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IN spiritul orientărilor și sarcinilor
SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

IN PROGRESUL ECONOMIC SI SOCIAL

tot mai pro- 
vieții și dez- 
a dobîndit o 
Știința este

unei noi calități, 
toate domeniile, 

de construcție 
subliniază tovarășul

așa cum se sub- 
cu maximă rigoare știin- 
in expunerea tovarășului 

Ceaușescu, țara noastră

prin folosirea deplină a inițiativei 
comuniste, a activului de partid

L

7“ ♦ » *

Omenirea trăiește în prezent epoca 
unei profunde revoluții tehnico-ști- 
ințifice, o perioadă în care atributul 
specific ființei umane — creativita
tea — este înălțat la statutul de 
forță primordială a progresului. Nici
odată în decursul istoriei preocupa
rea pentru cunoașterea 
fundă a legilor naturii, 
voltării societății nu 
asemenea amploare.
susținută și dirijată astăzi printr-un 
vast și complex efort economic și 
politic orientat. spre transformarea 
universului material, cu efecte adinei 
și încă incomplet dezvăluite asupra 
universului social și spiritual al 
omului.

Sint mai bine de două decenii de 
cînd, prin atenta și lucida prospectare 
a viitorului, prin judicioasa și pro
funda reevaluare a potențialului 
creator al poporului nostru, marele 
strateg și ctitor al României moder
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avea să încredințeze științei nobila 
misiune nu numai de a participa, ci 
Si de a anticipa toate realizările de 
ordin practic, de a se implica cu 
profunzime în toate coordonatele 
activității umane. In acest deplin 
acord cu viața și dezideratele econo
miei naționale, cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică aveau să fie 
ridicate la rang de politică de stat, 
racordate la cerințele progresului 
material și spiritual, înglobate orga
nic în programul de edificare a so
cialismului multilateral dezvoltat.

în acest context este și firesc ca 
din multitudinea de idei și orientări 
cuprinse in expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie și la 
forum al democrației noastre 
citorești-revoluționare să 
cu deosebită pregnanță 
mordial 
societății 
celerarea

Executiv al C.C. 
recentul 

mun- 
se releve 
rolul pri- 

progresul 
in ac- 

dezvol tării,

al științei în 
contemporane, 
ritmurilor

în afirmarea 
superioare, în 
întreaga operă 
socialistă
Nicolae Ceaușescu — nu se poate 
realiza dccit pc baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane, în general, a le
gării strinse a științei cu invăță- 
mintul și producția, a ridicării con
tinue a nivelului de cunoștințe teh- 
nico-profesionale ale tuturor oameni
lor muncii.

Ca factori esențiali ai dezvoltării 
economice intensive, cercetarea ști
ințifică și dezvoltarea tehnologică au 
contribuit substanțial, în ultimele 
două decenii, la progresul rapid al 
economiei noastre socialiste. Indus
tria, în primul rind, ca și agricultura 
beneficiază pe o scară tot mai largă 
de realizările științei și. tehnicii, 
punînd la rindul lor noi probleme, 
din ce în ce mai complexe, în fața 
cercetătorilor și proiectanților. Cer
cetarea științifică proprie este astăzi 
implicată direct în înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a bazei pro
prii de materii prime și energetice, 
în reducerea consumurilor 
și valorificarea superioară 
selor, sporirea exporturilor 
nuarea importurilor, în 
productivității muncii, in 
rea programelor de organizare 
modernizare a producției, 
menită să contribuie la creșterea efi
cienței economice în toate domeniile 
de activitate.

Activitatea de cercetare științifică 
in țara noastră a fost structurată și 
organizată pe baza unor consideren
te profund științifice, in așa fel ca 
ea să răspundă cit mai Eficient 
nevoilor actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economice. Legătura 
structurală intre învățămînt, cerceta
re și producție este ilustrată și de 
rolul pe care îl are Consiliul Națio
nal al Științei • și Invățămintului, in 
fruntea căruia tovarășa

specifice 
a resur- 
și dimi- 
creșterea 
înfăptui- 

Și 
acțiune

academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de largă recu
noaștere și prețuire internațională. 
Reunind, conform unei concepții uni
tare, studiul și creația într-o formu
lă organizatorică cuprinzătoare, acest 
organism îmbină forțele cele mai 
active ale societății, păstrîndu-le în
tr-o permanentă legătură cu reali
tatea, cu sarcinile și obiectivele dez
voltării economice .și sociale.

în prezent, 
liniază 
tifică 
Nicolae . -_ _ -
traversează un moment de mare im
portantă al evoluției sale ; economia 
națională cunoaște o perioadă de 
semnificativă tranziție de la dezvol
tarea de tip extensiv la cea intensivă. 
Este și aceasta încă o dovadă a abor
dării științifice a realității româ
nești, ilustrînd încheierea, în linii 
mari, a procesului de atragere în 
circuitul economic a principalelor 
resurse materiale și umane și depla
sarea accentului pe factorii calitativi 
ai dezvoltării, dar și maturizarea 
unor structuri economico-sociale 
capabile să preia și să valorifice re
zultatele cercetării științifice în acti
vitatea practică. Este etapa în care 
știința — cercetarea fundamentală și 
aplicativă — ingineria tehnologică și 
proiectarea nu mai constituie capito
le distincte ale planurilor și progra
melor, ci numitorul comun al aces
tora. Iată de ce, pornind de Ia acest 
rol determinant al științei în întreaga 
dezvoltare, în expunerea secretaru
lui general al partidului se propun, 
din unghiul de vedere al perfecțio
nării conducerii și planificării eco
nomico-sociale, o serie de îmbunătă
țiri menite să asigure implicarea și 
mai activă a științei, a cercetării in 
întregul proces de edificare a socie
tății noastre socialiste multilateral 
dezvoltate, inclusiv în elaborarea și 
realizarea planurilor, a politicii 
generale de dezvoltare a patriei.

Se conturează astfel un cadru de 
participare mai puternică a organe
lor și organismelor științifice, în- 
cepînd cu Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie, la elaborarea 
planurilor și programelor de dezvol
tare. După cum este subliniată și 
datoria Academiei Republicii Socia
liste România, a academiilor de spe
cialitate, a institutelor centrale și a 
unităților de cercetare științifică să 
participe mai susținut la activitatea 
de conducere a ministerelor, centra
lelor. a diferitelor unități economico- 
sociale. Semnificația, precum și im
perativele unei asemenea precizări, 
intr-un document de partid ce Con
stituie un moment de referință în 
cronica edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate în patria 
noastră, le găsim in însuși conținu
tul expunerii. Analizînd dinamică și 
particularitățile proceselor revoluțio
nare din România socialistă contem
porană, secretarul general al parti
dului arăta că în actualul stadiu de 
dezvoltare calitativ superior se 
impun in mod obiectiv mobilizarea 
exemplară a tuturor forțelor națiunii, 
valorificarea integrală a tuturor dis
ponibilităților oferite de cadrul insti
tuțional al sistemului democrației 
muneitorești-revoluționare in vede
rea perfecționării accelerate a con
ducerii și organizării pe baze știin
țifice a întregii activități social- 
economice, corespunzător obiecti
velor imediate și de perspectivă ale 
dezvoltării patriei noastre socialiste.

Firește, și p’ină acum activitatea de 
cercetare științifică a fost subordo
nată imperativelor dezvoltării. Prac
tic, nu există capitol 
național unic 
mico-socială a 
1986—1990, nu

al Planului 
de dezvoltare econo- 
României pe perioada 
există programe de

Vlaicu RADU

In toate județele țării au fost construite în ultimii ani — rod al politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tutu 
rar zonelor patriei —’zeci de platforme industriale. In fotografie: vedere parțială a zonei industriala a municipiu 

lui Focșani

Democrația muncitorească - revoluționară
cadru optim de valorificare

a potențialului proprietății socialiste
se împlinesc în aceste zile patru 

decenii de la istoricul act revoluțio- 
naționalizării principalelor 
de 
în 
ce 

nostru

Construcții moderne, confortabile- in municipiul Piatra Neamț

(Continuare in pag. a Il-a)
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Actul conducerii unui 
colectiv de oameni, mai 
mare sau mai mic, este 
un act de vocație, de ta
lent și, totodată, o știință 
grea, ce se învață din 
practica vieții cotidiene, 
din cărți consacrate artei 
conducerii sau din lu
crări beletristice care o- 
feră, prin eroii lor. mo
dele demne de urmat. 
Firește, contează mult 
unde, cind si pc cine 
conduce cineva, contează 
condițiile geografice si 
economice în care trăiesc 
oamenii, obiceiurile si 
tradițiile lor istorice, fe
lul lor de a fi si de a 
gindi, etnopsihologia lor. 
gradul lor de pregătire 
profesională.

Raportul dintre cel ce 
conduce si oei ce sint 
conduși imi apare ca un 
raport de conlucrare ar
monioasă intre oameni 
care Se văd și se aud re
ciproc. care se respectă, 
probindu-și 
prin

care o avem în funcțio
narea sistemului demo
crației muncitorești-revo- 
luționare, a autoconduce- 
rii si autogestiunii, de
monstrează cu puterea 
faptelor — așa cum 
discutat nu o dată - 
nu mai este 
activitatea 
economici 
dezvoltării 
fie rezolvată 
aparatul

posibil 
complexă 
naționale, 
societății 

numai 
central.

am 
că 
ca 
a 
a 

să 
de

negli-

recunoască munca si va
loarea altora ; să se com
porte oricînd si oriunde 
ca si cînd l-ar privi ochii 
celor ce l-au învestit cu 
o anume putere ; să pună 
de acord vorbele cu fap
tele sale în orice împre
jurare ; să nu dea semne 
de plictiseală și de obo
seală cind e chemat să 
rezolve problemele celor 
mulți și muncitori. I se 
cere să asculte .cu aten-

Demnitatea
competenței

respectul 
fapte, prin acțiune 

controlabilă, cantitativ si 
calitativ. Este, așadar, un 
raport de colaborare. Un 
profesor talentat conduce 
lecția implicindu-i pe 
elevi in procesul realiză
rii ei, lăsindu-le liber
tatea spiritului de iniția
tivă si dreptul la opinii 
personale, originale, te
meinic argumentate, și-i 
face colaboratori activi, 
nu simpli inmagazinatori 
de date neutre. Un con
ducător de întreprindere, 
de instituție, de colective 
umane — oriunde s-ar 
afla ele — e chemat să 
respecte 
bază ale partidului 
tru cu privire la proble
ma conducerii. „Practi
ca, experiența îndelun
gată, de aproape două
zeci de ani — spunea 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 

^Nicolae Ceaușescu — pe

cerințele de
nos-

jindu-se organele demo
cratice din unități**.

Activitatea 
centrale se 
împletească

organelor 
cere să se 
armonios cu 

acâea a organismelor 
mocratice. Or, e greu 
se împletească dacă 
anumite sectoare si 
stituții aceste organisme 
nu funcționează corect, 
permanent. Un conducă
tor. de la oca 
destă instituție 
minister. trebuie să fie 
un slujitor al obștii, că
ruia îndelungata practică 
socială îi recomandă :

Să fie al tuturora, așa 
cum este al lui ; să facă 
un lucru pentru altul și 
pentru colectivitate ca 
și cind l-ar face pentru 
sine : să se îngrijească 
de obște,- așa cum s-ar 
îngriji de propria-i fiin
ță ; să nu înșele nicioda
tă încrederea învestită în 
el de colectivitate, să 
pere principiile eticii 
echității socialiste :

de- 
să 
m 

in-

mai mo- 
pină la

a- 
și 

să

ție vocea obștii, să gîn- 
dească, să acționeze si să 
simtă pentru ea. să su
pună interesele perso
nale celor colective. 
Fructificarea experienței 
maselor este o condiție 
sine qua non a artei con
ducerii. „Oricit de bine 
ar lucra un funcționar 
sau un grup de funcțio
nari din C.S.P.. din- 
tr-un minister sau altul 
— spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ex
punerea din 29 aprilie 
a c. — nu pot să rezolve 
problemele .multiple care 
sint jos, în întreprinderi, 
in centrale și care tre
buie să fie soluționate 
cu participarea largă 
tuturor specialiștilor, 
organelor de 
colectivă, a 
muncii în fiecare 
te". Aceasta 
cum se precizează si în 
magistrala expunere, in
tensificarea muncii ideo
logice si politico-educa-

a 
a 

conducere 
oamenilor 

unita- 
presupune,

tive. ridicarea nivelului 
de cunoaștere al celor ce 
muncesc. îmbogățirea 
permanentă a universu
lui lor de cultură gene
rală. E lucru știut, socia
lismul se construiește cu 
muncă plină de dăruire-, 
cu știință inaltă și con-, 
știință revoluționară. De 
aceea partidul nostru 
pune un accent atît de 
mare pe rolul științei și 
invățămintului în actul 
conducerii, in procesul 
de edificare a noii socie
tăți.

Și in efortul de for
mare si perfecționare a 
cadrelor ni se cere să de
terminăm îmbunătățiri 
calitative, să facem să se 
înțeleagă bine că acum, 
mai mult ca oricind. sîn- 
tem datori să punem in 
practică vechiul dicton 
latin : Non scholae sed 
vitae discimus. într-ade- 
văr. nu învățăm pentru 
școală, ci pentru viață. 
Or, lucru surprinzător, 
in mentalitatea unora ne 
întilnim adesea cu ten
dințe care lasă impresia 
că învățătura e un act 
gratuit, suficient sieși, 
că nu se învață pentru 
viață, pentru a participa 
la rezolvarea marilor 
probleme ale unui popor, 
ci pentru o răsplată mă
runtă.

A conduce înseamnă a 
ști, a fi competent să re
zolvi cit mai repede și 
cit mai bine o problemă 
din sectorul in care lu
crezi. fructificînd expe
riența colectivului din 
care faci parte. Un om 
nou nu se realizează, ca 
personalitate, 
obștii, ci în 
arătindu-se 
responsabil 
colectivului 
conduce, 
produselor muncii 
ruia.

Ion Dodu BALAN

SECTORUL 5 
AL CAPITALEI : 
Producție fizică 
peste prevederi

O preocupare prioritară a oa
menilor muncii din unitățile in
dustriale 
pitalei o 
integrală 
nificate, 
tală prevăzută, 
fel toate condițiile pentru înde
plinirea sarcinilor de export și 
onorarea corespunzătoare a ce
rințelor beneficiarilor interni. 
Acționind în acest spirit, colec
tivul întreprinderii „Electro
magnetica" a obținut, peste sar
cinile de plan ale perioadei care 
a trecut din acest an, produse 
ale industriei electronice și e- 
lectrotehnice in valoare de a- 
proape 3 milioane lei. iar spe
cialiștii din secțiile productive 
ale Institutului de cercetări ști
ințifice și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică 
au fabricat, suplimentar preve
derilor de plan, utilaje pentru 
automatizări însumînd 1,4 mi
lioane lei. De asemenea, oame
nii muncii de la întreprinderea 
..Vulcan" au produs peste plan 
40 unități de pompare, 5 tone 
oțel brut și un însemnat volum 
de utilaje pentru exploatări 
geologice.

din sectorul 5 al Câ- 
reprezintă realizarea 
a producției fizice pla
in structura sortimen- 

creindu-se ast-

(Agerpres)

nar al 
mijloace 
acestora 
a celor 
lui ...
stăpin al avuției naționale. Urmare 
necesară, firească a Cuceririi între
gii puteri politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea, 
intelectualitatea și celelalte categorii 
de oameni ai muncii, naționalizarea 
de la 11 iunie 1948 a con
dus, după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță comună a Consiliului Național al 
Oamenilor) Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii, „la lichida
rea proprietății burghezo-moșierești 
asupra mijloacelor de producție, la 
crearea, în economia patriei noastre, 
a proprietății socialiste a întregului 
popor, și apoi a proprietății coope
ratiste, moment care a marcat în
ceputul făuririi societății socialiste 
in România".

Act revoluționar de însemnătate 
covîrșitoare în edificarea orînduirii 
noi, pentru întreaga dezvoltare a ță
rii. naționalizarea soluționa în fa
voarea forțelor înaintate, a năzuin
țelor și aspirațiilor poporului, în con
cordanță cu cerințele legilor obiecti
ve. una dintre contradicțiile cele 
mai acute ale perioadei respective, 
și anume aceea dintre puterea poli
tică a celor ce muncesc, în frunte 
cu clasa muncitoare, și baza econo
mică a societății dominată de pro
prietatea privat-capitalistă asupra 
mijloacelor de producție. în structu
ra economiei naționale a apărut un 
sector nou, socialist, ale cărui di
mensiuni au crescut continuu ca rod 
al muncii unite a întregului popor 
și care a devenit o temelie trainică, 
guvernată de legitățile socialismului, 
a puterii celor ce muncesc. împreună 
cu întregul popor, clasa muncitoare 
a. devenit stăpînă pe mijloacele de 
producție și roadele muncii sale. Na
ționalizarea a constituit punctul de 
pornire pentru afirmarea în societa
tea românească a noii calități a oa
menilor muncii de proprietari de tip 
socialist, de producători și benefi
ciari ai avuției naționale. In cadrul

producție, al trecerii 
proprietatea comună 

muncesc, a întregu- 
popor. devenit astfel

procesului de continuă lărgire, con
solidare și perfecționare a relațiilor 
de proprietate socialistă, de trecere 
de la naționalizarea pe căi extraeco- 
nomice la socializarea întemeiată pe 
producția și reproducția relațiilor de 
proprietate pe baze noi, proprii, so
cialiste, în țara noastră au fost li
chidate pentru totdeauna exploata
rea și asuprirea, inegalitățile econo
mice și sociale, s-a asigurat deplina 
egalitate în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei. Proprietatea socialis
tă de stat și cooperatistă s-a consti
tuit și sc aTifmă cu putere câ teme
lia trainică a propășirii materiale 
și spirituale a. poporului, a progre
sului multilateral al societății. Ea 
constituie, in ultimă instanță, baza 
care legitimează și asigură posibili-

11 IUNIE 1948-
11 IUNIE 1988

tățile reale de exercitare de către 
oamenii muncii a drepturilor -și li
bertăților larg democratice, de parti
cipare a acestora la întreaga activi
tate de conducere și gestiune a uni
tăților, - la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului.

Retrospectiva drumului parcurs de 
țara noastră în anii socialismului, cu 
deosebire realizările istorice ale pe
rioadei inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, pun in eviden
ță cu deosebită putere adevărul că 
instaurarea, dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a proprietății socia
liste de stat și cooperatiste, preocu
parea neabătută pentru apărarea și 
întărirea acesteia reprezintă temelia 
de neclintit a progresului multilate
ral al țării, a edificării și înfloririi 
noii orînduiri. Reliefînd cu o mare 
forță de pătrundere și generalizare 
concluziile ce se desprind din expe
riența edificatoare a vieții noi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în Expunerea cu privire la 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale. ale muncii ideolo-

subliniază 
unele

De la unelte gospodărești la tractoare

medaliate la tirguri internaționale!

deasupra 
mijlocul ei, 
pe 

de
pe 

de

deplin 
destinul 

care-1 
calitatea 

fiecă-

Sprinten in mișcări, cu un har 
ales de a povesti, lui Emil Ștef, 
membru de partid cu stagiu din 
ilegalitate, nu-i dai 77 de ani. A 
fost cel dinții director, cu patru 
decenii în urmă, al fabricii meta
lurgice „7 Noiembrie** . înfiripată 
prin actul istoric al naționalizării 
principalelor mijloace de produc
ție, pe temelia căreia s-a consoli
dat durabil actuala întreprindere de 
tractoare 
Craiova, 
industriei 
mașini.

Răspunsul la întrebarea noastră: 
„Cum și ce se lucra în cea mai 
«mare unitate economică» a Cra- 
iovei anului 1948 7“ este ilustrat 
d.e Emil Ștef cu o... ilustrată făcută 

. chiar în ajunul zilei de 11. iunie 
1948. pe care o publicăm în pa
gina a V-a a ziarului împreună 
cu o fotografie reprezentînd aspec
te din întreprinderea de azi. 
„înființată încă din 1877 — ca 
sucursală a unei renumite firme 
vieneze — la fabrica „C. Brătășa- 
nu“, cum era cunoscută în ’48, după 
numele proprietarului, se produceau 
melițe pentru in și cînepă, darace, 
vînturători manuale, pompe de in
cendiu pentru uz rural, se reparau 
motoare pentru mori și treierători. 
Modesta precursoare a întreprinde
rii de tractoare și mașini agricole 
de azi era numită. fără nici o 
exagerare, „iadul lui Brătășanu". 
Eu însumi am fost lucrător aici și

și mașini agricole din 
unitate reprezentativă a 
noastre constructoare de

numai cine a simțit știe ce înseam
nă povara patronilor. La cocserie, 
bunăoară, un adevărat iad, viața 
oamenilor era mereu în pericol, 
îmi amintesc cum, la 6 metri adîn- 
cime, cocsarii lucrau desculți (cum 
se vede și în fotografie) sub cerul 
liber, în condiții primitive. Craiova 
acelor ani se zbătea și ea intr-o 
cruntă înapoiere economică...*'.

