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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU 

LA MARELE FORUM DEMOCRATIC

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU 
a primit delegația sovietică condusă 

de tovarășul V. P. Nikonov,
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîm- 
bătâ, delegația sovietică condusă de 
tovarășul V. P. Nikonov, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a participat 
la lucrările Consfătuirii secretarilor 
cu probleme agrare ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socia
liste, ce s-au desfășurat la Bucu
rești, și a efectuat o vizită în țara 
noastră.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut și urări de succes in 
activitatea pe care o desfășoară, din 
partea tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis tovarășului 
Mihail Gorbaciov un cald salut, îm
preună cu cele mai bune urări de 
noi succese.

In cadrul întrevederii au fost sub
liniate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, care, in spiritul 
ințelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, cunosc o continuă dez
voltare. S-au evidențiat largile po
sibilități pe care le oferă potenția
lul economic al României și Uniu
nii Sovietice pentru amplificarea și 
diversificarea in continuare a cola
borării și cooperării economice, teh- 
nico-științifice, a specializării în 
producție, inclusiv in agricultură.

în acest cadru s-a evidențiat ne
cesitatea unei mai strinse conlu
crări româno-sovietice in domeniul 
științei și cercetării agricole, meca
nizării, lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, în scopul creșterii poten
țialului productiv al pămintului. 
Totodată, s-a relevat însemnătatea 
intensificării schimburilor de expe
riență intre specialiști, lărgirii con
lucrării în vederea realizării unor 
producții mari și stabile.

La primire au participat tovarășii 
Vasilo Bărbulescu, secretar al C.C. 
al P.C.R., Traian Gârba, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

UN AMPLU SI MOBILIZATOR PROGRAM OE ACȚIUNE
PENTRU DEZVOLTAREA INTENSIVA A ECONOMIEI NAȚIONALE

Trebuie să avem permanent în vedere teza științifică a partidului nostru privind 
construcția socialismului cu poporul și pentru popor, că nu se poate construi cu succes 
socialismul fără o largă democrație muncitorească, revoluționară, fără participarea ac
tivă a poporului la făurirea conștientă a propriului său viitor. în acest spirit trebuie să 
acționăm pentru perfecționarea conducerii și planificării tuturor sectoarelor de activi
tate ! in acest sens trebuie înțelese tezele adoptate de Comitetul Politic Executiv și 
care urmează să fie dezbătute la plenara Comitetului Central al partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

— PROGRAM DE MIUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
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-forță motrice a edificării societății socialiste 

multilateral dezvoltate
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înscriindu-se pe linia constan
tă promovată de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a se asigura 
o îmbinare armonioasă între teorie 
și practică, între opțiunile de natură 
principială și măsurile concrete ce 
trebuie luate pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor și sarcini
lor stabilite, începutul lunii iunie a 
fost marcat de un eveniment cu 
profunde semnificații pentru jalo
narea direcțiilor și căilor de acțiune 
în vederea dezvoltării intensive, ca
litativ superioare și modernizării in
dustriei. înfăptuirii noii revoluții a- 
grare, aplicării pe scară largă a cu
ceririlor tehnico-științifice în aceste 
ramuri de bază ale economiei na
ționale, perfecționării in continuare 
a formelor de organizare și condu
cere a întregii activități economico- 
sociale, ridicării necontenite a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor, in deplină concor
danță cu hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Desfășurată în zilele de 2 și 3 iu
nie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, ședința 
comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii constituie o 
nouă Și puternică expresie a carac
terului larg democratici al orinduirii 
noastre socialiste, care asigură parti
ciparea nemijlocită a tuturor clase
lor și categoriilor sociale, a întregii 
nafiuni la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului in toate dome
niile de activitate. Acest mare fo
rum democratic pune in același timp

CLASA MUNCITOARE 
-o clasă nouă de proprietari și producători

Bna dintre realitățile social-poli- 
tice fundamentale, consacrată 
de procesul revoluționar din 

țara noastră, constă in afirmarea si 
manifestarea clasei muncitoare ca 
forță socială conducătoare in Româ
nia socialistă. Asumindu-și misiunea 
istorică de clasă conducătoare a des
tinului național, muncitorimea se a- 
firmă ca principală propulsoare a 
noului in societate, indeplinindu-și 
strălucit mandatul în colaborare și 
în strinsă unitate, în alianță cu toate 
clasele și categoriile sociale de oa
meni ai muncii din patria noastră, 
avind in Partidul Comunist Român 
călăuză sigură și strateg încercat.

Cucerirea intregii puteri politice 
de popor la 30 Decembrie 1947, pre
misa politică fundamentală pentru 
lichidarea antagonismului dintre re
lațiile și forțele de producție, a des
chis calea unui salt calitativ in exis
tența clasei muncitoare, in rolul si 
funcțiile ei economico-sociale și po
litice și, prin aceasta, in înfăptuirea 
celor mai ample prefaceri din istoria 
de mai multe ori milenară a patriei. 
Opera complexă și îndelungată do 
transformare revoluționară a in
tregii vieți economice și sociale, de 
edificare a economiei socialiste, a 
fost inaugurată, după cum se știe, de 
istoricul act al naționalizării din 
11 iunie 1918, pregătit sub condu
cerea partidului, cind principalele 
mijloace de producție deținute de 
burghezie deveneau bun al întregu
lui popor.

Sintetizind demersul istoric al po
porului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu releva in expune
rea rostită cu prilejul lucrărilor re
centei ședințe comune a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Național al Agriculturii : 
„Remarcabilele înfăptuiri obținute 
de țara noastră in edificarea noii 
orînduiri sociale demonstrează, cu 
puterea faptelor. însemnătatea isto
rică a actului revoluționar de acum 
patru decenii, justețea politicii ge
nerale a Partidului Comunist Roman, 
capacitatea și energiile creatoare ale 
poporului nostru, eliberat de exploa
tare și asuprire, devenit pe deplin 
stăpin pe destinele sale, hotărit să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
a-și făuri un viitor luminos, cores
punzător năzuințelor sale fundamen
tale de libertate, de bunăstare și 
fericire".

Prin crearea unui puternic sector 
socialist in economie, clasa muncitoa
re devine proprietara principalelor 
mijloace de producție și. impletin- 
du-și eforturile de realizare a bunu
rilor materiale cu activitatea de con
ducere, își aduce principala con
tribuție la realizarea progresului so
cial. Totodată, naționalizarea — im
portant demers pe calea lichidării 
exploatării omului de către om — a 
impulsionat acțiunile, cu caracter 

în lumină, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, uni
tatea do nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare, țărănime, intelectuali
tate și alte categorii sociale, forța și 
temelia de granit a orinduirii noastre 
socialiste, garanția înfăptuirii cu 
succes a tuturor programelor de 
dezvoltare economico-socială, de ri
dicare a patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, de întărire a 
independenței și suveranității Româ
niei socialiste. Dînd glas voinței 
unanime a colectivelor pe care le 
reprezintă, cei peste 6 000 de parti
cipant! la ședința comună a acestui 
mare forum democratic au reliefat 
și cu acest prilej concepția novatoa
re, viziunpa profund revoluționară 
ale secretarului general al partidu
lui nostru, care pune in centrul în
tregii activități necesitatea adincirii 
democrației muncitorești, a perfec
ționării necontenite a procesului 
construcției socialiste, intr-o unitate 
dialectică cu obiectivele și sarcinile 
fiecărei etape de dezvoltare econo
mico-socială a țării.

Avînd loc la puțin timp după expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv din 29 aprilie, lucrările ședin
ței comune a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii au reliefat 
o serie de aspecte practice referi
toare la acțiunile concrete ce tre
buie întreprinse pentru perfecționa
rea conducerii și planificării tuturor 
sectoarelor de activitate, la felul 
cum trebuie înțelese tezele ce vor 
fi dezbătute la plenara Comitetului 
Centra! a! partidului. In acest sens, 
secretarul general al partidului a 
subliniat cu toată claritatea că so
cialismul nu se poate construi cu 

economic și social, menite să ducă 
la desființarea oricărei forme de 
asuprire socială și a oricărui cadru 
de manifestare a relațiilor de pro
ducție capitaliste, la făurirea eco
nomiei socialiste unitare. „Anul 1948 
— sublinia secretarul general al 
partidului in Raportul prezentat la 
Conferința Națională din' decembrie 
1987 — marchează trecerea la înfăp
tuirea revoluției socialiste. O dată 
cu naționalizarea industriei, bănci
lor și a altor mijloace de producție 
a fost lichidată orînduirea burghezo- 
moșicrească si s-a trecut Ia dezvol
tarea socialistă a industriei și a altor 
sectoare dc activitate".

In cele patru decenii de existentă 
liberă a clasei muncitoare — un in
terval scurt la scara istoriei — po-

11 IUNIE 1948 —
11 IUNIE 1988

porul nostru a înfăptuit transfor
mări radicale in toate domeniile, a 
repurtat victorii epocale ce confirmă 
justețea și realismul liniei politice a 
partidului de edificare a socialismu
lui, intemeindu-se pe cunoașterea 
adevărurilor generale aplicate crea
tor și în funcție de particularitățile 
Istorice și de condițiile concrete ale 
țării. Astăzi, România prezintă ta
bloul unui stat socialist in care noile 
relații de producție, de colaborare 
și intrajutorare. de egalitate si echi
tate intre oameni, determinate de 
proprietatea socială asupra mijloa
celor de producție, s-au generalizat, 
Avintul forțelor de producție, dina
mica economiei socialiste au făcut 
posibile ridicarea necontenită a ni
velului de trai material si spiritual 
al poporului, dezvoltarea impetuoa
să a culturii si invățămintului. Ast
fel, producția industrială este de 
peste 120 ori mai mare decît cu cîți- 
va ani inainte de naționalizare, pro
ducția agricolă a devenit de peste 
6 ori mai mare. Fondurile fixe pro
ductive reprezintă în prezent peste 
2 500 miliarde lei, față de numai 
circa 80 miliarde lei în anul națio
nalizării. S-a asigurat creșterea 
constantă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor, 
țelul suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Dinamica accelerată și profunzi
mea prefacerilor înnoitoare, 
procesele de perfecționare din 

toate sferele vieții sociale generează 
transformări calitative in toate 
structurile sociale, la nivelul fiecă
rei clase sociale, in conformitate cu 
particularitățile si obiectivele fiecă

succes fără o largă democrație mun
citorească, revoluționară, fără parti
ciparea activă a poporului la fău
rirea conștientă a propriului său vi
itor. în spiritul orientărilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— fie că este vorba de îndeplinirea 
unor sarcini economice curente, cum 
este, de pildă, realizarea planului la 
producția fizică și, în primul rînd, la 
export, reducerea consumurilor ma
teriale sau creșterea productivității 
muncii, folosirea intensivă a utila
jelor din dotare ori atingerea para
metrilor proiectați la noile investiții, 
fie că este vorba de procese de mai 
largă cuprindere, cum ar fi reparti
zarea judicioasă a venitului națio
nal pentru fondul de consum și fon
dul de dezvoltare — trebuie să se 
aibă permanent în vedere teza știin
țifică a partidului nostru privind 
construcția socialismului cu poporul 
și pentru popor, pe baza unor legi 
democratic adoptate, care să exclu
dă anarhia și să corespundă năzu
ințelor întregului nostru popor.

Iată de ce. așa cum a cerut secre
tarul general ăl partidului, trebuie 
să se întărească răspunderea, ordi
nea si disciplina atît a organelor co
lective, cît și a fiecărui cetățean, la 
locul său de muncă și in întreaga 
viată economico-socială. Rezultatele 
obținute în cei 40 de ani care au 
trecut de la naționalizarea industriei, 
băncilor, transporturilor și comerțu
lui. care ă dus la lichidarea proprie
tății burghezo-moșierești asupra mij
loacelor de producție, demonstrează 
cu puterea faptelor capacitatea și 
energiile creatoare ale poporului 
nostru, eliberat de exploatare și asu
prire. devenit pe deplin stăpîn pe 
destinele sale, hotărît să acționeze 

rei perioade. Totuși, caracteristicile 
procesului revoluționar determină 
cele mai profunde schimbări mai 
ales în profilul socioprofesional, 
moral-politic și ideologic al clasei 
muncitoare. Consecințele progresu
lui economico-social, ale dezvoltării 
tehnico-științifice s-au răsfrint și se 
răsfring asupra trăsăturilor clasei 
muncitoare, asupra evoluției si ten
dințelor sale. întărindu-i rolul și po
zițiile de forță socială conducătoare 
în societate. Modernizarea, pe multi
ple planuri, a structurii economiei 
naționale și a producției ■— indus
tria devenind ramura ce, își aduce 
cea mai mare contribuție la realiza
rea venitului național — reorganiza
rea agriculturii pe baze socialiste, 
procesele urbanizării rapide au. in
fluențat nemijlocit si au condiționat 
mutațiile cantitative si calitative din 
structura și profilul clasei muncitoa
re, forța socială consecvent revolu
ționară. Ponderea muncitorilor a spo
rit in totalul populației ocuoate de Ia 
circa 1 229 000 in 1950 la 3 109 000 în 
1965 și la peste 6 100 000 in prezent. A- 
ceastă creștere spectaculoasă, accen
tuată considerabil după Corigresul al 
IX-lea, demonstrează încă o dată 
caracterul înnoitor al liniei politice 
a partidului inaugurată, cu peste două 
decenii în urmă. De altfel, această 
sporire este firească dacă avem în 
vedere că din totalul fondurilor fixe 
din economia națională mai mult de 
90 la sută au fost puse in funcțiune 
după 1965. Pe măsură ce a crescut 
ponderea populației ocupate în in
dustrie s-a accentuat contribuția a- 
cestui sector la crearea venitului na
țional. De asemenea, din totalul spo
rului înregistrat de populația ocupa
tă în sferele neagricole — populație 
ce ajunsese la sfirșitul anului 1987 
la 10 719 000 — clasei muncitoare ii 
revine cea mai mare pondere.

în prezent, clasa muncitoare, cea 
mai numeroasă forță socială, a de
venit principala sursă de completare 
cu personal muncitor a tuturor sec
toarelor de activitate. De asemenea, 
creșterea ponderii sale în structurile 
sociale este asociată si cu adincirea 
gradului ei de concentrare si cu im- 
bunătâțirea structurii pe ramuri, ea 
desfășurindu-și activitatea in primul 
rînd in ramurile cele mai avansate 
ale economiei naționale — industria, 
construcțiile, transporturile, servicii
le — și, mai ales în complexe in
dustriale mari și moderne. Totodată, 
au sporit efectivele detașamentelor 
muncitorești din ramurile de per
spectivă. promotoare ale noii revolu
ții tehnico-științifice. Practic, este 
vorba mai ales de creșterea priori
tară a ramurilor de prelucrare supe
rioară a materiilor prime, de valo-

Dr. Constantin NICA
(Continuare in pag. a V-a) 

cu toată fermitatea pentru a-si făuri 
un viitor luminos, corespunzător 
năzuințelor sale fundamentale de li
bertate. bunăstare și fericire. Stă 
mărturie in acest sens faptul că fon
durile fixe productive reprezintă in 
prezent peste 2,5 trilioane lei. față 
de numai circa 80 miliarde lei in 
anul naționalizării, că producția in
dustrială a crescut in comparație cu 
1945 de peste 120 ori. iar producția 
agricolă de peste 6 ori. că venitul 
national a sporit de peste 32 de ori 
— și, pe această bază, s-au asigurat 
fondurile necesare dezvoltării forțe
lor de producție, a intregii societăți. 
Se poate spune, prin urmare, că. 
practic, baza tehnico-materială a so
cietății noastre a fost Creată in tota
litate în anii construcției socialiste, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului.

Realizări însemnate s-au obținut în 
toate domeniile de activitate și în 
perioada care a trecut din actualul 
cincinal. In industrie, valoarea pro- 
ducției-marfă a Crescut fată d.e anul 
1985 cu aproape 29 la sută. în agri
cultură. anul trecut s-a înregistrat o 
producț'e de cereale de peste 31 mi
lioane tone, acesta fiind al doilea an 
ponsecutjv cind se realizează cele 
mal mari recolte din iștoria țării. 
Succese importante s-au obținut~în' 
realizarea unor noi obiective de in
vestiții. în creșterea eficientei econo
mice. în dezvoltarea puternică a cer
cetării științifice, a invățămintului, a 
activității culturale. De asemenea. în 
domeniul comerțului exterior s-a 
realizat o sporire a exportului cu

Ion ȚÎEODOR
(Continuare în pag. a II-a)

Colectivul întreprinderii de 
utilaj minier Rogojelu din ju
dețul Gorj a realizat in primele 
cinci luni ale anului un spor al 
productivității muncii de peste 
35 la sută față de prevederile 
de plan. Obținerea acestui bun 
rezultat se datorează creșterii 
specializării echipelor de oa
meni ai muncii pentru produ
cerea de piere și subansambluri 
necesare tuturor reparațiilor 
utilajelor miniere de mare ca,- 
pacitate care lucrează în carie
rele de extracție a cărbunelui 
din județ. în imaginea din 
dreapta redăm un aspect de 
muncă din noua secție de repa
rații ale echipamentelor elec
trice, unde inginerii loan Stama- 
toiu. Ion Lambru și maistrul Ion 
Moschie verifică montaiul unui 
transformator de 4 MVA din 
componența mașinii de haldat 
de 12 500 mc pe oră. (Eugen Di- 
chiseanu).

Răspunderea colectivă nu poate înlocui răspunderea personală
Una din ideile clar exprimate de secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea din 29 aprilie, se referă, cu 
semnificativă stăruință, la faptul că existența sistemului democrației 
noastre socialiste, care permite intensul schimb de opinii in vederea ela
borării și indeplinirii deciziilor colective nu poate și nici nu trebuie să 
diminueze, să estompeze în nici un fel răspunderea personală care re
vine. în acest complex proces, fiecărui comunist, fiecărui cadru de con
ducere, fiecărui om al muncii în parte. „Trebuie să facem să fie bine 
înțeles — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la această 
idee — că răspunderea colectivă a organelor de conducere nu înlocu
iește și nu poate inlocui, sau nu trebuie să înlocuiască, răspunderea in
dividuală, pentru că fiecare dintre activiștii noștri, din cadrele de con
ducere care este membru al unor organe de conducere, are și răspun
deri directe, nemijlocite in diferite sectoare — și trebuie să le îndepli
nească in mod corespunzător, să raporteze și să răspundă în fața orga
nelor de conducere de activitatea sa". Este deci cit se poate de limpede 
că munca și răspunderea colectivă desfășurate într-un asemenea cadru 
trebuie să conducă la creșterea răspunderii personale, singura cale pen

tru a asigura traducerea exemplară in viață a hotărîrilor de partid. 
Altfel, munca de conducere colectivă s-ar transforma intr-un așezămint 
de discuții in care se pot schimba idei foarte bune, dar care, netraduse 
în practică, prin asumarea răspunderii de către flecare membru al co
lectivului, ar rămîn.e ca răsadul fără apă — se ofilesc și mor.

Pornind de la această necesitate a realităț'i. de la acest adevăr pro
bat de viață, am solicitat interlocutorilor noștri — muncitori, țărani, 
intelectuali — răspuns la o serie de întrebări : CE TREBUIE FĂCUT, 
CONCRET, PENTRU ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII PERSONALE, CUM 
TREBUIE ACȚIONAT IN PRACTICA PENTRU CA ACEASTA RĂS
PUNDERE SA SE REALIZEZE ARMONIC. CA PARTE INTEGRANTA A 
RĂSPUNDERII COLECTIVE? CARE SÎNT OBSERVAȚIILE. OPINIILE 
ÎN REZOLVAREA OPTIMA A RAPORTULUI RĂSPUNDERE PERSO
NALA — RĂSPUNDERE COLECTIVA ?

Desigur. în acest schimb de idei am avut prilejul să lărgim aria între
bărilor în funcție de exemplele concrete prezentate de interlocutorii noș
tri. Sintetizate, iată cîteva dintre opiniile exprimate.

— Numai nominalizarea și defi
nirea clară, precisă a răspunderii 
fiecăruia pot determina realizarea 
întocmai a efortului general, a capa
cității de hotărire in muncă a între
gului colectiv — mărturisea maistrul 
Ion Girbea, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii antrepriză 
de construcții din Drobeta-Turnu Se
verin. Se știe că orice imprecizie in 
definirea răspunderii duce la difu
zarea ei, la scăderea simțului dato
riei, la tocirea acestui simț. După 
părerea mea, trebuie larg extinsă și 
în viața de producție practica din 
munca de partid de a stabili pentru 
fiecare comunist, pentru fiecare om 
al muncii răspunderi clare, cu ter
mene reale de realizare, controlabile. 
Cadrul cel mai indicat pentru de
finirea Ia care m-am referit îl con
stituie adunările generale ale oame
nilor muncii, consfătuirile de pro
ducție și așa mai departe. Dezbate
rile din aceste foruri democratice 
trebuie să pună în miezul lor tocmai
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stabilirea concretă a acțiunii fiecărui. 
om al muncii, în vederea împlinirii 
exemplare a răspunderii generale 
asumate de colectiv.

— Este foarte adevărat ce spuneți, 
dar, în realitate, așa se petrec lucru
rile întotdeauna ? De pildă, în colec
tivul dumneavoastră ?

— Așa procedăm, de regulă. Alt
fel cum am fi putut construi, in
tr-un răstimp extrem de scurt, din 
temelii, un oraș cu totul nou, aici, 
la acest vad al Dunării ? Și, se pare, 
după mărturiile multora, că l-am 
construit și frumos, și bine. Adică, 
îndrăznesc să spun, cu răspundere.

— Da, Drobeta-Turnu Severin este 
un oraș frumos. Revenind insă la 
problema aflată în discuție, înseam
nă — după cite înțelegem din afir

Minerii Bazinului car
bonifer al Baraoltului 
continuă șirul succeselor 
în producție, fapt pentru 
care ei se află pe un loc 
de frunte în marea între
cere socialistă între uni
tățile de profil. în perioa
da celor cinci luni ale a- 
cestui an. Ei și-au depă
șit lună de lună prevede
rile planului la extracția 
de cărbune. Pină în pre
zent. întreprinderea mi

în cadrul programului 
de dezvoltare și moderni
zare. lucrătorii Antrepri
zei de construcții indus
triale Vaslui, montorii și 
instalatorii, in cooperare 
cu beneficiarul, au finali
zat si pus în funcțiune, la 
întreprinderea de confec
ții din municipiul Bîrlad, 
o nouă capacitate de pro
ducție. Ea este dotată cu

Geologii maramureșeni 
depun eforturi susținute 
pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan, pen
tru a pune în valoare noi 
rezerve de metale utile 
necesare economiei națio
nale. Luînd măsuri ferme 
în vederea organizării co
respunzătoare a muncii și 
introducerii de noi teh
nologii pentru creșterea 
productivității muncii 
geologii maramureșeni 
și-au îndeplinit toți indi

Colectivul întreprinde
rii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin înre
gistrează ritmuri tot mai 
inalte de producție. Noi 
și noi loturi de vagoane- 
marfă — de cele mai di
verse tipuri — se pregă
tesc spre a lua drumul 
spre beneficiari. Ingine
rul Vasile Bacalu., direc
torul intreprinderi:. se 
referă la două dintre 
cele mai noi acțiuni :

— Am optimizat planul 
de croire a reperelor din 
componența tuturor va

BÎRLAD : O nouă capacitate de producție

mațiile dumneavoastră destul de ca
tegorice — că fluxul răspunderilor 
individuale — ca să-l numim așa — 
a funcționat și funcționează irepro
șabil.

— Sigur, dorim să funcționeze ire
proșabil, facem totul pentru acest 
lucru. Și la noi. ca, de altfel, pretu
tindeni — în toate zonele, in toate 
sectoarele sint nenumărate exem
plele celor ce manifestă un înalt spi
rit de răspundere. Se întîmplă însă, 
uneori, și scurtcircuite in acest flux. 
Nu le consider inevitabile, dar șe în
tîmplă. dintr-o serie de motive pe 
care am să le arăt. Să dau un exem

plu. Hotărîm, de pildă, construcția unui 
bloc ; formațiile de fierar-betoniști, 
de instalatori, de zugravi etc. iși 
calculează termene de realizare și

BARAOLT : Cărbune peste prevederi
nieră Căpeni din Baraolt 
a extras suplimentar 
peste 20 000 tone cărbune, 
în condițiile încadrării 
stricte in normele de con
sum materiale și energe
tice. Astfel, s-a creat po
sibilitatea ca în acest an 
să se livreze diferiților 
beneficiari și. in mod 
special, centralei electri
ce de termoficare din 
Borzești cantități mai 
mari de lignit. (Constan
tin Timaru).

utilaje și mașini moderne 
de mare productivitate 
realizate în tară. De re
marcat că. așa cum na 
spunea inginerul Emil 
Copceag. directorul unită
ții. brih noua capacitate, 
care produce confecții și 
textile destinate. în cea 
măi mare parte, exportu
lui. întreprinderea birlă- 
deană șl-a dublat pro
ducția. (Petru Necula).

MARAMUREȘ : Realizări ale geologilor
catorii fizici și valorici 
de plan, reușind să reali
zeze și principalul obiec
tiv din această perioadă, 
predind întreprinderii 
miniere Baia Borșa noi 
zăcăminte. Duoă cum ne 
informa inginerul Radu 
Cotețiu. director tehnic 
la întreprinderea de pro
specțiuni și explorări 
geologice Maramureș, 
prin mobilizarea întregu
lui colectiv s-au executat 
numai lucrări de înaltă 
calitate (Gh, Pârja).

