăptuirii dezarmării, îndeosebi 
prin lansarea campaniei mondiale 
pentru dezarmare și proclamarea a- 
nului 1986 ca „An internațional al 
păcii".

Menținerea încordării internațio
nale, a pericolului unei conflagrații 
nucleare nimicitoare evidențiază și 
mai puternic necesitatea sporirii ro
lului organizației mondiale in pro
cesul dezarmării. Cu deosebire în ac
tualele condiții, cînd, în urma semnării 
acordului privind eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, se deschid noi perspective 
în direcția dezarmării, se impune să 
se treacă la acțiuni mai ferme pen
tru realizarea de noi pași spre re
ducerea și eliminarea pericolului 
nuclear. O însemnătate deosebită ar 
avea în acest sens ca, paralel cu tra
tativele bilaterale sau între grupuri 
de state, să fie activizate si forurile 
de dezbateri și negocieri multilate
rale. Aceasta ar corespunde intru 
totul intereselor vitale ale tuturor 
statelor și popoarelor lumii. Iată de 
ce noua sesiune specială a O.N.U. 
este chemată să contribuie la impul
sionarea pe toate planurile a nego
cierilor de dezarmare, la creșterea 
rolului organizației in dezbaterea, 
negocierea si pontrolul aplicării mă
surilor de dezarmare.

Făcînd din nou dovada preocupă
rii constante a tării noastre fată de 
întărirea rolului O.N.U. în domeniul 
înfăptuirii dezarmării și întăririi pă
cii, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a aprobat in ultima sa 
ședință mandatul delegației române 
la sesiunea specială. Cu acest prilej 
s-a stabilit că România va promova 
în mod activ concepția, inițiativele

și demersurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
oprirea cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, și trecerea la 
dezarmare, prevenirea militarizării 
Cosmosului' și încetarea experiențe-' 
lor nucleare, prohibirea armelor chi
mice și reducerea substanțială a ar
melor clasice, a efectivelor si chel
tuielilor militare, în scopul reducerii 
și înlăturării pericolului de război, 
al făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme și războaie.

Intr-adevăr, problema problemelor 
rămîne înlăturarea pericolului nu
clear, eliminarea pe etape, pină in 
anul 2000, a tuturor armelor nuclea
re. In acest sens, popoarele așteaptă 
să se treacă la înfăptuirea. în cel 
mai scurt timp, a acordului, privind, 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai . scurtă de acțiune și, in ace
lași timp, să se încheie acordul pen
tru reducerea cu 50 la sută a arme
lor nucleare strategice. De cea mai 
mare importanță sint, totodată, în 
această privință sistarea experiențe
lor cu arma nucleară, lichidarea ar
mamentului chimic și a altor arme 
de distrugere în masă, renunțarea la 
proiectele de extindere a cursei 
înarmărilor în Cosmos, crearea de 
zone libere de arme nucleare și chi
mice în diferite regiuni ale lumii.

Pornind de la faptul incontestabil 
al creșterii continue a capacității de 
distrugere a armelor convenționale, 
ca și de la consecințele extrem de 
nocive pe toate planurile ale spori
rii continue a cheltuielilor militare. 
România se pronunță pentru redu
cerea, intr-o primă etapă, cu 20 la 
sută a armelor convenționale din 
Europa și cu cel puțin 50 la sută 
pină la sfîrșitul acestui secol.

Unul din obiectivele principale ale 
sesiunii speciale îl reprezintă, așa 
cum se prevede și in ordinea de zi. 
examinarea și adoptarea programu
lui global de dezarmare. Din păcate, 
nici la sesiunea de primăvară a 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva n-a fost posibilă, definiti
varea acestui proiect. Sesiunii spe
ciale ii revine, așadar, sarcina de a 
continua elaborarea programului, fi
nalizarea sa fiind de natură, potrivit 
unei largi aprecieri, să ofere un ca
dru de organizare a eforturilor sta
telor în direcția dezarmării. Opinia 
publică internațională așteap'tă de 
aceea ca, prin manifestarea voinței 
politice a tuturor statelor, cea de-a 
treia sesiune specială a O.N.U., care 
își începe azi lucrările, să se încheie 
cu rezultate pozitive, de natură să 
dea un nou si puternic impuls pro
cesului de oprire a cursei înarmări
lor și de înfăptuire a unor măsuri 
de dezarmare nucleară și convențio
nală, în Concordantă cu voința de 
pace a tuturor popoarelor lumii.

genția China Nouă. Rata de creștere 
a economiei va fi, anul acesta, de 
circa 2 la sută în termeni reali. Anul 
viitor, rata anuală de creștere va fi 
de aproximativ 1,25 la sută, arată 
raportul amintit. Slăbirea ritmului 
de creștere economică și chiar stag
narea care se întrevede' vor duce la 

■ creșterea numărului celor aflați in 
căutarea unui loc de muncă și a 
inflației. Se precizează, astfel, că 
aproximativ 2,3 milioane persoane 
vor șoma anul viitor.