Arc peste timp... întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole din 
Craiova, 
prietate, 
1948, au 
fel ca în 
menilor,

unde noile relații de pro- 
statbrnicite la 11 iunie 

schimbat din temelii, la 
întreaga țară, situația oa- 

au permis unirea forței de 
muncă cu mijloacele de producție, 
descătușindu-se energii creatoare 
nebănuite, materializate aici într-o 
gamă de produse complexe nece
sare economiei naționale. dar și 
pentru export.

Pentru această unitate „proba de 
foc" — cum ne mărturisea ingine
rul Mihail Dur, actualul director al 
întreprinderii — a fost trecerea la 
fabricația de tractoare, prin repro
filarea producției pe baza orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu prilejul vizitei de lucru din 
luna mai 1974. Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului a 
cerut să se producă tractoare de 
înaltă tehnicitate pentru a satisface 
atît nevoile cele mai diverse ale 
economiei noastre, cît și solici
tările la export.

Zilele acestea a ieșit de pe fluxul

de producție tractorul cu numărul 
de fabricație 37 000. Este un eveni
ment. ce incorporează eforturi 
creatoare deosebite.

— Indicațiile formulate atunci 
au constituit pentru cei peste 5 000 
de oameni ai muncii cuvînt de 
ordine, a ținut să precizeze ing. 
Grigore Taloi, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. 
Sarcina era limpede : trebuia să 
realizăm rapid prototipul și să asi
milăm în fabricație primul tip de 
tractor. Puternica tradiție muncito
rească, forța unită a colectivului au 
fost „armele" cu care am învins 
dificultățile tehnice și organizato
rice. La numai 12 luni de la vizita 
secretarului 
lui, noi 
nu orice, 
dinții tractor 
— destinat 
crări în _____ ________
telecomunicații și silvicultură — ’ a 
fost medaliat cu aur la tîrgurile 
internaționale de la Brno și Za
greb, iar marca întreprinderii 
noastre și-a înscris numele în ca
taloagele exportatorilor de trac
toare.

Zilele trecute am fost martorii 
unui frumos eveniment de produc
ție, . ilustrativ pentru prestigiul

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

general al partidu- 
fabricam tractoare. Și 
și nici oricum. Cel 

industrial TIH-445 
unor variate lu- 

agricultură, construcții,

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a Ul-a)

gice și politico-educative, precun 
și ale situației internaționale : „Pro 
prietatca socialistă de stat și coo
peratistă reprezintă singura bazs 
trainică pentru progresul econo 
mico-social și făurirea cu succes i 
socialismului și comunismului". Di 
namica propriei noastre socie
tăți constituie o concludentă con
firmare a acestui adevăr fun
damental- Valorificind lucid, crea
tor marile posibilități oferite d< 
proprietatea socialistă pentru accele 
țșrea progresului social, România t 
reușit, intr-o perioadă istorică scurtă 
nu numai să depășească starea 
înapoiere în care se afla datorită 
liticii claselor exploatatoare și 
minației imperialiste, dar și să 
transforme în anii construcției 
cialiste, cu deosebire după cel de-a: 
IX-lea Congres al partidului, într-ur 
stat cu o industrie puternică, moder
nă, bazată pe cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, cu o agricul
tură în plin avînt. România dispunt 
de o agricultură socialistă viguroasă, 
in plin progres. în condițiile înfăp
tuirii noii revoluții agrare. Obiectul 
proprietății socialiste a crescut în 
acești ani în mod considerabil. Bo
găția națională a României a ajuns 
la circa 5 trilioane lei, din care fon
durile fixe productive reprezintă 
peste 2,5 trilioane lei. Pe această 
bază s-au dezvoltat continuu relații
le de proprietate, raporturile de pro
ducție și sociale în ansamblu. O în
florire puternică au cunoscut știința, 
învățămintul, cultura. Au cunoscut 
și cunosc o viguroasă afirmare for
țele de creație ale celor ce mun
cesc pe temeiul amplasării echili
brate, armonioase a forțelor de pro
ducție, a eforturilor de investiții și 
construcții economice și social-cultu- 
rale pe intreg teritoriul țării. S-a ri
dicat bunăstarea materială și 
tuală a întregului popor.

■ Depășind cu luciditate și 
zanță revoluționară viziunile 
faliste, de esență utopică, 
schemele simplificatoare, 
tice și iluziile după care 
virtuți și posibilități pe care le ofe
ră proprietatea socialistă, socialismul 
ca ormduire, s-ar valorifica de la 
sine, Partidul Comunist Român a ac
ționat, cu deosebire după Congresul 
al IX-lea, sub impulsul și prin con
tribuția decisivă a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o abordare și soluționare no
vatoare a tuturor problemelor ce se 
referă la perfecționarea și întărirea 
proprietății socialiste de stat și., coo
peratiste, a teoriei și practicii con
strucției socialiste f 
detașează in acest 
cuparea statornică 
pentru promovarea 
ferme de alocare 
semnate din venitul național pentru 
acumulare, pentru dezvoltare, ținîn- 
du-se seama, in această privință, de 
legile obiective ale acumulării și re
producției lărgite. Experiența țării 
noastre și altor state arată că am
plificarea continuă a bogăției na
ționale, în primul rind a fondurilor 
fixe, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ca și reparti
zarea echitabilă a venitului național 
constituie singura cale de ridicare a 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării poporului, pen
tru întărirea independenței și suve- 
ranității naționale ; perfecționarea și 
întărirea continuă a proprietății so
cialiste de stat și cooperatiste, a re
lațiilor de producție socialiste, apli- 
cînd neabătut principiile autocondu- 
cerii și autogestiunii și militînd pen
tru creșterea răspunderii colective
lor de oameni ai muncii, în calitatea 
lor de proprietari și producători, 
pentru cît mai buna și eficienta gos
podărire a părții din avuția naționa
lă încredințate spre folosință ; dez
voltarea in continuare a democrației 
muneitorești-revoluționare, înfăptui
rea consecventă a principiului fun
damental al construirii socialismului 
cu poporul și pentru popor ; întări

d< 
po- 
do

st 
so

spiri-

cute- 
tri urn
ea și 

dogma- 
noile

in ansamblu. Se 
context preo- 
a partidului 
unei politici 
unei părți in-a

Prof. univ. dr. 
Vaslle NICHITA
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De ce se mențin stocurile supranormative ?
o Întrebare care trebuie să îndemne la acțiuni practice, eficiente 

PENTRU FOLOSIREA RAȚIONALĂ A TUTUROR RESURSELOR MATERIALE

Au trecut aproape doi ani de cind conducerea partidului a așezat in 
prim planul atenției, fiecărui colectiv sarcina de a reduce stocurile- mate
riale. Indiscutabil, evoluția înregistrata demonstrează că factorii de 
decizie din multe unități au înțeles necesitatea eliminării suprastocării, a 
îmbunătățirii aprovizionării. Cu toate acestea, la nivelul economiei na
ționale! se mregistrează-iuci-xm. mar.e volunl de resurse imobilizate tn 
stocuri supranormative. Or, pentru buna funoționare a intnepriiMlecilor,. 
pentru aplicarea fermă a mecanismului economic, bazat pe autocon- 
ducero și autogestiunc, este necesar sa. se aplice cu fermitate, ia. toate 
uniiatild diii econoibta,. măsurile stabilite pentru introducerea m circuitul 
economie a stocurilor suprauormaiive — cerință subliniata din nou de 
tovarășul Nieolae «earisoseu la ședința comună a Consiliului Național 
al Oamenilor ATuneii țdi' a Consiliului Național al Agriculturii.

îndeplinirea- acestei • sarcini- presupune lichidarea tuturor deficientelor 
manifestate in administrarea patrimoniului unităților, deficiente cat® 
printre alte- efecte neHali.ve. duc la. menținerea stocurilor supranorma- 
tive. Standului nostru: efectuat formai multe întreprinderi industriale din 
Capitală, a urmărit tocmai, de aeaea să evidențieze o serie de: cauze care 
generează stocuri supranormative. ca și direcții da acțiune — unele, in 
curs de aplicare. altele aflate- doar in stadiul de„. dieeidarat — pentru 
lichidarea imobilizărilor și încadrarea stocurilor in nivelul normat.

Faptul Oă unitățile economice din 
tnitală înregistrează, ins general, o 
oluție favorabilă a stocurilor este 
tsttiar. bunăoară, de datele oferite, 
ntru sectorul 5, de tovarășa- Do
ta Hanșjlanu, director al filialei, 
incti Naționale : „Față: de Tuna- 
nie a anului 1986, in întreprinde'-, 
o din sector au fost reduse stocu- 
e materiale cu peste două miliarde 
1 piuă in decembrie 198".. pentru 

in primul trimestru din acest' an 
scadă cu incă 630 rpiîteane Iei.

a accelerat ritmul de decontare sL 
pt deosebit de important, cea mai 
are parte a- stocurilor fără mișcare 
t Cost eliminate. In același timp, 
editate penalizatoare, cu dobindă 
ajerată. au scăzut de Ia o perioadă 
alta, ele fiind’, totuși, de f 981 mi» 

>ane lei la finele anului trecut, de 
16(1 milioane lei la 3T martie și de 
161 milioane lei la 30- aprilie a.c.".. 
Această evoluție de ansamblu — 
găsită, de altfel, și în alte sectoare 
e Capitalei — nu este insă liniară 
aste departe de a arăta rezolvarea, 
oblemelor de fond care, duc la 
rmarea și menținerea stocurilor, 
foe adevărat, toate întreprinderile 
tocmesc, in fiecare trimestru, in 
od conștiincios, grafice de Iichida- 

a imobiliză-rtlor. Participă la 
teste acțiuni conducerile intreOrin- 
îrilor. ale secțiilor die ptroduieție; 
■rviciilor de aprovizionare și desfa- 
îre, graficele sint avizate de bancă 

centralizate teritorial si. depar

Intr-una din secțiile întreprinderii de tricotaje din Turnu Măgurele
Foto : Sandu Cristian

tamental. Așa. de pildă, potrivi,t gra
ficelor întocmite. întreprinderea de 
mașini unelte și agregate a lichidat.

SONMf IN UNITijI INDUSTRIALE DIN BUCUREȘTI

in trimestrul I. stocuri, in valoare de 
+14 milioane lei, reprezentând pro
ducție netermfnată și. produse finite, 
întreprinderea „Auteifuzul" a avut 
un grafic de- 226 milioane. Lei. tepre- 
zentind materii prime,, producția 
netărminată șl _ pțodușs finite. din 
care a reușit- să- lichideze191 milioa
ne Hei.

Toate' acesțe fezultatetSe' centrali
zează și tac. obiectul unor rapoarte, 
analize, situații. Ta diferite niveluri 
ierarhice. Se poate spune că meca
nismul acesta este bine pus la punct, 
chiar dacă „suferă" pe alocuri de 
birocrație, numai elaborarea, situații
lor tn cauză consumind. multe «ce-de- 
muncă in. întreprinderii și centrate., la 
bănci, șt Ia alte organe teritoriale. 
Mâi grav este însă că această biro
crație se manifestă în procesul efec
tiv de lichidare a unor stocuri,, care 
adeseori este însoțit die formarea 
altora. Iar dacă la „Autobuzul (pen
tru- a reveni, la cazurile ciitate> stocul 
nou format este cu 13 milioane lei 
mai mic., la I.M.U.A.B. el este mai 
mare eu peste 60 milioane lei față 

de cel lichidat în primul trimestru. 
Așa incit cele două întreprinderi, ca 
și alte unități care înregistrează 
stocuri supranormative. au întocmit 
din nou grafice, care s-au centralizat, 
se urmăresc pentru a fi îndeplinite 
și așa mai departe. Este clar că in 
felul acesta acțiunea se aseamănă 
cu o. muncă, de sisif, iar timpul irosit 
pentru întocmirea rapoartelor și 
juștificâraor ar putea fi utilizat 
mult mai bins pentru a căuta cauze
le de .fond și a găsi soluții de reme
diere. Soluții care, pentru « ti viabi
le. trebuie să vizeze atît modul eon- 
eret m care se lucrează în fiecare 
întreprindere, cit și ansamblu) rela
țiilor de colaborare intre unități, 
sistemul de întocmire și executare a 
contractelor economice. Pentru că 
disiluaețtenaliUțile care mai apar — 
puse in evidență de formarea de noi 
stocuri supranormative — sint gene
rate. in principal, de defecțiunile din 
mecanismul de colaborare intre uni

tăți și sint amplificate de carențele 
proprii fiecărei întreprinderi. Dar să 
exemplificăm :
• In primul trimestru al anului, 

aprovizionările cu materii prime și 
materiale la întreprinderea „Timpuri 
noi" s-au derulat astfel : 26 milioane 
.tei tn Jpțțparte. 39 milioane lei in 
februarie--ei 52 milioane lei in mar
tie. IngjnTri.il" Nieolae Barbu, șeful 
serviciului aprovizionare, ne prezintă 
si explicația acestei situații : preva- 
findu-se de faptul că repartițiile de 
materiale au caracter trimestrial, 
furnizorii se consideră „obligați" să 
livreze. , mărfurile cit mai aproape 
de... uljțima zi a trimestrului. Ceea ce 
a și condus la majorarea stocului de 
materii prime, la sfirșitul trimestru
lui, cu peste 37 milioane Iei 
față de începutul acestuia. Există, 
într-adevăr, protocoale cu furnizorii 
care prevăd ca livrările să fie egale 
în fiecare lună. Cum sint insă acestea 
respectate —- am văzut...

în ciuda acestor dificultăți de 
aprovizionare, întreprinderea a reușit 
pină in prezent, să iși realizeze lună 
de lună producția planificată, „’teh
nica" folosită este bine cunoscută — 
munca in asalt, mai cu seamă în 
ultimele zile ale fiecărei luni : la 
„Timpuri noi". ritmul de finalizare 
a producției este de 12 la sută in 
prima decadă. 23 la sută in cea de-a 
doua și 65 la sută în ultima. Cu o 
asemenea „ritmicitate" nu este greu 
de înțeles de ce, în ultima zi a lunii, 

Așadar, înaintea șl. poate în locul... analizelor și rapoartelor privind 
lichidarea stocurilor supranormative, acțiunea trebuie să aibă în vedere 
manifestarea unei depline responsabilități in îndeplinirea la timp și 
integrală a obligațiilor contractuale. Iar această obligație privește fiecare 
întreprindere, fiecare centrală, fiecare minister. Cît timp centralele sau 
organele administrativ-teritoriale vor examina modul în care sint lichi
date stocurile supranormative ale perioadei trecute fără a întreprinde 
acțiuni ferme pentru a preveni repetarea cauzelor care au stat la baza 
formării lor este foarte probabil că și In trimestrele următoare stocurile să 
se mențină.

Deci, prima condiție pentru reducerea stocurilor este ca. în toate 
cazurile, să se respecte riguros contractele economice încheiate. Desigur, 
există și alte cauze generatoare de stocuri supranormative. dar la ele ne 
vom referi intr-un număr viitor al ziarului.

Euqen RADULESCU

stocul de produse finite este de două 
ori mai mare decit nivelul normat. 
Așa cum este de așteptat ca și bene
ficiarii acestei întreprinderi să recla
me intirzierea primirii produselor, 
continuîndu-se deci dereglarea in 
lanț.
• Și întreprinderea „Autobuzul" 

reușește să-și îndeplinească lunar 
planul valoric la producțla-marfă, 
deși înregistrează unele restanțe in 
aprovizionare. Cum procedează ? în 
funcție de materialele și piesele din 
stoc realizează alte produse decit 
cele prevăzute în contractele pentru 
luna respectivă, în aceste condiții, 
chiar dacă sint invocate și alte cauze, 
nu este de mirare că, la sfirșitul 
lunii martie, stocul de produse finite 
era aproape dublu față de începutul 
trimestrului:
• La întreprinderea „Vulcan" ne-a 

fost prezentată o întreagă listă de 
obiective, in valoare totală de ordi
nul sutelor de milioane, care nu pot 
fi finalizate ca urmare ; a. absenței 
unor mici cantități de materiale,-ce 
nu au fost livrate la timp de furni
zorii unității. Pentru proporțiile sale 
deosebite, reținem un singur exem
plu : in întreprindere există produc
ție neterminată în valoare de 20 mi
lioane lei și produse finite — unele 
expediate și nelncasate — m valoare 
de peste 56 milioane lei. tbate afe
rente centralei termoelectrice in 
construcție la Arad, deoarece unii 
furnizori nu au livrat materiale in 
valoare de 1,4 milioane lei, scadente 
încă .din. luna februarie. Aici se cu
vine a t'l făcută o precizare fpotrivit 
unor reglementări recente, pentru' a 
stimula pe producătorul de utilaj 
energetic să tină seama de activita
tea șantierelor ’de Investiții, decon
tarea livrărilor nu se face decit dacă 
acestea .sint efectuate în strictă ordi
ne de montaj. Este o prevedere uti
lă, caro apără interesul beneficiaru
lui investiției și al ecânomiel națio
nale in ansamblu. Numai că. pentru 
ca efectele ei să se manifeste din 
plin, ar fi util, poate, ca prevederi 
similare să se aplice și in privința 
furnizorilor de materiale ai... pro
ducătorului de utilaj energetic.

Cele trei situații prezentate au ca 
numitor comun dificultățile generate 
in producție de neindeplinirea la 
timp a obligațiilor contractuale de 
către unii furnizpri de materii pri
me. „Umflarea" ’ stocurilor — desi
gur, dăunătoare prin ea însăși — nu 
este însă decit una din formele de 
manifestare ale dezechilibrelor pe 
care această situație te antrenează. 
Efectele negative ale acestei stări de 
lucruri se vor regăsi, in lanț, in 
punerea în funcțiune cu întfrziere a 
unor centrale electrice, a altor obiec
tive de investiții din economie.

In toate unitățile agricole

ACTIVITATE INTENSA IA ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR $1 RECITAREA FURAJELOR

CĂLĂRAȘI

La prășit este nevoie de sapa, nu de justificări
în ultima perioadă a plouat mult 

în toate zonele județului Călărași, 
ceea ce in mod firesc a favorizat dez
voltarea viguroasă și rapidă a cultu
rilor pră.șitoare, dar și a buruienilor, 
amenințind in unele sole înăbușirea 
plantelor. Iată de ce, în aceste zile, 
mai mult și mai prompt ca în ori
care alt an locuitorii satelor au ieșit 
în mare număr la munca cimpului, 
hotăriți să asigure întreținerea cores
punzătoare a plantelor.

„Adevărul este că în acest an vre
mea tine cu agricultorii — ne spune 
Vasile Zglobiu, președintele C.A.P. 
Valea Argovei, pe care l-am întilnit 
într-o solă cu porumb alături de 
citeva sute de cooperatori. Acum ho- 
tărîtor este să intervenim rapid îm
potriva buruienilor, care cresc mult 
mai repede decit plantele". Că 
această cerință, de a grăbi mult lu
crările de întreținere, este înțeleasă 
cum se cuvine de multi agricultori 
aveam să ne convingem în mai toate 
zonele județului unde oamenii sint 
preze’nți în cimp la prașila manuală 
încă înainte de a apărea soarele. 
Exemple demne de urmat oferă tn 
acest sens cooperatorii din Gurbă- 
nești, -Fundulea,-Uimeai. Mănăstirea, 
DragâlLna. Borcita, Perișoru si din 
multe alte locuri.

Se pîJatc Șpupe că, oamenii satelor 
nu mat așteaptă îndemnuri mobiliza
toare pentru a ieși la prașilă. Așa se 
și explică, de altfel, faptul că, pină 
la această dată, prașila I mecanică și 
cea manuală au fost încheiate pe cele 
aproape 200 000 hectare cultivate cu 
plante prășitoare, în timp ce a doua 
prașilă la porumb, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui a fost făcută în pro
cente cuprinse intre 55 și 99 la sută. 
„Nu avem probleme în ceea ce pri
vește participarea oamenilor la mun
că. Atenția noastră este acum concen
trată către asigurarea calității prașilei 
și mai ales a promptitudinii efectuă
rii ei, pentru că avem culturi foarte 
bune, uniform răsărite și ar fi păcat 
să lăsăm buruienile să ne dijmuiască 
recoltele" — ne spune inginerul Mi
hai Stanciu, președintele C.A.P. Jegă- 
11a. Din păcate însă, chiar la ve
cinii lor, și anume la C.A.P. Dichi- 
seni, aveam să întllnim o situație 
cu totul diferită care vădește o 
mentalitate, un stil de muncă pe cît 
de greșit pe atît de dăunător. Des
pre ce este vorba ?