DROBETA-TURNU SEVERIN : Valoroase 
inițiative muncitorești

goanelor pe care le reali
zăm cu ajutorul calcula
torului electronic. S-a re- 
proiectat. aplicat si gene
ralizat tehnologia de pro
filare a demenților tio 
fagure ai scărilor și 
platformelor de la vagoa- 
nele-marfă. Numai aceste 
două realizări ne vor a- 
duce pină la sfirsitul a- 
nului un spor de produc- 
ție-marfă in valoare de 
peste .44 milioane lei și o 
reducere a cheltuielilor 
cu peste 12 milioane lei. 
(Virgiliu Tătarul.

stabilesc să predea lucrările în flux 
tehnologic la date precise. Numai 
că în fiecare formație oamenii au. 
din păcate, fie grade diferite de ca
lificare, fie grade diferite de con
știința profesională. Se controlează 
reciproc în muncă, desigur, aceasta 
este o metodă curentă la noi, pentru 
ca activitatea in ansamblu pe for
mație să fie de calitate. Dar fie din 
grabă, pentru că se apropie terme
nul de predare, fie din slabă conști
ință profesională, adică dintr-o mai 
slabă răspundere personală a unuia 
sau a altuia dintre constructori, 
pentru a nu încălca termenul de 
predare fixat, se declară lucrarea 
terminată din punctul de vedere al 
unei formații și e transmisă forma
ției următoare s-o ducă mai depar
te. Aceasta, la rîndu-i, cu toate că

Dionisie SINCAN
(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - duminică 5 iunie 1988

f PERFECȚIONAREA STILULUI Șl METODELOR DE CONDUCERE POLITICA - 
j IMPERATIV Al ACTIVITĂȚII ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

EFORTUL PROPRIU PRESUPUNE 
IMPLICARE DIRECTĂ

EVOLUȚIA TIMPULUI, STAREA CULTURILOR IMPUN 
I’KIORITĂȚT FERME IN LUCRĂRILE AGRICOLE

Dacă eficienta muncii de partid în 
domeniul economic se măsoară prin 
rezultatele concrete obținute in 
producție, in indeplinirea planului 
(lunar, trimestrial, semestrial, anual, 
cincinal), se înțelege că și stilul și 
metodele de conducere politică tre
buie să fie dinamice, să se modele
ze din mers, pentru a intra in conso
nanță atît cu imperativele stringen
te reieșite din concluziile unei eta
pe trecute, cît și cu prioritățile eta
pei imediat următoare și cu sarci
nile generale de perspectivă. Este 
firesc, este necesar — prin urmare 
— ca și o analiză cum și-a propus 
să fie cea de față să pornească de 
la un bilanț deja încheiat — pentru 
a releva căi, mijloace și posibilități 
reale, capabile să conducă în viitor 
la indici superiori și la bilanțuri tot 
mai bune.

Reevaluarea în plan su
perior a spiritului revoluțio- 
qar în anul precedent, 1987, in
dustria județului Alba a realizat nu
mai 94 la sută din planuil la pro- 
ducția-marfă, înregistrînd astfel 
importante restanțe in îndeplinirea 
sarcinilor. Analizînd situația cu 
spiritul exigent cuvenit, o plenară a 
comitetului județean de partid a 
criticat, printre altele, și faptul că 
„in unitățile care s-au confruntat cu 
greutăți, organele și organizațiile de 
partid nu au intervenit cu operativi
tate și exigență, lăsind ca proble
mele să se rezolve de la sine". Evi
dent. au fost luate măsuri politico- 
organizatorice, s-a muncit mai bine, 
s-au depășit o seamă de dificultăți, 
încit primul trimestru din anul 1988 
s-a încheiat cu un bilanț mai promi
țător : exceptind trei unități, toate 
celelalte au depășit planul (în total, 
cu 40 milioane lei) ; totuși, nereali- 
zările de la cele trei nu au putut 
fi compensate de aceste depășiri, 
astfel că județul, în ansamblu, a în
registrat și în prima parte a anu
lui importante pierderi. Așadar, si
tuația — deși îmbunătățită — nu 
a fost cea așteptată nici după pri
mul trimestru, nici după a cincea 
lună. înseamnă, prin urmare, după 
cum logica demonstrează, ori că mă
surile întreprinse de plenară nu au 
fost cele mai potrivite, ori că apli
carea lor nu s-a făcut cu perseve
rență și insistență.

— Greșim gîndind astfel, tovarășe 
Octavian Feneșan ? — l-am întrebat 
pe secretarul comitetului județean 
de partid pentru problemele econo
mice.

— Raționamentul este logic. Mal 
mult chiar, aș putea adăuga că și 
măsurile puteau fi mai bine con- 
ceputș. și transpunere^ lor în viață 
pirrea°fr mai eficientă. Atîtîn ple
nara, din ianuarie a comitetului.ju
dețean de partid, cît și în ședințele 
de birou și de secretariat ale ace
luiași organ, care au abordat pro
bleme din industrie, dezbaterile au 
avut un ascuțit spirit critic și auto
critic. Credeam că in continuare lu
crurile se vor îndrepta chiar mai 
mult decit s-au îndreptat. Din a- 
cest punct de vedere va trebui să 
acționăm mai ferm în spiritul apre
cierii secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care arăta, în Expunerea de la 29 a- 
prilie, in cadrul Comitetului Politic 
Executiv, că asemenea situații nu 
exprimă existența unui spirit revo
luționar, constructiv. E bine, desi
gur. să criticăm stările de lucruri 
negative, dar să nu ne oprim la cri
tică, ci să tragem întotdeauna con
cluzii. să acționăm in continuare 
pentru îmbunătățirea efectivă șl 
grabnică a situațiilor criticate. în 
acest sens, am și început să ac
ționăm, ceea ce se și poate vedea in 
organizațiile de bază, în întreprin
deri, la locurile de muncă produc
tivă.

Cele trei excepții și regu
la pe care o confirmă ele : 
se poate munci mai bine I 
într-adevăr — așa cum aveam 
să constatăm nemijlocit in mai mul
te intreprinderi din județul Alba — 
după primul trimestru organele și 
organizațiile dc partid au desprins 
concluzii și învățăminte utile pentru 
adaptarea stilului și metodelor lor 
de muncă la cerințele, prioritățile 
și sarcinile etapei actuale. Desigur, 
ne-am deplasat mai intii in cele trei 
unități cu probleme și cu neîndepli- 
niri de plan.

La întreprinderea mecanică din 
Cugir, organizația de partid (mare, 
puternică : 7 400 comuniști, opt co
mitete de partid) iși afirmă tot mai 
activ, de la o vreme, rolul politic 
conducător, inspirind și inițiind nu
meroase măsuri organizatorice, im- 
plicindu-sc direct in aplicarea aces
tora. soluționind problemele grele, 
stimulînd și coordonind participarea 
la munca productivă. Citeva exem
ple sînt edificatoare. Tovarășul 
Mircea Hozan. secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere, ne 
relatează cum a decurs analiza e- 
fectuată de comitetul de partid la 11 
aprilie, cind s-au discutat rezultatele 
primului trimestru : ca invitați au 
participat directorii celor patru fa
brici, șefii serviciilor C.T.C. și ingi
nerii de concepție : împreună, s-au 
străduit să găsească rezolvări pro
blemelor nevralgice. Și au găsit : au 
fost întărite unele locuri de muncă 
deficitare cu forțe de cea mai bună 
calificare (chiar din corpul C.T.C., 
cu detașare pentru o perioadă) ; se
cretarul adjunct cu probleme econo
mice din comitet a fost repartizat să 
îndrume ca activist organizația de 
partid de la fabrica de mașini-unel- 
te și să și lucreze aci (ca inginer) 
la o comandă mai pretențioasă pen
tru „Oltcit" ; secretarul comitetului 
de partid a primit sarcina dc a «e 
deplasa — în unele întreprinderi — 
și a ține legătura telefonică perma
nentă cu intreprinderi din Hunedoa
ra. Blaj, Orâștie. Cluj-Napoca în 
scopul asigurării la timp cu mate
rialele contractate. Măsură prin 
care se urmărește nu substitui
rea cadrelor cu atribuții în acest 
domeniu, ci efectuarea unui control 
de partid concret asupra activității 
desfășurate de acestea într-un dome
niu atit de important pen'ru asigu
rarea condițiilor de îndeplinire a 
planului. Sau alte exemple : la fa
brica I.M.C. 2, unde apăruseră pro
bleme de disciplină, s-a deplasat 
tot biroul comitetului de partid din 

întreprindere și s-au lămurit lucru
rile, iar situația a revenit Ia nor
mal ; in timpul instruirii activului 
de partid, o zi a fost consacrată pre
gătirii forței de muncă (au luat par
te și reprezentanții celor două licee 
din oraș, astfel că s-au putut găsi in 
comun idei foarte bune pentru pre
gătirea de meseriași in funcție de 
nevoile concrete ale întreprinderii 
în anii viitori) ; biroul comitetului 
de partid din intreprindere anali
zează trimestrial activitatea comu
niștilor din cite o fabrică... Și așa 
mai departe. în toate aceste activi
tăți. organizația de partid a între
prinderii simte tot mai mult spriji
nul Comitetului orășenesc Cugir al 
P.C.R., al cărui prim-secretar, tova
rășul Gheorghe Muntean, „parcă de 
la un timp și-a mutat practic sediul 
si locul de muncă în întreprindere'1, 
cum ne spunea un comunist din a- 
ceastă unitate.

La întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase Zlatna — alt obiec
tiv industrial unde nu se îndepli
nește planul — am luat de asemenea 
cunoștință de unele măsuri eficiente 
pentru această perioadă. Aici, unde 
se lucrează de 240 de ani, problema

Din activitatea 
și preocupările 

Comitetului județean Alba 
al P.C.R. în domeniul 

economic

prioritară a fost pînă acum intra
rea in funcțiune a cuptorului de în
călzi re-uscare de la noua uzină de 
cupru. Sub îndrumarea directă a 
secretarului comitetului județean de 
partid cu probleme economice, 
prezent aici aproape zilnic, organi
zația de partid din întreprindere s-a 
ocupat nemijlocit ca noii angaiati 
să fie repartizați încă de la început 
pe utilaje (ca să le cunoască, iar ia 
darea uzinei în funcțiune să încea
pă lucrul din plin), a cerut ca o par
te din cei mai buni meseriași 
să treacă la uzina nouă, a propus 
constructorului să lucreze pe cite un 
grup de obiective pină la terminare 
(nu pe toate o dată de la început), a 
luat legătura cu o seamă de munci
tori pensionari de la Baia Mare si 
i-a adus la Zlatna (să lucreze 3—4 
luni pentru specializarea muncitori
lor permanenți de aci)...

La Combinatul minier al cuprului 
„Roșia Poieni" — a treia unitate cu 
probleme nevralgice — sînt greutăți 
cu fiabilitatea utilajelor (se lucrează 
numai cu utilaje aflate în probe in
dustriale). Pentru organizația țje„par- 
tid sarcinile momențffîe ,’câle' mai 
importante au fost considerate întă
rirea ordinii si disciplinei în exploa
tare. urmărirea evoluției fiecărui 
utilaj pe bază de fișe, asigurarea 
intervențiilor prompte in caz de de
fecțiuni, supravegherea îndeaproa
pe a lucrărilor de întreținere si re
parații. Prin membrii comitetului de 
partid, prin fiecare comunist la lo
cul său de muncă, prin analiza pe
riodică a muncii in fiecare sector — 
aceste sarcini sint realizate din ce in 
ce mai bine.

Exemple de inițiative ale muncii 
de partid, de orientare mai fermă 
spre îndeplinirea sarcinilor econo
mice am intîlnit în numeroase in
treprinderi ale județului Alba. Am 
mai reținut, printre altele la între
prinderea de accesorii pentru ma
șini unelte din Blaj — un colectiv 
fruntaș — operativitatea cu care 
se intervine in soluționarea pro
blemelor. în momentul cind cca 
100 angajate de la secția I lucrau 
sub normă, comitetul de partid a 
organizat imediat, împreună cu con
ducerea întreprinderii, discuții indi
viduale cu ele (pe schimburi), de- 
pistindu-se cauze (și subiective, dar

(Urmare din pag. I)
peste 30 la sută și s-a asigurat o di
mensionare mai rațională, in strinsă 
concordantă cu necesitățile dezvoltă
rii. a importurilor.

Așadar. în prima jumătate a cinci
nalului actual, in condiții economice 
complexe, s-au făcut — după cum a 
apreciat secretarul general al parti
dului — pași importanți în realizarea 
planurilor și programelor stabilite, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului. care vor contribui la înfăp
tuirea obiectivelor strategice de tre
cere a patriei noastre la un nou sta
diu de dezvoltare, la ridicarea gra
dului general de civilizație si bună
stare a întregului popor.

Analiza critică, exigentă făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului 
National al Agriculturii a evidențiat 
însă că. deși s-au obținut unele re
zultate bune, in această perioadă s-au 
manifestat si unele lipsuri, că față 
de prevederile de plan există serioa
se rămîneri în urmă in diferite do
menii de activitate. Astfel. în pri
mele cinci luni ale anului, la unele 
produse fizice de mare însemnătate 
pentru economia națională, precum 
si la export nivelurile realizate se 

și obiective), discuții în urma că
rora s-au luat și măsurile ce-au 
curmat fenomenul.

Intervenții eficiente. Se ln* 
țelege că îmbunătățirea stilului de 
muncă al organizațiilor de partid din 
întreprinderile județului Alba nu 
este întimplătoare. Suflul nou. un 
suflu revoluționar, a pornit chiar de 
la comitetul județean de partid care 
— răspunzind cu promptitudine și 
simț de angajare comunistă in
dicațiilor date de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a tras primul 
învățămintele cuvenite din anul 
precedent si din primul trimestru al 
acestui an, adaptindu-și stilul si me
todele de muncă noilor cerințe de 
calitate, imperativelor stringente ale 
acestei perioade. Printre altele 
s-au făcut noi repartiții de activiști 
pe obiective industriale (cei mai ex
perimentați răspund direct de obiec
tivele care au acum cele mai multe 
și mai grele probleme de soluțio
nat) ; s-a instituit metoda ca 
în fiecare zi de joi să aibă 
loc, prin rotație, analizarea cite 
unui obiectiv de investiții (ceea 
ce are un efect deosebit întru
cît se poate constata direct ce 
ș-a făcut și ce nu s-a făcut de la 
intîlnirea precedentă) ; în fiecare 
seară se întocmește „situația proble
melor de producție zilnică" (pentru 
obiectivele de la Zlatna si Roșia 
Poieni — separat), pentru ca a doua 
zi dimineața să se intervină unde 
este cazul ; iar în fiecare întreprin
dere mare este trimisă, ori de 
cite ori este nevoie, cite o bri
gadă complexă de sprijin și con
trol — ale cărei concluzii sînt discu
tate si completate cu măsuri într-o 
ședință la fața locului a secretaria
tului comitetului județean de partid.

— Cu deosebire. în această perioa
dă — ne spunea tovarășul Andrei 
Nicolae, secretar al comitetului ju
dețean pentru probleme organizato
rice — sintem preocupați de întări
rea rolului politic conducător al or
ganizației de partid in fiecare colec
tiv de muncă. Orientările date în a- 
cest sens de secretarul general al par
tidului în expunerea din 29 aprilie le 
avem mereu vii în minte. Ne este 
limpede că îndeplinirea opiului poli
tic conducător impune implicarea 
activă, cu întreaga răspundere, a fie
cărui comunist in rezolvarea pro
blemelor, în desfășurarea activității, 
în conducerea tuturor sectoarelor. Ne 
străduim să acționăm în așa fel încit 
organele și organizațiile de partid 
să-și conceapă și să-și organi
zeze astfel toate activitățile încit 
să se afirme ca veritabilă for
ță politică, să-și valorifice efi
cient capacitățile organizatorice, în- 
dfeplihinâu-și rolul de centru, vital 
al vieții colectivelor.

...Realitatea ultimelor săptămini, 
realitatea prezentă demonstrează că, 
din acest punct de vedere, organiza
ția județeană de partid Alba se află 
pe un drum bun. Chiar dacă încă nu 
au fost înlăturate cu totul o serie de 
fenomene-frină, cum ar fi : o anu
me ușurință de a se face repede au
tocritica, apelîndu-se la fraze-tip; 
obișnuința unor secretari de partid 
de a vorbi ca directorii de întreprin
dere numai în cifre și statistici, fără 
referiri la mijloacele muncii politi
co-educative ; exercitarea deseori 
deficitară a controlului îndeplinirii 
propriilor hotărîri ; lipsa unei coor
donări perfecte între activiștii din- 
tr-un domeniu și din altul. adi
acent... Modul în care se muncește, 
modul în care este îndrumată si 
controlată munca de partid in pre
zent constituie o garanție că. pe 
acest drum, comuniștii din județul 
Alba vor putea culege mult mai 
multe roade în perioada următoare.

Gheorghe MITROI 
Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

situează sub cele planificate, iar în 
domeniul punerii în funcțiune a 
obiectivelor de investiții se înregis
trează importante rămîneri în urmă, 
cu deosebire în sectorul extractiv și 
energetic. în metalurgie si chimie. 
Prevederile planului nu s-au înde
plinit integral nici la productivitatea 

Un amplu și mobilizator program de acțiune
muncii, reducerea cheltuielilor totale 
și materiale, sporirea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor. combustibilului și energiei 
electrice, creșterea eficientei fonduri
lor fixe.

Comparind rezultatele obținute cu 
prevederile planului — criteriul esen
țial după care se poate aprecia cum 
s-a muncit într-un domeniu șau altul 
— apare cu atît mai limpede necesi
tatea subliniată de secretarul general 
al partidului de a se continua cu și 
mai multă fermitate procesul dc per
fecționare a activității productive, 
de planificare și de conducere a în
tregii economii naționale. în ultimii

Luna iunie a debutat cu ploi care 
au cuprins aproape intreaga țară, 
ploi care constituie de fapt prelun
girea timpului umed din ultima pe
rioadă a lunii mai, dar care au fost 
în aceste zile deosebit de abunden
te. Potrivit datelor furnizate de In
stitutul âe meteorologie și hidrolo
gie, cantitățile de apă acumulate în 
sol numai din ultimele precipitații 
au atins valori cuprinse intre 50 și 
60 litri pe metrul pătrat in centrul 
Moldovei, centrul Bărăganului și 
nordul Transilvaniei. în celelalte 
zone, exceptind Oltenia si Dobrogea. 
unde ploile au fost mai restrinse, s-au 
înregistrat 25—50 de litri de apă pe 
metrul pătrat. Ca urmare, pe multe 
terenuri rezerva de apă din sol. 
pînă la adîncimea de un metru, de
pășește 1 000 de metri cubi la hec
tar. Meteorologii apreciază că timpul 
a intrat într-un proces de în
călzire. Care este starea principale
lor culturi agricole și ce lucrări sînt 
prioritare în această perioadă?

CEREALELE PAlOASE. La orz 
s-a format bobul, iar în sudul țării 
paiul a început să îngălbenească. 
Timpul umed și rece însă din ulti
ma perioadă a redus din avansul 
ciștigat in prima parte a primăverii 
în ce privește evoluția stării de ve
getație a culturilor. Datorită acelo
rași cauze, pe mari suprafețe, lanu
rile de orz sînt căzute. Se apreciază 
că, în condițiile unei evoluții nor
male a timpului, secerișul orzului 
va incepe in a doua decadă a lunii 
iunie. Grîul este înspicat și este în 
curs formarea bobului in toată ju
mătatea de sud a țării. în Cimpia de 
Vest. Doar în unele zone din 
Transilvania si Moldova stadiul de 
vegetație este puțin mai întîrziat. Și 
la griu sînt porțiuni cu lanuri că
zute, dar în mai mică măsură față 
de orz. După cum se apreciază la 
Ministerul Agriculturii, recoltarea 
griului se va declanșa în prima de
cadă a lunii iulie, începînd cu sudul 
țării, ca apoi lucrarea să se extindă 
treptat spre centrul și nordul țării. 
Noile condiții determinate de ploile 
abundente din ultimele zile impun 
ca recoltarea cerealelor păioase să 
fie pregătită mai temeinic ca ori-

La întreprinderea 
de utilaj greu 
din Craiova — 

un nou tip de strung 
La întreprinderea de utilaj 

greu din Craiova, stimulîndu-se 
activitatea de creație a oame
nilor muncii, ponderea produ
selor noi și modernizate a ajuns 
în prezent la 86 la sută, față de 
84 la sută cît s-a prevăzut. 
Printre cele mai recente pro
duse asimilate in fabricație se 
numără și strungul multiax cu 
prelucrare în mandrină, tip 
SAM-206 M, care se remarcă 
prin performanțe tehnice supe
rioare și productivitate sporită.

,' Destinat întreprinderii de su
pape și bolțdri din Topoloveni, 
noul tip de strung va prelucra 
piese și subansamble de mare 
precizie pentru fabricația de 
autoturisme. Printre realizato
rii acestei noi și moderne ma- 
șini-unelte, proiectată de filia
la din Tirgoviște a Institutu
lui de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru 
mașini-unelte, se numără ingi
nerii Dumitru Sanislav, Marcel 
Popescu, Mircea Diculescu, Oc
tavian Godeanu. Ilie Hanpoles- 
cu și Victor Richer, maistrul 
Stan Sîrbu, lăcătușii-montori 
Marin Solomonescu. Ilie Bor
can. Ștefan Tănase, electricienii 
Dumitru Cocolea și Marin 
Vladu. Strungul are două trep
te de turație și poate prelucra 
simultan șase piese, cu o 
productivitate de circa 80 
piese pe oră. fiecare post de 
lucru executînd o anumită o- 
perație în cadrul procesului 
tehnologic. în fotografie: o sec
vență de muncă de la ultima 
verificare făcută complexelor 
mecanisme ale noului strung. 
(Nicolae Băbălău).

20 do ani. în tara noastră s-a creat 
si perfecționat necontenit sistemul 
democrației munci torești-revoluționa- 
re. in care muncitorii, țăranii, inte
lectualii. toate celelalte categorii so
ciale participă direct la întreaga acti
vitate de conducere. Nu trebuie pier
dut insă din vedere că oamenii — de la 

muncitor la inginer și fiecare mem
bru al conducerilor colective din uni
tățile economice — sînt cei care au 
rolul hotărîtor in buna funcționare 
a organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare, în îndeplinirea 
tuturor sarcinilor de plan cantitative 
și calitative. Este necesar prin ur
mare ca. în primul rînd, să se per
fecționeze activitatea oamenilor, să 
se întărească răspunderea organiza
țiilor de partid, a cadrelor de con
ducere din toate domeniile de acti
vitate.

Datoria primordială a organelor șl 
organizațiilor de partid de la toate 
nivelurile este acum de a valorifica 

cînd,.iar printr-o temeinică organi
zare și bună folosire a utilajelor, a 
tuturor forțelor din agricultură, să se 
încheie în termene scurte : orzul — 
în trei zile, în fiecare unitate agri
colă, iar grîul, în 8—10 zile. întrucît 
pe mari suprafețe cerealele păioase 
sint căzute, se impune ca organele 
de specialitate și conducerile unită
ților agricole să adapteze combinele 
pentru a putea fi folosite în aceste 
condiții noi. De asemenea, îndeosebi 
orzul, dar și unele porțiuni din su
prafețele cultivate cu griu vor tre
bui recoltate cu secerile și coasele, 
urmînd ca după uscarea lor să fie 
treierate cu combinele. Iată de ce 
este deosebit de important ca încă 
de pe acum să fie identificate la
nurile de griu și orz căzute și orga
nizate formații de secerători. Ade
vărat, este o muncă mai grea, dar 
nici un efort nu este prea mare pen
tru a salva recolta bună din 
acest an.

CULTURILE PRĂȘITOARE. Apa 
rezultată din ploi, precum și crește
rea temperaturii asigură dezvolta
rea în cele mai bune condiții a cul
turilor prășitoare. Floarea-soarelui 
are de pe acum 4—5 perechi de 
frunze și crește foarte rapid, urmind 
să acopere în scurtă vreme solul. 
Intr-un stadiu foarte bun de vege
tație se află și sfecla de zahăr. O 
dată cu încălzirea timpului, se va 
recupera întîrzierea in ce privește 
creșterea porumbului. Pentru a fi 
puse insă pe deplin în valoare con
dițiile bune create ca urmare a ploi
lor din ultima perioadă, este ne
cesar să fie intensificate lucrările de 
întreținere. Nu trebuie așteptat ca 
solul să se zvînte pentru a fi folo
site mijloacele mecanice la prășit, ci 
este necesar ca imediat să se treacă 
la efectuarea manuală a acestei lu
crări. Culturile prășitoare au fost 
repartizate în acord global pe for
mații de muncă și oameni. Impor
tant este ca, acum, absolut toți lo
cuitorii satelor să iasă la prășit. Prin 
distrugerea rapidă a buruienilor și 
a crustei formate la suprafața solu
lui va fi păstrată rezerva de apă 
din sol, asigurîndu-se condiții bune 
de dezvoltare a culturilor.

LEGUMELE, Cantitățile mari de

Promptitudine și calitate în onorarea 
tuturor comenzilor la export!

calitate, pentru

„TRICOTOP" — mai mult ca sigur 
că puțini cititori știu ce reprezintă 
aceste inițiale. Să facem deci preci
zarea că ele reprezintă marca în
treprinderii de tricotaje din Toplița. 
Marca unei unități tinere a indus
triei noastre ușoare, dar care la cea
sul de față se numără printre cei 
mai apreciați producători de tricota
je din’ țară.1 EkftîiCația prestigiului 
ciștigat de acest colectiv ? Efortul 
constant, căutările " Permanente ale 
tricotoarelor si specialiștilor din uni
tate pentru realizarea unor produse 
de cea mai bună 
înnoirea perma
nentă și rapidă a 
fabricației, în
concordanță cu
solicitările parte
nerilor externi.

Adeseori în 
timpul documen
tării noastre în 
această întreprin
dere am auzit cu
vintele „produs 
nou", „înnoire", 
„model nou", 
„colecții noi". 
Sint cuvinte care 
vor să ilustreze 
faptul că noul re
prezintă pentru 
colectivul de aici o i____ ,___ ,____
ritară statornică. în acest sens este 
de ajuns să subliniem că tricotajele 
cu marca „TRICOTOP" sînt apreciate 
și solicitate la export de numeroase 
firme din 12 țări ale lumii și mai cu 
seamă în țări cu îndelungată tradiție 
în execuția tricotajelor, cum ar fi : 
Anglia, Canada, Danemarca. Olanda, 
R.F. Germania, S.U.A., Cehoslovacia 
și U.R.S.S. Totodată, se cuvine sub
liniat faptul că pe cinci luni ptanul 
la export a fost indeplinit integral, 
numeroase comenzi fiind livrate par
tenerilor străini chiar in avans. Si 
încă un amănunt deosebit de rele
vant : colecțiile de modele noi reali
zate de colectivul de creație din în
treprindere și 
diverse tîrguri 
nit numeroase 
unor firme de 
au intirziat să comande însemnate 
cantități de tricotaje. De altfel, ele
ganța modelelor, coloristica 
nă, deosebită a tricotajelor, 
cuvint calitatea excepțională 
cut ca produsele cu 

preocupare prio.

prezentate recent la 
internaționale au stîr- 
aprecieri din partea 
peste hotare, care nu

moder- 
într-un 
au fă- 
marca

„TRICOTOP" să fie de la un an la 
altul tot mai intens solicitate la ex
port. Ca atare. în prezent circa 70 
la sută din producția Întreprinderii 
se livrează la export.

deplin valențele cadrului democra
tic existent, de a stimula ini
țiativele colectivelor de oameni ai 
muncii, de a mobiliza toate forțele 
umane, tehnice și materiale disponi
bile, astfel incit să se asigure în
făptuirea exemplară a sarcinilor și 
orientărilor formulate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu. în activitatea tu
turor întreprinderilor, centralelor și 
sectoarelor economico-sociale trebuie 
să se producă o schimbare radicală 
în modul de soluționare a probleme
lor de care depinde dezvoltarea in
tensivă, calitativ superioară a eco
nomiei naționale. Gindirea și acțiu
nea revoluționară trebuie să se ma
nifeste permanent și pretutindeni, 
în toate acțiunile care se întreprind, 
fie că este vorba de organizarea ști
ințifică și modernizarea producției, 
de realizarea programului de tipiza
re a produselor și materialelor, de 
creșterea gradului de valorificare a 
materiilor prime și materialelor sau 

apă rezultate din ploi au asigurat 
prinderea bună a răsadurilor de le
gume plantate în ultimele săptămini. 
Ca atare, starea grădinilor este 
bună. Esta necesar Insă un control 
sever pentru a se descoperi even
tualele goluri din culturi, care tre
buie completate cu răsaduri din re
zerva care există, astfel ca peste 
tot să se asigure densitatea optimă. 
De asemenea, se impune să se trea
că imediat la efectuarea prașilelor 
și a celorlalte lucrări, intre care 
palisarea tomatelor timpurii ocupă 
un loc important.