In fata Ministerului Muncii de la 
Bonn a avut loc o manifestație de 
protest a tinerilor șomeri din R.F. 
Germania, informează agenția A.D.N. 
Demonstranții cereau să se renunțe 
la planurile de desființare a aloca
țiilor bugetare pentru sprijinirea 
perfecționării pregătirii tinerilor șo
meri.

ROMA (Agerpres). — Partidele 
politice de stingă din Italia au reac
ționat negativ la acceptarea de către 
ministrul apărării. • Valerio Zanone, 
a propunerii N.A.T.O. privind trans
ferarea pe teritoriul Italiei a celor 
72 de avioane de luptă americane de 
tipul „F-16“ staționate în prezent la 
baza spaniolă Torrejon.- transmite 
agenția EFE.

Hotărirea definitivă în acest sens 
trebuie s-o adopte Parlamentul ita
lian, cu care prilej grupurile parla
mentare ale partidelor de ștînga. în 
frunte cu P.C.I.. vor vota împotrivă, 
adaugă EFE.

Președintele Comisiei pentru pro
blemele apărării a Camerei Deputa- 
tilor. Lelio Lagorio, a opinat că ho-

S.U.A. in Italia
tărirea ministrului apărării a fost 
pripită, adăugind că poziția celor 
cinci partide ale coaliției guverna
mentale nu este unanimă în aceas
tă chestiune.

•Intr-o declarație dată publicității 
la Roma, citată de agenția A1D.N., 
Giorgio Napolitano, membru al Di
recțiunii Naționale a P.C. Italian, a ‘ 
cerut guvernului să nu își asume 
obligația de a primi avioanele pe te
ritoriul Italiei și a propus ca prin 
inițierea de negocieri de reducere a 
armamentelor să fie găsită o soluție 
prin care staționarea avioanelor F-16 
în Italia să devină inutilă. De altfel, 
senatorii comuniști au propus în par
lament un proiect de rezoluție in 
acest sens.
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CONVORBIRI. Secretarul gene
ral al’ C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Milos Jakes, și-a încheiat vi
zita oficială in R. P. D. Coreeană, 
în cursul vizitei el a purtat con
vorbiri cu secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co- 

. reea, președintele R. P. D. Coreene, 
Kim Ir Sen, privind stadiul actual 
și perspectivele relațiilor bilaterale 
dintre cele două partide și țări, alte 
probleme ale actualității interna
ționale.

Majoritatea voturilor. 44,11 la sută 
(27 de locuri îrf parlament), au fost 
obținute de Partidul Democrat- 
Creștin Sanmarinez (P.D.C.S.). ur
mat de Partidul Comunist Sanma- 
ririez (P.C.S.) cu 28,71 la sută (18 
locuri), restul de 15 locuri în par- 
lamerit revenind altor patru for
mațiuni politice participante la 
scrutin.

SENATUL AMERICAN a adop
tat proiectul de lege privind buge
tul militar al Statelor Unite pe 
exercițiul financiar 1989. care în
cepe la 1 octombrie. Viitorul buget 
militar american se ridică la uriașa 
sumă de 299,5 miliarde dolari, in 
creștere cu 8,5 miliarde dolari in 
raport cu volumul bugetului mili
tar in vigoare. 4,55 miliarde dolari 
au fost alocate pentru continuarea 
programului S.D.I. (războiul stele
lor). Ambele camere ale Congresu
lui S.U.A. au votat, în 
tură, proiectul de buget

n

prima lec- 
militar.

se desfă- 
reuniuni a
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LA KABUL au început lucrările 
primei sesiuni a Consiliului Națio
nal (parlamentul) al R. D. Afga
nistan. In cuvântarea rostită cu a- 
cest prilej, președintele Najibullah 
a cerut forului legislativ 
al tării să adopte măsuri care 
contribuie la realizarea 
focului, pentru facilitarea revenirii 
refugiaților în patrie, pentru rezol
varea problemelor economice strin
gente.

suprem 
să 

încetării

O NOUA ÎNTÎLNIRE a avut loc 
Ia Viena în cadrul consultărilor re
prezentanților statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia și 
N.A.T.O. în vederea elaborării 
mandatului viitoarelor negocieri 
privind reducerea forțelor armate 
și armamentelor convenționale în 
Europa de la Atlantic la Urali, re
latează agenția T.A.S.S.