Ne aflam la sediul S.M.A. Jegălia 
clnd, iată, sosește o adresă semnată 
de Ion Meșca. președintele C.A.P. 
Dichiseni și Victor Pîrjolea. inginer- 
șef, prin care se cerea S.M.A.-ului 
să la măsuri urgente pentru efec
tuarea prașilei mecanice pe solele 
C.A.P.-ului. Mergem la sediul C.A.P. 
cu adresa în mină. Aici, președintele 
cooperativei a început o discuție 
„aprinsă" cu șeful secției de mecani
zare. tovarășul Petre Andrei, repro- 
Sîndu-și reciproc lipsa de preocupare 
pentru efectuarea prașilei mecanice 
ne cele peste 1 600 hectare. „Am mai 
încheiat un proces-verbal de consta
tare acum o săptămînă cu secția 

noastră de mecanizare pentru neefec- 
tuarea unor lucrări de întreținere", 
încearcă să justifice președintele 
cooperativei numeroasele lanuri im- 
buruienate. „Bine, dar nu încheiat! 
program operativ de lucru, de comun 
acord cu secția de mecanizare, in fie
care seară .așa cum fac toți ceilalți?" 
— îl întrebăm Pe președinte. „Nu în
totdeauna" — ni sa răspunde. Ascul- 
tîndu-i pe cei doi angajați intr-un 
asemenea dialog care numai la con - 
lucrai'e nu poate duce, ne-am între
bat și într.ebăm la rindul nostru : 
cum pot oare factorii de la nivelul 
C.U.A.S.C.-ului sau al județului să

CONSTANȚA

Există condiții - si trebuie acționat ferm -
• • I

pentru a asigura in acest an cit mai multe nutrețuri
In balanța furajeră a unităților 

agricole din județul Constanta s-a 
prevăzut, pentru asigurarea hranei 
efectivelor de animale pe perioada de 
stabulatie, realizarea a 274 000 tone 
fin. cu un excedent de 1 000 tone, 
Cea mai mare parte din această can
titate urmează să se obțină de pe cele 
20 000 hectare cu lucernă. care este 
rezervată în proporție de 80 la sută 
pentru fin. Iată însă ca, deși prima 
coasă la lucernă s-a încheiat demult, 
în numeroase unități se mai află în 
cimp, nebalotate si netransportate in 
depozite, mari cantități de fin de lu
cernă. Explicația cea mai frecventă 
care se dă acestei situații o consti
tuie ploile aproape zilnice, care au 
împiedicat balotarea finului. în aces
te condiții, ne spune inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial „23 Au
gust", Nieolae Rahău. consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
Moșneni, Costlnești. Tuzla si Techir- 
ghiol au luat inițiativa d.e a folosi 
la maximum timpul însorit. întor- 
cînd de citeva ori finul, uneori intin- 
zindu-1 la solarizare pe capre. Ca 
urmare, in aceste unități. întreaga 
cantitate de fin din prima coasă se 
află în depozite. Din păcate însă, 
la I.A.S. Cumpăna, pe jumătate din 
suprafața de 600 hectare lucerna 
pentru fin s.e află incă în cimp, situa
ția fiind atribuită timpului nefavo
rabil. Suprafața de lucernă nestrînsă 
reprezintă exact un sfert din cea 
existentă în întreg consiliul agroin
dustrial.

In consiliul agroindustrial Cobadin, 
nu numai timpul nefavorabil, ci și 
alte cauze au dus la intirzierea strîn- 
gerii și depozitării finului. Astfel, cu 
citeva zile în urmă, la cooperativa 
agricolă din Conacu. întreaga supra
față de 40 hectare lucernă fusese 
cosită, balotată și transportată in de
pozite sub supravegherea ingineru- 
lui-șef Victor Șerban. In ziua cind 
se încheia această lucrare, la 
cooperativa vecină din Viișoara 
abia jumătate din suprafața de 60 
hectare fusese cosită si. la ora prîn- 

lase să continue o dispută atit de 
păgubitoare nu numai pentru unita
tea și oamenii de aici ? Chiar să nu 
se găsească nimeni să facă ordine 
aici, să-i determine ps fiecare să-și 
facă datoria ?

Deși aparent singular, ne-am oprit 
mai mult asupra acestui „caz", deoa
rece el vădește cit de dăunătoare 
poate fi pentru recoltă mentalitatea 
de a te „acoperi" cu hirtii, cu procese- 
verbale si adrese, in loe să iei mă
suri concrete șl eficiente pentru efec
tuarea la timp și de calitate a lucră
rilor stabilite. Ne-am oprit însă mai 
ales cu convingerea că so va ma
nifesta promptitudinea și fermitatea 
necesare pentru soluționarea acestui 
caz și, cu deosebire, pentru prein- 
tîmpinarea unor astfel de mani
festări.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii” 

zului, tehnicianul cu baza furajeră. 
Ion Stroe, aștepta să sosească de la 
secția S.M.A. o greblă mecanică 
pe care o solicitase incă de seara la ■ 
ședința de Plan. Pină să vină însă 
grebla, soarele puternic uscase prea 
tare finul și lucrarea nu se mai pu
tea face decit cu mari pierderi prin 
scuturare, astfel că treaba a fost ami
na tă pe a doua zi.

Intrucit orice. întirziere la strin- 
gerea si depozitarea finului provoacă 
pierderi prin scuturare și amină creș
terea plantelor pentru coasa următoa
re. încercăm să aflăm dacă nu există 
soluții de urgentare a lucrărilor., 
chiar în condițiile precipitațiilor din 
această perioadă. „Soluții există — 
ne spune Ion Opriș. inginerul-șef al 
Institutului de cercetare pentru creș
terea ovinelor si caprinelor Balas. 
Preluind experiența unităților ' din 
zona de munte, unde ploile nu con
stituie un accident, ci o stare nor
mală. depozitarea lucernei cu un pro
cent mm mare de umiditate se face 
prin adăugarea a cinci kilograme de 
sare la tona de fin sau prin interca
larea unui amestec de paie între 
rindurlle de baloți. cate să preia 
umiditatea. Iată însă că si la această 
unitate, de la teorie pină la prac
tică există o distanță cam ; mare. 
Astfel, la începutul acestei Iubi, 
din suprafața de 550 hectare 
lucernă cosită, se aflau in de
pozite numai 1 000 tone fin și 
555 tone in baloți de cimp. De ase
menea, la un control al organelor 
de partid. 71 hectare de lpcernă co
sită de 10 zile nu fusese nici măcar 
întoarsă. Măsurile luate imediat, 'de 
folosire pe această solă a 11 prese de 
balotat, au dus la stringerea urgentă 
a finului. O dovadă că. printr-o gri
jă maj mare din partea șefilor de 
ferme, a conducerilor unităților, 
stringerea și depozitarea furajelor 
se pot efectua la timp, chiar si in 
condiții climatice mai puțin prielnice.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

La export, numai produse competitive Intervenții operative

Ceea ce nu era scris nici
în literatura de specialitate
Prin profilul său de fabricație, 

întreprinderea de garnituri de fiȚ- 
nă și ețanșare Rîmnicu Sărat este 
unică in țară și in cei 18 ani care 
au trecut de la înființarea ei. dez- 
voitindu-și continuu capacitățile 
de producție prin noi si eficiente 
investiții de inteligentă tehnică 
proprie,: a ajuns să livreze benefi
ciarilor interni si partenerilor de 
pe piața externă peste 14 000 sor- 
totipodițnensiuni de produse de un 
inait nivel tehnic și calitativ.

Ajuns în cel de-al 18-lea an de 
existentă, acest tinăr. harnic si 
ambițios colectiv constituie un edi
ficator exemplu de competentă 
profesională la virsta... majoratu
lui. lată, in acest sens, una. dintre 
performanțele notabile ale unității 
materializate re
cent șl care are 
la bază o idee 
elaborată în lu
na iunie 1937.

0 idee și valoarea ei
Prin licență, la 

rectificarea interioară a s’egriien- 
ților de frină pentru autoca
mioane,; autobasculante, auto
tractoare grele, instalații petro
liere marine și de ridicat se a- 
plica procedeul clasic, cu bandă 
abrazivă, folosit și ds colelalte. fir
me producătoare diu.,ltițngJ__tjijtial. 
banda abrazivă se aducea din im
port, cu mari cheltuieli de valută. 
Dar chiar si după asimilarea în fa
bricație a benzii abrazive de către 
întreprinderea „Carbochim" . din 
Cluj -Napoca, unitatea din Rîmnicu 
Sărat șg. confrunta, cu miilte pro
bleme de aprovizionare, la care se 
adăugau cheltuielile, deștul de. marț 
impuse. de acest procedeu.

— Deși am urmărit cu atenție li
teratura de specialitate n-am aflat 
de existența unui alt procedeu de 
rectificare a segmențilvr de frină. 
ne precizează Nicu Petrache. ingi
nerul-șef cu pregătirea fabricației. 
In această situație, după mai mul
te analize in cadrul comisiei ingi
nerilor si tehnicienilor din unitate, 
am dat spre studiu problema recti
ficării la trei colective formate din 
cei mai buni ingineri, maiștri si 
muncitori. La sfirșitul lunii iunie 
a anului trecut, comisia tehnico- 
economică a fost de acord cu 
ideea propusă de colectivul condus 
de subinginerul Anton Năstase. 
care pornea de la schema clasică 
de rectificare a suprafețelor cilin
drice interioare complete.

O dată aprobat proiectul mașinii 
de rectificat interior cu piatră a- 
brazivă șl ax vertical, tînărul sub- 
înginer Anton Năstase împreună

cu maistrul Peraehe Nâstase si lă
cătușii mecanici Vasile Tronaru și 
Vasile Moțat au trecut Ia materia
lizarea lui in cadrul atelierului de 
autoutilare. Pe parcursul execuției 
au apărut numeroase probleme, 
s-a impus conceperea Si realizarea 
a trei dispozitive care, montate pe 
mașină, au dus -la redueerea cu 40 
la sută a costului--de producție, dar- 
toate obstacolele tehnice au fost 
depășite.

— ,Am avut probleme si cu' „rec-, 
tificârea gindirii" unora — ne spu
ne subingincrul Anton Nâstase — 
care au susținut că. dacă in toată 
lumea se lucrează de zeci de ani cu 
instalații cu benzi abrazive, nu o 
s;j r^yjim noi șă punem la punct 
un-procedeu nou. O șă se ■ aleagă 

praful de „dră
cia" voastră, , se, 
auzea cite o vo
ce. Și... la figu
rat, toți aceștia
au înghițit în sec 

praflil de la mașina noastră.
Cind am pornit-o, cițiva n-au 
îndrăznit s-o privească decit
de lâ ' Zec'ă metri distanță,
tar -cind piatra abrazivă a a- 
juns la 3 000 de turații pe minut, 
toată mașina s-a învăluit intr-un 
nor de praf... De emoție uitasem 
să conectăm și exhaustorul din 
hală. Mulți au pufnit in rîs. dar 
după ce s»a tăcut recepția segmen
tului de lrină. toți ne-au îmbrăți
șat și ne-au felicitat. Calitatea rec
tificării era net superioară celei 
realizate pe instalațiile cu benzi a- 
brazive. In plus, prin utilizarea 
mașinii realizate de noi, producti
vitatea muncii crește de 2,5 ori, 
consumul anual de energie electri
că se reduce cu 49 MWh si cel de 
aluminiu cu peste 2 500 kilograme. 
Acum, după ce am ciștigat o anu
mită experiență, lucrăm la reali
zarea unei instalații de alimentare 
automată a mașinii cu semifabri
cate și universalizarea dispozitivu
lui de prindere a segmenților de 
frină pentru a asigura rectificarea 
întregii game de segmenți de serie 
mare, care reprezintă circa 70 Ia 
sută din totalul produselor cuprin
se în programul de fabricație pe 
acest an.

Așadar, ideea modificării siste
mului de rectificare a segmenților 
de frină s-a dovedit nu numai efi
cientă, ci si stimulativă pentru 
preocupările creatoare ale colecti
vului și modernizarea procesului 
de producție.

Stelian C HI PER
corespondentul „Scînteii" 

în fata halelor moderne ale sec
ției de construcții bloc de la Șantie
rul naval din Giurgiu a fost trasă o 
nouă garnitură de platforme suspen
date pe trenuri de cărucioare cu 
acțiune mecanică si hidraulică. Iod 
Crăciun, secretarul comitetului de 
partid pe secție, ne atrage atenția că 
prezenta acestei garnituri în ime
diata apropiere a secției de montaj 
anunță lansarea unei noi nave. 
Cind se va- petrece acest eveni
ment ? „Desigur, la termenul la 
care ne-am angajat toți comuniștii, 
întregul colectiv ; cu o lună mai de* 
vremd față de prevederile graficului 
stabilit cu ■ partenerul extern, ne 
spune interlocutorul. Aceasta este a 
treia îfavă' din planul de export, pe 
anul 1988. sau. altfel spus, a 18-a 
barjă tip Europa 2 b. din seria celor 
de 1 740 tone. Este vorba de Un pro
dus nou, care, la cererea parteneru
lui. are în dotare si capace de aco
perire, ceea ce permite transportul 
de mărfuri gOnerale, Indiferent de 
starea vremii".

Adaptarea operativă a producției 
la noile cerințe formulate de parte
nerii externi, precum si onorarea in 
devans a unor comenzi au solicitat 
din partea întregului colectiv al șan
tierului o fedifnens'ionare a eforturi
lor, o regîndire a modului de organi
zare a muncii. „Intr-adevăr, ne spu
ne in continuare secretarul comite
tului de partid din secția construcții 
corp nave, in ultima perioadă am 
luat un șir de noi măsuri politico- 
organlzatorice. astfel incit inireaga 
muncă de nartid este acum subordo
nată traducerii in viață a cerinței 
formulate de secretarul general al 
partidului cu privire la dezbaterea 
permanentă si cunoașterea temeinică 
de către fiecare om al muncii a sar
cinilor de olan, a normelor de lu

(Urmare clin pag. I)

măsuri stabilit^ la nivel de ramură, 
minister, centrală sau întreprindere 
care să nu se afle sub incidența 
directă a activității de cercetate ști
ințifică. Referindu-se la caracterul 
revoluționar al etapei pe care o 
parcurgem, la necesitatea perfecțio
nării permanente a relațiilor sociale, 
efeea ce presupune și valorificarea 
superioară a posibilităților pe care 
Ie oferă întreg ansamblul de organe 
și organisme ale sistemului nostru 
democratic, secretarul general al 
partidului sublinia că se impune cu 
necesitate, in mod obiectiv, asuma
rea de către întregul front științific, 
al creației tehnice și tehnologice 
românești, a unor responsabilități in 
continuă creștere. Așadar, cercetarea 
științifică trebuie să-și facă și mai 
puternic simțită contribuția la ela
borarea strategiilor și planurilor de 
dezvoltare ale țării, la înfăptuirea 
lor. la fundamentarea deciziilor și 
conducerea vieții economico-soclale.

O contribuție marcantă în procesul 
Implicării cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice în asigurarea 
dezvoltării preponderent intensive o 
are acțiunea de organizare și mo

cru, în conformitate cu contractele 
de acord global".

Pe întregul flux de fabricație a 
navelor, incepind de la aproviziona
rea tehnico-materială. continuînd cu 
secțiile de debitare și asamblare, de 
montaj și chiar de lansare la apă, 
peste tot sint afișate, la locuri vizi
bile, sarcinile ce revin fiecărui ate
lier. fiecărei echipe si formații de 
lucru. Mai mult, in cadrul formații
lor de lucru au fost întocmite si aîi-

LA ȘANTIERUL NAVAL 
DIN GIURGIU

șate grafice cu operațiunile .ce ur
mează a fi efectuate de fiecare om, 
Ținindu-se seama că cicTui.de fabri
cație a unei barjg eșțe de pfeste dobă 
luni sl jumătate, in accstfe fise sint 
nominalizate responsabilități: concre
te atit pentru muneitorii sl specia
liștii care participă nemijlocit la 
execuția operațiunilor prevăzute, cit 
și pentru cei care asigură aprovizio
narea tehnico-materială. cooperarea 
între ateliere si formații de lUcru. 
asistența tehnică, conTrăTul de eaii- 
tate etc. în acest fel, fiecare "con
structor de nave are o imagine clară 
asupra obiectivelor ce trebuie reali
zate pe întregul an, în fiecare lună, 
săptămînă si chiar in fiecare zi. be 
care lc poate compara permanent cu 
rezultatele obținute.

Totodată, după cum ne-a precizat 
inginerul Cornel Miron, șeful sec
ției construcții corp nave, aplicarea 
acordului global a dinamizat efortu
rile fiecărui om al muncii, ale tutu
ror constructorilor de nave de aici.

dernizare a producției. în expunerea 
din 29 aprilie, secretarul general al 
partidului a stăruit asupra cîtorva 
aspecte esențiale referitoare la ne
cesitatea bunei desfășurări a aces
tei importante acțiuni, iar în ședința 
din 6 mai a Comitetului Poli-" 
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
au fost făcute precizări extrem 
de importante. Astfel, in scopul îm
bunătățirii activității în acest dome
niu și pentru accelerarea procesului 
de organizare și modernizare a pro
ducției, s-a hotărit cu acest prilej 
lărgirea atribuțiilor Comisiei cen
trale pentru organizarea și moderni
zarea proceselor de producție, valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor, comisie 
condusă de tovarășa academician 
doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre

acest mod de organizare a muncii 
fiind stimulativ pentru afir
marea autoconducerii muncitorești. 
Cunoașterea temeinică a sarcinilor, 
afișarea acestora la fiecare loc de 
muncă determină angajarea mai pu
ternică a fiecărui constructor de 
nave în Îndeplinirea prevederilor de 
plan la producția de export. Stau 
mărturie in acest sens numeroasele 
soluții tehnice noi aplicate în ulti
mul timp. Este vorba,. în primul 
rind, de promovarea cu 'mult curaj 
a tehnologiei de debitare optică si 
automată a tablei si profilelor lami
nate din oțel. în acest scop au fost 
montate două mașini speciale, care 
asigură o triplare a productivității 
muncii. De fapt, o singură mașină 
de acest fel poate asigura croirea si
multană a subansamblelor din tablă 
pentru trei si chiar patru nave. în 
al doilea rind. printr-o participare 
conștientă și activă la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, navalistil din 
Giurgiu au trecut la reducerea nu
mărului de cuplări bloc-sectii pe 
cala de montaj, prin extinderea spa
țiilor de asamblare de la 6 lă 12 me
tri, tehnologie care permite scurta
rea timpului de asamblare a fiecărei 
nave cu 15 zile.

Sînt asigurate, prin urmare, toate 
condițiile tehnice si materiale nece
sare pentru ca planul la export pe 
primul semestru al anului șă fie în
deplinit exemplar. Și aceasta datori
tă participării active, conștiente a 
comuniștilor, a întregului colectiv la 
perfecționarea necontenită a produc
ției și organizarea mai bună a mun
cii, incepind de la aprovizionarea 
tehnico-materială si oină la tehno
logiile de execuție a navelor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

ședintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămîntului. în cuvin- 
tarea rostită cu acest prilej, se
cretarul general al partidului a 
insistat asupra necesității reanaliză- 
rii și completării măsurilor cuprinse 
in programele de modernizare, pre- 
cizind in același timp că trebuie să 

se treacă Ia realizarea de produse 
care să valorifice superior, de citeva 
ori — unele chiar de zeci de ori — 
materiile prime.

Or, este evident că o asemenea 
cerință ridică pe o treaptă calitativ 
nouă întregul program de organizare 
și modernizare a economiei naționa
le, accentuîndu-i și mai mult carac
terul intensiv. Exigențele dezvoltării 
preponderent intensive ale economiei 
naționale nu mai pot fi satisfăcute 
doar prin acțiuni de perfecționare a 
organizării și nici chiar de cele ce 
conduc la modernizarea tehnologică 
în sine. Este adevărat, aceste procese

Precipitațiile căzute în cursul 
săptăminii trecute, in partea de 
sud-est a Transilvaniei, respectiv în 
județele Harghita, Covasnu și Bra
șov, au dus la creșterea foarte 
rapidă a apelor Oltului și afluenților 
lui, care au atins in unele zone cote 
de pericol, In scopul prevenirii unor 
inundații și a protejării culturilor 
agricole, precum și a localităților șl 
unităților economico-soclale, Comi
tetul județean de partid Brașov a 
luat măsuri speciale, asigurind o 
largă mobilizare de forțe materiale 
și umane, care, datorită unei orga
nizări și coordonări exemplare, au 
reușit, în numai citeva ore, să intre 
m dispozitivul operațiilor din puncte
le și zonele cele mai expuse viitu
rilor. Timp de circa 70 de ore, a- 
ceste forțe au acționat, cu abnegație 
și dăruire, la consolidarea și supra- 
înălțarea digurilor, la protejarea 
căilor de comunicații și a poduri
lor, la evacuarea apelor din incin
tele îndiguite sau din afara digu* 
rilor. O încleștare dură, eu multe 
momente dificile, s-a desfășurat 
fără răgaz ziua și noaptea.