VITA DE VIE. Umiditatea ridi
cată din sol și din atmosferă deter
mină creșterea puternică a lăstarilor 
viței de vie, precum și apariția ma
nei și altor boli. După cum se știe, 
viile au iernat bine, mai exact spus, 
la pornirea în vegetație nu se înre
gistrează pierderi de muguri. înce
pînd însă cu 15 aprilie s-au succe
dat mai multe valuri de frig. în pe
rioada respectivă, viile se aflau in 
faza de înmugurire, fază în care 
frigul a dăunat plantațiilor do vie 
aflate într-un stadiu de vegetație 
mai avansat. Din analizele făcute 
însă de stațiunile de cercetare și 
producție viticolă a rezultat că mu
gurii afectați de temperaturile scă
zute nu constituie o problemă, pier
derile respective puțind fi compen
sate. în condițiile climatice actuale 
— ploi abundente cu picături mari — 
umiditatea ridicată din aer favori
zează răspîndirea manei viței de vie. 
Pentru combaterea acesteia, specia
liștii din viticultură si cei din dome
niul protecției plantelor au adoptat o 
strategie nouă, strategie ce se în
scrie în orientarea generală de redu
cere a cantităților de substanțe chi
mice folosite spre a se înlătura po
luarea. în anii trecuți, în condiții 
similare, pentru a se preveni apa
riția manei se făceau așa-numitșle 
tratamente de acoperire, adică se a- 
plica un număr nelimitat de stropiri, 
ceea ce determina un consum ridi
cat de substanțe chimice. Din acest 
an, stropirile se efectuează numai 
pe bază de avertizare, ceea ce impli
că ridicarea răspunderii specialiști
lor din cadrul laboratoarelor in ce 
privește elaborarea cu exactitate a

i

în biroul inginerei Elvira Gher
man, directoarea întreprinderii de 
tricotaje din Toplița. așteptăm cite
va minute pină a adresa prima în
trebare. Directoarea discută cu însu
flețire la telefon.

— Mai este necesară o colecție de 
tricotaje. Bine... o trimitem urgent.

Așezind telefonul in furcă, ne spu
ne relaxai îww» • -
i-—..Vorbeam du reprezentantul 
tru eare se află lâ București, la 
trădări. Partenerul străin rie-a 
citat citeva modele noi. Asta 
seamnă alte culori, practic alte trico

nos- 
con- 
soli- 

în-

«ARC A 
fabricii/

modelele 
alte colo-si jachetele în 

mîine.
problemă. Iau
Felicia Palaghin, mais-

legătura

taje. Nu-1 lucru ușor, dar nici pes
te puterile noastre.

în acest moment inginera E. Gher
man ne face un șemn discret cu 
mina să mai așteptăm citeva clipe, 
formează un număr de telefon si so
licită sprijinul unui colaborator, in- 
ginerul-șef Paul Marin. După citeva 
clipe, acesta se află in biroul direc
toarei.

— Trebuie să trimitem 
de pulovere 
ristici. Pînă

— Nici o 
cu inginera 
trii Gheorghe Zait, Mariana Csortan 
și Ștefan Both și executăm tricota
jele. Problema nu e de fabricație, ci 
cum ajung la București ? Dar găsim 
noi o soluție.

Am redat aceste scurte dialoguri 
pentru semnificația lor deosebită. Si 
anume că pentru a se impune pe 
piața externă orice întreprindere 
trebuie să dea dovadă de flexibilita
te, de solicitudine fată de orice so
licitare a partenerilor străini. Nu 
este ușor să se facă de pe o zi pe 
alta ceea ce în alte situații se reali
zează în săptămini bune de lucru, 
dar trebuie și merită.

— Nu vă este teamă că nu veți 

creșterea productivității 
eficienței economice, de 
celor mai noi cuceriri 
și tehnicii ori de per- 
pregătirii profesionale a

de reducerea normelor de consum, de 
îmbunătățirea și ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. de 
muncii și a 
promovarea 
ale științei 
fecționarea 
personalului muncitor.

Prin întregul lor conținut, dezba
terile în plen și pe secțiuni ale șe
dinței comune a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii — la care au 
luat cuvîntul 409 tovarăși — au evi
dențiat largul democratism al socie
tății noastre socialiste, faptul că in 
toate sectoarele economico-sociale 
există tot ce este necesar pentru în
deplinirea planului cincinal, a pro
gramelor generale, pe ramuri și sub- 
ramuri. a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului. Acum, hotărîtoare sînt 
acțiunile concrete, munca oamenilor 
pentru a răspunde prin fapte che
mării însuflețitoare a secretarului 
general al partidului de a ridica pa
tria noastră socialistă la un nivel tot 
mai înalt de dezvoltare economico- 
socială și civilizație, de a asigura 
bunăstarea întregului popor. întă
rirea necontenită a independentei șl 
suveranității României socialiste 1 

buletinelor de avertizare, cît și a 
celor din unitățile agricole, care au 
obligația să le respecte întocmai. Se 
urmărește ca tratamentele să fje e- 
fectuate la timp, astfel încit la 4—5 
zile întreaga suprafață cultivată cu 
viță de vie dintr-o unitate agricolă 
să fie stropită împotriva manei.

POMII FRUCTIFERI. Ca și în 
cazul viței de vie, frigul din iarnă 
nu a afectat pomii fructiferi. Dar 
au survenit. în schimb, temperaturile 
scăzute din perioada înfloririi, care 
au fost însoțite de ploi și chiar de 
lapoviță. Această scădere a tempera
turii a surprins speciile simburoase
— cireși, vișini, piersici, cais, pruni
— în faza de înflorire, iar merii șl 
perii in faza de imbobocire. Ca 
atare, în unele zone, în funcție de 
intensitatea acestor fenomene me
teorologice negative, s-a produs o 
cădere masivă de flori. Dar cu toa
te că temperaturile înregistrate s-au 
situat în jur de zero grade, în multe 
locuri pomii au legat și pot asigura 
o recoltă de fructe aproape norma
lă. Aceasta se explică prin aceea 
că, în perioada înfloritului și legării, 
se petrec fenomene biologice care 
conferă o anumită rezistență florilor 
și plantelor respective. Nivelul re
coltei de fructe, îndeosebi la măr, 
păr. prun si piersic, depinde. în con
tinuare, de efectuarea corectă a lu
crărilor de întreținere în livezi. Mai 
mult decît în alți ani, pentru a se 
asigura dezvoltarea normală a fruc
telor și preveni pierderile, este ne
cesar să fie acordată cea mai mare 
atenție stropirilor in vederea com
baterii dăunătorilor și bolilor. Ca șl 
în cazul viței de vie, și la pomii 
fructiferi trebuie aplicat un număr 
restrîns de tratamente, dar al căror 
efect poate fi mult sporit prin efec
tuarea lor numai pe bază de averti
zare și prin respectarea normelor 
tehnice de calitate.

Așadar, ploile din ultima perioadă 
au fost bune, dar au creat unele 
greutăți în ce privește efectuarea 
lucrărilor agricole, greutăți care pot 
și trebuie să fie învinse printr-o te
meinică organizare a muncii în fie
care unitate agricolă.

Ioan EUERȚEG

reuși să răspundeți solicitării adre
sate de partenerul străin ?

— Știu pe ce mă bazez. Colectivul 
nostru știe să se mobilizeze. Avem 
specialiști buni, muncitorii vin ei în
șiși cu idei noi, iar profesional ma
rea majoritate sînt muncitori de ex
cepție. Nu este prima dată cind ni se 
cere' ceva care trebuie să fie gata 
„ieri", cum se spuhe. Chiar din a- 
ceastă clipă sint sigură că produsele 
au fost lansate în fabricație;.

într-adevăr. așa era. La obțin timp 
în secția mașini rectilinii se lucra la 
tricotul pentru puloverele si jache

tele cerute de 
partenerul străin. 
Toți muncitorii și 
specialiștii erau 
siguri că produ
sele vor fi execu
tate la termen, 
adică „urgent" și 
de calitate ire
proșabilă.

— Dacă este 
nevoie stăm și 
peste program — 
ne-a spus tovară
șa Paraschiva 
Ciobotă, secreta
ra comitetului de 
partid. Nu ne 
grăbim, adică ne 

mai încet. Avemgrăbim, dar
grijă de calitate. Emblema întreprin
derii. prestigiul pe care l-am ciști
gat trebuie păstrate. Și, într-adevăr, 
ne-am convins în secțiile bobinaj și 
croit confecții, unde am intîlnit linii 
și formații de lucru specializate pe 
anumite produse si firme destinate 
exportului, că peste tot se acordă o 
atenție sporită calității. Intr-un loc 
se lucrau comenzi pentru Olanda. în 
altă parte pentru Canada, iar în alta 
pentru R.F. Germania. Tricotaje ele
gante în culori moderne. Maria Du
mitru, șefa compartimentului C.T.C., 
cu un gest scurt scoate un carnețel 
din buzunar și, răsfoind citeva file, 
ne spune : „Ritmul producției de ex
port este conform graficelor stabili
te. Calitatea produselor — ireproșa
bilă".

O cercetare mai atentă evidențiază 
însă că la unele produse de export 
sarcinile zilnice sînt chiar depășite. 
Explicația ? Aplicarea unor măsuri 
organizatorice si tehnice de ultimă 
oră și mai ales îmbunătățirea unor 
fluxuri de fabricație. Concret, pro
ducția a crescut simțitor ca urmare 
a amplasării unor utilaje în spatiile 
de depozitare, modernizării unor 
mașini de tricotat și de confecții, a 
unor aparate de vopsit.

Cu toate aceste rezultate bune, în
treprinderea dispune încă de mari 
rezerve, care puse în valoare ar pu
tea duce la creșterea producției și 
implicit a exportului. Acest lucru ar 
fi insă posibil numai si numai prin 
aplicarea neintirziată, în cadrul ac
țiunii de modernizare a producției, 
a proiectului de dezvoltare a uni
tății, care, așa cum ne-au spus in
terlocutorii, se află în stadiu avansat 
la centrala industrială de resort.

Cu certitudine, colectivul între
prinderii de tricotaje din Toplița va 
reuși ca și în luna iunie a acestui an 
să-și onoreze integral comenzile ,1a 
export. în acest sens au fost inițiate 
acțiuni concrete incepind de la apro
vizionarea cu fire si coloranti, orga
nizarea liniilor și formațiilor specia
lizate și terminind cu întărirea ser
viciului de ambalare-expediție. Mo
dul în care este organizată si se 
derulează producția de export, aten
ția deosebită acordată calității pro
duselor dovedesc că acest colectiv 
este ferm hotărit să mențină la a- 
ceeași cotă ridicată prestigiul ciștigat 
pe piața externă de tricotajele cu 
marca „TRICOTOP". Tricotaje care 
nu se deosebesc cu nimic de cele 
realizate de multe alte firme renu
mite din lume.

Gheorqhc 5 O NI ȚA 
Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scînteii*
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ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ Șl POLITICO-EDUCATIVĂ
-forță motrice a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate

r

Perfecționarea muncii ideologice și politico-educa
tive se înscrie - și în actuala etapă - între preocupări
le prioritare ale partidului nostru, ale secretarului'său 
general. Și este firesc ca o astfel de preocupare sa 
se manifeste cu acuitate intr-un moment în care, mai 
mult decit in etapele precedente, activitatea pe acest 
plan se dovedește a fi o veritabilă forță motrice o 
revoluției de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în expunerea cu privire la unele 
probleme ale conducerii activității economico-sociale, 
ale. muncii ideologice și politico-educptive, precum și 
ale vieții internaționale, „nu se poate asigura o con
ducere corespunzătoare fără înțelegerea schimbărilor 
care au loc continuu in societate, in lume, in dezvol
tarea forțelor de producție, a științei, a culturii, a cu
noașterii universale". Dar la un astfel de stadiu avan
sat al conștiinței se poate ajunge numai intr-un cadru 
în care se acordă un rol tot mai important muncii 
politico-educative, activității ideologice in general. 
Această cerință fundamentală a fost reafirmată recent 
de secretarul general al partidului în Expunerea pre- 
zetantă la ședința comună a Consiliului Național al

și o Consiliului Național al Agri- 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Legitate obiectivă
a construcției

Conf. dr. Emil Păun, de la Facul
tatea de istorie-filozofie a Universi
tății București : „Conceptul de so
cietate socialistă multilateral dezvol
tată. asa cum se înfăptuiește în țara 
noastră, exprimă un proces transfor
mator ce cuprinde toate laturile 
muncii si vieții poporului. De fapt, 
acest prooes reprezintă o unitate di
namică. un sistem complex de do
menii. de fenomene, de activități, 
toate fiind intr-o strinsă interde
pendentă. toate avind rol determi
nant în asigurarea progresului mul
tilateral al României socialiste. în 
acest cadru funcționează legături ac
tive intre resursele materiale si u- 
mane și condițiile de valorificare a 
acestora ; intre ritmurile de creștere 
Si consumurile de energie si mate
rii prime ; intre procesul de pro
ducție și o serie de factori cum sînt 
demografia, mediul geografic, psiho
logia oamenilor ; intre economie. în- 
vățămînt. știință, cultură. Așa cum 
se desprinde cu limpezime din ex
punerea secretarului general al 
partidului din 29 aprilie, precum și 
din expunerea din 2 iunie, numai o 
dezvoltare armonioasă, pe toate pla
nurile. a intregii societăți. în con
dițiile echilibrului optim al acestui 
sistem unitar, asigură ridicarea 
României pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. Este absolută 
nevoie ca în acest proces cu adevă
rat revoluționar, al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. ce este continuu deschis înnoiri
lor. perfecționării. intregul popor 
să-și asume răspunderea opțiunilor 
majore și să dobindească voința și 
capacitatea de a le înfăptui. Este 
nevoie deci de oameni pregătiți din 
toate punctele de vedere, și profe
sional. și politic, și moral, pentru a 
se angaja activ in acest proces în
noitor și a obține cele mai bune re
zultate. în aceste condiții, perfec
ționarea continuă a activității poli
tico-educative devine o legitate a re
voluției de dezvoltare a societății".

Desigur, această idee, relevată cu 
pregnanță in cele două expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in în
treaga sa operă social-politică. de 
dimensiuni enciclopedice, potrivit 
căreia perfecționarea continuă a ac
tivității ideologice si politico-educa
tive constituie o cerință legică a re
voluției de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, iși 
are rădăcinile în viață. în activitatea 
de zi cu zi. Un argument fundamen
tal îl reprezintă înfăptuirile de. Pină 
acum, tot ce s-a realizat in anii re
voluției si construcției socialiste, cu 
deosebire in perioada rodnică des- 
chisă de cel de-al IX-lea Congres al

Oamenilor Muncii 
culturii. Cu acest 
a subliniat necesitatea „de a se acorda o atenție mai 
mare activității politico-educative de formare a omului 
nou, constructor conștient al socialismului”.

Rostul muncii ideologice și politico-educative este 
tocmai acela de a dinamiza energiile poporului. De 
a-i însufleți munca, hotărîrea neabătută în îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an și pe întregul cin
cinal, a programelor adoptate de partid pentru pre
zentul și viitorul României. De a clarifica problemele 
dezvoltării, de a oferi tuturor membrilor de partid, în
tregului popor o imagine limpede și cuprinzătoare a 
îndatoririlor ce le revin in procesul amplu al edificării 
noii societăți, a răspunderilor pe care, le au, a moda
lităților de acțiune revoluționară. De fapt, o bună ac
tivitate ideologică și politico-educativă înarmează 
partidul, poporul cu o gîndire înaintată, cu o modali
tate eficientă de acțiune în plan material și spiritual. 
Aceasta este și tema dezbaterii pe care o publicăm 
azi, ce iși propune să detalieze o serie de cerințe ce 
se află, în prezent, pe agenda muncii politico-ideolo- 
gice.

noii orinduiri
Este

le au de îndeplinit, al răspunderilor 
ce le revin in muncă, să înțeleagă 
politica economică a partidului, 
tendințele care se manifestă in eco
nomia națională și pe plan mondial, 
să dobindească o gîndire economică 
avansată, o nouă conștiință a res
ponsabilităților și o nouă etică a 
muncii. Ce avem de făcut în acest 
sens ? La noi in întreprindere, răs
punsul la această întrebare s-a con
turat cu limpezime în cadrul dezba
terilor pe marginea expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Oamenii au subliniat cerința ca, în 
întreaga activitate politico-educa
tivă, de la învățămîntul de partid 
la propaganda vizuală, să fie pulsat 
un mai bogat conținut de idei, un 
mai pronunțat spirit combativ, o 
atitudine de înaltă responsabilitate. 
Uneori, ne-am mulțumit să ne limi
tăm la transmiterea de cunoștințe 
politico-ideologice. Dar important 
este să formăm convingeri ferme, 
printr-o activitate în care descripti
vismul să fie înlocuit cu analiza 
riguroasă a fenomenelor politice, 
economice, sociale ; în care proble
mele teoretice să fie continuu rapor
tate la realitățile din colectivele oa
menilor muncii, la cerințele imedia
te și de perspectivă ale activității 
politico-educative ; în care spiritul

Partidului Comunist Român, 
semnificativ, ip acest sens, faptul 
că. in Expunerea rostită în cadrul 
ședinței comune a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii si a Con
siliului Național al Agriculturii, se
cretarul general al partidului a re
levat, în. mod sintetic, cîteva dintre 
aceste realizări. Bunăoară, fondurile 
fixe productive s-au ridicat. în pre
zent, la 2,5 trilioane lei față de nu
mai circa 80 de miliarde lei în anul 
naționalizării. Edificatoare este si 
producția industrială, care a crescut, 
din 1945 și pînă în momentul de 
față, de peste 120 de ori. Sau pro
ducția agricolă, cane a înregistrat o 
creștere de peste 6 ori. Sau venitul 
national., care a sporit de peste 32 
de ori. Practic, baza tehnico-mate- 
rială a societății noastre a fost crea
tă în anii construcției' socialiste, cu 
deosebire după. Congresul al IX-lea. 
Este cunoscut faptul că acest proces 
de dezvoltare multilaterală consti
tuie rezultatul acțiunii conjugate a 
multor factori, economici. politici, ■—■—------sociali, Dar asa cum a subliniat creator comba tvitpțea revoluționară 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex»..-sa închidă, toate; caile de acces ape 
punerea din 29 aprilie, „ceea ce am formalismului. Eficiența muncii PP- 
realizat în toate domeniile de acti- “---------
vitate este si un rezultat nemijlocit 
a| activității ideologice si politico- 
educative". Cum. de altfel, tot ceea 
ce poporul român, sub conducerea 
partidului, va înfăptui de aici înain
te, în temeiul cutezătoarelor progra
me adoptate de Congresul al XIII- 
lea pentru actualul cincinal și pen
tru viitorul deceniu, pînă la orizon
tul anului 2000. va fi si rezultatul 
dezvoltării si perfecționării in con
tinuare a muncii desfășurate pe pla
nul ideologiei, al pregătirii politice. 
Se întărește astfel ideea că intensi
ficarea activității de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare, de forma
re a omului nou constituie o cerință 
legică.

Dăr. în același timp, în societa
tea noastră, alături de mari reali
zări, fără precedent în întreaga is
torie a poporului român, apar și 
unele rieimplihiri, unele neajunsuri. 
Cu atit mai mult deci este necesar 
să fie dezvoltată și perfecționată 
munca politico-ideologică, să creas
că rolul acestei activități în for
marea unor oameni înaintați, cu 
conștiință revoluționară, care să în
țeleagă in profunzime mersul eveni
mentelor, să înțeleagă, în esența sa, 
faptul că in edificarea noii socie
tăți pot' să apară și greutăți, și ne
ajunsuri. dar, mai cu seamă, să-și 
înțeleagă răspunderile ce le revin în 
lichidarea acestor greutăți, a lipsu
rilor de orice fel, in asigurarea 
mersului înainte al construcției so
cialiste și comuniste.

Conștiința - factor dinamizator
al progresului social

Dr. Dan Cruceru, director al ca
binetului pentru activitatea ideologi
ca și poliuco-educativa din caurul 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. : „.este de subliniat faptul ca 
în întreaga operă de intensificare și 
perfecționare a activității de dezvol
tare a conștiinței revoluționare, de 
formare a omului nou. rolul hota- 
rîtor revine Partidului Comunist 
Român. Iar la baza acestui proces 
de mari dimensiuni se află ideile 
cuprinse in „Doctrina Ceaușescu" — 
izvorul teoretic al tuturor grandioa
selor înfăptuiri de după Congresul 
al IX-lea al partidului. Au fost mo
delate, pe baza acestei doctrine de 
esență revoluționară, un mod nou, 
înaintat de a munci și de a gindi, 
însușit de întregul popor, o nouă 
condiție umană, ce își demonstrează 
superioritatea față de vechile tipare 
de comportament social și de atitu
dine morală, atit în maniera con
cretă de manifestare și afirmare in 
planul acțiunii practice, cit și în 
ceea ce privește năzuințele, idealu
rile. Noua construcție umană incor
porează valori perene, durate de
poporul român în decursul veacu
rilor, de-a lungul tumultuoasei sale 
istorii. Dar. îndeosebi, încorporează 
însușirile dobîndile in anii revoluției 
și construcției socialiste, în condi
țiile desfășurării. sub conducerea 
partidului, a unui amplu proces de 
educare revoluționară. Construcția 
omului nou nu constituie insă un 
drum încheiat. A fi revoluționar, în 
concepția partidului nostru. înseam
nă a avea perspectiva clară a unei 
realități in continuă perfecționare, 
a ști ce trebuie să faci în 
sens, cum trebuie i 
a contribui în fapt 
ascendent al istoriei, 
sul societății. Și nu

acest 
să acționezi. 

: la mersul 
, la progre- 
i este vorba

de afirmarea unor astfel de trăsă
turi prin modul de a gindi și de a 
munci al cilorva personalități, ci al 
întregului popor. Acesta este, in 
actuăla etapă, țelul eforturilor de 
intensificare și îmbunătățire a mun
cii ideologice și politico-educative".

Petre Gherbezan, secretar al co
mitetului de partid din cadrul între
prinderii de pompe „Aversa" din 
București : „Un- fapt se cere a fi 
subliniat cu precădere, și anume că, 
la niveiul întregii noastre societăți, 
partidul a devenit o uriașă forță 
transformatoare. A devenit factorul 
de bază al perfecționării intregii 
vieți economico-sociale. Este de la 
sine înțeles, in acest context, că și 
pe planul activității , politico-educa
tive de la partid pornesc ideile, 
acțiunile ce determină intensificarea 
procesului de dezvoltare a conștiin
ței socialiste, îmbunătățirea sa, cu 
scopul de a valorifica plenar, în 
folosul țării, resursele de Inițiativă, 
de gîndire . novatoare, de muncă și 
creativitate ale întregului popor. 
Dar partidul nu este, nu poate să 
fie o noțiune abstractă. Partidul il 
formează oamenii, membrii săi ; îl 
formează organizațiile sale din uni
tățile ' economico-sociale. Creșterea 
calitativă a partidului este direct 
legată de calitatea pregătirii tuturor 
membrilor săi. Însuși rolul conducă
tor al partidului se reflectă în mun
ca fiecărei organizații. în felul in 
care membrii de partid iși îndepli
nesc sarcinii? și răspunderile ce le 
sînt încredințate. 
tovarășului Nicolae 
limpede sarcinile 
fiecare organizație.
ș.ura o astfel de activitate politico- 
educativă încît membrii de partid, 
toți oamenii muncii să înțeleagă, în 
esență, conținutul sarcinilor pe care

Din expunerea 
Ceaușescu reies 
ce ne revin. în 
pentru a desfă-

litico-educative are lă bază criterii 
ferme. Ea depinde în mod funda
mental de înțelegerea, de însușirea 
de către comuniști, de către toți oa
menii muncii a ceea ce reprezintă 
spiritul documentelor de partid, al 
cuvântărilor și expunerilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, asimilarea 
ideilor de bază care să stimuleze 
formarea de convingeri politice, eti
ce. să determine atitudini revolu
ționare".

r
O cercetare a istoriei 

culturii românești vădeș
te faptul că toate cu
rentele care au determi-' 
nat evoluția spiritualității 
noastre au constituit mo
mente cardinale cu râs- 
fringeri asupra tuturor 
domeniilor artei, au fost 
mai inainte de toate cu
rente ideologice, expresia 
unei viziuni asupra socie
tății românești, a locului 
și menirii artistului in 
devenirea istorică a țării 
lui.

Curentele noastre lite
rare au fost deci curente 
ideologice, unele din ele 
eXprimind o atitudine po
litică, expresia meditației 
și a demersului unor gin- 
ditori, filozofi, istorici, 
critici precum M. Kogăl- 
niceanu, Titu Maiorescu, 
C. Dobrogeanu-Gherea, 
N. lorga, G. Ibrăileanu, 
C. Stere, C. Rădulescu- 
Motru, ca să cităm nu
mai cițiva dintre cei ce 
au inriurit dezvoltarea 
culturii noastre. Bineînțe
les, in cadrul acestei vi
ziuni generale asupra so
cietății noastre, asupra 
direcțiilor ideologice și ■ 
culturale, literatura și 
arta iși aveau locul dis
tinct, determinat de spe
cificul lor, de formele 
particulare prin care ele 
reflectă realitatea și de 
modalitățile prin care se 
adresează cititorului, ii 
comunică adevăruri esen
țiale și il fac să vibreze 
la marile întrebări ale 
societății românești. Lite
ratura noastră, marea 
noastră literatură, cea 
care ne-a reprezentat și 
ne reprezintă, cea care a 
spus adevăruri esențiale 
nu s-a dezvoltat nicioda
tă în sine și pentru sine. 
Ea a fost rezultanta, sin
teza și expresia acelor 
curente ideologice și de 
gindi re, a unui contact 
cultural care a determi
nat-o și asupra căruia a- 
ceasta și-a răsfrint in
fluența. Acest proces dia
lectic s-a realizat in for
mele specifice ale artei 
nu intr-o relație de ilus
trare ternă, netransfigu
rată, netrecută prin focul 
inspirației și al 
estetice.