VIZITA LA TRIPOLI. Secreta
rul Comitetului Popular General 
al Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Omar Al-Mun- 
tasser, a avut o Întrevedere cu pri
mul-ministru al Turciei, Tiirgiit 
Ozal, aflat in vizită oficială la Tri
poli. Cu acest prilej au fost ana
lizate probleme legate de adinci- 
rea relațiilor comerciale dintre cele 
două state, situația 
Mijlociu, precum si 
ritoare la războiul 
giit Ozal a relevat 
țări ar putea avea 
tant in eforturile depuse pentru 
solutionarea conflictului din Golf, 
avînd în vedere relațiile pe care le 
au cu țările beligerante.

REUNIUNE. La Cairo 
șoară lucrările primei __  _
Comitetului superior mixt egiptea-’ 
no-marocan. Delegațiile celor două 
țări sint conduse de primul-minis
tru al Egiptului, Atef Sedki, și, 
respectiv, primul-ministru al Ma
rocului, Azeddine Laraki, care se 
află in vizită la Cairo.

Obiectivul activității acestui or
ganism comun creat recent ii con
stituie consolidarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre Egipt și 
Maroc.

din Orientul 
probleme refe- 
din Golf. Tur
că cele două 
un rol impor-

UN SIMPOZION INTERNAȚIO
NAL AL FEMEILOR a avut loc în 
prefectura japoneză Saitama, din. 
apropiere de capitală, cu partici
parea a peste 1 500 delegați din 
mai multe țări ale lumii. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme 
privind rolul social al femeilor și 
căile de garantare a unor drepturi 
mai mari. în context, a fost expri
mată speranța femeilor de a se în
registra noi progrese în. domeniul 
dezarmării.

DIZOLVAREA PARLAMENTU
LUI PAKISTANEZ. Președintele 
Pakistanului, Mohammad 
Haq, a anunțat dizolvarea parla
mentului și a guvernului, 
statului pakistanez a declarat că, 
în următoarele 90 de zile, vor avea 
loc alegeri parlamentare, conform 
prevederilor constituționale.

Zia-ul-

Șeful

CONFERINȚĂ O.I.M. La Geneva 
se va desfășura, intre 1 și 22 iunie, 
o conferință internațională a Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), în cadrul căreia comisiile 
tehrtice vor analiza probleme ale 
securității, muncii, sănătății1 si asis
tenței sociale. Un rol deosebit va fi 
acordat proiectelor de rezoluție re
feritoare la crearea de noi locuri 
de muncă și a unui mediu ambiant 
adecvat în țările in curs de dez
voltare. precum, si cooperării 
Nord-Sud.

ALEGERI. în San Marino au 
fost date publicității rezultatele 
alegerilor legislative, desfășurate 
duminică, pentru ocuparea celor 60 
de locuri în Marele Consiliu Gene
ral (parlamentul republicii), la care 
au participat 21 139 de alegători.

ÎNTRERUPERE A NEGOCIERI
LOR. Cea de-a patra rundă a ne
gocierilor vizi nd realizarea unei 
încetări definitive a focului în Ni
caragua a fost întreruptă la cere
rea elementelor „contras", dar cu 
angajamentul de a fi continuată în 
perioada 7—9 iunie, a anunțat pos
tul de radio „Voz de Nicaragua", 
în cursul celor trei zile de convor
biri nu s-a-ajuns la un acord asu
pra propunerilor prezentate de 
cele două delegații. Reprezentanții 
elementelor „contras" nu au accep
tat prelungirea cu încă 30 de zile a 
încetării focului in Nicaragua, ofe
rită unilateral de guvernul sandi-

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului ,,Cosmos-1949“. desti
nat continuării explorării spațiului 
circumterestru. 
bord funcționează

Aparatele de la 
normal.

NEOBIȘNUIT 
INDIA. în sta- 
nord ale Indiei,

TEMPERATURI 
DE RIDICATE IN 
tele centrale și de 
mercurul termometrelor a atins,
pe alocuri, plus 48 de grade Cel
sius la umbră. în numeroase loca
lități a început să se resimtă criza 
de apă. La sfîrșitul săptămînii tre
cute, din cauza insolației au înce
tat din viată 23 de persoane. Me
teorologii afirmă că actualele căl
duri sint cele mai mari din ultimii 
20 de ani.
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