Așa cum ne-a relatat Ernilian 
Ghioc, inginer-șef al Oficiului de 
gospodărire a apelor Brașov, cele 
mai dificile puncte ale acestei bătă
lii s-au găsit in zona localităților 
Lunca Clinicului, unde apele Riu- 
lui Negru amenințau întreprinderea 
de postav, podul pestă șoseaua na
țională Brașov — Tîrgu Secuiesc, 
precum și o importantă suprafață 
de teren ocupată cu culturi agricole 
și chiar localitatea însăși. In real 
pericol se aflau și localitățile de pe 
valea Oltului : Bod, Feldioara, Mă- 
ieruș, Apața, Ormeniș, Augustin și 
altele, zonă în care albia Oltului a 
fost regularizată și indiguită, după 
inundațiile din 1975. In același mod 

sint absolut necesare, dar nu și sufi
ciente pentru a satisface rigorile dez
voltării intensive. Este necesară 
modernizarea și perfecționarea a 
inseși structurilor de producție, a 
principiilor de organizare și concepe
re pe noi baze a profilurilor de fa
bricație, gata în orice moment să se 

adapteze la cerințele în continuă 
schimbare ale pieței mondiale, capa
bile să asimileze rapid și eficient 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii actuale.

Prin urmare, organizarea și moder
nizarea tehnologică trebuie gîndite, 
așa cum precizează secretarul gene
ral al partidului, nu numai în ideea 
unei eficiente maxime obținute la 
realizarea produselor din nomencla
torul curent de fabricație, ci și al 
preocupării permanente ca acest no
menclator să fie permanent innoit cu 
produse care să valorifice superior 
materiile prime, materialele și ener- 

exemplar s-a acționat și in zona 
Hoghiz. „Aici — ne spune Sorin 
Maxim, secretarul organizației de 
partid a Oficiului de gospodărire a 
apelor — in ultimii ani, in amonte 
de Hoghiz s-a executat un dig în 
lungime de 500 metri. Lucrarea era 
acum amenințată de viitura mare și 
rapidă a apelor. O dată cu ea erau 
amenințate cele 600 hectare teren 
arabil, ocupate cu griu și porumb 
de toată frumusețea, precum și lo
calitatea. Pe lingă utilajele existen
te, mai era nevoie, de circa 500 de 
oameni, care să lucreze la consoli
darea digului, acolo unde nu puteau 
acționa utilajele. Peste forțele mo
bilizate de noi, ne-am trezit cu 
120—1.30 de oameni, în majoritate 
din Rupea, veniți voluntar. Unii, 
dintre aceștia avuseseră de suportat 
în trecut efectele inundației Oltului 
și afluenților Iui. Un sprijih prețios 
am primit și din partea celor 100 
militari sosiți aici cu promptitudi
ne. Aceasta ne-a ajutat ca in mo
mentele dificile să putem trans
porta 1 200 de saci intr-una din cele 
mai expuse zone ale digului".

La ora actuală, apele sînt în des
creștere. Totuși, lucrările de conso
lidare a unor diguri, ca și a tăra- 
samentului căii ferate Brașov—Si
ghișoara continuă. Intervenția ope
rativă a comitetului județean da 
partid, ca și modul exemplar in 
care s-a acționat au făcut posibil 
să fie apărate de inundații o su
prafață de peste 20 000 hectare șl 
numeroase localități, căi de circu
lație și obiective economice situa
te în zonele îndiguite ale jude
țului Brașov.

Nieolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

gia consumate. Sint toate acestea a- 
tributele unei industrii moderne, di
namice, flexibile Si competitive struc
turate ferm pe principiile eficienței 
maxime. Iată de ce se impune o 
angajare fermă a cercetării științi
fice. a spiritului creator din toata 
sectoarele și de Ia toate nivelurile, 
Iată de ce în sfera producției mate
riale trebuie să se manifeste recep
tivitate maximă și să se asigure 
operativ condiții de aplicare a rezult 
țațelor de ultimă oră ale cercetării, 
modifieîndu-se chiar profilul de fa
bricație — pregătit, de altfel, din 
timp — in funcție de necesitățile 
economiei, de cerințele pieței exter
ne și de datele pe care știința la 
oferă. Este in toate acestea înțele
sul profund al îndemnului partidu
lui, al secretarului său general, de a 
se realiza o implicare profundă, re
voluționară, responsabilă și creatoa
re a științei in întreaga activitate de 
conducere a economiei. In ultimă 
instanță, în aceste cerințe se regăseș
te întreaga semnificație, dimensiunea 
reală a ceea ce de multă vreme 
numim „știința — forța de produc
ție".

IngjnTri.il
cicTui.de
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c„ document progra
matic de o excepțională însemnătate pentru activitatea prezentă și de 
perspectivă a întregului partid și popor, ale cărei orientări constituie 
tezele viitoarei plenare a Comitetului Central al partidului, acordă o deo
sebită importanță perfecționării conducerii politice a întregii activități 
economico-sociale și — în acest context — folosirii cît mai largi a poten
țialului de inițiativă și acțiune al activului de partid. Așa cum se men
ționează ,în expunere, îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare 
presupune implicarea activă, cu întreaga răspundere, a fiecărei organi
zații, a organelor de partid, a fiecărui comunist, în înfăptuirea politicii 
partidului. Subliniind datoria comuniștilor, a cadrelor de a se afla în 
primele rînduri. in soluționarea celor mai grele și complexe probleme, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arată că, iu activitatea lor, comuniștii, 
activul și cadrele de partid trebuie să întărească continuu legăturile cu 
masele de oameni ai muncii, cu întregul popor, că trefcuie să fie perfec
ționate formele organizatorice, metodele și stilul de muncă, pentru a 
se adopta in domeniul organizării și al conducerii măsurile necesare 
in concordantă cu noile cerințe, cu noua etapă a construcției socialiste 
în patria noastră.

Aceste orientări 
fiilor de partid în perioada actuală 
tuire a lor în viață prin acțiunile 
de partid au constituit substanța 
nizate în municipiul Cluj-Napoca.

care jalonează activitatea organelor și organiza- 
precum și modalitățile de înfăp- 

concrete ale organelor și organizațiilor 
de idei și de fapte a dezbaterii orga-

ca 
co

si nt 
din

Constantin Chirilă. prim-secretar 
al comitetului municipal de partid :

— Activul de partid este „structura 
de rezistență" a întregii noastre acti
vități. Asta înseamnă că, acționînd 
în spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului, în tot ce avem 
de înfăptuit ne bizuim în primul 
rînd pe activul de partid. Și asta nu 
„la intimplare" sau „din. cînd in 
cînd", ci in mod organizat, sistema
tic, permanent. In toate fazele con
ducerii politice de către organele și 
organizațiile de partid a activității 
econo.mico-sociale. Adică in cunoaș
terea reialității, prin analize temei
nice, aprofundate. în elaborarea de
ciziilor,'. in acțiunea pentru înfăp
tuirea aelor stabilite, pentru reali
zarea planului și a programelor de 
dezvoltai-e. înseși complexitatea și 
diversitatea problemelor din etapa 
actuală'-a dezvoltării cu caracter in
tensiv, - trăsături asupra cărora se 
insistă in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impun — deopo
trivă la ' nivelul întregii țări, ca și 
în municfipiul Cluj-Napoca — întă
rirea rolului conducător al partidu
lui. partieșjparea tuturor comuniști
lor. a tutwiror oamenilor muncii la 
elaborarea', și înfăptuirea unor im
portante dfecizii și acțiuni.

— V-am solicita să oferiți un e- 
xemplu.

— O să 
Primul se 
dernizare 
care a antrenat 
importante. La nivelul municipiului 
și al fiecâruți comitet de partid au 
fost alcătttite molective de îndrumare, 
sprijin și control, din care au făcut 
parte mai ales tovarăși din activul 
de partid, care au analizat amănun
țit situația dim fiecare unitate, au 
contribuit la acioptarea unor decizii 
corespunzătoare și s-au implicat, 
efectiv, la locurile de creație teh- 
nico-științifică și de execuție tehno
logică pentru realizarea celor hotă- 
rîte. Astfel, cu contribuția decisivă 
a activului de partid s-a reușit mo
bilizarea capacității creatoare a spe
cialiștilor, a tuturor lucrătorilor, ast
fel îneît față de un, grad de înnoire 
de 35,1 la sută, planificat, să se ob
țină anul trecut în municipiu o în
noire a produselor în proporție de 
peste 40 la sută. Aș vrea să spun că, 
deși este un rezultat destul de bun, 
totuși nu ne mulțumește pe deplin. 
Și știți de ce ?

— Am dori să aflăm.
— Tocmai analizele concrete. între

prinse cu sprijinul tovarășilor din 
activul de partid, cunoașterea apro
fundată a posibilităților fiecărei 
unități și a fiecărui loc de muncă 
ne-au dezvăluit noi resurse, încă 
nevalorificate. de înnoire a produc
ției. E de datoria noastră să acțio
năm și mai perseverent, și mai efi
cient în această privință.

Cel de-al doilea exemplu se referă 
la o acțiune in plină derulare. Este 
vorba de traducerea în viață a 
sarcinii trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la întîlnirea cu 
activul județean de partid, privind 
creșterea suplimentară cu 50 la sută 
a producției pe actualele capacități 
pînă la sfîrșitul cincinalului. Am 
putea spune că această sarcină a 
devenit o cauză proprie pentru fie
care colectiv de muncă, pentru co
muniști, pentru zeci și zeci de mii 
de oameni, care vin cu propuneri, 
care acționează pentru a le și în
făptui. în acest fel, practic, activul 
de partid are o cuprindere mult mai 
largă decît cea din tabelele noastre 
și acesta este un lucru extrem de 
pozitiv, care demonstrează concret 
cum partidul conduce și înfăptuiește 
cu poporul și pentru popor.

— Și al treilea exemplu ?...
— în ceea ce privește 

treilea exemplu, este tot 
de mare anvergură la 
activul de partid, a fost 
toată suflarea municipiului. După 
cum se știe, la sfîrșitul anului trecut

dau chiar trei exemple, 
referă la acțiunea de mo
și înnoire a producției, 

forțe deosebit de

cel de-al 
o acțiune 
care, prin 
antrenată

(Urmare din pag. I)
rea continuă a rolului conducător al 
partidului — centru vital al intregii 
națiuni —, creșterea răspunderii or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
cadrelor, a tuturor comuniștilor in 
buna organizare și conducere a în
tregii activități: îmbunătățirea acti
vității organizațiilor obștești și de 
masă, cu deosebire a sindicatelor — 
cărora le revine un rol deosebit în 
activitatea întreprinderilor, în solu
ționarea problemelor sociale ale oa
menilor și în pregătirea profesiona
lă, în activitatea ideologică și politi- 
co-educativă de ridicare a conștiinței 
revoluționare a oamenilor muncii, în 
sistemul democrației muncitorești- 
revoluționare, a U.T.C., a orga
nizațiilor de femei, a F.D.U.S., 
a O.D.U.S., care reprezintă o 
forță puternică chemată să asi- 
fure, sub conducerea organiza- 
iilor de partid, participarea orga

nizată a cetățenilor care nu sînt 
membri de partid la întreaga viață 
politică a societății; transformarea 
activității ideologice și politico-edu
cative, de dezvoltare a conștiinței so
cialiste și întărire a spiritului revo
luționar, de formare a omului nou,

introdus la Cluj-Napoca 
in comun cu tramvaiul, 
de tramvai, care leagă car- 
Mănăștur (avînd o populație

trans- 
Calea

a fost 
portul 
dublă 
tierul 
de 114 000 locuitori, adică tot atît cit 
avea municipiul prin anii ’50) cu cen
trul. cu gara și cu zona industrială, a 
fost realizată într-un termen atît de 
scurt îneît ,<a dat peste cap" toate 
calculele proiectanților, toate pre
viziunile planificatorilor. Activul de

ing. loan Giurgea, membru al birou
lui comitetului municipal de partid, 
au promovat ideea lărgirii conside
rabile a profilului nostru de fabri
cație.

Tocmai de aceea milităm 
toate comisiile pe probleme ale 
miletului de partid, în care 
cuprinși numeroși comuniști
activ, să-și trăiască efectiv viața. 
Nu putem îngădui ca tovarășii din 
activ să fie consultați formal, să fie 
chemați la unele ședințe și cu 
asta—gata. Cerințele noi ale stilului 
de muncă dinamic, 
promovat de secretarul 
partidului, sarcinile noi, recent sub
liniate la inaltul forum al oameni
lor muncii din industrie și agricul
tură eu privire la sporirea-eficien
ței economice impun ca activul de 
partid să fie angajat efectiv la 
întreg procesul de conducere politică 
a activității, participînd Ia analiza 
diferitelor stări de lucruri, la adop
tarea deciziilor și implicîndu-se con
cret în înfăptuirea lor.

revoluționar, 
general al

Dr. Viorica Cosma, cercetător 
științific principal, secretar al comi
tetului de partid de la Institutul de 
chimie Cluj-Napoca :

— în ce sens ?
— în sensul impunerii noului în 

unitățile productive, a noului care 
nu-i defel comod, deranjează niște 
obiceiuri vechi, cere multe strădanii. 
Uneori și o nouă organizare. întot
deauna — o bună pregătire cu tot 
ce e mai nou în țară și în lume, 
așa cum a reafirmat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea 
ale cărei orientări ne ajută, ne 
stimulează, constituie suportul fertil 
de idei al muncii noastre.

Tot un colectiv din cadrul acti
vului de partid se ocupă de creația 
tehnică materializată într-un număr 
important de invenții, adică de prio
rități pe plan mondial. Propria noas
tră experiență, care are la bază o 
inițiativă promovată de asemenea 
din rîndul activului de partid, ne 
arată că astăzi nu mai dă rezultat... 
munca cercetătorului singuratic, 
retras într-un laborator. Tocmai de

ceasta situație am apelat la activul 
de partid.

— E bine că ați făcut acest lucru, 
deși la activul de partid trebuie ape
lat în permanentă, cu continuitate, nu 
numai — ca la un colac de salvare ! 
— atunci cînd se dă de greu. în 
sfîrșit,-cum ați acționat practic?

— Am stabilit sarcini precise pen
tru comuniștii din activ, repartizîn- 
du-i pe unitățile furnizoare unde au 
asigurat livrarea cît mai rapidă — 
și la calitatea corespunzătoare — a 
materialelor și subansamblelor. Tot 
din inițiativa' unor cadre din acti
vul de partid, cum sînt inginerii Tă- 
nase Rațiu. Radu Vana. Liviu Po- 
tra. maistrul Toader Pop, electro
nistul Nicolae Bob, lăcătușul Flaviu 
Florea și multi alții, am reușit să li
chidăm restanțele la care ne-a 
dus situația amintită.

— in ce mod ?
__________ ' —'înfăptuind propunerile lor de 

aceea-comitetul de partid-a adoptat îmbunătățire a conducerii și orga- 
propunerea tovarășilor din- activ, de . nizd’’|l Producției. de eliminare a 
a se organiza lucrul. în echipe mixte, •ufipȚ locuri ihguste ețc. De tilda. în 
formate din cercetători de. diferite, 
specialități și care — ■ prin caracter, 
rul lor 'interdisciplina’t, prin cunoaș
terea aprofundată a solicitărilor 
economiei românești, în plină dez
voltare, și a celor mai noi cuceriri 
științifice pe plan • mondial — pot 
contribui la dobindirea unbr rezul
tate de valoare. . ... ,

șecția . montaj. una dintre oeje. mai 
importante în unitatea noastră, s-au 
organizat ..schimburi cu .contiuuita- 

,,te“ și... cînd-a fost nevoie.*' îjv.ț’]j>c' 
de un singur schimb s-a lucrat în 
trei schimburi. E vorba deci de o 
activitate concretă care și-a dove
dit eficienta si care arată ce se poa- 

’.te obține cînd comuniștii, activul de 
partid sînt antrenați în procesul de

răspunderi noi p© cane le vom în
deplini cu participarea organizată, 
metodică si eficientă a activului de 
partid, a comuniștilor, a tuturor ca
drelor didactice

— Ce direcții
ați definit ?

— Exigențele
tovarășul Nicolae Ceaușescu in pri
vința ridicării nivelului calitativ al 
învătămintului ne fac să evaluăm 
într-o lumină nouă una dintre pre
ocupările noastre din ultimii ani. să 
trecem la fapte mai hotărit și mai 
organizat. Este vorba de faptul că 
studenții din anul I. reușiți la admi
tere cu note foarte bune în urma 
unor examene exigente, nu izbutesc 
să obțină de la început rezultate co
respunzătoare la facultate. Anali- 
zînd aceste aspecte, ne-am dat sea
ma că reușita la admitere le creea
ză noilor studenti o încredere exa
gerată în posibilitățile lor. încrede
re nesusținută prin muncă, la care 
se adaugă șocul provocat de modul 
cu totul deosebit de însușire a cu
noștințelor si de examinare din în- 
vățămîntul universitar. în cadrul 
căruia, in mod firesc, studentul nu 

.'rriai este testat aproape zilnic, ca 
elevul, contindu-se pe conștiincio
zitatea sa în munca de perspectivă. 
Pentru a schimba radical această 
situație, comitetul de partid a hotă- 
rît să repartizeze cadrele didactice 
de mare competență și autoritate

și a studenților, 
concrete de acțiune

formulate de către

PERFECȚIONAREA CONDUCERII POLITICE
prin folosirea deplină a inițiativei comuniste,

a activului de partid
• Suportul unei largi participări la decizie 

și la înfăptuirea ei
• O concepție revoluționară, cuprinzătoare
• Ștafeta noului nu are cum trece linia 

de sosire... bătînd pasul pe loc
DEZBATERE ORGANIZATA IN

partid a acționat în unități econo
mice, instituții, școli și facultăți, în 
cartiere, mobilizînd mase mari de 
oameni pentru executarea unui 
imens volum de lucrări (poduri, 
conducte, canalizări, asfaltări, ali
nieri) astfel îneît fiecare clujean a 
devenit, într-un fel sau altul, un 
adevărat constructor.

Poate că, din cele spuse, s-ar în
țelege că sîntem pe deplin mulțu
miți de felul în care am muncit eu 
activul de partid. Lucrurile nu stau 
nici pe departe așa. Dar despre 
toate acestea pot vorbi, desigur, și 
alți activiști de la care, fără îndo
ială, sînt de aflat multe alte păreri, 
sugestii, critici.

Decebal Pop, maistru, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea „Unirea" : •

— Dacă sintem cea mai veche în
treprindere din Cluj-Napoca, aceasta 
nu înseamnă că nu ținem pasul cu tot 
ce e nou. Tocmai de aceea am stu
diat cu cea'mai mare atenție fiecare 
paragraf al expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne-am străduit 
să pătrundem sensul profund al 
fiecărei idei înnoitoare. Una dintre 
aceste idei este aceea că perfecțio
narea activității de conducere poli
tică trebuie să se bizuie pe partici
parea organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare, a comuniști
lor. a maselor la întregul proces de 
elaborare și îndeplinire a hotărîrilor. 
Importanța acestei orientări este 
confirmată și de propria noastră ex
periență. din care mi-aș îngădui să 
înfățișez unele aspecte.

— Vă rugăm !
— Sintem cel mai mare 

tor de utilaj textil din 
Acest „statut", departe de 
termina o atitudine de automulțu- 
mire, ne ridică mereu noi exigențe, 
printre care și aceea; pregnant 
subliniată în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind „folosirea 
în întregime a capacităților de pro
ducție, a bazei tehnico-materiale, a 
forței de muncă". Pentru aceasta, 
mai mulți comuniști din activul de 
partid — printre care Vasile Boboș și 
loan Boldur. maiștri. loan Sucală și 
Iustinian Cîrstea, ingineri. Kovacs 
Peter si Ion Vișan. lăcătuși, si mulți 
alții — stimulați de comitetul do 
partid și de directorul întreprinderii,

producă- 
România. 
a ne de-

— Cele trei organizații de partid 
din institutul nostru 
aproape jumătate din 
angajaților. Aceasta arată că in 
realizarea sarcinilor deosebit de 
complexe și de mare răspundere, 
cărora trebuie să le facem față, îh 
conducerea politică a întregii activi
tăți avem un sprijin puternic și 
competent din partea comuniștilor, 
a activului nostru de partid. Consi
der că tocmai de competența comu
niștilor din activ, de simțul datoriei, 
de spiritul lor revoluționar depind 
nivelul și calitatea participării efec
tive la procesul de conducere 
in spiritul documentelor partidul® 
nostru. Ștafeta noului nu are cum 
trece linia de sosire... bătînd pasul 
pe loc. Aceasta înseamnă pă trebuie 
să ne concentrăm, zi de zi. efortu
rile la ceea ce secretarul general al 
partidului numește „uriașele cuceriri 
ale științei, ale cunoașterii umane", 
a'ducindu-ne, totodată, . contribuția 
noastră proprie la imbogă'țirea lor.