De la o epocă 
de la o perioadă 
a dezvoltării unei 

^tăți.

trăirii

la alta, 
la alta 
socie- 

literatura se află
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0 cerință fundamentală: eficiența
Viorel Codrean, secretar adjunct 

al comitetului de partid din cadrul 
întreprinderii de mașini-unelte din 
Arad : „Uneori eficiența muncii po
litico-educative nu se vede imediat. 
Așa a apărut, pe alocuri, o prejude
cată : că munca pe planul ideolo
giei, al pregătirii politice este «in
vizibilă» ; că eficiența ei nu poate 
fi măsurată. Este un neadevăr. Se
cretarul general al partidului a ară
tat cu deosebită claritate. în expu
nerea din 29 aprilie, că toate marile 
realizări ale poporului nostru sînt 
și un rezultat nemijlocit al activi
tății politico-educative ; tot așa cum 
neajunsurile înregistrate în activita
tea economico-socială sînt cauzate, 
într-o bună măsură, și de răminerile 
în urmă pe planul activității poli-
țico»ideologicp,.. JPșnțru. că, așa i|Cțfm,_. noilor realități, noilor, cerințe. Avem 
subliniază secretarul general j al datoria, cu deosebire în cadrul ca- 
partidului, societatea noastră a tîrța- binetelor pentru activitatea ideolo- 
intat mult pe planul dezvoltării for
țelor de producție, al dezvoltării ge
nerale, dar nu în aceeași măsură s-a 
asigurat și ridicarea nivelului poli
tico-ideologic, al conștiinței revolu
ționare. Secretarul general al parti
dului cere să fie lichidată în cel mai 
scurt timp această stare de lucruri. 
Avem deci datoria să acționăm cu 
o mai mare eficiență pentru ca, nu 
doar la nivelul întregii societăți, j ci

și în fiecare unitate, în fiecare co
lectiv activitatea politico-ideologică 
să devină o adevărată forță motrice 
a înaintării patriei pe drumul socia
lismului și comunismului1*.

Dan Cruceru : „De mai multă vre
me, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că nu trebuie să conside
răm o fatalitate rămînerea în urmă 
a conștiinței sociale față de existența 
socială. Această teză, reafirmată cu 
tărie în expunerea din 29 aprilie, 
vine să sublinieze, o dată mai mult, 
că răspunderile noastre pe planul 
intensificării și perfecționării mun
cii ideologice și politico-educative 
sînt deosebit de mari. Nu mai pu
tem să ne mulțumim cu «reeditări», 
cu prezentarea într-o formă nouă a 
unor modalități de educare politică 
al căror conținut nu mai corespunde

nirea lor, la nivelul exigențelor for
mulate, depinde de oamenii desem
nați să facă această muncă, de pa
siunea și competența lor. Noi am 
desprins, din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi concluzii în 
ce privește activitatea universității 
politice și de conducere. Pornind de 
la ideea, subliniată cu tărie de se
cretarul general al partidului, că so
cietatea socialistă nu poate fi con
dusă decît pe baze științifice, 
revine 
așa fel

ne 
îndatorirea de a-i pregăti în 
pe cursanți încît să aibă ca-

Pentru o tot
legătură

gică și politico-educativă, de a ini
ția, experimenta și promova forme 
noi, cu eficiență ridicată, racordate 
la mișcarea de idei actuală 
Cietatea noastră, din lumea 
porană ; de a conferi noi 
siuni muncii de dezvoltare
științei revoluționare. Cerințele sint 
limpezi. Ele sînt subliniate cu clar
viziune in expunerea secretarului 
general al partidului. Dar îndepli-

din so- 
contem- 
dimen- 
a con-

A

pacitatea de investigare științifică a 
realității, de a anticipa și sesiza la 
timp apariția unor fenomene sociale, 
inclusiv a unor situații ce pot să 
genereze contradicții. Conducerea 
științifică nu se poate realiza, în 
nici un domeniu, numai pe bază de 
exneriență, oricît de bogată ar fi 
aceasta. Sînt necesare analize pro
funde, observații complexe, temeiuri 
obiective de acțiune. Activitatea de 
conducere devine tot mai mult o 
știință care cere o pregătire multi
laterală, un larg orizont politic și 
ideologic".

mai strinsă
cu viața

deopotrivă in fața unor 
noi realități și relații 
umane, a unei problema
tici morale cu aspecte 
inedite și chiar nebănuite 
față de un trecut apro
piat, cu confruntări și 
contradicții citeodată ne
sesizate la începutul afir
mării lor, dar și a unui 
public caracterizat prin- 
tr-un anume orizont in
telectual, pregătire cultu
rală, deschidere sufle
tească. Toate aaeste gin- 
duri au fost stimulate de 
tezele secretarului gene
ral al Partidului Comu
nist Român, expuse la 
ședința .Comitetului Poli
tic Executiv din 29 apri
lie 1988, cînd in contex
tul aprecierilor despre 
stadiul actual și perspec
tivele societății româ
nești, misiunea care re
vine literaturii și artei, 
culturii noastre in gene
ral a fost din nou subli
niată. Intr-adevăr, mai 
mult decit oricind, litera
tura, ca să mă refer doar 
la unul din domeniile vie
ții spirituale românești, 
ocupă un loc important, 
o pondere din ce in ce 
mai mare în complexita
tea factorilor morali care 
acționează asupra omului 
de astăzi, are asupra lui 
o influență nemijlocită, 
îl solicită sufletește, îl 
pune in fața unor între
bări ' 
mă 
tele 
ele, 
trecute cu vederea, deoa
rece ele constituie in 
multe privințe gradul de 
cultură și de civilizație 
al unei țări, necesitățile 
spirituale ale unui popor. 
Voi căuta să schițez, aici, 
ceea ce aș numi calitatea 
actului literar in contex
tul ideologic și moral al 
vieții de astăzi a țării 
noastre. Calitatea actului 
literar se manifestă deo
potrivă in actul reflectă
rii și in acela al in
fluenței, al modelării, al 
finalității educaționale a 
operei de artă. Este un 
adevăr axiomatic faptul 
că, din 1965 și pină acum, 
proza, poezia, dramatur
gia românească au în
scris opere de o valoare 

'incontestabilă, cu o arie 
de pătrundere pe care 
orice nouă confruntare cu 
publicul o lărgește in

fundamentale. Și nu 
refer aici la aspec- 
cantitative, care nici 
desigur, nu pot fi

mod evident. Bilanțurile, 
privirile retrospective ci
tează operele care au de
venit nu o dată efigii ale 
unor momente ale isto
riei 
contradicțiilor ivite de-a 
lungul acestor patru de
cenii, ale confruntărilor 
morale și ale tipurilor 
umane reprezentative. 
Dar societatea româ
nească in complexitatea 
afirmării ei solicită ne
contenit scriitorul prin a- 
cele situații caracteristice, 
confruntări etice, relații 
omenești ce cunosc pro
cese de metamorfoză ce 
nu sint totdeauna liniare 
și ascendente, ci, nu o 
dată, sinuoase și contra
dictorii. In cadrul acestor 
procese ne preocupă fără 
indoială care este figura 
reprezentativă a omului 
de astăzi, nu in sensul 
unei însumări matemati
ce a unor scheme presta
bilite, a întruchipării a- 
celor trăsături reprezen
tative pentru un climat 
moral, pentru o ambian
ță sufletească, pentru o 
structură intelectuală. 
Fiecare epocă și-a avut 
eroul, personajul său ex
ponențial, receptacol al 
stărilor sufletești domi
nante și care, la rindul 
său, a determinat atitu
dini, curente morale, stări 
sufletești colective. Este 
deci evident că pentru 
un scriitor de astăzi cău
tarea acelor trăsături ale 
eroului sau mai bine zis 
ale eroilor ce reprezintă 
semnificațiile vieții ro
mânești de astăzi consti
tuie una din preocupări
le cardinale. Așa cum in 
repetate rinduri a subli
niat secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, acest erou trebuie 
să reflecte bogăția insăși 
a vieții, diversitatea ei, 
stările de nemulțumire 
creatoare, de neimpăcare 
cu inerția și rutina, cu 
schemele preconcepute și 
cu mulțumirea de sine. 
El va fi cu atit mai re
prezentativ cu cit va fi 
ferit de orice reprezenta
re preconcepută, de orice 
dogmatism conceptual. 
Știut fiind că influența 
educativă a. artei este 
direct proporțională cu 
valoarea ei artistică și că 
in afara acestei relații nu

contemporane, ale

se pot naște decit subpro
duse păgubitoare, atit 
pentru evoluția literatu
rii, cit, și pentru gustul 
public, eroul reprezenta
tiv al zilelor noastre nu 
poate exista decît in mă
sura in care el va trăi ca 
un om adevărat, complex, 

___exem- 
se împlinește 
intenții, ci re- 
sinteza intre 
socială și psi- 

a mediului, a 
și forța de

viu. Valoarea lui 
piară nu 
din bune 
zultă din 
observația 
hologică 
oamenilor 
transfigurare artistică, de 
individualizare cu mijloa
cele caracteristice ale ar
tei. Privind acest proces 
din perspectiva recepto
rului de literatură, va 
trebui să ținem seama ele 
nivelul său intelectual, 
de aria lecturilor sale, de 
exigențele lui din ce în 
ce mai ridicate. Iar acest 
nou context cultural a 
determinat o altă scară a 
valorilor, un alt sistem 
de referință infinit mai 
bogat decît în urmă cu 
douăzeci și mai bine de 
ani. Bineînțeles, ne aflăm 
în fața unui proces ce 
nu poate avea un sfîrșit, 
deoarece noi generații de 
cititori apar și lor trebuie 
să le asigurăm aceeași 
posibilitate de lărgire a 
orizontului cultural, care 
duce implicit la creșterea 
exigenței și la impunerea 
unor criterii de valoare 
ce duc la afirmarea valo
rilor și la respingerea 
mediocrității și a impos
turii. Eroul reprezentativ 
nu se constituie dintr-o 
însumare matematică a 
unor trăsături prestabili
te, ci ca o sinteză dialec
tică a acelor fenomene 
vii, pline de seva vieții 
adevărate, de autenticita
te. Observate cu ardoarea 
celui ce trăiește o reali
tate nu numai ca specta
tor, ci ca un om ce se 
simte răspunzător de des
tinele ei, ce se simte ală
turi de ceilalți și de toți, 
căutînd ca prin opera sa, 
ridicată la nivelul crea
ției reprezentative, sem
nificative, arhetipale, să 
ne dea imaginea unei 
epoci esențialmente poli
tice, ideologice, să o pro
iecteze așa cum a fost în 
durata artei eterne.
Valeriu RAPEANU

Emil Păun : „Cred că această idee 
are implicații pe planuri mult mai 
largi. Se desprind, de aici, răspun
deri mai mari pentru cercetătorii din 
domeniile economiei, filozofiei, isto
riei, științelor juridice. Reiese 
cu limpezime, din întregul cu
prins al expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că trebuie să se 
treacă la o abordare mult mai apro
fundată, multilaterală a fenomenelor 
generate de dezvoltarea societății 
românești pe calea socialismului, ca 
și a multiplelor transformări și mu
tații pe care le cunoaște lumea de 
azi. în spiritul ideilor și tezelor to
varășului Nicolae Ceaușescu, pe baza 

, adevărului că niciodată, ca în pre
zent, procesul revoluționar nu a fost 
atît de puternic și de diversificat, că 
în confruntarea contemporană de 
idei se afirmă, alături de ideologia 
revoluționară, o serie de poziții 
imprecise, unele confuze sau greșite, 
precum și o serie de curente anti- 
socialiste, este imperios necesar a i 
se imprima cercetării în domeniul 
științelor sociale un rol mai activ în 
elucidarea conținutului epocii actua
le, a contradicțiilor ce se manifestă, 
a diferitelor sale tendințe. în acest 
context, trebuie să fie mai bine 
puse în evidență, prin înfăptuirile 
din țara noastră, în condițiile întă
ririi proprietății socialiste, promovă
rii unei politici științifice de acumu
lare, ale afirmării conducerii științi
fice a societății pe baza planului na
țional unic, dovezile superiorității 
socialismului. Cum, de asemenea, 
trebuie să fie mai bine puse in 
evidență realizările obținute în 
dezvoltarea socialistă pe plan 
mondial. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum, în actuala 
etapă, in temeiul înfăptuirilor dobin- 
dite, al legităților dezvoltării sociale, 
să fie intensificate înnoirile socialis
te, să se asigure’ perfecționarea în 
continuare a societății socialiste pe 
cale revoluționară. Complexitatea 
acestui proces, cerințele și exigențele 
lui sînt surse de mari răspunderi și 
înnoiri pentru întreaga activitate de 
cercetare pe planul științelor socia
le. Cum, în același timp, sînt surse 
de continuă îmbogățire a conținutu
lui predării științelor sociale în în- 
vățămîntul de toate gradele, printr-o 
mai mare legătură cu viața, cu prac
tica edificării noii societăți".

Petre Gherbezan : „O cerin
ță subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in expunerea sa, 
o constituie asigurarea unei mai 
strinse legături dintre activitatea de 
propagandă și producție ; între acti
vitatea politico-educativă și întreaga 
desfășurare a vieții din fiecare uni
tate. Am înțeles mai bine, acum, că 
nu-i de ajuns să vorbim despre mo-

(Ierni za re pentru ca acest proces, ce 
se desfășoară în prezent in întreaga 
economie românească, să se înfăp
tuiască. Felul în care acționăm 
concret, rezultatele pe care le obți
nem durează etaloane valorice și 
contribuie intr-un mod mai direct și 
mai eficient pe planul influențării 
conștiințelor decît atunci cînd numai 
vorbim despre astfel de realizări. 
Necesitatea de a realiza produse 
competitive pe plan mondial, de a 
impune firma fabricii pe piața in
ternațională deschide o nouă per
spectivă și educației patriotice, pe 
care trebuie s-o legăm mult mai 
strîns de ceea ce realizează fiecare, 
concret, la locul său de muncă, de 
calitatea produselor pe care le 
fabricăm în întreprinderile româ
nești".

Corneliu Voicu, vicepreședinte al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
culturii și educației socialiste : „în 
activitatea politico-educativă, în în
treaga muncă de formare a omului 
nou, cultura și arta au o însemnăta
te deosebită. Valorile culturale mani
festă o puternică înriurire asupra 
conștiințelor, deschid largi orizon
turi personalității umane, contribuie 
într-o bună măsură la afirmarea 
gîndirii novatoare. Județul Dîmbovi
ța oferă. în acest sens, exemple con
cludente. Aș aminti cele peste 2 700 
de titluri de cărți. în peste 2,5 mi
lioane de exemplare, difuzate in a- 
nul 1987 ; sau cele peste 2 milioane 
de volume citite în biblioteci ; sau 
participarea activă a cercurilor de 
creație tehnico-științifică. în ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României", la saloane și expoziții de 
invenții și inovații, la alte numeroa
se concursuri ; sau activitatea des
fășurată de cele peste 3 800 de for
mații si cercuri artistice, cu peste 
80 000 de membri. Toate acestea o- 
feră imaginea activității desfășurate 
t>e acest plan în județul Dîmbovița. 
Va trebui să acționăm însă pentru a 
îmbunătăți radical munca în acest 
domeniu. Expunerea tovarășulut 
Nicolae Ceaușescu evidențiază nece
sitatea ca întreaga activitate cultu
rală. creația culturâl-artistică să re
liefeze mai convingător noua condi
ție umană din societatea noastră, 
dar. în același timp, să promoveze 
un mai pronunțat spirit de combati
vitate revoluționară, să facă loc cri
ticii si autocriticii nu numai în pro
gramele brigăzilor artistice de pro
pagandă. ci și în alte forme de edu
care culturală. Ne este limpede, in 
același timp, cerința de a valorifica 
mai bine baza materială din județ, 
forțele existente, vasta rețea de u- 
nităti si așezăminte de cultură, de a 
asigura — si în acest domeniu — o 
calitate nouă a muncii".

de edificare a societății socialiste multilateral dez- 
a României pe trepte tot mai înalte de progres și

unei astfel de dezbateri se limitează la a sugera 
care, pe baza expunerii secretarului generat al parti- 
să se acționeze în vederea îmbunătățirii conținutului

Perfecționarea activității politico-educative se impune, azi, ca o ce
rință obiectivă, menită să-i sporească întregului popor puterea de muncă, 
forța gîndirii creatoare, a acțiunii constructive. Ea devine, astfel, o forță 
motrice a revoluției 
voltate, de ridicare 
civilizație.

Desigur, scopul 
cîteva modalități în 
dului, este necesar
și foripelor activității ideologice și politico-educative. Paleta ideilor, a 
propunerilor ce apar în organizațiile de partid, în colectivele oamenilor 
muncii, în dezbaterile la care participă cadre de specialitate este însă 
mult mai largă. De altfel, formele cele mai eficiente, ce vor contribui 
în mod real la perfecționarea activității în acest domeniu, vor fi omolo
gate de viață, de practica muncii, într-un cadru ce rămîne mereu deschis 
înnoirilor, căutărilor creatoare, îmbogățirii neîncetate a experienței dobîn- 
dite pînă in prezent.

Adrian VASILESCU
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învățămintele istoriei — necontenit îndemn 

la fermitate și unitate in lupta pentru 
progres social, independență națională și pace

In marea carte a istoriei patriei, 
înumărate sint paginile pe care 
au gravate mărețe fapte, eveni- 
ente, procese cărora implacabila 
;rnere a timpului, departe de a le 
stompa contururile, le-a pus mereu 
iai puternic în lumină insemnăta- 
■a, semnificațiile majore, valoarea 
e simbol pentru viața și aspirațiile 
oporului. Și aceasta intrucît aseme- 
ea evenimente au avut puterea de 
înriuri, adesea decisiv, mersul prin 

reme al poporului, ele constituind, 
eopotrivă. memorabile lecții, nepie- 
toare învățăminte ce au luminat 
luminează existența, lupta, năzu

itele acestuia. O asemenea caracte- 
zare este valabilă și pentru lupta 

i activitatea Comitetului Național 
ntifascist, de la făurirea căruia se 
nplinesc în această lună cinci de- 
enii și jumătate.
Intre înțelesurile de profunzime 
e care le relevă cu pregnanță crea- 
ea Comitetului Național Anti- 
iscist, la loc de seamă se înscriu 
celea ale înaltei răspunderi istorice 
u care a acționat în fiecare etapă 
'artidul Comunist Român, ale capa- 
ității sale de a discerne din noianul 
roblemelor fiecărui moment istoric 
biectivele prioritare cărora trebuie 
ă-și subsumeze lupta și eforturile, 
e a stabili forme și modalități de 
cțiune apte să asigure împlinirea 
spirațiilor poporului.
Instaurarea la putere în Germania 
nazismului la începutul anului 

933 — după ce intr-un mare număr 
e țări europene, incepînd cu Unga- 
ia in 1920, la putere ajunseseră re- 
imuri fasciste ori totalitare — a re
prezentat o puternică încurajare 
pentru acestea, ca și pentru forțele 
asciste din alte țări, care și-au in- 
ensificat eforturile în vederea ne- 
ezirii drumului spre putere, a sti- 
nulat apetitul revizionist și dorința 
le revanșă, inclusiv prin folosirea 
oiței, a nostalgicilor Europei ante- 
relice. Se creau, cu alte cuvinte, noi 
;i sporite pericole la adresa păcii 
•uropene și a lumii, la adresa deno
tației, libertății și integrității po
poarelor. erau primejduite istorice 
•uceriri ale popoarelor, precum u- 
ritatea națională, independența și 
îuveranitatea de stat.

Reprezintă un mărit istoric al 
Partidului Comunist Român faptul 
le a fi înțeles devreme asemenea 
idevăruri ale vieții politice, sensul 
mor evoluții ale acelui timp și de 
i fi decis că, în fața amenințărilor 
■are se conturau tot mai pregnant, 
ara necesară antrenarea la acțiune 
antifascistă botărîtă a tuturor for
țelor democratice, progresiste, pa
triotice ale națiunii, cuprinderea in 
rindurile mișcării antifasciste orga
nizate a unor largi cercuri și pături 
socioprofesionale. coordonarea uni
tară a acestora. Așa cum subliniază 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„puternicele greve muncitorești din 
1932 și 1933, intre care marile greve 
din Ploiești și grevele ceferiștilor 
din București — februarie 1933 — au 
demonstrat cu putere capacitatea or
ganizatorică a Partidului Comunist, 
au arătat că forța cea mai consec
ventă de luptă împotriva fascismu
lui și pentru democrație o reprezin
tă clasa muncitoare, in alianță cu 
țărănimea, cu intelectualitatea pro
gresistă, unitatea tuturor forțelor 
muncitorești și democratice".

In iunie 1933, din inițiativa și sub 
conducerea nemijlocită a Partidului 
Comunist Român, s-a făurit Comite
tul Național Antifascist, organizație 
de masă larg cuprinzătoare, capabilă 
să inmănuncheze la scara întregii 
țări intr-un mare șuvoi antifascist 
pe toți cei cărora le erau aproape de 
inimă nevoile și vrerile țării, pe toți 
cei care Înțelegeau să răspundă cum 
se cuvine trebuințelor poporului, să 
se situeze la înălțimea imperativelor 
aoelui moment istoric — mun
citori, intelectuali, țărani, meseriași, 
studenți, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei. S-a înfăptuit, astfel, ceea 
ce se cerea intr-un apel al Comite
tului Național Antifascist, „unirea 
tuturor forțelor muncitorești și in
telectuale" ale țării, s-au strîns „in 
jurul acțiunii antifasciste" toți cei 
ce erau convinși că numai prin 
luptă și dăruire se va ..putea stăvili 
in România triumful unui curent care 
poartă in el germenul de distrugere 
a tot ce este izvor de muncă și gîn- 
dire". In aceste împrejurări, parti
dul a încredințat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu munci de răspun

dere în conducerea tineretului anti
fascist și in cadrul Comitetului Na
țional Antifascist.

Transpunind in viață indicațiile 
partidului, Comitetul Național Anti
fascist a reușit să confere o struc
tură organizatorică larg cuprinzătoa
re mișcării antifasciste, capabilă să 
îi asigure acesteia un vast suport 
popular, prin activizarea politică a 
unor largi categorii cetățenești, prin 
antrenarea la acțiune a zeci și sute 
de mii de oameni ai muncii, prin 
cristalizarea unei atitudini active 
față de primejdia fascistă. Intr-un 
răstimp scurt, la scara întregii țări 
au luat ființă comitete antifasciste 
locale și regionale, care au întrunit 
o largă adeziune populară, au con
ferit o impresionantă vitalitate și 
cuprindere împotrivirii față de fas
cism, ilustrînd via indignare a po
porului român față de ideologia și 
practicile politice fasciste, atașamen
tul său nestrămutat față de idealu
rile democrației, păcii și libertății 
popoarelor. O vastă activitate publi
cistică. desfășurată inclusiv prin edi
tarea unor organe de presă proprii, 
numeroase consfătuiri, conferințe, a- 
dunări publice au slujit cu consec
vență țelului dezvăluirii, în adevă
rata sa amplitudine, a primejdiei 
fasciste, a mijloaceloi- de acțiune a 
fascismului, au evidențiat cerința u- 
nirii forțelor progresiste, democra
tice. patriotice într-un larg front 
popular antifascist. Un prim succes 

55 DE ANI DE LA CREAREA 
COMITETULUI NAȚIONAL ANTIFASCIST

pe această linie l-a constituit înche
ierea unui acord de acțiune comună 
între Comitetul Național Antifascist, 
Liga Muncii și ' Partidul Socialist 
Unitar, făurindu-se apoi, în anii 
1935—1936, alte acorduri și Înțele
geri de front popular ce și-au dove
dit marea însemnătate in organiza
rea unor vaste acțiuni antifasciste, 
antirăzboinice și antirevizioniste.

în cadrul mișcării antifasciste s-au 
ilustrat printr-o intensă și susținută 
activitate politică numeroși militanți 
revoluționari, care, ințelegind Însem
nătatea acesteia.au dat tot ce au avut 
mai bun pentru împlinirea obiecti
velor sale. Are in acest cadru o pro
fundă semnificație faptul că activi
tatea Comitetului Național Antifas
cist încorporează la loc de seamă 
încă de la începuturile sale lupta 
dirză, curajoasă, neînfricată a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în această 
opțiune a partidului iși găsea o eloc
ventă expresie prețuirea de care se 
bucura tînărul militant revoluționar, 
rezultat al dăruirii și abnegației re
voluționare cu care acționase în miș
carea muncitorească încă de la so
sirea sa în București in 1929, al ale
selor sale însușiri — energie și pu
tere nestăvilită de muncă, dirzenie 
și neînfricare în luptă, voință de a 
nu se lăsa îngenuncheat de greutăți. 
Documentele vremii atestă pre
zența statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în primele rînduri 
ale luptei antifasciste, susținuta ac
tivitate pe care a desfășurat-o pen
tru îndeplinirea exemplară a însăr
cinărilor încredințate de partid. în 
vara anului 1934, tînărul militant co
munist a dus la Craiova — unde se 
derula procesul conducătorilor lup
telor muncitorești din ianuarie—fe
bruarie 1933 — liste cu semnă
turi de protest ale muncitorilor 
bucureșteni. In perioada care a 
urmat, deși supravegheat înde
aproape de autorități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a desfășurat o 
vastă activitate revoluționară pentru 
întărirea organizației revoluționare 
de tineret in diferite județe ale ță
rii, a altor organizații democratice 
și antifasciste. Arestat apoi, a trans
format procesul de la Brașov intr-o 
adevărată tribună de luptă comu
nistă, de la înălțimea căreia a re
levat încă o dată însemnătatea lup
tei antifasciste. în ale cărei prime 
rinduri se afla partidul comunist, 
întemnițat la Doftana, a învățat, s-a 
călit și s-a oțelit pentru „lupta cea 
grea". Eliberat din închisoare, s-a 
avîntat cu aceeași hotărîre în lupta 

revoluționară, avind o contribuție de 
mare însemnătate la pregătirea de
monstrației antifasciste și anti
războinice din 1 Mai 1939. Toate 
acestea se constituie în repere ale 
unei finereți revoluționare exempla
re și. deopotrivă, ilustrează o supe
rioară înțelegere a primejdiei fas
ciste, o neabătută consecvență in 
lupta împotriva ascensiunii fascis
mului la putere.