— V-am ruga să insistați 
acestei contribuții proprii și 
dului în care se realizează.

— Beneficiind direct de 
marea de înaltă competență a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceau.șescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere inter
națională, noi am înregistrat 
rezultate notabile. Astfel âm 
rat asimilarea pentru nevoile 
miei naționale a unui număr 
nat de produse, dintre care mențio
nez : aparate pentru industria chi
mică. electrozi, biostimulatori, sub
stanțe care combat dăunătorii din 
agricultură, produse foto și multe 
altele. Toate acestea înlocuiesc pro- 

sau sînt creații 
al cercetărilor 

produselor se 
la noi. în sta- 
unor tehnologii 
în producția de . 

industrială, proces

studiază, dar citi• Multi analizează, 
înfăptuiesc ?

• Cum se formează
• Acționînd în prezent cu gîndul la viitor

spiritul participativ?

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

cuprind 
numărul 

că

asupra 
a mo

îndru-

unele 
‘ăsigu- 
econo- 
însem-

duse din import 
originale, rezultat 
noastre. Majoritatea 
realizează mai întîi 
țiile-pilot, pe baza 
proprii, și apoi trec 
serie pe scară
extrem de complicat la înfăptuirea 
căruia iși aduc contribuția în primul 
rînd comuniștii din activ. în prezent, 
baza proprie realizează peste tOO de 
produse de sinteză fină, fiecare 
înglobind îndelungate cercetări, spi
rit novator. Uneori trecerea acestora 
la ..producția mare“ incumbă și un 
ridicat spirit de luptă.

seama că maiDesigur, ne dăm 
avem multe de făcut pgntru a foldsi 
pe deplin importantul potențial de 
creație al activului nostru de partid. 
Dar tocmai unele realizări de pînă 
acum, care au contribuit semnifica
tiv la întărirea rolului de conducător 
politic al organizației noastre de 
partid, ne îndeamnă la o permanen
ță activitate consacrată valorificării 
superioare a acestui potențial.

al

confirmă cu 
faptelor 

aprecierile secretarului 
partidului că multe 

neaplică- 
de con- 
baza au
de func- 

răspundere 
Unde

sînt rezultatul 
a principiilor 
planificare pe

pu- 
de 

ge- 
ne-

organizare, practic la activitatea de 
conducere.

— Și de înfăptuire a celor stabi
lite.

— Mai cu seamă ! în legătură cu 
acest ultim aspect ne preocupă fap
tul că unele comisii 
ale comitetului de partid 
jesc mai cu seamă de 
multor 
tuarea 
studii 
carea 
propuse. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu insistă asupra o- 
bligațiilor directe, nemijlocite ale 
cadrelor, pe care acestea ..trebuie 
să le îndeplinească în mod cores
punzător. să raporteze și să răspun
dă în fața organelor de conducere". 
Așa vom acționa si în privința ca
drelor din activul nostru de partid.

pe probleme 
se îngri- 

antrenarea 
comuniști din activ la efec- 

de analize, elaborarea de 
și mai puțin de impli- 

lor în înfăptuirea celor

Prof. dr. ing. George Birsan, 
cretar al comitetului: de partid 
la Institutul politehnic :

— Analiza pătrunzătoare făcutăde 
tovarășul Nioolae Ceaușescu asupra 
mutațiilor 
a României 
le aspecte

. pe; •noi. 
meniul 
cîteva dintre acestea : 
citoare 
proprietari și producători, al cărei 
nivel de ____ . ... ' '.
.tehnice și de cultură generală

se
rie

din structura . socială' 
pune in evidență une- 

ce ne privesc direct, 
care lucrăm în do- 

•Iată • doar 
clasa munr 

a devenit o clasă nouă de

loan Rațiu, maistru, secretar 
comitetului de partid de la Fabrica 
de mașini de rectificat :

— Unele realități concrete din u- 
nitatea noastră
terea de argument a 
viață 
neral al 
ajunsuri 
rii ferme 
ducere și
toconducerii. autogestiunii, 
tionare cu întreaga 
a organismelor democratice, 
ne-a dus pe noi. într-o vreme, toc
mai această neaplicare a principii
lor de oonduoere. de control, de sta
bilire precisă a răspunderilor ? Da
torită faptului că în compartiment- 
tul nostru de aprovizionare se'in
stalase o atmosferă de comoditate 
și nepăsare, un sistem de gîndire 
depășit, de așteptare, o acută lipsă ..... 
de perspectivă, nd-âni’ttezit Ia sfîr- • crescut ; noii muncitori sînt rabsol- 
șitul anul'Ui . 'trecut’ ,“în1 . situa
ția de a nu avea âsțgUrâțe ' tț 
serie întreagă de materiale ,și spb- 
ansamble de la colaboratori. Desi
gur. șeful compartimentului și alți 
lucrători au fost discutați în- comi
tetul de partid, au fost criticați, 
și-au făcut autocritica, au fost sanc
ționați pentru -atitudinea lor.. Dar,. 
așa cum subliniază secretarul gene
ral al partidului, critica si autocri
tica nu .sînt suficiente. Aș adăuga 
că nici sancțiunile. Toate ăceștea 
nu pot. înlocui utilajele de măre în
semnătate pe care avem datoria să 
le producem pentru programele ae-, 
ronautic, de autoturisme, 
mentele hidraulice pentru acționa
rea mașinilor-unelte și agregatelor 
necesare mai multor ramuri. în a-

cei
învățămîntului.

cunoștințe profesionale, 
a

din activul de partid ca îndrumători 
de an și de grupă, să organizeze în- 
tilniri periodice cu studenții, în ca
drul cărora se dezbate metodologia 
învățării universitare, să instituie un 
sistem periodic de verificare a cu
noștințelor 
la care 
tăți. La 
susținute 
litico-educativă. 
plin activul 
sociațiilor studenților comuniști de 
an. Materializînd o propunere veni
tă din cadrul activului nostru de 
partid — care reprezintă o impor
tanță forță, cuprinzînd 105 tovarăși, 
selecționați dintre oei mai bine pre
gătiți și mai activi membri de 
partid — este în curs de elaborare 
și va apărea în scurt timp un ghid 
al studentului din anul I. care, 
sperăm, va contribui ca ziua bună a 
învățămîntului superior să se cu
noască de dimineață.

Tot în această ordine de preocu
pări aș mai adăuga ceva.

— Anume...
— Participarea organizată a ca

drelor, a activului de partid la 
munca concretă, punerea în valoare 
a inițiativelor constituie __
imperioase ale perfecționării 
ducerii, a 
de partid. _________ _______ ____ „
tor cerințe, creăm o anumită atmos
feră de lucru, ii obișnuim pe tineri,

■ viitoarele cadre de conducere și de 
execuție din economie și din alte 
sectoare ale vieții sociale, cu un 
stil de muncă dinamic, operativ, ba-

ia anumite 
s-au constatat 
toate aceste 

de o vie activitate po- 
este antrenat din 

U.T.C. și activul a-

discipline 
dificul- 
acțiuni.

necesităț! 
con- 

tuturor laturilor muncii 
Acționînd conform aces-

zaț pe participarea cit mai substan
țială, a cit mai multor oameni la 
elaborarea deciziilor și la înfăp
tuirea lor. Alături de cunoștințele 
de specialitate, este o învățătură la 
care ținem foarte mult.

Constantin Chirilă, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid :

— Ne intilnim din nou după ce ați 
ascultat gîndurile, părerile, criticile 
mai multor oameni. Dacă la început 
am inoercat să înfățișez cîte ceva 
din experiența noastră, acum aș 
vrea să insist asupra .preocupărilor 
privind îmbunătățirea activității de 
conduoere politică, de folosire cît 
mai deplină a capacității activului 
de partid, toate acestea impuse de 
cerințele noi. de mare însemnă
tate formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pentru simetrie, as veni, din nou, 
tot cu trei exemple concrete. Primul 
se referă la o situație care-i intere
sează în cel mai înalt grad pe locu
itorii Clujului si nu numai pe ei. 
Este vorba de faptul că la Cluj-Na- 
pocâ s-â construit mult, trainic și 
frumos, dar. cu toate strădaniile de 
pînă acum, calitatea finisajelor con
tinuă să lase de dorit. Tinînd sea
ma 
atît 
de 
dat 
lițății finisajelor în comitetul mu
nicipal de partid, in birou și secre
tariat. la întîlnirile cu activul de 
partid municipal și cu oel din con
strucții. Ce să spunem ? Că am fă
cut analize cu sprijinul tovarășilor 
din activ ? Da 1 Că am elaborat stu
dii ? Da ! Că am ținut ședințe și 
am tras concluziile necesare 1 Da 1 
Dar toate aoeste afirmații își au 
rost dacă nu sînt negate de inacțiu
ne. de lipsa de operativitate și per
severență in înfăptuirea 'celor ana
lizate. studiate, concluzionate si mai 
ales de lipsa de rezultate corespun
zătoare. Așadar, prima noastră hotă- 
rire : să punem accentul pe acțiune.

— înțelegem că nu e singura.
— A doua e legată tot de muni

cipiu. în ansamblul său. La întîlni
rile cu activul de partid, cu depută
ții. cu cetățenii s-au ridicat în re
petate rînduri probleme legate de 
grija pentru păstrarea si dezvolta
rea avutului obștesc, mai ales tinînd 
seama de unele atitudini lipsite de 
spirit civic 
stare bună 
mijloacelor 
a spatiilor 
precum și

de faptul că aceasta afectează 
aspectul clădirilor, cit și gradul 

confort al oamenilor, am abor- 
în repetate rînduri problema ca-

fată de întreținerea în 
a sălilor de spectacol, a 
de transport în comun, 
de odihnă si agrement. 

. ------ .. a curățeniei orașului.
Vom întări munca de educație la 
toate nivelurile, eradicînd „rămăși
țele trecutului", la care se referă 
secretarul general al partidului, for- 
mind oameni cu convingeri si ati
tudini noi. Este un cîmp vast de ac
tivitate și pentru tovarășii din acti
vul nostru.de partid din întreprin
deri. instituții, scoli si facultăți, din 
cartiere, acționînd în contact strîns 
cu oamenii in mijlocul cărora mun
cesc și trăiesc.

— Tot pentru....... simetrie" vă so
licităm și al treilea exemplu.

— E legat de participarea directă 
a activului de partid la asigurarea 
caracterului prospectiv al conduce
rii politice, prin cunoașterea — pe 
baza documentelor de partid si a re
alităților fiecărui loc de muncă — 
a sensului si conținutului mereu 
nou al dezvoltării. Cu deplină în
dreptățire afirmă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului : „Nu există 
nimic care a fost rezolvat o dată 
pentru totdeauna". Asta înseamnă 
că trebuie să ne perfecționăm ne
contenit munca, să promovăm ne
contenit noul. Iată. în mod concret, 
pornind de la un înoeput bun făcut 
la „Tehnofrig" în privința 
zării-, am- însărcinat un 
lărgit din, cadrul : activului 
tru de partid 
cepție 
acțiune de cea mai mare însemnă
tate și, totodată, să acționeze împo
triva unor'" atitudini de expectativă, 
de trenare, care se mai manifestă 
în anumite locuri. Nu putem lăsa 
nimic la voia întîmplării ! însușin- 
du-ne profund comoara de idei a 
tezelor dezbătute de întregul partid, 
acționăm în prezent cu gindul la 
viitor, ancorînd conducerea și or
ganizarea întregii activități politice 
la nivelul exigentelor de azi și de 
mîine. în procesul neîntrerupt de 
înflorire a României socialiste.

roboti- 
colectiv 

nos- 
să elaboreze o con- 

unitară privind această

venii ai învățăipîntului de 10 ani, 
iar un număr tot mai mare sînt ab
solvenți ai liceului, deci ai, .învătă- 

■ iritatului de .12 ani ; în multe speci
alități lucrează specialiști- cu->studii. • 
superioare. Și în concluzie : datorită

■ faptului că un număr tot .mai.mare 
de specialități în producție si în 
alte domenii vor trebui să fie ocu-, 
mate de muncitori cu studii, ștfpe.- 

' rioare, urmează să avem în ve- 
mod jcbrespun- 

a numărului de studenți 
de absolvenți. Sînt orientări 
adinei, implicații în procesul 
formare a , intelectualității care, 
concepția secretarului gene- 
al partidului, „reprezintă, o .pu

dere mărirea.■ în
. zătof.

Si 
■CU" 
de 
în 
■ral 
terhică forță în producție. ..în în- 

echipa- treaga viață socială". Aceasta inciim-
bă și comitetului nostru de partid. .tu
turor celor 16 - organizații de bază, 
din Institutul politehnic sarcini și

r» ,D®zbaterea. organizată de redacția ziarului „Scînteia" în municipiul 
viuj-Napoca, m lumina orientărilor novatoare, de profundă semnifica- 
ție ale expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, pune în evidentă rolul 
determinant al activului de partid in perfecționarea conducerii politice, 
de către organele și organizațiile de partid, a întregii activități econo- 
mico-sociale. Participant au subliniat faptul că importantul document 
programatic definește — în continuitatea de preocupări a secretarului 
general al partidului — o concepție nouă, profund revoluționară, cu pri
vire la folosirea potențialului activului de partid, implicat creator, con
structiv in toate fazele activității de conducere, precum și în înfăptuirea 
planului și a programelor de dezvoltare. Din dezbatere — care nu a 
ocolit unele neajunsuri din munca organelor și organizațiilor de partid 
— a reieșit necesitatea lărgirii considerabile a ariei de acțiune in care 
efortul activului de partid trebuie să asigure ridicarea nivelului acti
vității la cotele exigențelor actuale.

Principala concluzie a dezbaterii este aceea că folosirea deplină, cu 
caracter de continuitate a marelui potențial de inițiativă și acțiune al 
activului de partid, a cit mai multor comuniști, a.altor oameni ai muncii 
contribuie decisiv la perfecționarea stilului și metodelor conducerii po
litice, la întărirea rolului conducător al partidului, ca "centru vital al 
națiunii noastre socialiste.

Gh. ATANASIU 
Marin OPREA

într-o puternică forța motrice a îna
intării poporului nostru pe calea edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, spre comunism sînt 
tot atitea forme și modalități de ac
țiune care au contribuit și contribuie 
la permanenta consolidare a proprie
tății socialiste, la creșterea nivelului 
de civilizație a întregului popor.

Partidul a pornit și pornește în 
această privință de la constatarea 
profund argumentată și cu multiple 
implicații de ordin teoretic, politic și 
acționai după care instaurarea pute
rii politice a muncitorilor și țărani
lor, ca și statornicirea relațiilor so
cialiste de proprietate și repartiție 
nu epuizează sarcinile revoluției so
cialiste, că procesul revoluționar 
continuă, cunoscînd stadii și etape 
mereu mai inaltc, care angajează 
toate laturile vieții sociale, perfec
ționarea societății ca sistem în îna
intarea ei fermă spre noi culmi de 
progres și civilizație, spre comunism, 
întreaga noastră operă de creație is
torică conștientă, revoluționară se 
înfăptuiește, așa cum a argumentat 
și argumentează secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu poporul și

pentru popor, întruchipînd sub con
ducerea clarvăzătoare a partidului 
rodul muncii, al gîndirii și acțiunii 
revoluționare ale clasei muncitoare, 
ale țărănimii și intelectualității, ale 
tuturor celor ce muncesc.

în concordanță cu asemenea exi-

armonizează și dinamizează întregul 
ansamblu de relații economice, so
ciale și politice ale societății, per
mite corelarea și armonizarea inte
reselor fundamentale ale societății 
cu cele particulare și individuale, 
reprezentînd forța de căpetenie a

— de un larg cadru democratic, unic 
in felul său. Consiliile oamenilor 
muncii și adunările generale — orga
ne de conducere ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor din 
întreprinderi și instituții — consiliile 
județene, consiliile naționale și con-

DEMOCRA ȚIA MUNCITOREASCĂ - REVOLUȚIONARĂ

gențe, în țara noastră a fost 
creat și continuu perfecționat, din 
inițiativa partidului, a secretaru
lui său general, un cadru democra
tic larg, unic în felul său, multiplu 
articulat, in măsură să valorifice 
eficient inițiativa, experiența și ca
pacitățile creatoare ale tuturor oa
menilor muncii, să asigure conducerea 
țării de către popor. Sistemul demo
crației noastre muncitorești-revolu- 
ționare asigură participarea tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, a 
întregului popor la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, cuprinde

întăririi unității poporului și înain
tării sale pe calea socialismului și 
comunismului.

Un rol însemnat îl au în acest ca
dru adunările generale ale oameni
lor muncii, ale proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor, consi
liile oamenilor muncii, organismele 
județene, consiliile naționale pe do
menii, congresele și conferințele na
ționale ce se convoacă periodic și 
care, in cei aproape 20 de ani de func
ționare. și-au dovedit pe deplin jus
tețea și superioritatea. „Dispunem — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu

gresele oamenilor muncii din indus
trie, agricultură, învățămint, știință, 
cultură asigură participarea organi
zată a maselor largi la conducerea 
activității economico-financiare, a 
intregii noastre societăți socialiste". 
Aceste organisme sînt chemate să 
asigure dezbaterea largă a proble
melor ce se ridică, să stabilească 
măsurile cele mai adecvate pentru 
înfăptuirea cu maximă eficiență și 
promptitudine a tuturor programelor 
și hotărîrilor adoptate.

Conturînd un ampl\i program de 
perfecționare in continuare a activi

tății de conducere, de afirmare șl 
mai puternică a democrației mun- 
citorești-revoluționare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat, atît în 
expunerea prezentată in ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cît și în ședința comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 

.Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii, asupra afirmării mai 
puternice, mai angajate și eficiente 
în actul de conducere a organelor 
colective din întreprinderi și centra
le, prin rezolvarea operativă, cu for
țe proprii a problemelor cu care se 
confruntă, criticînd atit practicile de 
așteptare pasivă ca alții să soluțio
neze problemele ce apar, cît și tu
telarea excesivă din partea apara
tului central, atitudinile de neîncre
dere în capacitatea organismelor de 
conducere colectivă din întreprinderi 
și centrale, de supraevaluare a capa
cității organelor centrale. Atrăgînd 
atenția că asemenea fenomene do
vedesc, practic, o anumită neînțele
gere a principiilor democratice 
ale autoconducerii, autogestiunii, 
autofinanțării, a rolului orga
nismelor democratice, tovarășul

Nicolae Ceaușescu conchidea: „Prac
tic, experiența îndelungată, de a- 
proape 20 de ani, pe care o avem în 
funcționarea sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare, a auto
conducerii și autogestiunii, demon
strează cu puterea faptelor — așa cum 
am discutat nu o dată — că nu mai 
este posibil ca activitate^ complexă 
a economiei naționale, a dezvoltării 
societății să fie rezolvată numai de 
aparatul central, neglijindu-se orga
nele democratice din unități".

Sistemul democratic creat in țara 
noastră pornește de la îmbinarea ar
monioasă a rolului organelor cen
trale, a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială cu 
creșterea răspunderii și atribuțiilor 
centralelor și întreprinderilor.

Valorificarea cit mai deplină și e- 
ficientă a tezelor expunerii, ce se 
constituie într-o contribuție de mare 
preț la îmbogățirea teoriei și practi
cii revoluționare, constituie o îndato
rire de cea mai mare însemnătate a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a organismelor colective de conduce
re, a tuturor cadrelor în vasta operă 
de înfăptuire a obiectivelor actua
lului stadiu de dezvoltare socialistă 
a României.

nostru.de
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CĂRȚILE, ÎNAINTE DE A AJUNGE
SUB OCHII CITITORULUI...

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

în dezbatere: CALITATEA CĂRȚII ȘI RĂSPUNDERILE EDITORILOR
Editarea cărții este un proces com

plex și delicat, reunind circuite ce 
trec prin liniștea zbuciumată a 
laboratorului de creație al fiecărui 
autor, tumultul vieții sociale ce con
stituie „singele" operei autentice, 
prin acea vastă cutie d.e rezonantă 
care este sensibilitatea și conștiința 
cititorului fiecărei epoci, și. in fine, 
dar nu in ultimul rind. prin rețeaua 
antenelor fine, intens receptive ale 
unor specialiști in, profilul cărora se 
recunosc in proporții indefinîsabile 
pasiunea și competența : editorii. Ei 
sînt primii citițpri. capabili Să Ci
tească cu cel puțin trei perechi de 
ochi : ai unui public vast, .neomogen 
și. adesea, •imprevizibil in "gttȘtirrj și 
așteptări, ăi spiritului și comanda
mentelor epocii, precum și sub co
manda internă a propriului gust și 
cunoașteri a vieții sociale și spirituale 
văzute 
tori că.
tori ai 
tească 
„vechi", adică formați la cele mai 
autentice tradiții ale culturii și li
teraturii naționale. Convergența 
atîtor factori și necesități 
intr-o singură persoană 
statutul de înalt prestigiu 
răspundere al editorului.

intr-o mai largă devfențre îs- 
S-ar putea spune că, munei- 
clipei. ei sint chemați să ci- 
oribe manuscris nou cu ochi

spirituale 
definește 
și imensă 

Editorul

ideal este un critic cu viziune filo
zofică. precum Maiorescu pentru 
poetul nostru național. Eminescu. iar 
suprema justificare a criticii este cea 
constructivă, afirmativă. Muncitor 
intelectual cu înaltă calificare, edito
rul actual mi este si nu se 
considera 
rezumindu-se doar Ia acuratețea sti
listică a paginilor citite, ci răspunde 
pentru cantitatea de nonvatoane — 
rebut cultural, ideologic, estetic — Pe 
care o promovează, perturbînd astfel 
nu doar universul valorilor, ci și 
funcția lor modelatoare, formativă. 
O recentă dezbatere a colectivului 
redacțional al editurii „Eminestfu", 
prilejuită de aprofundarea tezelor și 
orientărilor cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 1» 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c.. 
și-a propus tocmai o asemenea cin- 
tărite analitică, exigentă, critică și 
autocritică, a propriei implicări, ală
turi de celelalte instituții similare, 
in procesul vast; continuul complex 
de construcție culturală, de promova
re a valorilor definitorii pentru spi
ritualitatea noastră actuală in ori
zontul civilizației socialiste ne care o 
edifică poporul sub conducerea 
partidului.

poate 
doar un simplu lector,

suprafețe culturale, spirituale. Avem 
o tinără generație'de critici si istorici 
literari cu o excelentă pregătire, 
oameni talentati cărora trebuie să ne 
adresăm cu mai multă încredere în 
vederea elaborării unora dintre aces
te lucrări. Este un domeniu in care 
putem acționa, putem impulsiona si 
satisface mai 
cială".

Intr-adevăr, 
care editurile __  __
activ, debarasindu-se de comoda 
ipostază a expectativei înregistra
toare. de așteptare calmă. într-un 
viitor nedefinit, a ofertei de . astfel 
de lucrări. Atitudinea activă, mili
tantă. de care s-a vorbit este incom
patibilă cu înregistrarea mecanică, 
descriptivă a ultimelor recenzii ti
părite despre ultimul val de cărți ce 
au văzut lumina tiparului, ci solicită 
exercitarea dinamică a spiritului cri
tic. selectiv, axiologic in sensul sin
tezelor. aî instrumentelor de lutru 
fundârrtepțale. al imaginilor elocven-

realist comanda

este Un domeniu 
pot acționa mult

so-

in 
mai

să orienteze gustul, receptivitatea, 
simțul valorilor în spiritul marilor 
repere culturale. Profesorii nu le au 
la îndemînă pentru a-șl completa 
viziunea rămasă din perioada măi 
veche a studiilor, pentru a Corecta 
tabloul moștenit, incomplet, al valori
lor noastre naționale. Din această 
pricină se nasc confuzii. Pe de altă 
parte. în același mediu —- dar nu 
numai acolo — se resimte absența 
unor adevărate romane despre pro
blematica autentică și majoră a ti
neretului contemporan, absență supli
nită de îndoielnice romane interbe
lice al căror succes nu are nimic 
comun cu valoarea autentică, nu este 

; de natură a servi Ia educarea tine
relor generații. „Reperele" succesu- 
lui se întind astfel între cărți iefti
ne. dezvăluind anume propensiuni 
adolescentine si altele, actuale, de o 
voioșie superficială, prezentînd o 

, imagine edulcorată, poate agreabilă, 
1 dar „lipsită de adincime a . mediului 
tineresc. Gustul publicului poate

te despre' realitatea noastră, 'eloc- .urca; dar poate > și ’cobori in lipsa_ 1'? _ ______ j.. .. nnrtr .ranoM r»i»î ti n*!» «i iKf.n-

semn al angajăriiCalitatea
în slujba valorilor umaniste

Desigur, se poate afirma cu temei 
că editura „Eminescu" a dezvoltat, 
de-a lungul timpului, un sistem de 
măsuri proprii, citeva dintre ele ex
ponențiale. unice in peisajul nostru 
editorial, precum prestigioasa colec
ție ..Biblioteca de filozofie". colecții 
ne genuri si aceea consacrată repor
tajului („România azi"), configurîn- 
du-și un profil, o identitate și 
luptind să înlăture din practica edi
torială anonimatul, uniformitatea și 
uniformizarea, suprapunerile temati
ce. ilustrativismul problematic, re
ducerea actului de tipărire a unei 
cărți la simpla bifare a unui moment 
aniversar ori a unei necesități legate 
de acoperirea formală a unui spațiu 
din bibliografia școlară sau. in fine, 
la îndeplinirea unor indici (titluri, 
număr de coli) necorelați cu para
metrul esențial al calității.

„Trecerea de la dezvoltarea exten
sivă la aceea intensivă în toate do
meniile de activitate — arăta redac- 
torul-șef al editurii. Adrian Anghc- 
lescu — ridică in prim-plan. cu o 
stringentă fără egal, imperativul ca
lității în fata căruia concesivul 
-merge» cu care se mai promovează 
unele manuscrise la tipar trebuie să 
dispară. Avem datoria să promo
văm o literatură viabilă artistic, in- 
citantă ca problematică, valoroasă 
sub raport axiologic Si ideologic". 
Sub acest unghi, calitatea însăși nu 
se poate reduce, cum simplist se mat 
consideră uneori, la ..frumusețea" în 
sine a unei scrieri ori la aspectele ei 
stilistice. „Emblema editurii — arăta 
Nicolae Oancea, secretarul de partid 
al biroului organizației de bază — nu 
este un simplu detaliu grafic pe co
perta unei cărți, ci semnul unei an
gajări ideologice, culturale, axiologi
ce. simbolizind. mai mult decit o 
instituție, un mod de a gindi. acționa 
si participa la dinamica valorilor 
umaniste create de socialism, pe 
care-1 exercită un colectiv de oa
meni ai muncii, un colectiv de comu
niști conștienți de rolul și atribuțiile 
pe care le au în societatea noastră, 
de necesitatea creșterii răspunderii 
personale, concomitent cu creșterea 
răspunderii colective, a organelor de 
conducere ce nu pot înlocui răspun
derea individuală, activitatea directă, 
nemijlocită a fiecărui om. sector ori 
palier al producției, verigă esențială 
în îndeplinirea corespunzătoare nit 
doar a planului, ci a acestor para
metri fundamentali în etapa actuală 
a muncii, creației și construcției : ca
litatea si dezvoltarea intensivă a fie
cărui domeniu — pregnant sub
liniate în expunerea secretaru-

lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

O carte de valoare se naște din co
laborarea exigentă și responsabilă 
dintre redactor-scriitor. tehnoredac
tor. corector, tipograf, grafician. Ea 
este și rodul unei colaborări eficien
te. responsabile dintre editură, cen
trala editorială si C.C.E.S.. colabora
re ce nu se reduce la un proces ăl 
aprobărilor, cit mai ales la o dina
mică a selecției, 'discernămîntului, 
opțiunilor, la un proces susținut al 
cunoașterii, al înțelegerii in profun
zime a complexității transformărilor 
din lumea de azi, încît tot ceea ce Se 
întreprinde să se realizeze în direc
ția înnoirilor si necesităților reale, 
iar nu aleatorii sau improvizate. De 
aceea, munca editorului are nevoie 
de o riguroasă fundamentare știin
țifică. ea nu poate porni de oriunde 
și oricum, ci numai de la investi
garea aprofundată a realităților so
ciale. culturale, literare și de la per
spectiva pe care o asigură cunoaș
terii concepția materialist dialec
tică asupra lumii și societății. „Re
voluția tehnico-știlnțifică. factorii 
dinamici ai întregii noastre dez
voltări contemporane ridică mereu 
probleme noi — arăta Valeriu Ra- 
peanu. directorul editurii. Ea presu
pune. așa cum 
general 
Nicolae 
temică 
muncă.
un nou 
a tot ce este vechi și perimat, a ceea 
ce nu mai corespunde etapei actuale. 
Cunpașterea noului ca mod de impli
care intr-un viitor al muncii si gîn- 
dirii noastre ce si-a asumat cu res
ponsabilitate prezentul, cu luciditate 
si spirit critic înfăptuirile trecutului 
presupune gindirea și dinamizarea 
fiecărui segment al planului tematic 
editorial, a fiecărei colecții și a fie
cărui titlu. Realitatea, actualitatea, 
cerințele majore ale dezvoltării și 
educației pun în fața muncii redac
ționale sarcini complexe. circum- 
scriind in fond o nouă concepție des
pre colaborarea editură-scriitori. noi 
modalități de instrumentare a 
menzii sociale, o cunoaștere 
„pete albe" a valorilor și talentelor 
din toate generațiile, o relație strîn- 
să a editurii cu revistele de cultură 
si institutele de cercetare, avind ca 
profil studierea culturii, mentalității, 
limbii, istoriei poporului nostru pen
tru a sti cui să ne adresăm cînd 
dorim să dăm tiparului o carte des
pre un anume aspect sau anume pe
rioadă a literaturii si spiritualității 
românești".

sublinia secretarul 
al partidului, tovarășul 

Ceaușescu. o dezvoltare pu- 
a spiritului revoluționar in 

in gîndire. obligîndu-ne la 
mod de a acționa împotriva

Lucrările de sinteză — expresii 
reprezentative ale creativității 

naționale
Din această perspectivă, s-a subli

niat in dezbatere, .o măre importantă 
o au lucrările de sinteză, acele ope
re ce constituie coloanele de susți
nere fundamentale ale unei culturi 
a cărei arhitectură este concepută 
trainic si monumental. „Este necesar 

^să promovăm cu mai multă fermitate.

lu-intr-un înalt orizont constructiv 
crările de Sinteză, panoramele, pri
virile de ansamblu asupra unor do
menii ale creativității naționale — 
arăta Viola Vancea. Ele sint instru
mente de lucru și cunoaștere a că
ror elaborare nu mai poate intirzia, 
lucrări de anvergură acoperind largi

unor repere literare, critică si isto
rice serioase. profund educative. De 
altfel, critica noastră literară nu poa
te spune că-și face pe deplin datoria 
cită vreme np ia • în seamă, nu cu- 
njoaște. nti studiază contextul valori
lor. circulația lor în diverse medii, 
efectele, sociale si morale ale aces- 

__ ______________ ________  ____ : tbra. Dacă nimeni nu scrie • un ar- 
scris-în febrila actualitate .poeziile ; ticol — sau mai multe! — despre 
lui' Eminescu. ale lui Coșbuc sau . „valoarea" falselor valon cu putere 
Alecsandri romanele lui Rebreanu <ie circulație Ia un moment dat 
ori Istoria-, literaturii a lui Călinescu. Putere atribuită de lipsa celorlalte, 
editorul. îsi propune să dea tiparului ~ ■
cărți nu doar lizibile, „citețe", ci .șl 
citate, destinate unei memorii vlitoș- ’singur selecția este lăsată lă

vente in' sensul capacității lor de a 
fi reprezentative și nu doar de ,a 
prezenta, de a parcurge superficial 
imaginile lizibile și netransfigurate, 
neinsilfletițe. de forța ideatică ..și vi
zionara ale prezentului. Avînd drept 
coloană a muncii sale calitatea și pe
renitatea...valorilor născute in cea 
jpai febrilă actualitate, așa .cum s-au .

a cărților bune, așteptate —- publi- 
.cul, mai ales cel tinăr. se orientează 

......v Li voia
re. a .valorilor. Asemenea lucrări iși i întipaplării. si nu întotdeauna gustul 
vădesc, de altfel, urgența pentru cei "" '
pare studiază atent realitatea spiri
tuală ă diverselor categorii ale pu
blicului larg. îndeosebi ale tineretu
lui și. în acest cadru, a celui școlar, 
„în multe dintre școlile noastre — 
arăta Valeriii Râpeanu — se simte 
acut lipsa acestor instrumente menite

'si orientarea., mgi ales la o anume 
Vîrștă, Sînt cele 'mai bune. Critica' 
nu este .suficient de*atentă si activă 

. îh raport cu efectele sociale și edu- 
. cative ale circulației cărților, valori
lor de tot felul,; ea îsi reduce actlu- 
nea la stricta comentare a unor 
apariții, neglijind impactul cărților 
cu publicul larg'*.

Editorul — un cunoscător profund 
al realității, al valorilor civilizației 

socialisteși culturii
într-adevăr. editorul nu-si poate, 

mai ales el. concepe activitatea decît 
înscriindu-se într-un context mai 
larg al gusturilor publicului, dar și 
al realității literaturii contemporane, 
cu luminile si umbrele ei. cu împli
nirile și lacunele caracteristice. „In 
procesul muncii noastre — arăta 
Aurelia Batali — noi nu putem face 
abstracție de caracteristicile feno
menului literar general, de tendin
țele pozitive si negative din diverse 
sectoare ale creației actuale. Cu
noașterea largă a întregului peisaj 
literar — si nu doar citirea manu
scriselor pe care intenționăm să le 
dăm la tipar — ne poate scuti de a 
promova ceea ce este caduc., ceea ce 
repetă anumite formule devenite cli
șee în roman, poezie, dramaturgie 
ori critică literară. Cred că.. bună
oară, in spațiul romanului politic, 
dună o seamă de cărți bune, repre
zentative. trecem printr-un moment 
de stagnare, in care s-ar putea spune 
că el a Încăput pe mina clișeelor de 
succes pentru romanul deceniului VI. 
Critica literară nu s-a ocupat cu sufi
cientă atenție de această degradare 
a temei și nici de puținătatea repli
cii valoroase la acest roman. O anu
mită stagnare în clișee — pe urmele 
unor bune romane — se constată șl 
în cazul romanului istoric, dar feno
menul este și mai vizibil în poezie, 
din păcate, mai ales într-un gen la 
care ținem cu toții în mod deose
bit : poezia patriotică. Si aici . critica 
are datorii neonorate,» fiindcă ori 
s-a ocupat formal si complezent de 
aceste lucruri, ori a tăcut asupra 
modalităților artistice, viabile ori 

. neviablle. de satisfacere a marilor 
teme. Cred-că este necesară o acțiu
ne mai energică, concertată contra 
clișeelor si in favoarea exprimării 
la un înalț, nivel artistic a temelor ,și 
conflictelor contemporane",

O reală, profundă cunoaștere a va
lorilor, si a circulației lor este de . 
natură să elimine din spațiul editp-, 
rial lucrările cu pseudo-probleme de- 
conținut. simulind o substanță 
inexistentă in acele cărți cantonate 
într-un univers periferic, marginali- •, 
zat.si ...marginalizator. Asemenea , 
scrieri. — ș-a spus in dezbaterea 
amintită — sînt tributare .țindr. vf- .. 
zilinl artificiale, fenomenelor perife
rice. unei anumite mode și . presiuni ■, 
a succesului. Numai o reală cunoaș
tere, a valorilor si un mai'profund

sentiment de responsabilitate asu- 
mîndu-si o strategie științifică com
plexă a muncii editoriale pot să 
conducă lâ eliminarea manifestărilor 
de epigonism. pastișă, uniformizare 
si devîtalizare ale textului literar, as
pectelor ce se fac ecoul improvizației 
și veleitarismului, paginilor inerte și 
apatice, incapabile șă-și incorporeze 
culorile vii. puternice ale prezentu
lui. „în romanul actual — e de pă
rere Nicolae Ioana — clișeele sint 
mai puține decît în poezie, unde ele 
s-au generalizat. Autorii mimetici și 
le-ău însușit : sint șezători literare 
unde citesc cinci-sase autori și par
că asculți o singură poezie. Iată de 
ce se impune din pariea noastră ca 
editori o selecție riguroasă, precum și 
o investigare și promovare mai în
drăzneață a autorilor din provincie, 
care vin cu o remarcabilă prospeți
me". O investigare aprofundată a 
realităților, o autentică muncă .de. 
documentare sl informare sînt „ne-, 
cesare. după opinia Doinei tîrieâriu, 
și editorului, și nu numai autoruluiT 
„Pentru a putea depista cu mai mul
tă siguranță clișeele aruncate de une
le imagini literare asupra realității 
trebuie să cunoaștem noi înșine mai 
bine realitatea. într-un cuvînt. să 
Vedem si să cunoaștem mai bine în
săși țara — spre a corela ceea ce ve
dem si înțelegem astfel cu literatu
ra pe care o dăm la tipar, cu repor
tajele propuse cititorilor. Trebuie 
elaborat un mai riguros sistem de 
documentare in actualitatea socialis
tă a țării — aceasta fiind o obligație 
primordială a editorului, a redacto- . 
rului de carte. Pe de altă parte, in 
vederea elaborării si promovării lu
crărilor de sinteză, cu care sîntem 
datori, este necesară și o intensă 
documentare în bibliotecă, repar- 
citrgerea unor etape ale criticii si 
istoriei literare naționale. în string 
contact cu institutele de cercetare 
spre a evita un anumit paralelism ce 
se face simtit".

Sirii, toate acestea, opinii, dezide
rate. propuneri, sugestii ce vădesc 
Un pronunțat spirit responsabil, pa
triotic din partea editorilor chemați 
sa înleshească apariția marilor cărți 
ale • acestui tihlb. a lucrărilor 
rpd‘ ai talentului și, profundei 
rioasteri a vieții, să pătrundă
adine in mintea' Si sufletul pamenilor 
de azi.

care, 
cu* 
mai

€. STANE8CU

din minister cerințele locale...
în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 

partidului, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
29 aprilie este criticată tendința de tutelare măruntă a întreprinderilor 
și unităților de către unele ministere și organe centrale, fapt de natură 
să frîneze procesul de autoconducere și autogospodărire, de manifestare 
a inițiativelor locale. Această situație este valabilă, din păcate, și în apli
carea principiului autoaproviziohării, principiu promovat pe larg in 
ultimii ani de conducerea de partid, tocmai datorită avantajelor sale 
incontestabile : asigură mai buna valorificare a potențialului econo
miei locale, micșorează dependența localităților de sursele de aprovizio
nare din afara județelor, totul în vederea satisfacerii la un nivel supe
rior a cerințelor de consum ale populației.

în legătură cu reușitele, dar și cu unele neîmpliniri din acest do
meniu, datorate în bună parte unor manifestări de excesivă tutelare in 
probleme de competență locală am invitat la o dezbatere in cadrul me- 
sei-rotunde organizate de ziarul nostru în județul Argeș pe tovarășii : 
Maria Vintilă, secretarul cu probleme agrare al comitetului județean de 
partid. Victor Fianu, directorul întreprinderii județene de legume și fruc
te, Mihai Gheorghe, directorul Trustului horticol județean. Rada Alexe, 
contabil-șef. și Olguța Miroiu, șefă de fermă legumicolă la Asociația eco
nomică de stat și cooperatistă Teiu, Gheorghe Bădescu, ingiher-șef. și 
Luminița Bădescu, șefă de fermă la C.A.P. Rătești, Dan Popovici, șeful 
fermei legumicole Leordeni, alți activiști de partid și de stat. Tema dez
baterii : autoaprovizionarea județului eu legume și fructe.

desfășurată in virtutea inerției. Sem
năm mai intîi contractele cu produ
cătorii. acceplind ce vor ei să ne dea 
(Conform planificării venite de la 
centru) și. ulterior. încheiem con
tractele cu întreprinderile comercia
le. obligindu-le să accepte. Ia rindul 
lor. pentru vînzare. nu ce solicită 
piață, ci ceea ce a stabilit ministerul 
să se producă pentru nevoile județu
lui. Precizez că dacă s-ar lăsa în 
competenta organelor locale de spe
cialitate stabilirea structurii de pro
ducție, județul s-ar putea încadra în 
nevoile de desfacere ale magazinelor, 
fără să se solicite în plus un mp de 
teren. Trebuie înțeles insă de Minis
terul Agriculturii că autoaprovizio- 
narea presupune și competente cores
punzătoare pe plan local și, totodată, 
face necesară plierea producției la 
nevoile pieței, și nu invers.

La Lugoj am 'aflat lin lucru. - în 
aparență mărunt, dar care spune 
foarte mult : puține sint gospodării
le personale care să nu aibă unel
tele agricole strict necesare : o sapă, 
un hîrleț. o greblă... Toți locuitorii 
apti de muncă participă la lucră
rile agricole, la acțiunile de înfru
musețare si modernizare. Corîtribu- 
tia cetățenilor la Îndiguirea , unei 
porțiuni din malurile Timișului; la 
amenajarea unei frumoase ăTei. a 
conductei de gaz. apă și canal, lun
gă de 5 km pe strada Făgetului Și 
multe altele a fost deosebită.