In noiembrie 1934. activitatea Co
mitetului Național Antifascist a fost 
interzisă. Dar lupta antifascistă nu 
a încetat. Dimpotrivă, folosindu-se 
prețiosul tezaur de învățăminte pe 
care îl constituie eroica existentă a 
acestei organizații, partidul a ridi
cat pe o treaptă mai inaltă acțiu
nile îndreptate împotriva primejdiei 
fasciste. în perioada care a urmat 
au avut loc ample manifestații cu 
pronunțat caracter antifascist și 
antirăzboinic, care au exprimat cu 
neabătută forță atașamentul clasei 
muncitoare, al întregului popor 
român la idealurile democrației 
și păcii, hotârirea de a se îm
potrivi agresiunii statelor fas
ciste și revizioniste. Se detașează in 
acest sens, prin semnificațiile și 
largul său ecou internațional, de
monstrația din 1 Mai 1939 m orga
nizarea si desfășurarea căreia un 
rol de frunte au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ideile-forță ale de
monstrației le-au constituit lozincile 

militante : „Jos fascismul !“. ..Vrem 
România liberă și independentă !“. 
Ura Împotriva fascismului a fost cu 
putere ilustrată de marile demon
strații antirevizioniste din august- 
septembrie 1940. prin care un întreg 
popor a protestat energic împotriva 
Dictatului fascist de la Viena. prin 
care s-a rupt vremelnic din trupul 
patriei Transilvania de nord-est. 
făcută cadou de Hitler și Mussolini 
Ungariei horthyste.

Din perspectiva timpului ne apare 
și mai pregnantă justețea politicii 
partidului de a dezvolta in rin- 
dul maselor o puternică atitudi
ne antifascistă, de a uni pe o 
platformă comună pături sociale 
cit mai largi, animate de idealul 
independentei tării. Ampla mișcare 
antifascistă desfășurată în tara 
■noastră în cel de-al IV-lea deceniu 
interbelic a reprezentat uriașul ză
gaz de care s-au lovit și s-au frînt 
toate încercările și sforțările unor 
cerțulri fasciste de a aocede la cirma 
statuluil Făptui- că in Românii in- 
statîr&rea dictaturii mrlitaro-fasciste- 
s-a putut realiza numai în toamna 
lui 1940 și numai sub presiunea 
Germaniei naziste — România fiind 
una dintre ultimele țări in care fas
cismul a ajuns la putere — reprezin
tă cea mai strălucită confirmare a 
însemnătății luptei antifasciste a 
forțelor democratice ale țării, a jus
teței liniei politice a partidului co
munist de activizare a unor largi 
categorii cetățenești la luptă în ca
drul unei mișcări antifasciste orga
nizate. al cărei exponent a fost 
vreme de aproape un an si jumă
tate Comitetul Național Antifascist.

In concepția partidului nostru, e- 
vocarea trecutului, a evenimentelor 
reprezintă nu numai o expresie a 
cinstirii și prețuirii faptelor mărețe 
ale istoriei naționale, ci și un prilej 
de subliniere a concluziilor și sem
nificațiilor acestora, de 'descifrare 
a lecțiilor pe care ele le propun 
generațiilor de astăzi și de mîine. 
Sub acest aspect, evocarea a 55 de 
ani de la făurirea Comitetului Na
țional Antifascist dobîndește sem
nificații deosebite in împrejurările 
în care în viața internațională are 
loc o puternică reactivare a con
cepțiilor și practicilor specifice fas
cismului. a activității unor organi
zații neofasciste. Produs nemijlocit 
al unui răstimp de profundă și larg 
cuprinzătoare criză a societății bur
gheze. neofascismul reprezintă un 
pericol efectiv prin obiectivele 

sale (abolirea democrației, limitarea 
drepturilor omului, destabilizarea 
vieții internaționale, politica re
vanșei). ca și prin formele și mijloa
cele de acțiune (terorism, naționa
lism intransigent, exacerbat, irațio
nalism. anticomunism virulent etc.). 
Această reactivare a concepțiilor și 
practicilor neofasciste se desfășoară 
în condițiile in care o serie de 
cercuri politice burgheze abordează 
un spirit tolerant in raporturile eu 
organizațiile neofasciste, ceea ce re
prezintă o primă de încurajare pen
tru acestea, in eforturile de inten
sificare a activității lor. de sporire 
a actelor de violentă, a practicilor 
teroriste. Se uită în asemenea cazuri 
faptul că in perioada interbelică 
subestimarea pericolului potential re
prezentat de grupările fasciste și 
totalitare. • lipsa de unitate a forțe
lor democratice, revoluționare, in 
primul rind a mișcării muncitorești, 
au creat un cimp larg de acțiune 
pentru acestea, le-au netezit drumul 
spre putere. „Avind in vedere că 
in unele țări europene are loc o 
recrudescentă a activității unor or
ganizații fasciste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — considerăm că 
este mai necesar ca oricind ca țări
le europene să-si intărească si mai 
mult conlucrarea in combaterea cu 
fermitate a manifestărilor neofas
ciste. șoviniste. revanșarde, eare 
desfășoară o activitate de învrăjbire 
a popoarelor si urmăresc să adin- 
cească divizarea și neîncrederea in 
Europa și in lume. Nu trebuie să 
așteptăm sau să admitem să se mai 
reediteze experiența întunecată a 
trecutului ! Trebuie să acționăm cu 
toată hotărirea pentru ca să se pună 
capăt oricărei toleranțe si sprijin 
diferitelor cercuri sau elemente fas
ciste, neofasciste, să se dea o ri
postă hotărită tuturor elementelor 
rasiste, revanșarde și șoviniste. care 
reprezintă un pericol pentru inde
pendența și securitatea popoarelor, 
pentru dezvoltarea lor democratică 
Si independentă, pentru pace",

în spiritul acestei luminoase apre
cieri. învățămintele istoriei nu tre
buie uitate sau eludate, ci ele 
trebuie să ghideze gindul și fapta 
tuturor celor care nu doresc să se 
mai repete tragicele evenimente din 
perioada 1933—1945. Memoria milioa
nelor de oameni ce și-au dat viața 
pentru victoria împotriva fascismu
lui. uriașele suferințe pe care a- 
cesta le-a adus popoarelor, marile 
pierderi provocate patrimoniului de 
valori materiale si spirituale ale o- 
menirii trebuie să reprezinte, un 
perpetuu îndemn la vigilență împo
triva pericolului pe care neofas
cismul il reprezintă la adresa păcii, 
libertății, democrației și progresu
lui. Lecțiile istoriei arată și caiea 
pe care trebuie acționat ; fascismul 
a ajuns la putere și a dezlănțuit cel 
de-al doilea război mondial datorită 
lipsei de fermitate si dezbinării 
sfoitelor .antifasciste. . De aceea, așa 
cum se subliniază în documentele 
IJărtidulpi Comunist Român, astăzi 
numai prin acțiune comună, numai 
alcătuind uh uriaș front al păcii, 
popoarele vor impune înfăptuirea 
aspirațiilor lor. supreme, vor asigu
ra soluționarea problemelor funda
mentale ale contemporaneității in 
consens cu idealurile si ■ interesele 
lor legitime. în acest spirit. 
România socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu . au întreprins 
nenumărate demersuri. în cadrul 
cărora s-a subliniat cerința de a se 
spune popoarelor adevărul cu privi
re la primejdiile unui viitor război 
nimicitor, forțele progresiste, de
mocratice. revoluționare de pretu
tindeni fiind chemate să-si intensi
fice lupta pentru pace. pentru 
dezarmare. împotriva războiului și a 
politicii întemeiate pe forță, pentru 
soluționarea tuturor problemelor 
pe calea tratativelor, a dialogului 
politic, așezind mai presus de orice 
le desparte ceea ce le unește : ne
cesitatea asigurării prezentului și 
viitorului planetei, a dreptului po
poarelor la existentă liberă, la pace 
și progres.

Vigilență, fermitate, unitate — a- 
cesta .este marele îndemn pe care 
istoria luptei împotriva fascismului 
îl adresează zilei de azi. istorie în 
paginile căreia se gravează, prin 
luminoase. înalte semnificații, acti
vitatea Comitetului Național Anti
fascist. făurit în urmă cu cinci de
cenii și jumătate.

Silviu ACHIM

Noi construcții de locuințe în municipiul Cluj-Nopoca Foto : S. Cristian

Cum se organizează și se desfășoară 
instruirea practică a elevilor?

Un ,prim răspuns la întrebarea din 
titlul acestui articol il primim de la 
tovarășa Ioana Manolescu. secretar 
al Comitetului municipal Brăila al 
P.C.R. : „Preocupările scolii brăilene 
sint evidente in acest sens, cu bune 
rezultate de la o perioadă la alta. în 
spiritul sarcinilor trasate de condu
cerea superioară de partid, a tezelor 
și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reieșite din Ra
portul prezentat la Conferința Na
țională. privind perfecționarea învă- 
țămintului. au sporit eforturile in 
direcția asigurării unui fundamentat 
si larg orizont tehnico-științific si de 
cultură generală elevilor. dindu-se 
atenția cuvenită instruirii tehnico- 
productive, formării viitoarei forte 
de muncă in concordanță cu cerințe
le producției moderne, ale tehnicii 
avansate". Problemele pregătirii 
practice a elevilor, seriozitatea prac
ticii. urmărirea conținutului ei au 
constituit o preocupare constantă a 
comitetului municipal de partid, care 
a organizat, periodic, prin colective 
de îndrumare si control, analize te
meinice la fața locului — așa cum 
s-a petrecut si in cursul lunilor fe- 
bruarie-martie a.c. —. analize meni
te să evidențieze împlinirile, dar si 
neajunsurile și disponibilitățile or
ganizațiilor de partid, ale conduceri
lor școlilor în întărirea spiritului re
voluționar. de răspundere in activi
tatea de creștere a calității procesu
lui instructiv-educativ.

Pe urmele acestor preocupări am 
întreprins recent un raid în cîteva 
ateliere școlare, împreună cu tovară
șul Dumitru Turlacu, activist al co
mitetului municipal de partid.

Meseria se învață 
în atelier, în întreprindere, 

alături de muncitori
însoțiți de profesorul Vasile Zbâr

cea. secretarul organizației de parlid 
și director adjunct al liceului indus
trial „Progresul", cunoaștem majori
tatea atelierelor școlare, unde serio
zitatea instruirii practice este ..la ea 
acasă". Bine dotate cu cele necesa
re — mașini, utilaje si specialiști 
formați la școala de tradiție a mun
cii, majoritatea maiștrilor-instructori 
fiind foști elevi, dar cu state vechi 
în marea uzină patronatoare I.U.G. 
„Progresul" — atelierele sint în pli
nă producție planificată. Ni se spu
ne : „Cei peste 1 500 de elevi (1240 
liceeni și 328 din anul I al scolii pro
fesionale) execută în cele 11 ateliere 
(de prelucrări prin așchiere. lăcătu- 
șerie și electrotehnică). concomitent 
cu instruirea lor teoretico-practicâ 
— asigurată de 17 maiștri-insțrucțori 
și 20 specialiști — numeroase repe
re din producția curentă a întreprin
derii tutelare, in condiții similare , cu 
cele din secțiile fabricilor. Planul a- 
nual de producție, de 2 milioane lei, 
este defalcat pe ateliere și elevi. 
Contractarea reperelor are in vedere 
executarea de operațiuni care să a- 
copere pretențiile programelor școla
re de instruire practică". în atelierul 
de lăcătușerie nr. 7. sub supraveghe
rea maistrului Gheorghe Lică, se 
executau 10—12 repere ale unor pie
se necesare cabinelor excavatoarelor, 
elevii , lucrind la nicovale, bormașini. 
polizoare. la mașina de tăiat cu disc 
abraziv etc. Planul de producție a 
sporit valoric de la un an la altul, 
în 1988 : 92 500 lei. La atelierul nr. 8 
cu plan de 185 000 lei. din mîinile 
elevilor se configurau brațe dinamo- 
metrice pentru excavatoare. în func
țiune, aici, și o presă de 400 atmos
fere. executată de absolvenți sub în
drumarea maiștrilor-instructori An
ton Apostu si Ene Dobre. Elevilor 
din atelierul de freze nr. 1 (maistru- 

instructor Victorian Dumitru) le stă 
la dispoziție, pentru demonstrații 
practice, și o mașină cu comandă 
numerică. Și în alte ateliere — a- 
ceeași ordine si disciplină, aceeași 
seriozitate a activității. Dacă uiți 
pentru o clipă clasele — de altfel 
adevărate laboratoare si cabinete de 
instruire teoretică pe specialități, pe 
domenii — ai certitudinea prelungi
rii școlii muncitorești a puternicei 
întreprinderi brăilene constructoare 
de excavatoare. în atelierele-școală 
practica se realizează în două schim
buri, in asa fel ca fiecare elev să 
lucreze efectiv la banc sau mașină, 
360 minute pe zi. Organizația de 
partid, conducerea grupului școlar 
sint preocupate, in permanentă, de 
buna organizare si desfășurare a in
struirii practice, de stabilirea din 
vreme a profilurilor pe meserii a 
claselor de elevi, de comun acord cu 
întreprinderea tutelară, ținîndu-se 
seama de necesarul forței de 
muncă. Mai reținem, de la secreta
rul organizației de partid, citeva as
pecte semnificative : „Reperele exe-

Raid prin ateliere școlare 
din municipiul Brăila

cutate de elevi sînt recepționate de 
CTC-ul unității, in secțiile de mon
taj. Nu s-a înregistrat nici un refuz 
la calitatea pieselor. Anual, pe por
țile liceului și scolii profesionale nă
șesc spre producție circa 500 de ab
solvenți. Majoritatea lor sînt înca
drați. Și, de ce n-am spune-o cu 
mîndrie. numeroși dintre cîstigătorii 
concursurilor pe meseriile uzinei tu
telare. la nivel dc tară, de 5 ani con
secutiv. sînt foștii noștri absolvenți".

Lâ Școala profesională nr. 14 în- 
tîlnim preocupări notabile din partea 
conducerii școlii pentru însușirea 
meseriilor de frezori, lăcătuși, insta
latori. timplari-dulgheri, tinichigii, 
zidari, croitori, zootehniști-horticul- 
tori, bucătari-cofetari.

Cîteva inițiative atrag atenția, căci 
ele atestă urmărirea atentă a conți
nutului instruirii practice a elevilor, 
eficiența ei reală, și nu... teoretică. 
Reținem, în special, buna organizare 
a autogospodăririi care a atras după 
sine realizarea mașinii de ascuțit 
pentru atelierele de timplărie, 
a unei mașini de tocat furaje 
etc. în atelierele-școală se lucrează 
comenzi diverse pentru șapte unități 
brăilene. Numeroasele cabinete si la
boratoare sint utilate corespunzător 
și pentru instruirea teoretică a ele
vilor. Reține atenția, in mod deose
bit, cabinetul de psihoterapie inte
grată. unde profesorul de matemati
că Mihai Buzea ne demonstrează, 
practic, necesitatea cîtorva ingenioa
se „dispozitive pentru evidența ero
rilor și evaluarea atenției". Dispozi
tivele (de testare, de recuperare a 
reflexelor etc.), al căror autor este 
profesorul, se află în curs de omo
logare la O.S.I.M.

Experiența unor școli brăilene ■— 
nu puține — demonstrează cu preg
nanță rolul deosebit de important al 
activității de instruire practică in 
orientarea școlară si profesională. 
La Școala generală nr. 12 — în ca
drul căreia funcționează si treapta I 
liceală, cu trei profiluri : industrie 
ușoară, mecanică si construcții —. 
elevii fac practica in unitățile bene
ficiare. Se lucrează pe echipe sau 
ateliere, în cadrul formațiilor de lu
cru aparținînd cooperației meșteșu
gărești. prestărilor de servicii.
I.J.P.I.P.S.,  în unități de construcții 

etc. Rezultatul : din cei 26 de absol
venți ai clasei a X-a de anul trecut, 
24 și-au continuat pregătirea in me
seria pentru care au optat prin șco
lile profesionale ale UCECOM.

Pregătire „practică" 
doar în... teorie !

„Controalele efectuate — ne spu
nea tovarășa Ioana Manolescu — au 
scos în evidentă realele preocupări 
ale majorității conducerilor școlilor, 
ale întreprinderilor tutelare pentru 
instruirea practică a elevilor, dar si 
unele deficiențe care se mai mani
festă". Astfel, la liceele industriale 
nr. 3 (construcții) si „Nicolae Iorga" 
— ambele pregătind forța de mun
că pentru unitățile economice tute
lare deficitare la diverse meserii : 
întreprinderea antrepriză de con- 
strucții-montaj și. respectiv, șan
tierul naval — s-au semnalat se
rioase neajunsuri. Principalul : lip
sa unei strinse si permanente cola
borări între școală si întreprindere. 
Amprenta preocupărilor periferice în 
activitatea de instruire practică a 
elevilor, la Liceul industrial de con
strucții nr. 3, este vizibilă prin : lip
sa planificărilor, improvizațiile de 
material didactic la ore, modul ne
corespunzător in care se realizează 
practica pe șantier, la brigăzile nr. 2, 
4 și 5 etc., ca să nu ne mai referim 
la insuficienta preocupare pentru 
integrarea absolvenților scolii pro
fesionale si ai liceului în activitățile 
.întreprinderii tutelare (I.A.C.M.). de
ficitară la diverse meserii. Dificul
tăți și contradicții între organizarea 
și desfășurarea concretă a instruirii 
practice si ceea ce cer programele 
școlare si producția se întîlnesc si la 
liceul industrial „Nicolae Iorga", 
patronat de șantierul naval. „Pro
blema încărcării cu plan de produc
ție a atelierelor-școală — ne spune 
specialistul coordonator de practică, 
ing. Ștefan Marin — pentru treapta 
I liceală este in studiu de circa doi 
ani, dar nici pină în prezent condu
cerea șantierului n-a luat vreo mă
sură Și, ca să dăm numai un 
exemplu : la atelierul electric, for
marea îndemînărilor practice nece
sare pentru confecționarea într-o 
unitate de timp a unui anumit nu
măr de produse s-a rezumat doar 
la... expunerea teoretică a problemei 
și la sumare realizări demonstrative. 
Atelierele școlare se află situate în 
incinta unității. Nu este însă sufi
cient să te rezumi doar la cîteva re
pere și la a învăța o meserie... pri
vind ! „Insistăm să se repartizeze 
plan de producție atelierelor-școa
lă — preciza directorul liceului, prof. 
Nicolae Ivașcu — nu pentru aspec
tul valoric — important și acesta —. 
ci în primul rînd pentru a crea ele
vilor condiții să-și formeze deprin
derile de muncă necesare în confec
ționarea unor repere, conform cerin
țelor programelor de instruire prac
tică".

De bună seamă, experiența înain
tată. care este preponderentă în via
ța școlii brăilene, stă la baza sporirii 
eficienței muncii didactice. Dar de
ficiențele semnalate arată că trebuie 
depuse eforturi mai mari, de îndru
mare, organizare practică a instruirii 
și de control mai exigent din partea 
comitetului municipal de partid, a 
inspectoratului școlar, in vederea 
perfecționării procesului instructiv- 
educativ, inclusiv pentru înlăturarea 
formalismului și inerției în asigura
rea colaborării dintre școli și în
treprinderile brăilene.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Seinteii"

(Urmare din pag. I)
observă deficiențele, iși spune : „Nu 
e al meu, nu mă interesează" 1 — și 
atacă lucrările ținind de specialita
tea ei.

— E ca un lanț al slăbiciunilor. 
Ne dăm seama, ne prezentați un caz 
real.

— Exact. Cind blocul a fost ter
minat, recepția a constatat lucrările 
slabe. Se impuneau remedieri. Le 
puteam intreprinde. Dar comuniștii, 
controlind și descoperind munca sla
bă a unora, chiar și a unor membri 
de partid, au hotărit în adunarea de 
producție organizată cu acel prilej : 
refacerea lucrării și tragerea la răs
pundere a acelora care nu și-au fă
cut datoria. Pentru că, vedeți dum
neavoastră. nu numai atitudinea 
proprie față de răspundere, ci și ati
tudinea celorlalți cu care acționezi 
să îndeplinești o răspundere asu
mată in colectiv constituie obiect al 
răspunderii.

Discutam cu tovarășul Paul Ster- 
schi, președinte al C.A.P.-ului din 
Frăsinet, comuna Băbăița. din jude
țul Teleorman, faptul că decizia co
lectivă, o dată adoptată in adunarea 
generală a cooperatorilor sau în con
siliul de conducere, trebuie să fie 
aplicată cu maximă responsabilitate 
de fiecare membru cooperator. Un 
rol deosebit îi revine, in acest caz, 
controlului îndeplinirii sarcinilor, 
control care și el trebuie astfel în
treprins incit să nu încalce prin 
nimic cursul firesc al îndeplinirii 
răspunderilor individuale sau colec
tive.

— Fără îndoială — spunea convor
bitorul nostru — nu este om să nu 
aibă nevoie, la un moment dat, mai 
dificil, de un sfat, de un plus de în

drumare. Controlul are și acest rol. 
Dar una este sfatul dat la timp sau 
îndrumarea competentă, și alta este 
— cum se mai intîmplă uneori, cu 
prilejul unor așa-zise controale — 
imixtiunea directă a cuiva, din afara 
colectivului, nejustificată prin nimic, 
în îndeplinirea răspunderilor unuia 
sau altuia dintre noi sau chiar a 
colectivului întreg.

— Așa cum spuneți dumneavoas
tră, desigur, un sfat, o îndrumare, 
un control venite din afară la timp 
ajută, sprijină mai buna împlinire 
a unei răspunderi. Pentru firile mai 
susceptibile insă, s-ar putea ca un 
sfat, de pildă, să fie luat drept 
imixtiune.

— Nu neg că lucrurile s-ar putea 
petrece și așa. Dar eu mă refer la 
întîmplări reale, la imixtiuni reale, 
nu inchipuite, care pot da peste cap 
hotăriri bune luate in colectiv. Se 
mai petrec și astfel de lucruri. De 
pildă, un caz particular : un pre
ședinte de C.U.A.S.C., insuficient 
pregătit în domeniul tehnologiilor 
moderne agricole, iși depășește atri
buția de Îndrumare și organizare și, 
neconsultindu-1 pe inginerul-șef — 
omul de specialitate care-i este dat 
în sprijin — impune el hotăriri care 
nu numai că încalcă răspunderi lim
pede stabilite in conducerea colecti
vă a C.A.P.-ului. dar dereglează, prin 
aceasta, total, un proces productiv 
destul de complex. In cazul acesta 
nu se mai pune problema că inter
venția a rănit sau nu o susceptibi
litate a unuia sau a altuia dintre 
subordonați — imixtiunea neavenită 
va fi probată cu rezultatele slabe 
ale muncii tuturor în finalul anu
lui. deci lovește în interesele gene
rale.

Astfel de întimplări ajung, e drept, 
să tocească autoritatea celor care, 

de fapt, răspund personal de o ac
țiune sau alta.

— Sigur, tocește autoritatea nece
sară. bazată pe competență profesio
nală. dar, mai ales, tocește spiritul 
de răspundere de care trebuie să 
dea dovadă unul sau altul dintre 
cei învestiți cu sarcini clare de către 
conducerea colectivă. Actul de răs
pundere — cred eu — este. în defi
nitiv, un veritabil act de etică 
social-politică și, după părerea mea, 

Răspunderea colectivă nu poate înlocui răspunderea personală
nimănui nu-i este permis să-l ignore. 
Ignorarea. încălcarea lui lovesc, 
implicit, in interesele generale ale 
societății, produc pagube mate
riale — cum ar fi in cazul unei 
unități socialiste ca a noastră.

— Dispoziția bună este aceea luată 
în concordanță cu hotărirea colectivă 
— opina, in aceeași ordine de idei, 
alt interlocutor al nostru, președin
tele C.A.P.-ului din Furculești, din 
același județ, tovarășul Constantin 
Cătrună. Ea se dovedește folositoare 
cind nu încalcă hotărirea colectivă. 
Prin intervenție fericită, o intărește, 
sporindu-i eficiența. Cel care . dă 
dispoziția trebuie să-și ia și răspun
derea realizării ei, să semneze pen
tru ea. ca să spun așa. Dar ce te 
faci cînd lucrurile se petrec cu totul 
altfel ? Că se intimplă ! Pot și eu 
relata un caz, fără să intru în amă
nunte. Ni s-a încredințat, la un 
moment dat, un lot de vaci din 
import, vaci de rasă foarte bună. Le 

îngrijeam ca pe ochii din cap și, în 
perioada de acomodare, ajunseseră 
să dea fiecare peste patru mii de 
litri de lapte. Și cantitățile erau în 
urcare. Dar cineva foarte mare de 
la minister a venit și nu i-au plă
cut grajdurile noastre gospodărești. 
Străluceau de curățenie, cu tempe
ratura controlată cu termometrul, 
și așa mai departe. Dar nu i-au 
plăcut, fără să cerceteze cu nimic 
utilitatea lor. Ne-a ocărit — ca și 

cum noi am fi fost de vină că nu 
am construit in doi timpi și trei 
mișcări grajduri de beton pentru 
noile vaci. Și, cu toate protestele 
noastre, cu toate argumentele noas
tre că un consiliu întreg de condu
cere iși luase răspunderea să îngri
jească așa cum se cuvenea acel lot 
de elită, a făcut o criză de autori
tate, ca să mă exprim așa. și a dat 
dispoziție de mutare a lui la o altă 
unitate economică, unde existau 
grajduri de beton, dar era total 
nepregătită să-l primească. Acum, 
acele vaci dau 800 de litri lapte fie
care. Judecați și dumneavoastră.

— Cazul relatat de dumneavoastră 
are mai multe aspecte. Să ne oprim 
doar asupra celui care vizează auto
ritatea funcției. Fără îndoială că 
ați meditat mult, după ce lucrurile 
s-au consumat, la acest fapt.