Faptul că orașul. îh care trăiesc 
60 de mii de cetățeni, este bine gos
podărit. că nu a existat trimestru ca 
planul producției industriale să nu 
fie indeplinit. că în campaniile de 
recoltare, mai ales a porumbului, a 
ocupat un Ioc fruntaș pe județ se 
datorează, cum este si firesc, oame
nilor.

— Lugojenii sînt oameni harnici, 
isi iubesc orașul lor. participă cu 
dăruire la dezvoltarea lui — afirma 
tovarășa Paulina Basica. prim-secre
tar al comitetului municipal de 
partid. Meritul organizațiilor de 
partid, al consiliului popular, al ce
lorlalte organisme ale democrației 
noastre munci torești-revoluționare 
este că organizează si canalizează 
energiile si inițiativele oamenilor 
pentru înfăptuirea plantirilor si a 
programelor ce ne sint sugerate, în 
bună parte, prin scrisori, adresate 
nouă si unor organe centrale. în ca
drul audientelor, la întilnirile cu 
deputății. în adunările generale ale 
oamenilor muncii din unități econo
mice. Chiar astăzi — preciza inter
locutoarea noastră — am acordat au
diențe la întreprinderea textilă Lu
goj. unitate reprezentativă cu peste 
4 600 de oameni ai muncii. Pe lin
gă fapte privind organizarea pro
ducției și a muncii în unitate, oa
menii au solicitat și rezolvarea unor 
situații personale — locuințe, bu-

telli de aragaz, racordarea bucătării
lor la gaz metan — dar și a unor pro
bleme care privesc gospodărirea si 
dezvoltarea orașului.- mal ales a car
tierului in care e situată Întreprin
derea. unde s-au construit aproape- 
300 apartamente și vrem să ajungem 
în acest an la 400.

Aducind in discuție probleme ale 
organizării audientelor si soluțlonă- 
.rii propunerilor si sesizărilor oame-

se adresează cu încredere, ne rela
tează situații plăcute sau mai pu
țin plăcute.

Activiști cu funcții de răspundere 
la comitetul județean de partid ne-au 
recomandat Lugojul, ca una dintre 
organizațiile de partid care are o 
bună experiență in munca cu oame
nii. in activitatea de soluționare a 
problemelor ridicate de aceștia prin 
scrisori si in cadrul audientelor. Cele

Pentru soluționarea scrisorilor cu 
o , problematică mai complexă s-au 
constituit colective din. care au făcut 
parte activiști de partid, de stat și 
specialiști. Anul trecut. 129 de scri
sori au foșt cercetate de asemenea 

; colective, conduse de un secretar al 
‘ comitetului municipal de partid sau 
i de prim-vicepreședintele consiliului 

popular, iar peste 500 de scrisori au 
; fost cercetate și rezolvate de către

i,

1

DIALOGUL - CONCRET, LA OBIECT, SINCER
Din experiența Comitetului municipal Lugoj al P. C. R. 

în activitatea de soluționare a scrisorilor oamenilor muncii

nilor muncii, am întrebat pe tova
rășa prim-secretar ce loc ocupă a- 
ceastă activitate pe agenda de lucru 
a comitetului municipal de partid.

— Dacă in plenare ale Comitetu
lui Central-al partidului nostru, sub
linia dînsa. se analizează. în fieca
re primăvară —- alături de proble
me de maximă importantă pentru 
dezvoltarea si progresul patriei noas
tre — și felul cum organele și orga
nizațiile de partid, de masă și ob
ștești rezolvă propunerile, sesizările, 
reclamațiile și cererile oamenilor 
muncii, este firesc ca și noi să-i 
acordăm acestei activități un loc 
prioritar. Este adevărat, numărul 
scrisorilor ce le primim nu este mare 
— circa 750 într-un an. iar în au
diență s-au prezentat doar 800 de 
oameni — ceea ce înseamnă că. ți- 
nînd seama de sesizările făcute, cău
tăm să eradicăm cauzele care le ge
nerează. Fapt este că oamenii ni

relatate mai sus confirmă aprecie
rile. în ceea ce privește metodele de 
muncă propriu-zise. nu putem spu
ne că s-au făcut cine știe ce desco
periri, ci. pur și simplu, se aplică 
temeinic, cu responsabilitate, hotă- 
rîrile partidului nostru în acest do
meniu. Dacă ne referim, de pildă, la 
obligativitatea de a se analiza perio
dic in secretariat, birou și plenară 
activitatea de soluționare a scrisori
lor si a problemelor ridicate în au
diențe. la Lugoj această prevedere 
nu numai că se aplică corespunzător, 
dar referatele prezentate sînt anali
tice. au un conținut concret, este re
liefată tematica scrisorilor, jocurile 
de unde vin. cine sînt autorii lor. 
care este cauza care a dat naștere 
unui anume gen de sesizări si. foar
te important. ' concluziile ce se im
pun. măsurile ce urmează să se a- 
dopte si cine răspunde de îndepli
nirea lor — nominal, cp termene 
precise.

membrii biroului sau ai aparatului 
de partid.

Pe de altă parte. în anul trecut 
biroul comitetului municipal de 
partid a organizat trei controale 
complexe si patru controale lunare 
privind activitatea de rezolvare a 
scrisorilor la cele mai mari între
prinderi pentru a verifica modul de 
urmărire si rezolvare a scrisorilor 
oamenilor muncii, cum se tin au
dientele etc., luîndu-se măsuri con
crete si ajutind. practic, acolo unde 
a fost nevoie.

Pentru îmbunătățirea activității co
misiilor de oameni ai muncii pentru 
scrisori si audiente din întreprinderi, 
s-a organizat, anul trecut, cu ajuto
rul colegiului județean de partid, un 
schimb de experiență, prilej de ge
neralizare a metodelor bune folosite 
in munca acestora, de combatere a 
inerției si delăsării acolo unde s-au 
manifestat. S-a încetățenit astfel

in cinci ani s-a dublat 
oferta de produse 

pe piața locală
— Dacă în urmă cu cinci ani — 

spunea tovarășa Maria Vintilă — ma
gazinele argeșenepuneau Indispozi
ția populației locale un fond de marfă 
de circa 25 000 tone legume și fruc
te. anul trecut cantitatea a fost mai 
fnult decit dublă — peste 57 000 tone. 
La aceste cantități s-au adăugat 1 300 
tone legume de seră, circa 14 000 tone 
cartofi și aproape 1 000 tone stru
guri. Semnificativ este și faptul că 
in urmă cu cinci ani doar jumătate 
din cantitatea de legume din maga
zine provenea din producția locală. 
țiL timp- ce în prezent ponderea a 
Crgscsrt ■ la circa 80 la sută.

-*■" Ce factori au favorizat această 
evoluție pozitivă ?

— în primul rind, aplicarea 
principiului autoaprovizionării a 
determinat o schimbare în mo
dul de gindire și acțiune al celor 
ce participă la activitatea de produc
ție și aprovizionare, intelegîndu-se că 
dacă, se dorește să se consume mai 
mult pe plan local, atunci trebuie să 
se producă mai mult pe plan local, 
în al doilea rind. in ultimii ani. con
siliile populare, consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste au 
luat numeroase măsuri tehnice si or
ganizatorice care au determinat spo
rirea cantităților de produse realiza
te de sectorul horticol din județ : 
irigarea întregii suprafețe legumico
le, concentrarea producției în ferme 
și unități agricole specializate, mo
dernizarea și plantarea unor noi li
vezi Și vii .etc. Pentru completa
rea forței de muncă necesare, o 
parte din terenurile fermelor legu
micole au fost repartizate in acord 
global colectivelor de lucrători din 
întreprinderile industriale, din cele
lalte unităti economice și sociale de 
pe raza localităților respective și din 
orașele apropiate. Pe baza acestor 
măsuri, creșterea producției a permis 
nu numai o mai bună aprovizionare 
a populației, ci șl sporirea cantități
lor de legume și fructe conservate în 
cele două întreprinderi locale de spe
cialitate. ca și mărirea aportului ju
dețului la satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale.

unitățile de producție pot asigura în
treaga structură sortimentală solici
tată de plată — preciza tovarășul 
Victor Fianu. Numai că Ministerul 
Agriculturii stabilește el. de la cen
tru. prin pian — și nu numai pen
tru acest an. la fel procedează de 
mai mult timp — ce legume să culti
văm și in ce cantități. Practic, legu
micultorii argeșeni, deși cunosc soli
citările populației locate, trebuie să 
dea deoparte aceste solicitări și să 
cultive terenurile după planul sta
bilit de minister, diirpinuindu-se 
astfel substanțial competența lo
cală in materie de autoaprovizio- 
nnre. Firesc ar fl ca. pe plan central, 
in funcție de cerințele generale ale

Masă-rotundăîn județul Argeș

Formalism sau inerție?
Dacă comparațiile în timp pun în 

evidentă progresele certe înregistra- 
. te. :de județ 'pe Tiffia autoaprovfeio- 
llării,- situația producției de legume 
și fructe planificate pentru acest an 
demonstrează marile rezerve exis
tente încă în acest sector, rezerve ce 
ar putea fl puse mai bine în valparc. 
în primul rind prin renunțarea la 
maniera anacronică de nesocotire a 
capacității organelor locale de a se 
autogospodări. de a decide în pro
blemele de producție si desfacere. 
Dar să concretizăm. La 35 din 
cele 48 de sortimente de legume de 
cîmp, cartofi și struguri, destinate 
în acest an pieței locale, se prevede 
prin plan o producție mai mică decît 
necesarul de aprovizionare a popu
lației. diferentele de neaconerire 
fiind cuprinse între cîteva procente 
și peste 90 la sută. Parado
xul este și mai evident dacă avem 
în vedere că, 
de sortimente 
producție sînt 
pieței, la alte 
torii argeșeni 
gazinelor locale un volum de pro
duse superior nevoilor de desfacere. 
E adevărat, pe total grupă de legu
me. cererea pieței și oferta produc
ției se echilibrează.

Cum se explică faptul că. pe an
samblu. cererea și oferta se echili
brează, iar in structură acest lucru 
nu Se mai întîmplă ?

— Din punct de vedere al condiții
lor materiale, al factorilor climatici.

economiei, să se stabilească doar su
prafața totală de teren pentru cultu
rile de legume destinate aprovizionă
rii populației locale și cantitatea totală 
de produse care să primească această 
destinație. Iar cum să fie folosită 
suprafața respectivă, care să fie 
structura de producție din ferme — 
s-o hotărască organele locale de spe
cialitate. în funcție de nevoile de 
aprovizionare ale pieței locale, de 
specificul local de consum. Sigur, in 
ceea ce privește structura producției 
pentru l'ondul central, producția des
tinată fabricilor de conserve, altor 
nevoi generale ale economiei, este fi
resc ca ea să fie stabilită de către 
departamentele centrale, dar. repet, 
nu este normal să se procedeze la 
fel și pentru producția destinată pie
țelor din județ. După părerea mea, în. 
acest mod ar trebui să-și găsească ma
terializarea in practică indicația dată 
de secretarul general al partidului pri
vind îmbinarea armonioasă a rolului 
organelor centrale, ale pianului na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială cu creșterea răspunderii 
ce revine organelor locale, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, in 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor de autoaprovizionare.

— In mod concret, cum se petrec 
lucrurile ?

— Invers decit ar trebui. Firesc ar 
fi ca. mal intii. întreprinderea noas
tră să încheie contracte cu unitățile 
comerciale județene pornind de la 
solicitările pieței și. ulterior, in 
funcție de aceste solicitări, să con
tractăm legumele și fructele cu pro
ducătorii. Cum însă fermele legumi
cole nu au in prezent dreptul să pro
ducă ceea ce le solicităm noi. in ju
deț, ci ceea ce 11 se 
plan central — repet, 
producția destinată 
magazinelor județului 
tractarea devine o chestiune formală.

stabilește pe 
este vorba de 
aprovizionării 

—, atunci con-

E mai eficient sâ se aducă 
legume de la mari distanțe 

decît să se producă 
pe plan local?

Practica tutelării ministeriale în 
probleme de interes local conduce nu 
numai la disproporții sortimentale in 
acoperirea cerințelor de consum. Ace
leași organe centrale încurajează, 
prin metodele de planificare folosite, 
efectuarea unor importante cheltu
ieli inutile. Intrucît majoritatea ju
dețelor nu-și acoperă — prin struc
tura de producție stabilită de Minis
terul Agriculturii — nevoile locale de 
aprovizionare a populației. Direcția 
generală pentru legume și fructe din 
ministerul beneficiar — M.C.A.P.A. 
— este nevoită să planifice la rin
dul ei completarea ofertelor locale cu 
produse aduse din alte județe (prin 
așa-zisele „mutații"). Desigur, auto- 
aprovizlonarea respinge autarhia — 
adică fiecare județ să producă; chiar 
dacă nu dispune de condițiile clima
tice necesare. întregul sortiment de 
mărfuri. In același timp, autor 
aprovizionarea respinge ineficienta, 
adică „importul" de mărfuri’ din alte 
județe, atunci cînd ele se pot realiza 
pe plan

— Ei 
Mihai 
Intr-o 
an 
la 
(din județe apropiate. ca_și din al 
mai 
stanța. Botoșani. Timiș, Brăila. Me
hedinți ș.a.), sute de vagoane de 
ceapă, verdețuri, ardei — gras, capia 
si gogoșari —. morcovi, pătrunjel, 
păstîrnac, telină. castraveți, conopidă, 
fasole păstăi, cartofi, pepeni, usturoi 
verde, spanac, salată, căpșuni etc.

— Nu se pot realiza în județ ase
menea sortimente ?

Răspunsul lucrătorilor din fermele 
legumicole participanți la dezbate
rea noastră a fost categoric, așa 
după cum au confirmat și ceilalți 
specialiști cărora le-am solici
tat opinia : Argeșul dispune de 
condiții prielnice pentru a pro
duce toată, dar absolut toată gama 
sortimentală de legume. Si totuși, 
anul trecut au fost aduse in județ 
pentru desfacere in magazinele locale 
circa 7 000 tone de legume și fructe 
din alte județe, iar pentru acest an 
organele centrale au prevăzut o 
cantitate și mai mare — de aproape 
28 000 tone. Este cantitatea care 
vine să suplinească neacoperlrea — 
în structură sortimentală — a pro
ducției locale, datorită, în principal, 
lipsei de corelație dintre cererea lo
cală și planificarea făcută de M1 
terul Agriculturii. Altfel spus, in 
ce la unele produse județul va fi m 
situația să nu poată valorifica întrea
ga cantitate ce s-a planificat, alte 
sortimente vor trebui aduse prin 
„mutații".

de 
zeci

local.
bine, —

Gheorghe 
asemenea 
an pe

Si

precîza tovarășul 
—1 Argeșul este 
situație : aduce 

piața locală, de 
sute de kilometri

îndepărtate, de la Brașov. C

excepție. Și in alte județe, care di&~

in timp ce la cele 35 
cantitățile oferite de 
sub nivelul cerințelor 
sortimente legumicul- 
urmează să ofere ma

practica. în cele mai multe unități, 
ca membrii acestor comisii să asiste 
la audientele ținute de cadrele de 
conducere din întreprinderi si insti
tuții. să prezinte informări în adu
nările generale ale organizațiilor de 
partid din care fac parte asupra fe
lului cum îsi fa-c datoria în cadrul 
comisiilor, precum și asupra modului 
in care cadrele de conducere rezol
vă problemele semnalate în scrisori 
si audiente.

Fără îndoială că există si minu
suri în această activitate. Principala 
concluzie este aceea că spiritul de 
exigență și responsabilitate existente 
la comitetul municipal de partid, la 
comitetul executiv al consiliului 
popular nu au fost imprimate și ia 
nivelul conducerii unor întreprinderi 
și instituții din municipiu. Așa se 
si explică faptul că mai bine de ju
mătate dintre cei ce se adresează 
municipiului reclamă probleme ce 
cad în competenta exclusivă a orga
nismelor colective ale unităților și 
instituțiilor ori cer anumite drepturi 
ce nu li se cuvin. Aceasta inseam-nă, 
pe de o parte, că directorii unități
lor. președinții C.O.M.. alte cadre de 
conducere nu acordă audiente potri
vit programului stabilit, nu ascultă 
cu solicitudine ceea ce spun oame
nii. nu le rezolvă cererile si recla- 
matiile ce le sint adresate. Pe de altă 
parte, organizațiile de partid, de 
masă și obștești nu desfășoară o ac
tivitate susținută de popularizare și 
cunoaștere de către toți oamenii 
muncii a legilor tării, a drepturilor, 
dar si a obligațiilor ce Ie revin la 
locul de muncă, de vreme ce 
solicită avantaje la care nu 
dreptul.

Sint doar citeva cerințe care 
sta. fără îndoială în atenția biroului 
comitetului municipal de partid.

unii 
au

vor

Neculal ROSCA 
Cezar IOANA

Județul Argeș nu constituie o
pun de condiții climatice favorabile, piețele locale continuă să depindă 
de „mutațiile" de legume si fructe. Notăm aici,- intre altele, județele 
Galați. Dîmbovița sau Prahova, ca să enumerăm doar citeva. unde 
„mutațiile" se ridică anual la zeci și. zeci de mii de tone de produse. 
Ceea ce presupune cheltuieli ridicate de transport, consum de combus
tibili, capacități de transport sustrase de la alte activități si, nu in 
ultimă instanță, punerea in vînzare a unor mărfuri de mai slabă calitate 
— care au suportat „uzura" drumurilor uneori de sute de kilometri. O 
revedere a sistemului de planificare din sectorul de legume-fructe. in 
spiritul expunerii secretarului general al partidului, ar putea pune capăt 
actualei tutelări mărunte pe care o practică unele organe centrale, ceea 
ce ar fi de natură să asigure o mai deplină satisfacere a cerințelor de 
consum ale populației, cu minimum de cheltuieli.

Mihai IONESCU

BACALAUREAT 1988
Potrivit structurii actualului an 

școlar, primii elevi care vor în
cheia cursurile, la 11 iunie, sint cei 
din clasele a Xll-a — cursuri de zi 
— și din clasele a XIIl-a — cursuri 
serale. In 1988, examenul de baca
laureat se va organiza, ca și pină 
acum, în două sesiuni : 21—29 iu
nie, sesiunea de vară, și 16—22 au
gust, sesiunea de toamnă. La apro
piatul examen, se pot înscrie pro
movați ai ultimei clase de liceu din 
promoția 1988, precum și din ahii 
1987 și 1986.

înscrierea candidaților la exame
nul de bacalaureat se va face in
tre 16—19 iunie, la secretariatul li-

ceelor in care au promovat ultima 
clasă. Candidații aparținind pro
moțiilor anilor 1986 și 1987 se pot 
înscrie și la alte licee, cit mai a- 
propiate de domiciliul lor. stabilite 
in acest scop de inspectoratele șco
lare județene și. respectiv, al mu
nicipiului București.

Disciplinele pentru probele scrise 
sint aceleași, ca și în anul anterior 
de invățămint. în funcție de pro
filul liceului absolvit. Pentru pre
gătire. candidații vor folosi ma
nualele din edițiile după care stu
diază elevii promoției 1987—1988.

(Agerpreș)

cinema t a t r
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Fl&c&ri pe comori : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Iacob : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Duminica în familie : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19, LIRA 
(31 71 71) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur ; MUNCA (21 50 97) 
— 15; 19
• Operație riscantă : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Desene animate — 11; 13, îndră- 
gostiții și Clinele — 9: 15, Rezervă la 
start — 17: 19 : DOINA (16 35 38)
• Transport primejdios : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,i:; .........
17,45; 20, BUZEȘTI (50 43 58) 
17; 19
• Temerarii de la scara doi
11,15; 13,30; Cronica
15,45; 18; 20: GRIVIȚA (17 08 58)
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Egreta de fildeș : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30
• Nu e ușor cu bărbații : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

11; 13,15; 15,30;
— - 15;

adolescenței

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită. — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, sala Studio) : „Comori ca
merale". Ion Nedelciu — clarinet, Li
liana Nedelciu — pian. Program 
BRAHMS — 17,30; Ateneul Român) : 
„Cvartetul in creația clasicilor" (V). 
Cvartetul de coarde „SERIOSO"
• Opera Română (13 18 57) ; 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 05 44) : ' '
pierdută — 18
• Teatrul Foarte Mic 
Anonimul venețian — 19
• Teatrul „Nottara" (59
Studio) : Acești ingeri triști — 17,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O sea
ră la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot. — 15
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 19

- 19
Bal

Dimineață

(14 09 05) :

31 03. sala
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR TĂRII
GIURGIU : Lucrări 

edilitare
Dezvoltarea impetuoasă a muni

cipiului Giurgiu, prin construirea, 
numai in ultimii 7 ani, a unor noi 
platforme industriale sl a mii de 
apartamente, a determinat o creș
tere substanțială a populației și, 
deci, si a unui consum sporit de 
apă potabilă. Pentru a satisface in 
mai bune condiții această cerință, 
edilii municipiului au luat mă
suri pentru a fora noi puțuri, pină 
la o adîncime de 600 metri, care 
vor spori debitul de alimentare cu 
apă cu 280 litri pe secundă. Așa 
după cum ne-a informat inginera 
Mariana Dumitrescu, șefa biroului 
investiții, din cadrul întreprinderii 
județene pentru gospodărie locati- 
vă. In curind se va realiza un re
zervor. cu o capacitate de 5 000 mc 
apă. concomitent cu extinderea re
țelei de aducțiune către consuma
tori. (Ion Manea).