— Sigur că am meditat. Mi-ă lăsat 
amărăciune în suflet. Eu cred că 
autoritatea funcției mai mari trebuie 

să sprijine, să întărească funcția 
mai mică, nu să o știrbească. Ar 
părea o problemă minoră, de la 
sine înțeleasă, dar uite că apar in 
muncă și astfel de evenimente 
neplăcute, comandate de orgolii, de 
subiectivism, de nerăbdare în cu
noașterea reală a stării de lucruri. 
Trebuie să funcționeze aici, socotesc 
eu, principiul acela militar : ordinul 
se execută ; dacă ai executat prost, 
să fii tras la răspundere 1 Dar omul 

nu trebuie hărțuit, cînd își execută 
sarcina. Altfel se simte timorat, 
nesigur pe el, temător, chiar, că va 
da seama pentru un lucru pe care, 
în realitate, nu l-a făcut el greșit, 
ci cel care, pină la urmă, l-a șicanat. 
Tare aș fi curios să știu cum ar fi 
raportat — dacă ar fi fost pus să o 
facă — cel care și-a luat atunci răs
punderea mutării lotului acela de 
vite intr-o altă unitate nepregătită 
să-l primească, ce argumente ar fi 
adus ca să justifice consecințele 
negative ale actului său 1

Sigur, această întrebare rămine, 
pentru moment, fără răspuns, în ca
zul relatat, sau poate are un răs
puns, dar noi. pentru discuția de 
față, nu avem de ce să-1 căutăm. 
Avind însă în vedere problema fe
lului în care se exercită controlul 
asupra îndeplinirii răspunderii per
sonale, metoda indicată de secretarul 
general al partidului, a raportării 

periodice în fața organelor de con
ducere colectivă se dovedește, în 
practică, a fi cea mai potrivită. Am 
abordat această problemă cu un alt 
participant la investigația noastră, 
cu tovarășul Gheorghe Popescu, pri
mar al comunei Glodeanu-Silișiea, 
din județul Buzău.

— Raportarea îndeplinirii răspun
derii încredințate — opina dinsul — 
este un act care presupune extremă 
sinceritate și inaltă conștiință civică. 
Subliniez lucrul acesta pentru că, 
din păcate, cîteodată — am avut 
prilejul să constat — ne întîlnim cu 
raportări grevate de formalism și 
nesinceritate. Un raport nu trebuie 
să ascundă lucrul prost făcut. Dim
potrivă. Dar sînt oameni care În
cearcă să procedeze așa, ascunzin- 
du-și incompetența, fără să-și dea 
seama că. lovind in interesele ge
nerale, lovesc în propriile lor inte
rese. Am trăit un astfel de moment. 
Am avut în fruntea uneia dintre 
cooperativele comunei un președinte 
— eram chiar prieten cu el, de pe 
vremea cind lucram împreună ca 
tractoriști la S.M.A. Ca președinte, 
muncise, însă, lamentabil. In adu
narea generală încercase să aurească 
lucrurile, să arunce vina pe alții, 
pe condițiile climatice, numai despre 
munca lui nu vorbea deloc. A fost 
criticat zdravăn. Se uita la mine 
disperat, să-I ajut. Dar ce să spri
jin 7 Nesinceritatea 1 Oamenii și-au 
spus cuvîntul, i-au demontat justi
ficările, bucată cu bucată, și l-au 
schimbat din funcție. De aceea spun 
că raportarea in fața colectivului 
care ți-a încredințat sarcina de răs
pundere trebuie să devină regulă de 
muncă, așa cum, pe bună dreptate 
subliniază cu stăruință secretarul 
general al partidului și în expunerea 
de la sfîrșitul lunii aprilie. Adu
narea generală, consfătuirea de pro

ducție sînt cadrul în care reguli 
stricte, guvernate de critică și auto
critică, determină ca raportul însuși 
să poată fi verificat și apreciat 
punct ou punct de cei care-ți sint 
tovarăși de muncă și ți-au încre
dințat o răspundere. Aceștia au 
dreptul și obligația să te întrebe 
cum ți-ai indeplinit-o. Ținind seama 
de acest cadru, după părerea mea, 
un raport abundind de formulări 
generale se demască singur, oricit 
de suplu ar fi ele alcătuite. Am 
văzut, am ascultat astfel de rapoar
te, care parcă ar fi de gumă, așa 
trage de ele preopinentul respectiv, 
pentru a ascunde, de fapt, ceea ce 
nu a realizat. Din ce în ce mai rar 
reușesc astfel de proceduri. Oamenii 
te privesc drept în ochi. îți spun 
adevărul în față, nu sint dispuși, pe 
bună dreptate, să tolereze ipcompe- 
tența, nesinceritatea, lenea, egois
mul, susceptibilitățile fără acope
rire : te trimit la locul pe care-1 
meriți, ca să nu mai afectezi inte
resele generale ale societății. în 
această privință sint multe de dis
cutat, de analizat, cum ar fi, de 
pildă, și exigența în privința promo
vărilor in posturi de conducere care, 
și ele, la rindu-le constituie obiect 
foarte important al exercitării răs
punderii colective. Ca in cazul ace
lui președinte de C.A.P. amintit de 
mine și căruia, dintr-o greșeală a 
întregului colectiv, i se dăduse să 
poarte o căciulă prea mare pentru 
măsura lui.

Problema răspunderii personale șl 
a răspunderii colective, a interde
pendentei lor organice este foarte 
largă. Ne propunem să revenim, in 
viitoare investigații, asupra altor și 
altor aspecte pe care le îmbracă răs
punderea în viața practică, prin in
termediul opiniilor și al experiențe
lor trăite de cititorii noștri.

acesteia.au
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu o deosebită plăcere și satisfacție vă transmit sincere mulțumiri și 
profunde aprecieri pentru amabilul mesaj și caldele felicitări adresate cu 
ocazia aniversării Zilei independenței Iordaniei.

Poporul și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei mi se alătură in 
a vă transmite cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de continuu 
progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

HUSSEIN I

Domnului general-maior dr. J. S. MOMOH
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN

Am aflat cu profundă tristețe despre încetarea din viață a fostului pre
ședinte al Republicii Sierra Leone, Siaka Stevens.

Vă adresez dumneavoastră și poporului din Republica Sierra Leone sin
cere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului RICHARD VON WEIZSAECKER
Președintele Republicii Federale Germania

BONN

Profund întristat de vestea tragicului accident subteran de la mina de 
cărbune din Stoltzenbach (Hessa), vă exprim sentimentele mele de com
pasiune și vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor indoliate.

BUNĂSTAREA NOASTRĂ 1N STR1NSĂ
LEGĂTURĂ 01 MUNCA NOASTRĂ

Expresie a politicii profund umaniste a partidului

tv
U,30 Lumea copiilor. 0 Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Trăind Uber“ 
(color). Ultimul episod.

12,30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României (color). Oma

giul țării conducătorului Iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al jude
țului Tulcea

20.20 Film artistic (color) : „La răscru
cea marilor furtuni". Scenariul 
Petre Sălcudeanu. Regia Mircea 
Moldovan.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 iunie, ora 20 — 8 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă, cu cerul variabil, 
exceptînd vestul țării, unde va fi în 
general instabilă, cu cerul mai mult 
noros și unde vor cădea ploi locale, 
îndeosebi cu caracter de aversă, înso
țite și de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni, ploile Vor avea un carac

(Urmare din pag. I)
rificare eficientă a energiei, deci 
•ele care realizează produse de înal
tă tehnicitate, competitivitate, cu 
consumuri specifice mici. în acest ca
dru, detașamentul muncitoresc care 
lucrează in construcția de mașini cu
noaște evoluția cea mai dinamică, 
iar acelea care isi desfășoară activi
tatea în industriile electronică, elec
trotehnică, de mecanică fină, chimi
că. de producere a utilajelor tehnolo
gice de mare complexitate, cu grad 
ridicat de automatizare înregistrează, 
de asemenea, rapide mutații cantita
tive și calitative.

Distribuția teritorială a clasei 
muncitoare s-a îmbunătățit constant 
grație politicii consecvente a parti
dului nostru de amplasare în fiecare 
județ de obiective industriale legate 
de sectoarele hotărâtoare ale progre
sului. Repartizarea teritorială armo
nioasă. proporțională a forțelor de 
producție îmbină criteriile economice 
cu rațiunile politice, revoluționare, 
dezvoltarea echilibrată a bazei teh- 
nico-materiale fiind asociată cu im
plicațiile socio-umane ale creșterii 
economice.

Însușirea permanentă a ceea ce 
este nou si valoros în diferite 
profesii și în diferite sectoare 

de activitate, împrospătarea cunoș
tințelor asimilate, imperative ale 
etapei actuale, reprezintă tot atîtea 
premise care asigură ridicarea gene
rală a pregătirii de specialitate, a 
competentei și măiestriei profesio
nale. în conformitate cu imperative
le tehnicii si ale producției, cu exi
gențele profilului spiritual al omului 
nou. Tendința generalizată spre pre
gătire tot mai înaltă, spre îmbogăți
rea cunoștințelor si însușirea deprin
derilor de a mînui si controla teh
nologii tot mai complexe reprezintă 
o caracteristică definitorie a clasei 
muncitoare. Rolul crescind al mun
citorilor cu calificare înaltă. Inclu
siv cu studii superioare, schimbă în
tr-o anumită măsură imaginea con
sacrată a acestei clase nu numai în 
raport cu vechea societate, ci si cu 
situația de acum 20. 10 sau chiar 5 
ani. Practic, intre proletarul, om al 
muncii precumpănitor manuală, și

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 10 ; 
Titanic vals — 18 ; (sala Amfiteatru): 
Un anotimp fără nume — 10 ; Tor
quato Tasso — 18 ; (sala Atelier) : 
Clovnii — 10 ; Act venețian — 18
• Filarmonica „George E.nescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele
afirmării artistice". Monica Chevere- 
șan — vioară. La pian : Robert Stu
pak. Radu Blidar — vioară. La plan: 
Vcrona Eksteln — 10,30 ; Recital de 
vioară : Liviu Prunaru. La pian : Dan 
Rațiu — 17,30 : (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Ciclul „Concerte de 
Mozart, simfonii dc Hcydn și Schu
bert". Dirijor : Cristian Mancle-l. So
list : Dan Grlgore — 11 ; Recital 
de pian : Dan Atanasiu. Program 
Chopin — 19

S Opera Română (1318 571 : Prccau- 
unl Inutile — 11 ; Traviata — 18

• Teatrul de opereta (13 63 431 : Po-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

21,40 Ritm și melodie cu orchestra de 
estradă a Radiotelevlzlunil (color)

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

LV NI 6 IUNIE 1988
20,00 Telejurnal
20,25 Știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră 1 Soarele in sistemul nostru 
planetar (II)

20,55 Arc peste timp (color). 11 iunie 
1948 — ii Iunie 1988. Pe temeliile 
naționalizării. Documentar

21,15 Tezaur folcloric (color)
21,35 Cu spirit revoluționar, cu respon

sabilitate pentru viitorul patriei. 
Patriotismul — adevărul de fie
care zi al faptelor noastre

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

ter izolat, se vor semnala îndeosebi 
după-amiaza și cu precădere în zona 
deluroasă și de munte. Vîntul va pre
zenta unele intensificări cu viteze pînă 
la 40 km pe oră in sud-vestul țării. 
Temperaturile minime nocturne vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime din cursul zilei, în general, 
între 20 și 30 grade. Dimineața, pe 
alocuri, ceață. în București : Vreme 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil favorabil aversei după-amiaza. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime din cursul nopții vor fi cuprin
se între 13 și 16 grade, iar maximele în 
cursul zilei între 27 și 30 grade. Con
diții de ceață slabă.

clasă nouă de proprietari și producători
muncitorul ce dirijează sisteme com
plexe de mașini automatizate există 
o adevărată distantă istorică, pe 
care clasa muncitoare a străbătut-o 
cu succes intr-o perioadă istoricește 
scurtă. Astfel, ea a depășit handi
capul lipsei de tradiții sau de expe
riență tocmai prin mutațiile calitati
ve Înregistrate în planul pregătirii, 
al capacității de gindire. al creativi
tății muncii.

Asemenea mutații au fost si rămin 
indisolubil legate de dezvoltarea 
conștiinței de clasă, a conștiinței po- 
litico-civice, profesionale. Satisfac
țiile în muncă și în întreaga activi
tate socială oferă muncitorilor cer
titudinea realizării lor în viată ca 
oameni și cetățeni demni. Conștiin
ța de clasă muncitorească, axată pe 
cultura socialistă, pe ideologia re
voluționară, pe cultul muncii, pe va
lorile și reprezentările muncitorești, 
are ca sistem central de referință 
înfăptuirea idealurilor socialismu
lui. a progresului rapid si multi
lateral al patriei. Forța conștiin
ței muncitorești se regăsește atit 
în sfera producției, cit Si in planul 
vieții sociale, politice, civice. Mun
citorul trăiește activitatea profesio
nală ca pe o experiență indispensa
bilă ce conferă sens existentei. Cla
sa muncitoare distinge cu claritate 
dimensiunile umane si implicațiile 
sociale ale făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. Pe acest 
temei, ea se automobilizează pentru 
a promova progresul, pentru a sus
ține programele de dezvoltare.

Conștiința politică isi dezvăluie 
valențe și dimensiuni superi
oare mai ales din perioada, de 

aproximativ două decenii, in care in 
societatea noastră au fost introduse 
și generalizate principiile autocon- 
ducerii, ale autogestiunii economico- 
financiare. Noile instituții de condu
cere integrează colectivele muncito
rești — prin intermediul întreprin
derilor în care lucrează — în pro
blemele și mecanismele generale ale 
evoluției complexului economic na
tional, ale întregii societăți.

Rolul clasei muncitoare de forță 
socială conducătoare in societate — 
obiectiv determinat de noua sa cali
tate. de faptul că acționează in sec-

vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Logodnicul din lună — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 10,30 ; Trenurile mele 
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Dimineață pierdută — 10,30 ; Cintec 
despre mine Însumi — 18
0 Tatrul Mic (14 70 81) : Ivonna, prin
cipesa Burgundiei — 10,30 ; Niște ță
rani — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 11
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18,30 
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna, cînd au murit can
gurii — 18 : (sala Giuleștl, 18 04 85) : 
Jee.n, fiul Iul Ion — 11 ; 18 
0 Teatrul satlric-muzical 
nașe" (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19 ; (sala Savoy) : 
Dragoste la prima vedere — 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatrul de comedie) : Cum se cu
ceresc femeile — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 10,30

Tâ-„C.

Am studiat. împreună cu ortacii 
mei, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliul Națio
nal al. Agriculturii, din care am 
desprins învățăminte deosebite. Și 
noi, minerii Maramureșului, am re
ținut ideea că scopul fundamental 
al activității economice este efi
cienta. că realizarea în totalitate a 
sarcinilor de plan solicită adoptarea 
unui ansamblu de măsuri tehnice, 
tehnologice si organizatorice, capa
bile să pună în valoare întregul 
potențial de muncă si creativitate 
al colectivelor de mineri. în acest 
spirit, aici la noi. la mina Burloaia, 
am introdus, cu bune rezultate, teh
nologia de exploatare cu subetaie, 
care s-a extins repede in întreaga 
întreprindere. Au fost de un real 
folos minerilor noile măsuri de mo

Un puternic stimulent pentru îndeplinirea planului
Faptul că noi, tinerii, sîntem primii 

care vom beneficia de măsurile 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R. privind ma
jorarea retribuției personalului 
muncitor cu 10 la sută dovedește, 
încă o dată, grija părintească, 
statornică, a partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acordată tinerei 
generații pentru crearea tuturor 
condițiilor de muncă și de viață, 
astfel incit să ne putem pune deplin 
în valoare entuziasmul și capacita
tea creatoare. Am 18 ani și începînd 
din luna februarie lucrez ca turnă- 
tor-formator la întreprinderea de 
tractoare și mașini agricole din 
Craiova, una dintre cele mai mari 
și moderne turnătorii din țară. Rea
lizăm atit piese pentru cele cinci 
tipuri de tractoare ce le fabrică 
întreprinderea noastră, rit și pentru 
autoturismele „Oltcit". Cînd a avut

Comunicatul ședin’ei Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
1 iunie a fost primit cu un deosebit 
interes și de colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „Inte
grata de in" Jibou. întreprinderea 
noastră este foarte tînără și ca ani 
de cînd funcționează, și ca personal 
muncitor. Aproape 200 dintre tinerele 
fete care lucrează la noi au fost în-, 
cadrate în ultimul trimestru al anu
lui trecut și în primul trimestru al 
acestui an. Ca urmare a măsurilor 
recente, ele vor fi primele care vor 
beneficia de majorarea retribuțiilor. 
Iată de ce aceste măsuri se consti
tuie pentru ele. ca și pentru întregul 
nostru colectiv, de altfel, intr-un pu
ternic imbold pentru activitatea vii
toare. Dar. totodată, și într-o cerință 
imperioasă : aceea de a munci tot 
mai bine, mai eficient.. Căci .retribu
țiile, câștigurile sint legate indisolu
bil de .rezultatele activității desfășu
rate. în cele 5 luni care au trecut din 
acest an. în întreprinderea noastră

si
— impuse de cerințele 

economico-sociale. de în- 
obiectivului fundamental 
partidului, adică de asi-

> r
toarele prioritare ale economiei — 
se exprimă în etapa actuală în con
tribuția precumpănitoare pe care 
și-o aduce la înfăptuirea obiective
lor de dezvoltare social-economică. 
în înalta autoritate morală si prețui
rea de care se bucură în fata po
porului pentru modul in care parti
cipă la opera de conducere a socie
tății. Clasa muncitoare îsi consoli
dează pozițiile de forță socială con
ducătoare în transformarea revolu
ționară a societății și Prin importan
ta crescindă pe care o cunosc trăsă
turile sale ce tin de organizarea și 
coeziunea sa internă, de forța de 
creație, de spiritul de dăruire sț dis
ciplină, de prestigiul său oolitic, de 
legăturile strînse cu celelalte catego
rii sociale de oameni ai muncii. A- 
cestea îi accentuează caracterul de 
centru de atracție pentru toate for
țele sociale ale națiunii. Toate latu
rile de progres din domeniile orga
nizării și conducerii, ale muncii 
producției 
dezvoltării 
făptuirea 
al politicii
gurare a bunăstării întregului popor 
— sint indisolubil legate de manifes
tarea plenară a clasei muncitoare ca 
forță socială conducătoare in siste
mul democrației noastre revoluțio
nare.

Ridicarea clasei muncitoare la ran
gul de forță socială conducătoare a 
marcat în România instituirea de
mocrației în sensul deplin al terme
nului. Unitatea organică dintre pozi
ția conducătoare a clasei muncitoa
re în societate si democrație — sub
sumată unității o-ganice dintre socia
lism și democrație, dintre trăsătu
rile moral-politice umaniste ale a- 
cestuia și caracteristicile partidului 
nostru comunist, de puternic partid 
democratic de masă — constituie un 
adevăr puternic înrădăcinat în pro
cesul istoric al genezei si afirmării 
noii orînduiri sociale. Realitățile so- 
cial-politice din țara noastră relie
fează cu pregnanță misiunea si ca
pacitatea clasei muncitoare de a 
consacra și perfecționa continuu — 
sub conducerea partidului — un nou 
tip istoric de democrație, ce se con
stituie efectiv ca putere a poporului 
și asigură construirea socialismului 
cu poporul și pentru popor.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Peștișorul de aur — 11 ; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Po
vestea porcului (spectacole susținute 
de Teatrul de păpuși din Botoșani) 
— 11,30

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 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 : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18 ; 20
O Rajlakshmt '„Săptămlna film-tlv.i 
indian") : STUDIO (59 53 15) — 8,45, 
11, 45: 14,45: 17,45; 20,45
• Trenul de aur : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
0 Rezervă Ia start : FTRENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19, COTROCENl
(49 48 48) — 15; 17; 19 

dernizare a proceselor tehnologice, 
de extindere a mecanizării lucrări
lor în abataje, de perfecționare a 
transportului si îmbunătățire a teh
nologiilor de exploatare.

Măsurile aprobate de recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
privind majorarea retribuției în anii 
1988—1989 constituie încă o dovadă 
grăitoare a grijii partidului nos
tru. personal a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. întîiul miner al 
tării, pentru om. pentru bunăstarea 
lui. pentru a crea condiții mereu 
mai bune de viată tuturor oamenilor 
muncii, in deplină concordantă cu 
principiile eticii si echității socia
liste. După cum se arată și in co
municatul ședinței Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
în 1990, cînd toți oamenii mun
cii vor primi pe întregul an 

loc istoricul act al naționalizării, eu 
încă nu mă născusem, dar lucrez 
alături de oameni care s-au angajat 
in uzină îndată după naționalizare, 
îmi vorbesc adesea despre condi
țiile grele în care se lucra pe atunci. 
Piesele „de bază“ care se produceau 
erau... colții pentru grape și roțile 
pentru tăvălugi. Atunci — așa cum 
îmi spunea unul din veteranii turnă
toriei, ce lucrează alături de mine, 
Nicu Negrilă — totul se lucra ma
nual. Eu lucrez pe o mașină de 
miezuit mecanică. Lucrez cu butoa
ne. prin care inteligența omenească 
dirijează. Dar pentru asta trebuie 
învățat și iar învățat. Eu am absol
vit școala profesională patronată de 
întreprindere și am deprins bine 
meseria de turnător-formator. Sint 
însă convinsă că trebuie să 
învăț mai mult A ști mai mult în
seamnă a lucra mai bine, iar lucrul 
mai bun aduce și retribuție mai 

Cu grijă pentru tinerii muncitori
s-a obtinut o producție industrială 
mai mare cu aproape 10 milioane lei 
fată de aceeași perioadă a anului 
trecut. Și totuși, realizările nu sint pe 
măsura dotării tehnice, a potențialu
lui de ca-e dispunem. Dincolo de li
nele greutăți întîmpinate în aprovi
zionarea tehnico-materială. multe 
neajunsuri țin de activitatea proprie, 
de modul în care fiecare își face da
toria la locul de muncă.

Recent. în cadrul întreprinderii au 
fost stabilite o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să asigure 
desfășurarea unei activități cît mai 
eficiente, rentabile a fiecărui om al 
muncii. Au fost transformate, spre 
exemplu. 192 de mașini de t.esut în 
vederea creșterii productivității mun
cii : ne preocupăm de punerea in 
funcțiune a mașinii de pieptănat care 
va conduce la reducerea substanț'ală 
a pierderilor de fuior de in si la îm
bunătățirea calităț i țesăturilor. Dar 
asemenea ad uni nu rezolvă de la

UNGHENI-MUREȘ : O comună pe calea urbanizării
în ultimii ani, camuna Ungheni 

din județul Mureș a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economică și so- 
cial-edilitară. Astfel, în perioada 
care a trecut de la reorganizarea 
administrativ-teritorială a țării au 
fost construite aici 327 apartamen
te confortabile, numărul acestora 
urmînd să ajungă, la finele acestui 
an, la 444 apartamente. Acestora 
li se adaugă școli, creșe și grădini
țe. precum și alte dotări social- 
edilitare, iar suprafața destinată 
unităților prestatoare de servicii 
către populație a ajuns să însume
ze 7 540 metri pătrafi. Despre cîte- 
va din obiectivele de larg interes 
cetățenesc ne-a vorbit Vasile 
Naște, primarul comunei :

— Pe lingă cele 117 apartamente

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
„CUPA ROMâNIEI" Lfl FOTBAL 

Azi, șapte divizionare A și una din B 
dispută sferturile de finală

Sferturile de finală ale „Cupei 
României", competiție ce se desfă
șoară sub egida „Daciadei", vor avea 
loc astăzi, cu începere de la ora 17. 
în Capitală, pe stadionul „23 Au
gust", este programată partida din
tre formațiile bucureștene Sportul 
studențesc și Rapid. Lidera clasa
mentului diviziei A, Steaua, întîlneș- 
te, pe stadionul din Ploiești, pe Uni
versitatea Craiova. O reeditare, după 
numai două săptămîni, a meciului

Sportivi români în întreceri internaționale
® Cu o rundă înaintea încheierii 

Turneului internațional de șah „Me
morialul Capablanca", de la Havana, 
în clasament pe primele locuri se 
află Constantin Ionescu (România) 
și Jiri Nun (Cehoslovacia) cu cite 
6,5 puncte, urmați de Tolnay (Un
garia) — 6 puncte (1), Tem-
pone (Argentina) — 6 puncte, Bor
ges (Cuba) — 5 puncte (1) etc. în 
penultima rundă au fost consemnate 

e lacob : VIITORUL (10 67 40) —
14,45: 17; 19
• Flăcări pe comori : 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
0 Medalion Elisabeta Bostan — 
„Zimbet de soare": MIORIȚA
(14 27 14) — 9; lt; 13; 15; 17; 19
0 Umbrele soarelui — 17 ; 19, lar- 
tâ-mă — 15 : POPULAR (35 15 17}
0 Temerarii de la scara doi — 9: II; 
13,15, Cronica adolescenței — 15,30; 
17,45; 20: LUMINA (14 74 16)
© Recital in grădina eu 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 35 941
© Egreta de fildeș — 15, Feerie berli- 
nezâ - 17 ; 19 : DRUMUL SĂRII 
<31 28 13'
® Transport primejdios : TIMPURI 
NO! (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20
® Cap și pajură : AURORA <35 04 63)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; tl; 13: 15; 17; 19

retribuția majorată, veniturile su
plimentare obținute pe această 
cale se vor ridica la peste 29 mi
liarde lei. Aceste măsuri dovedesc 
cu putere caracterul sănătos al e- 
conomici românești, ele aplicîndu-se 
în condițiile în care, in unele țări, 
au loc chiar reduceri ale venitu
rilor oamenilor muncii. Este încă 
un motiv de a ne angaja în 
fata partidului. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a depune toa
te eforturile, întreaga noastră capa
citate de muncă și gîndire pentru 
a da patriei cit mai mult minereu, 
conștient! fiind că astfel ne sporim 
si noi contribuția la propășirea pa
triei scumpe — România socialistă.

Nicoară GREC, 
miner, șef de brigodâ 
la întreprinderea minierâ Baia Borșa 

bună. începînd din acest an, voi 
urma cursurile serale ale liceului 
industrial de pe lingă întreprinderea 
noastră, pentru că, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea din 29 aprilie, este foarte 
aproape timpul cînd muncitorului 
din producție nu-i va mai fi sufi
cient nici măcar liceul. Acum, in
dustria are - nevoie și de muncitori 
cu studii superioare care să poată 
stăpîni tehnica înaltă. Și eu. ca și 
ceilalți tovarăși ai mei de muncă 
sîntem hotărîți ca prin eforturi 
susținute, prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan să ne 
aducem o contribuție sporită la 
îndeplinirea ho‘ărîrilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.
Cristina C’OBANTCĂ, 
muncitoare, întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole Craiova 

sine problema cită vreme gradul de 
îndeplinire a normelor se menține 
încă destul de scăzut. Sigur că unele 
dintre muncitoare sînt în formare, 
dar prin cursurile de perfecționare, 
prin ambiția și hotărîrea lor vor duce 
la o substanțială îmbunătățire a ac
tivității. Recentele măsuri privind 
maiorarea retribuțiilor au determinat 
o reală emulație, o stare de spirit 
angajantă în întreprindere, exprimată 
prin hotărîrea fiecăruia de a nu pre
cupeți nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor în cele mai bune condiții, 
asa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și la recenta șe
dință comună a Consiliului Nat'onal 
al Oamenilor Muncii și Consiliului 
National al Agriculturii.

Marla MUNTEAN
președintele comitetului de sindicat 
de la întreprinderea
„Integrata de in" Jibou 

care se construiesc în acest an, in 
comuna noastră a fost efectuată, 
cu sprijinul larg al cetățenilor, ca
nalizarea localității, iar apa pota
bilă a fost introdusă prin conducte 
de peste 5 kilometri lungime, ceea 
ce face ca, în prezent, condițiile de 
viață ale locuitorilor să fie tot mai 
apropiate de cele de la oraș. Stă 
mărturie în acest sens și faptul că, 
in ultimii ani, au fost construite c 
mare și modernă întreprindere de 
prefabricate din beton armat și o 
întreprindere „Avicola". în pre
zent. numărut personalului munci
tor depășește cifra de 2 500, Un
gheni fiind astăzi una din localită
țile rurale mureșene cu cel mai 
ridicat procent al populației ocu
pate la mia de locuitori. (Gheorghe 
Giurgiu).

lor direct din campionat. Cealaltă 
fruntașă a campionatului. Dinamo, 
va juca, la Brașov, cu Corvinul Hu
nedoara. în fine, la Rimnicu Sărat, 
Victoria București — cu dorința fi
rească de a rămine în primele rîn- 
duri și în „Cupa României" (ca in 
campionat 1) — va primi replica
formației C.F.R. Pașcani. singura 
divizionară B ajunsă în această fază 
a tradiționalei competiții fotbalis
tice.

următoarele rezultate : Tempone — 
Espinosa 1—0 ; Ionescu — Jasnikow- 
skt remiză ; Tolnay — Boudy 1—0 ; 
Nun — Arencibia 1—0 ; Borges — 
Armas remiză ; Ortega 
remiză.

• Victorie 
800 m liber 
internațional 
kent — Carmen Roșioru a sosit pr.- 
ma, fiind cronometrată cu timpul de 
8 59 ’41/xU0. La competiție participă 
peste 100 de sportivi și sportive din 
șapte țări.

românească 
din cadrul 
de natație

— Șariego

în proba de 
concursului 
de la Taș-

in 
in

Partidele semifinale ale 
dublu bărbați din cadrul 
internațional de tenis dc 
Garros s-au încheiat cu 

rezultate : Andres Go- 
(Ecuador), Emili? Sanchez

★
VOLEI. Echipa masculină de volei 

a Poloniei, aflată în turneu 
Franța, a evoluat la Marsilia 
compania selecționatei țării-gazdă. 
Voleibaliștii francezi au obținut vic
toria cu școrul de 3—0 (16—14, 15—11, 
15—10).

TENIS, 
probei de 
Turneului 
la Roland 
următoarele 
mez (Ecuador), Emili? 
(Spania) — Leonardo Lavalie. Au
gustin Moreno (Mex'c) 6—3, 6—4. 
6—3 ; Anders Jarryd (Suedia), John 
Fitzgerald (Australia) — Wally Ma- 
sur, Mark Woodforde (Australia) 
6—1, 6—2. 6—2.

FOTBAL. în cadrul Turneului in
ternațional dc fotbal de la Kyoto 
(Japonia), echipa vest-germană Ba
yer Leve kusen. c’știgă oarea . Cu
pei U.E.F.A.", a terminat la egali
tate : 1—1 (1—1) cu formația brazi
liană Flamengo Rio de Janeiro.

sArMioarea naționala a suediei
Maiestății Sale CARL XVI GUSTAF

Regele Suediei
STOCKHOLM

Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, îmi este plăcut să vă adresez 
sincere felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Suedia ocupă peste jumătate din 
Peninsula Scandinavă, granițele 
tării, cuprinse între Oresund și 
Cercul polar pe o lungime de 
1 574 km și o lățime de 300 pină la 
500 km, includ o suprafață de 
449 964 kmp. Cei 8,4 milioane locui
tori ai țării sînt concentrați mai 
ales în așezările urbane din sud.

Punerea în valdare, la un ridicat 
nivel calitativ, a resurselor natu
rale ale țării — minereul de fier, 
lemnul pădurilor, energia hidrau
lică — împreună cu dezvoltarea 
transporturilor maritime au deter
minat afirmarea Suediei ca un im
portant partener comercial pe 
arena internațională, în anumite 
perioade. Suedia reușea să exporte 
peste 50 la sută din mărfurile sale 
industriale. în primul rînd din sec
toarele construcțiilor de nave, si
derurgic din produsele fabricilor 
de celuloză și hirtie. Ea este tot
odată al treilea mare exportator de 
h’rtie și carton din lume, în agri
cultură. practica‘ă mai cu seamă în 
regiunile de cîmpie și dealuri din 
sud si est. este ocupată 6 In su'ă 
din populația activă a țării. în ul
timii ani, autoritățile guvernamen
tale. organizațiile economice si 
sindicale au elaborat o serie de 
măsuri menite a limita eferiele cri
zei economice mondiale, care au 
afectat activitatea de export și

Ziua internațională 
a mediului înconjurător

Omenirea trebuie să facă totul 
pentru a evita alterarea naturii ! 
Ținînd seama de acest imperativ 
major al zilelor noastre. Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărit, in 
urmă cu 16 ani, la propunerea unui 
grup de țări, printre care și Româ
nia. ca pe întreaga planetă să se 
marcheze, an de an, la 5 iunie, 
„Ziua internațională a mediului 
înconjurător". De fiecare dată. în
ceputul lunii iunie oferă deci un 
nou prilej de a readuce în atenția 
statelor, a guvernelor, a opiniei 
publice mondiale necesitatea parti
cipării mai intense a tuturor na
țiunilor la protejarea și conserva
rea factorilor naturali de mediu, 
la combaterea poluării, a degradării 
solului, a exDloatării neraționale a 
resurselor planetei. Este vorba de 
o necesitate cu atit mai stringentă 
cu cît in actualul stadiu de dezvol
tare fără precedent a industriei si 
a agriculturii sursele de degradare 
a mediului au sporit considerabil. 
Experiența unora dintre statele in
dustrializate dovedește cu claritate 
că atunci cînd în paralel cu dez
voltarea accentuată a producției 
materiale nu se iau măsuri ferme 
de protecție a mediului se asistă la 
mărirea gradului de poluare a apei, 
aerului, solului și subsolului.

Date sugestive privind situația 
precară a mediului înconjurător 
pot fi întîlnite în două recente ra
poarte elaborate de organisme ale 
O.N.U., respectiv dc Comisia Mon
dială pentru Mediul înconjurător 
si Dezvoltare și de Programul Na
țiunilor Unite pentru Mediul în
conjurător. Astfel, se arată că. în- 
tr-un mare număr de metropole 
ale lumii, cantitățile de bioxid de 
sulf, de oxizi de azot și de dioxid 
de carbon se situează peste limita 
maximă admisă de Organizația 
Mondială a Sănătății. „Efectul da 
seră" datorat emisiilor masive de 
dioxid de carbon amenință să con
ducă la o încălzire a atmosferei cu 
2—5 grade Celsius, ceea ce ar de
termina, printre altele, secete pre
lungite, creșteri ale nivelului mă
rilor și oceanelor etc. Efectele ploi
lor acide, datorate poluării atmos
ferice se fac simțite pe suprafețe 
tot mai întinse ale globului. Sem
nificativ, bunăoară, este faptul că 
7 milioane de hectare de păduri 
din 15 țări ale Europei au fost grav 
afectate de acest adevărat flagel, 

îngrijorătoare se prezintă in 
multe regiuni ale globului și situa
ția aprovizionării cu apă. Astfel. în 
zonele rurale ale țărilor în curs de 
dezvoltare 61 la sută din populație 
este lipsită de apă potabilă, iar in 
cele urbane 26 la sută, ceea ce și 
explică recrudescenta unor boli 
considerate, pină nu de mult, ca 
fiind definitiv eradicate. La rîndul 
său. pămîntul cuitivabil al globu
lui pierde anual, prin fenomene de 
degradare, 5—7 milioane de hecta
re, actualmente 21 milioane de hec
tare aflîndu-se în stare de anulare 
totală a fertilității.

Nici pădurile nu sînt scutite de 
gravele consecințe ale exploatării 
neraționale prin tăieri de masă 
lemnoasă ce depășesc capacitatea 
de regenerare a fondului forestier. 
Din această prețioasă resursă a 
mediului înconjurător dispar anual 
aproximativ 15 milioane de hecta
re de păduri, cele mai multe din
tre acestea fiind situate în zonele 
umede ale Asiei. Americii Latine și 
Africii. O dată cu ele se pierd 
inestimabile surse genetice si spe

CĂREI : Dezvoltări edilitare, ambianță modernă
Un oraș al florilor, al bunilor 

gospodari — acesta este (și nu de 
azi, de ieri !) Careiui, bine cunos
cuta localitate sătmăreană, de nu
mele căreia sînt legate hărnicia 
în muncă a locuitorilor ei și vite
jia ostașilor români căzuti în lup
tele de eliberare a patriei. Astăzi, 
în vatra veche a localității, ca și 
în noile cartiere de locuințe, parcu
rile naturale și zonele verzi cre
ează o ambiantă plăcută, recon
fortantă. De la tovarășul Emilian 
Fogaș, vicepreședinte al consiliu
lui popular orășenesc, aflăm că, 
în această perioadă, la Cărei s-au 
efectuat (sau sint in curs) lucrări 
de modernizare a străzilor, acțiuni 
de întreținere curentă sau de îm
bunătățire a instalațiilor de ali
mentare cu apă potabilă. Se lu
crează de zor Ia sădirea a mii de 
flori și alte plante ornamentale, 
la reîmprospătarea vegetație', deo
potrivă in jurul Monumentului e- 
liberatorilor — devenit simbol al 
orașului — pe marginea drumuri
lor de mare trafic intern și inter
national ce traversează orașul din 
și spre Satu Mare, Oradea, Zalău. 

s-au repercutat negativ asupra u- 
nor ramuri industriale tradiționale.

O vocație distinctă a poporului 
suedez, care, din 1814, n-a mai fost 
implicat in nici o confruntare mi
litară, se manifestă în prezent în 
angajarea sa. alături de alte po
poare. pentru încetarea cursei ab
surde a înarmărilor si înlăturarea 
primejdiei nucleare. Suedia mili
tează activ pentru crearea de 
zone denuclearizate în nordnl 
continentului, ca si în alte regiuni, 
pentru reducerea si eliminarea to
tală a armelor nucleare.

Relațiile de prietenie si colabora
re dintre România si Suedia — ba
zate pe principiile egalității în 
drepturi și respectului reciproc — 
cunosc o evoluție ascendentă, exis- 
tind în continuare posibilități pen
tru extinderea lor. pentru sporirea 
schimburilor comerciale, a coope
rării economice si tehnico-știinti- 
fice. La impulsionarea acestei evo
luții pozitive a contribuit, fără în
doială, vizita întreprinsă în 1980 in 
Suedia de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Bunele 
relații statornicite între cele două 
țări, aspirațiile lor comune pentru 
edificarea unei Europe unite, a 
destinderii, securită'ii si înte'eger'i 
corespund intereselor reciproce ale 
popoarelor român si suedez, cauzei 
păcii și colaborării Internationale.

cii ale florei si faunei Pămîntului. 
Din aproximativ 265 000 de specii 
de plante existente in lume, preci
zează rapoartele menționate, peste 
60 000 sint, în prezent, grav ame
nințate cu dispariția.

Dacă degradarea ecologică pe 
care o constatăm azi în diferita 
zone ale Terrei va continua, consi
deră experții, omenirea va avea de 
suferit iremediabile pierderi. De 
aceea, pe plan mondial, trebuie 
unite eforturile vizînd oprirea a- 
cestei tendințe distructive, deoarece 
omenirea este profund interesată 
să facă front comun pentru a păs
tra Pămîntul, leagăn al vieții, cu
rat și în măsură să asigure exis
tenta generațiilor viitoare. Din a- 
ceastă perspectivă, trebuie mențio
nat că în țările socialiste s-a acu
mulat o experiență valoroasă în ce 
privește acțiunile, de protecție a 
mediului —• cadru in care Româ
nia se detașează prin importante 
contribuții.

Din inițiativa președintelui tă
rii noastre, t o v a r ă s u,.J, 
Nicolae Ceaușescu,, in România a 
fost adoptată cu, multi ani în urmă, 
respectiv în 1973, una dintre pri
mele legi din lume consacrate in 
mod special protecției mediului în
conjurător și cu aplicabilitate în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale. La noi au fost create uni
tăți si secții de cercetare care abor
dează problemele protecției mediu
lui ambiant, jar an de an un ca
pitol special din planul national 
unic se referă la mijloacele în sta
re să asigure conservarea și sănă
tatea pămîntului, cît și măsurile 
care se impun, în acest scop, fiind 
prevăzute termene si responsabili
tăți precise. Aceasta demonstrează 
că România socialistă, înfăptuind 
un amplu program de dezvoltare 
economico-socială, bazat pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, îmbină armo
nios eforturile sale de progres cu 
acțiuni complexe vizînd protecția 
și îmbunătățirea calității vieții. 
Grija pentru mediul ambiant con
stituie, așadar, în țara noastră o 
problemă de interes national care 
se reflectă într-o serie de măsuri 
și programe cu caracter economic, 
tehnic, științific si legislativ privind 
supravegherea, prevenirea și com
baterea degradării mediului.

Pronuntindu-se pentru conlucra
rea echitabilă cu alte state în cadru 
bi si multilateral, in scopul prote
jării mediului înconjurător, tara 
noastră desfășoară, de pe poziții 
înalt umaniste, o pilduitoare acti
vitate pentru eliminarea tuturor 
factorilor care duc la deteriorarea 
mediului ambiant, inclusiv pentru 
eradicarea primejdiei nucleare, a 
experiențelor cu arme atomice care 
constituie și un serios factor de po
luare. Militînd cu consecvență pen
tru edificarea unei lumi a păcii și 
colaborării, fără arme și fără 
războaie. România este hotărîtă să 
acționeze și în viitor pentru asigu
rarea unui mediu ambiant sănă
tos. propice muncii pașnice.

Ziua de 5 iunie ne amintește că 
în fața tuturor țărilor, a tuturor 
popoarelor, a fiecărui cetățean al 
lumii trebuie să stea permanent în 
atenție ocrotirea și ameliorarea 
factorilor de mediu, păstrarea ne
alterată a acestuia, atit pentru lo
cuitorii de azi ai Terrei, cît și pen
tru generațiile viitoare.

Ioana DABU

In modernul cartier de locuințe 
Mihai Viteazu se au în vedere su
plimentarea și dotarea corespunză
toare a locurilor de joacă pentru 
copii, extinderea parcărilor auto, 
a unor spații de agrement. Parcul 
Tineretului (cu o suprafață de 
peste două hectare) urmează să 
aibă și un miniteren de sport, pre
cum și alte amenajări pentru odih
nă și fortificare fizică. Circa 5 000 
de pomi și arbuști, peste 2 000 de 
duzi (în plantații intensive sau în 
aliniament) vor spori „zestrea d? 
ozon", vor da Careiului un plus de 
frumusețe și — în cazul duzilor 
— chiar și un plus de venituri la 
bugetul local. în tot ceea ce fac. în 
tot ceea ce preconizează, edilii 
primesc un sprijin continuu din 
partea cetățenilor. Oameni ma
turi sau în floarea vîrstei. pensio
nari și elevi sint angrenați, într-o 
formă sau alta, prin acțiuni orga
nizate și, simplu, din proprio ini
țiativă, la păstrarea curățeniei, la 
înfrumusețarea orașului, a cartie
rului în care locuiesc. (Ion Dumi- 
triu).



CEA DE-A TREIA SESIUNE SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Considerentele si propunerile României, ale președintelui 
Nicnlae Ceausescu cn privire la problemele dezarmării
si direcțiile de acțiune a tarilor pentru soluționarea lor

— prezentate de ministrul afacerilor externe, loan Totu
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — în ședința plenară a sesiunii 

speciale a Adunării. Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, in cadru' 
dezbaterilor generale, a luat cuvintul ministrul afacerilor externe al 
României, loan Totu.

Am deosebita cinste de a vă 
transmite dumneavoastră, participan- 
ților la cea de-a treia sesiune spe
cială a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite consacrată 
dezarmării, un cordial salut din par
tea președintelui Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu'; îm
preună cu urarea de succes deplin în 
înfăptuirea dezideratului vital al 
umanității — făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor la existență, la libertate și 
independență, la viață, la pace.

România, președintele său acordă 
o atenție și o importanță deosebite 
lucrărilor și țelurilor celei de-a 
treia sesiuni speciale. Atașamentul 
profund al poporului român față de 
cauza dezarmării și păcii derivă din 
politica sa generală de dezvoltare si 
conviețuire pașnică cu toate popoare
le lumii, din convingerea că progre
sul social-economic al oricărei țări 
este strîns legat de asigurarea păcii, 
securității și cooperării internațio
nale.

îmi revine înalta onoare de a pre
zenta considerentele și propune
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele dezarmării și direcțiile de 
acțiune a țărilor pentru soluționarea 
lor.

în aceste zile se împlinesc zece 
ani de la prima sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării. Aniversarea nu 
oferă, din păcate, motivele unui bi
lanț pozitiv. Dimpotrivă. în deceniul 
care a trecut, cursa înarmărilor a 
cunoscut un ritm galopant, cheltuie
lile în acest scop depășind. în pre
zent. o mie de miliarde de dolari, 
cu consecințe nefaste pentru toate 
țările. Arsenalele nucleare dețin 
stocuri capabile să distrugă de mai 
multe ori însăși viața pe planeta 
noastră. Ca o consecință firească a 
acestei realități dramatice, s-a adîn- 
cit și mai mult criza economică 
mondială, au sporit decalajele dintre 
țările bogate și cele sărace. în ace
lași timp, la stările de tensiune și 
conflicte existente cu zece ani în 
urmă s-au adăugat noi sunse de în
cordare. Unele evenimente pozitive 
care au avut loc în această perioadă 
nu sînt încă de natură să influențeze 
în mod radical climatul politic la 
sgapă planetară. îrț Iprpe șe mențin 
încă probleme grave și complexe, 
care impun o nouă gîndire. un, nou 
mod de abordare și soluționare a 
problemelor păcii și războiului, în 
măsură să* ducă la o schimbare ra
dicală în viața internațională.

în concepția țării noastre. Organi
zația Națiunilor Unite, ca for mon
dial care exprimă voința și interesele 
întregii comunități internaționale, 
este chemată nu numai să reafirme 
scopurile și principiile Documentului 
final din Î978, ci, în primul rînd. să 
acționeze ferm pentru adoptarea 
programului global de dezarmare nu
cleară și generală. în acest program 
este necesar să se cuprindă acțiunile 
și măsurile ce urmează să fie reali
zate de organismele internaționale și 
statele membre în toate domeniile 
dezarmării. Programul ar urma să 
fie finalizat pornindu-se de la pro
iectul elaborat de Conferința pentru 
dezarmare de Ia Geneva și ținîndu-se 
seama de propunerile care vor fi 
prezentate in cadrul sesiunii. Docu
mentul final care va fi adoptat tre
buie să fie rodul răspunderii tuturor 
statelor de angajare hotărîtă pe ca
lea dezarmării, să prevadă inter
conexiunea strînsă dintre negocierile 
bilaterale, cele regionale și cele cu 
caracter universal, astfel îneît, măsu
rile adoptate în aceste negocieri să 
se completeze și să se sprijine re
ciproc.

Consecventă politicii sale interna
ționale de pace și colaborare intre 
popoare și animată de dorința de a 
contribui la succesul lucrărilor aces
tei sesiuni speciale a O.N.U. consa
crate dezarmării, România, președin
tele său prezintă acestui înalt forum 
mondial următoarele considerente :

1. Tinind seama de pericolul grav 
pe care îl reprezintă existenta arme
lor nucleare pentru prezentul si 
viitorul omenirii, sesiunea specială 
să convină acțiunile necesare pentru 
impulsionarea negocierilor privind 
dezarmarea nucleară. eliminarea 
completă din arsenalele statelor a 
acestor arme. Apreciind încheierea 
acordului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind lichidarea rachetelor nuclea
re cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune doar ca un început modest, 
a cărui valoare va fi pusă in evi
dență numai în măsura în care se 
vor încheia. în continuare, noi acor
duri. Adunarea Generală să adreseze 
U.R.S.S. și S.U.A. chemarea de a în
cheia cit mai curînd posibil, în cursul 
acestui an. tratatul privind reducerea 
cu 50 la sută a armamentelor lor 
strategice.

Pentru realizarea dezarmării nu
cleare — obiectiv fundamental al 
umanității — propunem :

— la negocierile de dezarmare, in 
afară de puterile nucleare, să parti
cipe toate celelalte state interesate ;

— să se elaboreze, in col mai scurt 
timp, un program general de dezar
mare nucleară care să prevadă cu 
prioritate și termene bine stabilite

NAȚIUNILE UNITE 4 (Ager
pres). — Negocierile bilaterale și 
multilaterale ar trebui să se in
tensifice pentru ca procesul dezar
mării să. devină mai amplu, cuprin- 
zind atît armele nucleare, cît si pe 
cete convenționale, a declarat, de la 
tribuna celei de-a III-a sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. Rene 
Sorria Galvarro. adjunct al minis
trului afacerilor externe al Bo- 
iiviei.

Primul ministru al Turciei, 
Tiirgiit Ozal. a declarat că succesul 

într-o viziune de perspectivă redu
cerea pe etape și lichidarea completă 
a acestor arme, pină în anul 2000 ;

— să se constituie un Organism 
special pentru dezarmare și pentru 
eliminarea completă a armelor nu
cleare, organism care să negocieze 
măsuri privind neproliferarea arme
lor nucleare, încetarea experiențelor 
cu asemenea arme, elaborarea pro
gramului general de dezarmare nu
cleară ;

— avînd în vedere pericolul pe care 
îl prezintă proliferarea tot mai mare, 
pe suprafața globului, a armelor 
nucleare, statele posesoare de arme 
nucleare să le retragă in limitele 
frontierelor lor naționale ;

— să se elaboreze un program me
nit să ducă la oprirea perfecționării 
armelor nucleare, la încetarea pro
ducției' de materiale fisionabile și 
mijloacelor de transportare la țintă. 
Toate acordurile de dezarmare nu
cleară să conțină clauze de interzi
cere a perfecționării și dezvoltării 
de noi tehnologii militare în dome
niile respective. Pentru creșterea 
rolului și contribuției popoarelor in 
înfăptuirea dezarmării nucleare, 
O.N.U. să devină un centru de exa
minare și control asupra tehnolo
giilor militare, astfel incit să se îm
piedice crearea de noi arme de dis
trugere în masă ;

— să se treacă la tratative pentru 
eliminarea armelor nucleare tactice, 
cu rază scurtă de acțiune, cu partici
parea tuturor țărilor lumii ;

— în contextul măsurilor de redu
cere a armelor nucleare, o importan
ță deosebită prezintă folosirea tutu
ror materialelor fisionabile exclusiv 
în scopuri pașnice, prin realizarea 
unor proiecte de cooperare interna
țională ;

— pentru accelerarea procesului 
de dezarmare nucleară. Organizația 
Națiunilor Unite să sprijine efortu
rile țărilor angajate in crearea de 
zone denuclearizate in diferite părți 
ale lumii, proclamarea de țări și 
orașe libere de arme nucleare, 
garantarea de către statele posesoa
re de arme nucleare a respectării 
statutului acestor zone.

Organizația Națiunilor Unite să 
adreseze statelor din Balcani. din 
nordul și centrul Europei, precum 
și din alte părți ale lumii chemarea 
de a se trece la negocieri privind 
transformarea regiunilor respective 
în zone denuclearizate, ale păcii, co
operării și bunei vecinătăți.

2. Dat fiind pericolul pe care il 
reprezintă extinderea cursei înar
mărilor în spațiul cosmic, să fie a- 
doptate măsuri de natură să con
ducă la renunțarea la militarizarea 
Cosmosului, pentru ca acesta să fie 
folosit in scopuri exclusiv pașnice, 
în interesul întregii omeniri.

In acest sens propunem:
— să se încheie un tratat inter

național privind folosirea Cosmosu
lui numai în scopuri pașnice și care 
să prevadă renunțarea la orice fel 
de utilizări ale spațiului cosmic in 
scopuri militare;

— să se reglementeze. totodată, 
lansarea de sateliți și alte obiecte 
in spațiul cosmic.

3. în vederea asigurării condițiilor 
dc stabilitate și securitate pentru 
toate statele lumii, pentru reduce
rea pericolului de război și înfăp
tuirea dezarmării, este necesar ca, 
in strînsă legătură cu acțiunile și 
măsurile practice de reducere si 
eliminare a armelor nucleare, să se 
realizeze și lichidarea armelor chi
mice.

în concepția României, aceste ac
țiuni trebuie să vizeze:

— elaborarea și aplicarea unui 
program de măsuri pentru interzi
cerea folosirii armelor chimice și li
chidarea stocurilor existente. O dată 
cu eliminarea acestora, să se inter
zică și producerea oricărui fel de 
arme chimice ;

— angajamentul statelor ca, pînă 
la distrugerea tuturor armelor chi
mice. să nu folosească in nici o îm
prejurare aceste arme ;

— încurajarea de către Organiza
ția Națiunilor Unite a stabilirii de 
zone lipsite de arme chimice în Bal
cani, în centrul Europei și în alte 
regiuni ale lumii, ca acțiuni de sus
ținere a procesului de negociere a 
Convenției de interzicere totală a 
armelor chimice și eliminare a aces
tora din arsenalele statelor.

4. Pentru asigurarea păcii și secu- 
fității internaționale, întărirea încre
derii și destinderii dintre state, o 
importantă deosebită o are trecerea 
la măsuri de reducere substanțială a 
efectivelor, armamentelor convenți
onale și cheltuielilor militare.

Considerind că reducerea cheltuie
lilor militare reprezintă un pas im
portant pentru trecerea efectivă la 
dezarmare. România a hotărît, în 
urma referendumului național din 
noiembrie 1986. reducerea cu 5 la 
sută a efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare. Consecventă 
politicii sale de dezarmare. Republi
ca Socialistă România propune;

— trecerea la reducerea anuală a 
cheltuielilor militare de către toate 
țările, astfel ineît pină în anul 2000 
aceste cheltuieli să scadă cu cel pu
țin 50 la sută față de nivelul actual;

— sesiunea specială să adopte 
principiile care să stea la baza ne

negocierilor privind controlul înar
mărilor depinde de crearea unei 
atmosfere de încredere intre părți. 
Vorbitorul a relevat, totodată, că 
problemele regionale trebuie să fie 
rezolvate pe cale pașnică.

Ministrul de externe al Noii 
Zeelande, Russel Marshall, a arătat 
că, în opinia țării sale, mai multe 
arme nucleare înseamnă o creștere 
a amenințării la adresa viitorului 
umanității, si nu un spor de secu
ritate. Vorbitorul a exprimat spri
jinul pentru mișcarea regională de 

gocierii și încheierii de acorduri pri
vind reducerea cheltuielilor militare, 
convenite in cadrul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, ceea ce ar crea 
condiții pentru încurajarea unor ne
gocieri concrete in acest domeniu:

— fiecare acord și măsură de 
dezarmare să prevadă reducerea co
respunzătoare a cheltuielilor mili
tare,

Avind în vec'ere că in Europa se 
află cea mai mare concentrare de 
armamente convenționale și efecti
ve militare, propunem ca, in condi
țiile încheierii Tratatului privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, să se trea
că la măsuri de reducere a arma
mentelor convenționale, tn același 
timp, să se acționeze pentru opri
rea oricăror modernizări ale arme
lor nucleare cu rază scurtă de ac
țiune ;

— totodată, statele participante la 
cele două alianțe militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— să angajeze pînă la sfîrșitu! a- 
nului 1988. cu participarea tuturor 
statelor europene, negocieri care să 
ducă Ia reducerea substanțială, cu 
cel puțin 20 la sută pînă în anul 
1990, cu 30—35 la sută pînă în anul 
1995 și cu 50 la sută pînă la sfirși- 
tul secolului, a armamentelor con
venționale și efectivelor militare. 
Reducerile să înceapă cu principa
lele categorii de armamente — 
tancuri și care blindate, avioane, ra
chete si nave de luptă;

— din momentul începerii nego
cierilor, să se instituie un morato
riu care să prevadă menținerea ar
mamentelor. efectivelor și cheltuie
lilor militare ale țărilor din cete 
două alianțe militare la nivelul anu
lui 1933:

— în cadrul Conferinței de dezar
mare convențională să se urmăreas
că stabilirea echilibrului militar la 
niveluri cît mai scăzute ale forțelor 
armate, armamentelor și cheltuieli
lor militare :

— să se studieze și să se facă 
propuneri concrete privind efective
le militare și armamentele, renre- 
zentînd minimul necesar pentru apă
rarea fiecărei țări:

— ca o componentă importantă a 
măsurilor de dezarmare cnnvenț’O- 
nailă, să se desființeze bazele milita
re străine de pe teritoriul altor sta
te. iar trunele să fie retrase in in
teriorul frontierelor raționate:

— ștafete participante la Tratatul 
de la Varșovia si țările membre ale 
N.A.T.O. să înceapă negocieri con
crete pentru desființarea simultană 
a, celor două blocuri, incenînd cu 
dizolvarea organizațiilor lor mili
tare.

5. în actualele condiții internațio
nale si pentru aplicarea ansamblului 
de măsuri vizînd eliminarea actelor 
dc forță sau amenințare cu forța, 
considerăm că este necesar :

— să se reglementeze. în confor
mitate cu convențiile internaționale 
existente, deplasările si conduita 
navelor militare ne mări si oceane, 
inclusiv prin notificarea prealabilă, 
la O.N.U., a aplicațiilor navale si 
limitarea deplasărilor si concentră
rii de nave in unele zone :

— să se creeze. în cadrul O.N.U., 
un comitet privind folosirea în sco
puri pașnice a spațiilor oceanice și 
maritime.

6. Pentru eliminarea surselor de 
suspiciune și tensiune si reducerea 
pericolului de conf-iintaro militară, 
anreciem d» o maximă importanță 
adoptarea de noi măsuri de încre
dere și securitate în Europa.

în acest sens, propunem :
— să se interzică zborul avioane

lor. precum și trecerea navelor și 
submarinelor care au la bord arme 
nucleare în apropierea frontierelor 
altor state ;

— să se încheie un tratat interna
tional privind interzicerea atacuri
lor în caz de conflict armat, precum 
si în timn de pace, asupra instala
țiilor nucleare pașnice și pentru pre
venirea oricăror acțiuni teroriste îm
potrivă acestor instalații :

— să se adopte noi măsuri de în
credere și securitate, cum sînt ; li
mitarea forțelor armate care iau 
parte la manevre și fixarea de pla
foane pentru numărul de nave de 
război și avioane militare : renunța
rea la manevre militare în apropie
rea frontierelor altor state și crea
rea. de-a lungul frontierelor dmtre 
țările membre ate N.A.T.O. si țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia, a unui culoar liber de arme 
nucleare, chimice si alte arme de 
distrugere în masă si. în general, de 
arme ofensive, din care. în perspec
tivă. să fie eliminate orice armament 
si forte militare, cu ex centra fo~te- 
lor de ordine si de frontieră : inter
zicerea staționării de noi trupe și a 
stabilirii de noi baze militare pe te
ritoriul altor state ;

— imperativul dezarmării imnune 
reexaminarea doctrinelor militare 
ale statelor, înlocuirea doctrinelor 
bazete pe război, în special pe re
curgerea la arma nucleară, la forța 
armată ofensivă, cu doctrine exclu
siv defensive.

7. Aplicarea ansamblului de mă
suri privind oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare imnune 
organizarea unui control strict si 
eficace asupra îndeplinirii obligațiilor 
asumate de state, care să încurajeze 
si să sprijine măsurile de dezar
mare.

transformare a Pacificului de sud 
intr-o zonă liberă de arme nucleare.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba. Carlos 
Rafael Rodriguez. s-a pronunțai 
pentru intărirea încrederii recipro
ce. fără de care dezarmarea ar fi 
imposibilă. El a subliniat contri
buția ia procesul dezarmării a po
poarelor. care, prin manifestații de 
masă, si-au exprimat opoziția față 
de războiul nuclear și fată de cursa 
înarmărilor.

Ministrul de externe al Indone
ziei, Aii Alatas, a evidențiat că

în acest sens, propunem ;
— Organizația Națiunilor Unite să 

contribuie la elaborarea unor pro
ceduri de verificare și control de 
natură să stimuleze negocierile în 
domeniul dezarmării ;

— să se instituie, in cadrul O.N.U., 
un organism internațional deschis 
părticlpării tuturor statelor, care să 
poată asigura urmărirea și con
trolul imparțial al aplicării, cu bună 
credință, a măsurilor de dezarmare 
convenite prin acorduri bilaterale, 
regionale sau universale.

8. Pornind de la legătura directă 
care există intre necesitatea trecerii 
la înfăptuirea dezarmării si elimina
rea subdezvoltării, Republica Socia
listă România propune :

— să se creeze, sub egida O.N.U., 
un fond international de dezvolta
re, pe seama resurselor eliberate ca 
urmare a măsurilor de dezarmare, 
in scopul dezvoltării economice și 
sociale, în special a țărilor în curs 
de dezvoltare, in conformitate cu 
recomandările Conferinței interna
ționale privind relația dintre dezar
mare și dezvoltare, din 1987 ;

— Adunarea Generală să recoman
de ca în toate acordurile de dezar
mare care se vor încheia să fie in
cluse clauze care să prevadă că re
sursele eliberate vor fi folosite 
exclusiv în scopuri pașnice.

Realitățile contemporane impun, 
totodată, democratizarea vieții și 
relațiilor internaționale, participarea 
activă a tuturor statelor la soluțio
narea problemelor grave si complexe 
cu care se confruntă omenirea. In 
acest context un rol deosebit revi
ne O.N.U., ceea ce presupune noi 
măsuri și acțiuni din partea tuturor 
statelor, cum sînt :

— crearea unui organism special 
al O.N.U. de soluționare prin tra
tative, prin bune oficii, mediere sau 
conciliere a conflictelor dintre state, 
care reprezintă o consecință și o 
cauză a cursei înarmărilor ;

— statele care desfășoară negocieri 
bilaterale sau regionale de dezar
mare să tină la curent, în mod sis
tematic, celelalte state membre ale 
O.N.U., prin, intermediul secretaru
lui general sau în alt cadru, asupra 
mersului negocierilor și rezultatelor 
acestora ;

— creșterea rolului secretarului 
general al O.N.U., care, direct sau 
prin reprezentanți speciali, să ac
ționeze continuu pentru depășirea 
dificultăților din cadrul procesului 
de negocieri in problema dezarmării;

— lansarea de către O.N.U. a che
mării „Dezarmare prin fapte", prin 
care statele să fie invitate să ini
țieze acțiuni, unilateral și pe bază 
de exemplu reciproci de înghețare 
și reducere a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare. Acțiu
nile inițiate de state, pe bază che
mării organizației, să fie înregistra
te la O.N.U. și aduse la cunoștința 
celorlalte țări.

10. în condițiile agravării situației 
internaționale, ca urmare a intensi
ficării cursei înarmărilor. îndeosebi 
a celor nucleare, care amenință pa
cea și securitatea întregii omeniri, 
însăși existența vieții pe planeta 
noastră, popoarele, opinia publică 
mondială sînt chemate să joace un 
rol din ce în ce mai important în 
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor, pentru trecerea la măsuri 
hotărîte de dezarmare.

O răspundere majoră revine, în 
acest cadru, oamenilor de știință, 
care, prin vocația lor, au obligația 
morală de a acționa pentru oprirea 
cursei înarmărilor și eliminarea ar
melor nucleare, pentru ca marile 
creații ale geniului uman în dome
niul științei și tehnologiei să fie 
puse in slujba vieții, a progresului 
umanității.

Prezentind în fața celei de-a treia 
sesiuni speciale a Organizației Na
țiunilor Unite concepția și propune
rile președintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceausescu, 
cu privire la oprirea cursei înarmă
rilor, și in primul rînd a celor nu
cleare, la trecerea la dezarmarea ge
nerală, delegația română își reafir
mă hotărirea de a contribui, îm
preună cu toate celelalte state parti
cipante la înfăptuirea acțiunii de 
însemnătate istorică — eliberarea 
omeniri' de coșmarul unei catastrofe 
mondiale.

Stă în puterea comunității inter
naționale, a Organizației Națiunilor 
Unite ca, acționînd cu înalt spirit 
de răspundere și voință politică, ac
tuala sesiune să determine, prin ho- 
tărîrile pe care le va adopta, opri
rea cursului periculos al evenimen
telor spre confruntare, trecerea la 
măsuri efective de dezangajare mi
litară și dezarmare, eliminarea for
ței și amenințării cu forța din rela
țiile internaționale.- „Trebuie să pri
vim cu încredere viitorul omenirii 
legat de necesitatea înlăturării ar
melor nucleare și altor arme de dis
trugere in masă, de dezvoltarea in
dependentă, asigurarea păcii și pro
gresului tuturor națiunilor lumii", a- 
răta recent președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Acest mesaj umanist reprezintă un 
vibrant apel adresat tuturor statelor 
lumii, tuturor popoarelor pentru 
conjugarea eforturilor in vederea e- 
dificării unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și fără războaie, 
în care fiecare națiune să-și poată 
concentra eforturile creatoare in 
direcția dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, pe calea progresului e- 
conomic și social.

principala prioritate în sfera dezar
mării este eliminarea amenințării 
nucleare și a subliniat în context 
necesitatea de a se acționa pentru 
interzicerea generală și totală a 
experiențelor nucleare.

In intervenția sa. ministrul de 
stat pentru ataceri externe al Zam- 
biei, Mavis Muyunda. a chemat la 
sprijinirea țărilor africane în efor
turile de traducere in viață a De
clarației privind denuclearizarea 
continentului, adoptată de Organi
zația Unității Africane încă din 
1964.

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U.,

Javier Perez de Cuellar
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).. 

— La New York a avut loc un 
schimb de mesaje între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și se
cretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar.

Secretarul general al O.N.U. 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un cald salut și 
cele mai bune urări de succes în ac
tivitatea rodnică pe care o desfășoa
ră pe plan intern și internațional.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, s-au 
transmis secretarului general al 
O.N.U. un salut cordial și urări de 
succese în activitatea pe care acesta

GENEVA

Conferința anuală a Organizației 
Internationale a Muncii

Date revelatoare privind flagelul țomajului
GENEVA 4 (Agerpres). — în cursul 

discuțiilor care au loc în cadrul Con
ferinței anuale a Organizației Inter
naționale a Muncii, ce se desfășoară 
la Geneva, participanții au relevat 
ca alarmant faptul că, pe lîngă cei 
circa 100 milioane de șomeri exis- 
tenți pe plan mondial, în țările 
nesocialiste, statisticile consemnează, 
totodată, prezența, în țările ’în ’curs 
de dezvoltare, a unui număr de peste 
900 milioane de oameni care trăiesc 
în sărăcie — relatează agenția A.D.N.

S-a menționat, cu același prilej, 
că, pentru a se elimina uriașa 
armată de șomeri, precum și cea a 
forței de muncă folosite doar parțial 
ar fi necesar ca in perioada următo
rilor 40 de ani să se creeze în în
treaga lume, anual, circa 47 milioane 
de noi locuri de muncă.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
Numărul săracilor în țările Pieței 
comune depășește 30 de milioane și

„Politica spoliatoare a marelui capital — principală 
cauză a dificultăților țărilor in curs de dezvoltare" 
Luări de poziție cu prilejul reuniunilor de la Abidjan și Montevideo
ABIDJAN 4 (Agerpres). — Princi

pala cauză a creșterii datoriei ex
terne a Africii o constituie politica 
promovată de țările occidentale, re
lațiile inechitabile ale statelor capi
taliste cu țările africane — se arată 
ca un laitmotiv în cadrul dezbateri
lor celei de-a 24-a sesiuni a adunării 
anuale a. Băncii Africane de Dezvol
tare (B.A.D.), care se desfășoară la 
Abidjan. Numeroși vorbitori au evi
dențiat că deficitul comercial al 
Africii în anul 1987 de 14,8 miliarde 
dolari, este ■ consecința directă a 
scurgerii capitalurilor spre băncile 
occidentale, scurgere care prejudi
ciază țările continentului, lipsindu-le 
de mijloacele necesare progresului. 
S-a subliniat că situația gravă cu 
care se confruntă economia țărilor 
africane nu este numai o urmare a 
îndelungatei dominații coloniale, ci 
și a spolierii de către monopolurile 
occidentale a resurselor naturale aie 
Africii.

în cadrul reuniunii de la Abidjan, 
considerată ca cel mai însemnat for 
african în problemele financiare, s-a 
arătat că, dacă nu vor fi luate mă
suri urgente, datoria externă a Afri
cii — în prezent de 218 miliarde do
lari — ar putea crește în următorii 
cinci-zece ani de cîteva ori.

Singura cale reală de rezolvare a 
problemei datoriei externe africane 
— scrie ziarul „Jornal do Angola" — 
este instaurarea unei noi ordini eco

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

LA MOSCOVA a avut loc o con
vorbire între Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și președintele Afganistanului, Na- 
jibullah, care a făcut o escală în 
capitala U.R.S.S. în drum spre New 
York, unde va participa la sesiu
nea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., părțile au făcut un 
schimb de păreri în probleme refe
ritoare in principal la situația din 
Afganistan.

CONGRES. în cadrul lucrărilor 
Congresului organizației „Medicii 
lumii pentru prevenirea unui război 
nuclear", care se desfășoară la 
Montreal, participanții s-au pro
nunțat pentru oprirea experiențelor 
nucleare si încetarea cursei înar
mărilor. Cei peste 2 000 de delegați 
din circa 70 de țări care iau parte 
la lucrările congresului au decla
rat că realizarea acordului sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor cu rază medie si mai scurtă 
de acțiune trebuie să fie urmată de 
noi' pași in direcția opririi cursei 
înarmărilor.

MESAJ. R. P. Angola se pronun
ță pentru soluționarea proble
melor complexe din sudul Africii 
Pe calea negocierilor, se arată in 
mesajul adresat de președintele 
Angolei, Jose Eduardo dos Santos, 
președintelui R. P. Congo, Denis 
Sassou Nguesso. Mesajul a fost în
mânat șefului statului congolez de 
primul adjunct al ministrului apă
rării din Angola, Antonio dos San
tos, aflat intr-o vizită la Brazza
ville.

1 GUVERNUL 
RAGUAN va 
veze unitatea

• poarelor din
America de Sud, din țările mem- 

SANDINIST NICA- 
continua să promo- 

de acțiune a po- 
America Centrală,

o desfășoară pentru creșterea rolului 
si contribuției Națiunilor Unite la 
soluționarea problemelor internațio
nale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întilnirii ministrului aface
rilor externe al României. loan Totu. 
cu secretarul general al O.N.U.

în cadrul întilnirii s-au evocat po
sibilitățile de extindere a conlucrării 
pentru intensificarea activității 
O.N.U. și creșterea contribuției sale 
la soluționarea problemelor interna
ționale si. in primul rînd. pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. Au fost apreciate propunerile 
si inițiativele României prezentate 
la actuala sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

continuă să crească — s-a făcut cu
noscut în cursul unei reuniuni consa
crate luptei împotriva sărăciei, des
fășurată in capitala Belgiei. Partici
panții au apreciat că pentru lichida
rea acestei stări de lucruri trebuie 
să se acorde atenție dezvoltării eco
nomice a regiunilor rămase in urmă, 
să fie sprijinite eforturile de creștere 
a investițiilor în industria locală, 
relatează agenția T.A.S.S.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Numărul șomerilor înregistrați oficial 
în Statele Unite era la sfîrsitul lunii 
mai de 6.8 milioane. în creștere cu 
173 000 comparativ cu nivelul atins în 
luna aprilie, relevă un raport al Mi
nisterului Muncii, dat publicității la 
Washington. In prezent, rata șoma
jului esle de 5,6 la sută din totalul 
populației active a S.U.A. Pe de altă 
parte, se relevă că circa 20 milioane 
de americani au lucrat, luna trecută, 
după un program redus cu diminua
rea corespunzătoare a salariilor.

nomice internaționale, avînd la bază 
relații de colaborare și deplină ega
litate intre toate statele.

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — In 
capitala Uruguayului continuă lucră
rile reuniunii la nivel de experți în 
problema datoriilor externe. Parti- 
cipanții. reprezentind 11 state din re
giune, cu cele mai mari datorii ex
terne, precum și invitați din partea 
unor organisme internaționale de 
resort, urmează să adopte un mesaj 
adresat șefilor de stat din principa
lele șapte țări occidentale industria
lizate, care se vor reuni în curînd la 
Toronto, privind necesitatea soluțio
nării fără întîrziere a problemei , da
toriilor externe, care, în America 
Latină, se ridică la aproximativ 420 
miliarde dolari.

MANILA 4 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul in cadrul conferinței inter
naționale ce se desfășoară Ia Manila, 
președintele Portugaliei, Mario 
Soares, a cerut țărilor industrializate 
să creeze un climat internațional de 
pace și să inițieze un „autentic dia
log Nord-Sud" bazat pe o nouă ordi
ne economică internațională. El a 
declarat că trebuie să se acționeze în 
asa fel incit să se asigure <.șânse 
egale în comunitatea internațională, 
recunoscîndu-se identitatea și po
tențialul țărilor mai puțin dezvol
tate", informează agenția Kyodo.

bre ale mișcării de nealiniere — a 
declarat, la Ciudad de Mexico, unde 
se .află în vizită, ministrul nica- 
raguan al informațiilor și presei, 
Manuel Espinosa. Vom acționa, de 
asemenea, in direcția aplicării pre
vederilor acordurilor de pace sem
nate in regiune, sprijinind efor
turile Grupului de la Contadora — 
a spus el.

DECLARAȚIE. Liderul opoziției 
laburiste britanice, Neil Kinnock, a 
reafirmat importanța renunțării la 
programul american „Inițiativa de 
apărare strategică" (S.D.I.). in ca
drul unui program realizat de re
țeaua de televiziune BBC, Kinnock 
a subliniat că aceasta ar conferi 
perspective autentice de reducere 
semnificativă a armamentelor stra
tegice.

LA HANOI s-a desfășurat o nouă 
întîlnire a grupurilor de specialiști 
vietnamezi și americani — care are 
loc cu acordul guvernelor R. S. 
Vietnam si S.U.A. — în problema 
personalului american dispărut 
timpul războiului din Vietnam 
informează agenția V.N.A.

in

CONVENȚIE. La Wellington 
fost semnată prima convenție 
privire la explorarea și exploa
tarea resurselor minerale din sub
solul Antarcticii. Potrivit prevede
rilor documentului — semnat de 
reprezentanții a 33 de țări — orice 
proiect în acest domeniu trebuie 
să fie aprobat de o comisie mixtă. 
Documentul va intra în vigoare 
după ratificarea sa de către cel 
puțin 16 țări.

a 
cu

DEFICIT. Potrivit unui raport 
estimativ al guvernului spaniol dat 
publicității la Madrid, deficitul ba
lanței de plăți curente a Spaniei 
va fi anul acesta de 1 miliard do-

Alegeri parlamentare 
în Franța

Azi, primul tur de scrutin
PARIS 4 (Agerpres). — Duminică 

are loc în Franța primul tur de scru
tin al alegerilor anticipate pentru 
Adunarea Națională. Sînt chemați la 
urne 38 milioane de cetățeni. Potri
vit sistemului electoral francez, ale
gerea celor 577 deputați în Adunarea 
Națională va avea loc in două tu
ruri de scrutin, cel de-al doilea ur- 
mînd să se desfășoare la 12 iunie.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

TUNIS 4 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc un miting de solidaritate 
cu lupta poporului palestinian din 
teritoriile arabe ocupate. Luind cu
vintul, președintele Tunisiei. Zine El 
Abidine Ben Aii, a subliniat impor
tanța luptei poporului palestinian 
pentru înfăptuirea drepturilor sale 
legitime. La rindul său. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. a relevat că po
porul palestinian își va continua 
lupta pină la victoria finală.

CAIRO 4 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit, simbătă. pe secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, care între
prinde un turneu în Orientul Mijlo
ciu, informează agenția M.E.N.A. tn 
cadrul convorbirilor au fost exami
nate ultiiifele evoluții ale situației 
din regiune,

GENEVA 4 (Agerpres). — Situația 
muncitorilor din teritoriile arabe o- 
cupate de Israel riscă să se agraveze 
din ce în ce mai mult, dacă starea 
de ocupație se prelungește si dacă 
evenimentele actuale continuă, se a- 
firmă intr-un raport al directorului 
general al Biroului Internațional al 
Muncii (B.I.M.). Francis Blanchard, 
dat publicității la Geneva. Potrivit 
raportului, citat de agenția M.A.P., 
consecințele pe planul folosirii for
ței de muncă și al condițiilor de 
viată pot deveni dramatice. Situația 
nu poate să dureze la nesfîrsit si se 
impune o soluție politică a acesteia, 
subliniază raportul

COREEA DE SUD

Continuă mișcarea de masa 
pentru reforme democratice

SEUL 4 (Agerpres). — La Seul 
s-a desfășurat o manifestație la care 
au luat parte circa 5 000 de studenți 
de la 18 institute de invățămint 
superior din Coreea de Sud. în ca
drul mitingurilor organizate cu ace«t 
Prilej, participatiții au cerut cu fer
mitate retragerea neîntîrziată a tru
pelor S.U.A. de pe teritoriul sud- 
coreean — relatează agențiile A.C.T.C. 
și T.A.S.S,.

Totodată, manifestanții au hotărît 
să organizeze, la 10 iunie, un marș 
pașnic spre linia de demarcație, ca 
semn a! voinței lor de â se întîlni cu 
studenții din R.P.D. Coreeană și de 
a contribui la permanentizarea con
tactelor și dialogului dintre Nord și 
Sud în vederea reunificării pașnice 
a Coreei.

în cursul unei întîlnlri cu re
prezentanții presei străine, Kim 
Dae Jung, liderul principalei forma
țiuni de opoziție sud-coreene. a opi
nat că amestecul Statelor Unite in 
treburile interne ale Coreei de Sud 
constituie unul din principalele ob
stacole în calea aplicării unor refor
me democratice. El a menționat, in 
context, că S.U.A. sînt principalul 
răspunzător de menținerea la putere, 
pe timp îndelungat, a unui regim 
dictatorial, contestat de cele mai 
largi pături ale opiniei publice, fapt 
dovedit de amplele manifestații de 
protest din ultimele săptămîni, des
fășurate în numeroase orașe sud- 
coreene. Kim Dae Jung a criticat, 
totodată, încercările guvernului a- 
merican de a obține din partea au
torităților de la Seul fonduri supli
mentare în vederea întreținerii celor 
42 006 de militari americani prezenți 
în Coreea de Sud,

“1lari. Totodată, guvernul și-a pro
pus să reducă rata inflației la 3 
la sută în acest an.

ÎNTÎLNIRE. Ministrul de exter
ne al R.F. Germania, Hans-Die- 
tri'ch Genscher, s-a întîlnit, la 
Bonn, cu Aii Akbar Velayati, mi
nistrul de externe al Iranului. 
Printre problemele abordate s-au 
aflat situația și evoluția conflictu
lui din zona Golfului, eforturile 
secretarului general al O.N.U. vi- 
zind soluționarea acestuia.

MAJORARE A DOBÎNZ1LOR. 
Banca Angliei a majorat dobinzile 
percepute la împrumuturi de la 7,5 ■ 
la 8 la sută, în încercarea de a 
stăvili cursul descendent al. lirei 
sterline, manifestat in ultima peri
oadă la bursele occidentale de de
vize, mai ales in raport cu marca 
vest-germană. Hotăriri asemănă
toare au luat și alte trei mari in
stituții de credit britanice — „Ba- 

‘ .Mixland" și „Lloyds" —, 
rezultatele să fie cele 
notează specialiștii in

rolays", 
fără ca 
scontate, _____
tranzacții monetare.

VIZITA. Președintele Argentinei, 
Râul Alfonsin, care se află intr-o 
vizită oficială la Madrid, a avut 
o rundă de convorbiri cit primul- 
ministru al' Spaniei. Felipe Gon
zalez, fiind abordate probleme ale 
cooperării economice bilaterale, 
precum și evoluția situației din 
America Centrală. Cu acest prilej, 
a fost semnat un tratat de. coope
rare și prietenie între cele două 
țări.

BILANȚ. La Bonn a fost dat pu
blicității un nou bilanț al victime
lor exploziei care s-a produs, 
miercuri, la mina de lignit Stol- 
zenbach din landul vest-german 
Hessa, in urma căreia 57 de mi
neri au fost blocați intr-o galerie 
aflată lâ o adincime de 100 metri. 
Potrivit noului bilanț, echipele de 
salvare au depistat șase supravie
țuitori. adueîndu-i la suprafață, 
între timp au fost scoase și tru
purile neînsuflețite a 36 de mineri. 
Continuă acțiunile pentru depista
rea celorlalți 15 mineri surprinși 
în galerie.
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