BRĂILA : In sprijinul 
maiștrilor

Sub genericul „Perfecționare, 
creativitate, eficiență — factori 
principali ai afirmării progresului 
tehnic", la Combinatul de fibre, 
celuloză și hlrtie din Brăila s-a 
desfășurat prima ediție a simpo
zionului tehnico-științiflc al maiș
trilor. Inițiativa, premieră în unită
țile din domeniul chimiei, și-a do
vedit necesitatea, aceastn reflcc- 
tind atenția care se acordă întări
rii rolului maiștrilor in procesele 
de fabricație, in aplicarea măsuri

DE LA UNELTE GOSPODĂREȘTI LA TRACTOARE MEDALIATE LA TIRGURI INTERNAȚIONALE!
(Urmare din pag. I)

firmei : se livra beneficiarilor de 
peste hotare ultimul lot de trac
toare din contractul pe semestrul I 
al acestui an. „La cerința partene
rilor externi — ne spune maistrul 
Florea Vaicăr. șeful secției montaj 
tractoare — ne-am onorat contrac
tele pentru prima jumătate a anu
lui cu o lună mai devreme. Tot 
acum a intrat pe fluxul de montaj 
cel de-al 11 000-lea tractor destinat 
exportului".

Deși tractoarele dețin ponderea 
în profilul de fabricație al între
prinderii craiovene, aici se reali
zează și o gamă diversă de mașini 
agricole : remorcl-cisternă, mașini 
de fertilizat, pluguri și altele. „Pină 
acum am livrat economiei naționa
le și la export aproape 810 000 
astfel de mașini agricole" — ne 
înștiințează economista Vioara 
Armășelu de la serviciul plan-pro- 
ducție. Aflăm șl „evenimentul" 
zilei in acest domeniu : asimilarea 
in fabricația de serie a mașinii de 
împrăștiat gunoi cu o capacitate de
10 tone, precum și a plugului cu 
3 trupite, cu lățime variabilă:

Cu gindul la cele spuse de primul 
director instalat de clasa munci
toare Ia cirma întreprinderii la
11 iunie 1948, privitoare la fostul 
„iad a lui Brătășanu", am făcut 
popas în actuala turnătorie a în
treprinderii. unul din sectoarele 
„fierbinți" la propriu și la figurat 
ale unității. Realitatea nu suportă 
comparații. „Eu lucrez de 33 de ani 
ca turnător-formator, ne spune 
Nlcu Negrllă, unul din veteranii 
uzinei. Pe atunci, toate operațiile 
se făceau manual și lucram in 
condiții foarte grele. Acum aproape 

totul e mecanizat și avem în dotare 
utiluje moderne de mare randa
ment. Elaborarea fontei se face în 
cuptoare cu inducție, prepararea 
amestecului de formare nu se mai 
realizează manual, ci în «tatii me
canizate de preparare ; curățirea 
pieselor nu se mai face cu peria 
de sirmă, ci în tunele de sablare 
dotate cu instalații de ventilație șl 
purificare a aerului". „Șl reți

— Dumneavoastră ce doriți ?
— Doresc să merg la tovarășul șef 

al serviciului circulație.
— In ce problemă ?
— Să-i predau permisul de con

ducere.
Subofițerul de la „Informații" face 

ochii mari :
— La noi se dau permisele de 

conducere cind se reușește la examen 
și se iau cind se comite o abatere mai 
gravă. Dumneavoastră ce-ați făcut ?

— Eu ? Nimic ! Dar, deocamdată, 
sînt cam bolnav și, pină una, alta, 
ca să nu mă mai atragă volanul...

Și Gheorghe Nlcolae din Popești- 
Vilcea a depus, de bună voie, per
misul de conducere.

...Pe șoseaua București—Ploiești, 
pe raza localității Bărcănești, un 
bucureștean cu o mașină Împrumu
tată a pierdut, la un moment dat, 
controlul volanului, a pătruns pe 
contrasens, s-a izbit de un alt auto
vehicul, in urma coliziunii pierzin- 
du-și viața atît el, cit și pasagerul 
din dreapta lui. Din raportul medico
legal a rezultat că respectivul con
ducător auto suferea de ateroscle- 
roză cerebrală și deficiente de auz.

Două situații pe care le-am întil- 
nit în timpul unui raid-anehotă în
treprins cu un echipaj al Direc
ției circulație din Inspectoratul 
General al Miliției și care re
aduc în atenție o problemă de
osebit de importantă : sănăta
tea omului de la volan. O temă 
care a făcut obiectul unei convor
biri cu dr. Mihail Vanță, medic pri
mar chirurg, inspector general în 
Ministerul Sănătății, și dr. Corneliu 
Zeana, cardiolog la Spitalul de ur
gență București.

Redacția : Orice conducător auto 
trebuie să urce la volan numai în 
deplinătatea capacităților psihice și 
fizice. Cu alte cuvinte, să fie să
nătos. în fond, ce înseamnă un om 
sănătos Ia volan ?

C. Zeana : O intrebare pe cit de 
simplă, pe atît de greu de răspuns. 
Aș îndrăzni să spun că bunul simț 
al fiecărui automobilist ii permite 
să se considere sănătos sau suferind. 
Altfel spus, sănătatea este acea sta
re de armonie funcțională sau. dacă 
vreți, de funcționalitate armonioasă 
atît a „mașinăriei" trupului, cit și a 
psihicului. Este o stare optimală 
care are, în mod firesc, oscilații. în 
viata de toate zilele, chiar și unii oa
meni sănătoși se pot afla în stări 
suboptimale. de randament mai scă
zut în ceea ce întreprind, inclusiv în 
timpul conducerii auto. De la aceste 
stări pe care le-am numit, convențio

lor de perfecționare a organizării 
și modernizării producției, în spo
rirea eficienței economice. (Can- 
diano Priceputu).

BUZĂU : „Pe urme 
de baladă"

Duminică, 5 iunie, mii d,e oameni 
și-au dat intilnire în amfiteatrul 
natural de la Gura Teghii, unde, 
pină seara tirziu. s-a desfășurat 
cea de-a XlX-a ediție a serbării 
folclorice „Pe urme de baladă". 
Prin bogata paradă a porturilor, 
cîntecelor si dansurilor populare, 
artiștii amatori din Gura Teghii, 
Nehoiu, Pătîrlagele, Siriu, Cătina 
si Calvini din județul Buzău, pre
cum și din județele Brașov. Vran- 
cea și Prahova au demonstrat încă 
o dată că știu să păstreze tradiția 
creației folclorice și să o transmi
tă, îmbogățită, urmașilor.

Balada haiducului Gheorghelaș. 
inspirat așezată la temelia acestei 
manifestări culturale, care antre
nează numeroși artiști amatori sub 
egida generoasă a Festivalului na
țional „Cîntarea României", a cu
noscut in actuala ediție noi valențe 
interpretative. Imaginea plaiurilor 
înnoite a fost relevată prin fru
moase recitaluri de cîntece si ver
suri închinate patriei si partidului. 
(Stelian Chlper).

SATU MARE : „Afirmarea" 
se,., afirmă

în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României1', la Sătu Mare

Așa arătou acum 40 de ani „cea mai mare uni
tate economico" a Craiovei și oamenii sâi (in 
medalion). Așa arată acum întreprinderea de 
tractoare și mașini agricole din Craiova și oa
menii săi. Se află pe același loc, dar la o distanță 
uriașă : la patru decenii de construcție socialistă

neți — intervine în discuție Teo
dor.Buga, inginerul-șef al sec
toarelor calde — noua zestre teh
nică este mînultă, cum e și firesc, 
de oameni noi, cu o pregătire so

O CIRCULAȚIE RUTIERĂ MODERNĂ, CIVILIZATĂ
nal, suboptimale, pină Ia trecerea în 
teritoriul bolilor proprlu-zise nu mai 
există — in termeni specifici vor
bind — decît învîrtlturi de roată. 
Comportamentul, reacțiile omului 
bolnav îl îndepărtează de performan
ță. De aici rezultă și marea răspun
dere socială, civică, a omului de la 
volan ■ atît pentru el, cît și pentru 
ceilalți partiripanți la trafic.

M. Vanță : Și mai rezultă ceva : 
conducătorul auto trebuie să fie con
știent, să înțeleagă, să fie convins 
că este in interesul lui să nu por
nească la drum dacă știe sau simte 
că starea sănătății nu-i permite 
acest lucru. Să aibă puterea de a 
renunța.

Redacția : Așa se și intitulează 

Sănătatea omului de la volan
unul din filmele documentare pe 
teme de circulație — „Puterea de a 
renunța" — despre un arhitect din 
Buzău, care și-a predat permisul de 
conducere, vremelnic, pină la dispa
riția unei afecțiuni de care suferea. 
Așa cum au făcut-o Vasile Axente 
și Rezso Berei din județul Mureș, 
așa cum au făcut-o și alții. Ceea ce 
nu s-a întîmplat cu un șofer de pe 
o autodubă care, clrculînd dinspre 
municipiul Roman, ziua în amiaza 
mare, și pe un drum neaglomerat, 
s-a izbit de un copac, iar mașina 
răsturnată l-a strivit și n-a mai 
putut fi salvat. S-a constatat câ su
ferea de cardiopatie ischemică. Dec», 
una din afecțiunile contraindicate 
conducerii auto.

M. Vanță : Nu putem enumera 
acum toate afecțiunile prevăzu
te în mod expres in haremurile 
și normele privind examinarea 
medicală a conducătorilor de au
tovehicule șl a persoanelor care 
doresc să obțină permis de condu
cere. Important este ca, atunci cind 
ne aflăm la volan, ori de cite ori 
simțim cea mai neînsemnată, în a- 
parență, stare de inconfort, să știm 
ce avem de făcut.

Redacția : Ce este această stare 
de inconfort ?

M. Vanță : Starea de inconfort 
înseamnă apariția unuia sau altuia 
dintre simptomele unei afecțiuni 
știute și netratate sau încă nedepis
tate pină atunci, fiind în stare inci
pientă, latentă. De unde și această 

s-a desfășurat bea de-a X-a ediție 
a concursului interjudetean de 
creație literară „Afirmarea". Orga
nizată de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, Cen
trul județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de masă și cenaclul literar „Afir
marea" al Casei municipale de cul
tură, manifestarea s-a constituit 
intr-un valoros schimb de experi
ență între creatori de literatură de 
pe cuprinsul intregii țări. Autori
lor celor mai apreciate creații 
le-au fost acordate premii. (Octav 
Grumeza).

GALAȚI : „Buletinul 
disciplinei"

De o largă audiență în rîndul 
oamenilor muncii de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galați se 
bucură „Buletinul disciplinei", pu
blicație editată lunar de către co
mitetul de partid al combinatului, 
impreună cu Centrala industrială 
siderurgică din localitate. Cele 
patru numere apărute pină în pre
zent au făcut cunoscute sarcinile 
importante ce revin in acest an 
colectivului de aici, precum și 
cazurile — atitea cite au existat — 
de nerespectare a disciplinei teh
nologice. abaterile de la comporta
re săvîrșite de unii Ia locul de 
muncă sau în alte' împrejurări. De 
remarcat că. periodic, comitetul de 
partid al combinatului siderurgic și 
comitetele de partid pe uzine ana
lizează și cazurile prezentate in 
„Buletinul disciplinei". (Dân 
Plăeșu).

f. OJ ■ nr IB
1 w

lidă asigurată de școala profe
sională și liceul industrial patro
nate de Întreprinderea noastră". ,

Drumul străbătut în cei 40 de ani 
de la naționalizarea principalelor

stare de inconfort la volan, care se 
manifestă in cele mai diferite chi
puri : febră, transpirație, tremură- 
turi, dureri de stomac, anxietate, 
aritmii, amețeli, puseu de tensiune și 
multe altele, care sînt tot atîtea sem
nale de alarmă generate de o boală 
sau alta. Un conducător auto, aflat 
intr-o stare de irascibllitate, devine, 
deodată, de o agresivitate periculoa
să, incepînd să efectueze depășiri 
riscante sau să apese exagerat pe
dala de accelerație. Altuia, obosit 
peste măsură și cu afecțiuni de ve
dere, i se pare pe timp de noapte că 
pomii de pe marginea drumului în
cep să tremure și să-i apară în fată 
tot felul de umbre mișcătoare, ca 
niște fantome, ceea ce îl determină

să pună, brusc, piciorul pe frînă. 
în ceea ce privește modul în care 
trebuie să reacționeze și să acționeze 
un conducător auto la apariția simp
tomului sau simptomelor uneia sau 
unor afecțiuni, nu există decît o 
singură — și sigură — recomandare; 
să tragă pe dreapta. Și chiar dacă 
durerea trece, el nu trebuie „să 
treacă" ușor peste acest lucru, Ime
diat sau a doua zi să se prezinte la 
dispensarul-policlinic de care apar
ține. pentru un control medical pre
ventiv.

C. Zeana : De altfel, potrivit legii, 
examenul medical periodic este 
obligatoriu pentru toți conducă
torii auto. Cred că este ca
zul să reamintim că șoferii pro
fesioniști trebuie să se prezinte 
la examenul medical din 3 în 3 ani 
pipă la virsta de 45 de ani și, apoi, 
anual, iar cei amatori —’ din 5 în 5 
ani pină la virsta de 45 de ani și, în 
continuare, din 3 în 3 ani. De ase
menea, este de reținut faptul că, o 
dată cu examenul medical periodic, 
se efectuează și .cel serologic, numai 
că in cazul conducătorilor auto in 
etate de peste 60 de ani. acesta se 
face din 5 în 5 ani.

M. Vanță : După cum este nu nu
mai recomandabil, 2i și necesar ca. 
ori de cite ori, în intervalul dintre 
controalele medicale periodice apar 
modificări ale stării de sănătate, cei 
în cauză să se prezinte de 
îndată la medic. Potrivit reglemen
tărilor în vigoare, medicii șefi ai

Cronica zilei
în perioada 3—7 iunie a.c.. delega

ția de activiști ai Partidului Comu
nist din Vietnam, condusă de to
varășul Le Phouc Tho. secretar ; 1 
C.C. r.l P.C. din Vietnam, care a 
participat la lucrările Consfătuirii 
de la București a secretarilor eu 
probleme agrare ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste, 
a efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență in tara noastră.

Oaspeții vietnamezi au avut con
vorbiri la . conducerea Ministerului 
Agriculturii, au vizitat unități agrico
le de stat și cooperatiste din județul 
Călărași și sectorul agricol Ilfov, 
precum și obiective social-culturale 
din Capitală.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au fost primiți de to
varășul Vasile Bărbuleseu. secretar 
al C.C. al P.C R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a luat parte Nguyen 
Trong Lieu. ambasadorul R.S. 
Vietnam la București.

t V
18.00 Fotbal : steaua -* Dinamo, trans

misiune directă de la stadionul 
Steaua

ao.oo Telejurnal
30.20 în dezbatere : Expunerea tovară

șului Nlcolae Ceaușescu cu prl-
. vice lă unele probleme ale condu
cerii activității economico-sociale. 
ale muncii ideologice șl politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale

20,40 Uniți In trunchi nemuritor de 
țară. Versuri și cîntece patriotice 
(color)

20.55 Comparații In timp (color). 11 iu
nie 1948 — 11 iunie 1988. Ce a îh- 
semnat pentru România calea so
cialistă de dezvoltare

21.20 Omul și sănătatea
21,50 Telejurnal

mijloace de producție de către în
treprinderea de tractoare și mașini 
agricole din Craiova este o ilustra
re a progreselor uriașe făcute de 
întreaga noastră industrie;

dispensarelor-policlinici sînt obligați 
să comunice de urgență organelor de 
miliție, respectiv serviciilor de circu
lație, existența unor boli sau simp- 
t'ome care, prin natura lor, pot pune 
îți peri rol viața sau sănătatea con
ducătorului de autovehicul respectiv, 
a altor persoane transportate sau 
Siguranța circulației rutiere. I’e 
această bază se retrage titularului 
permisului dreptul de a conduce 
autovehiculul. Dar această, numai 
pină cind cel în cauză face dovada, 
cu un act semnat de medicul șef al 
dlspensarului-policlinic. din care re
zultă că a încetat motivul pentru 
care i s-a retras, temporar, dreptul 
de a conduce autovehicule. în acest 
caz, serviciul circulație al miliției 
județene, respectiv al municipiului 
București, dispune imediat, restitui
rea permisului de conducere.

Redacția ; Desigur, nu toate bolile 
impun întreruperea temporară sau 
definitivă a pilotării unui autovehi
cul. Dar sînt oameni și oameni. Unii, 
deși știu că suferă de anumite afec
țiuni, încearcă să contracareze efec
tul acestora cu ajutorul medicamen
telor.

C, Zeana : în afară de faptul că 
nici un medicament nu trebuie luat 
fără o recomandare competentă, este 
bine de știut că o serie de medica
mente, chiar de uz curent, afectează 
reflexele. îndemînarea, atenția, capa
citatea de conducere a mașinilor. Este 
vorba de tranchilizante (Diazepam, 
Ilidroxizin. Carboxin. Rudotel), som
nifere (Dormitai, Ciclobarbital, Lu
minai, Barbital), antialergice (Nilfan, 
Feniramin, Tavegil, Romergan) și al
tele. Deosebit de periculoase sînt 
cele care acționează asupra sistemu
lui nervos. De asemenea, efectele 
nefavorabile ale acestor medicamen
te se amplifică în condițiile unor 
stări de oboseală sau după un con
sum exagerat de ciocolată și cafea.

Așadar, starea sănătății omu
lui de la volan depinde, in 
primul rînd, de... omul de la 
volan. De conștiința și educația 
lui,, de răspunderea lui socială. 
El trebuie să se afle intr-o con
diție optimală atit din punct 
de vedere al respectării rigu
roase a normelor rutiere șl de 
conduită preventivă, cit și al 
stării de sănătate, aceasta fiind 
numai și numai in interesul 
lui, al familiei și al celorlalți 
parteneri de drum.

Petre POPA

Din țările socialiste
U R. S. S.

SPRE 0 NOUĂ ETAPĂ DE
Au trecut trei ani de cind în 

Uniunea Sovietică s-a declanșat 
procesul de restructurare, proces 
ce a cuprins sfera politicului, eco
nomicului. culturii, ansamblul vie
ții spirituale. întregul complex de 
relații sociale din etapa actuală de 
dezvoltare a socialismului. în toti 
acești trei ani s-a dovedit câ parti
dul. poporul se eliberează cu curaj 
și fermitate de vechile reprezen
tări asupra metodelor edificării 
unei societăți noi. fără precedent 
in istorie, și. mai cu seamă, elimi
nă tot ceea ce deformează socia
lismul și încătușează capacitățile 
creatoare ale poporului.

De fapt, tocmai aceasta consti
tuie esența etapei inițiale a res
tructurării. S-au conceput și con
știentizat căile ce duc la progres, 
s-a elaborat o politică concretă, pe 
înțelesul milioanelor de Oameni. 
Desigur câ partidul, așa cum sub
linia M.S. Gorbaciov. secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.. va tre
bui să desfășoare o vastă activita
te teoretică și politică, să antrene
ze la înfăptuirea ei toate forțele 
științifice, intelectuale ale societă
ții. în acest sens, pregătirile pen
tru cea de-a XlX-a Conferință 
unională a partidului sînt dătătoa
re de marj speranțe. Avem certi
tudinea că viitoarea conferință va 
da un nou impuls dezvoltării în 
continuare a activității teoretice și 
politice, care are ca scop înțelege
rea mâi profundă a prezentului și 
trecutului, edificarea viitorului pe 
baza învățămintelor Si cunoștințe
lor reale.

Principalul rezultat al primei e- 
tape a restructurării — etapă ce a 
durat trei ani — constă în faptul 
că poporul și partidul âu acum Ia 
îndemînă o platformă concretă de 
acțiune, concepută și fundamentată 
științific. Tot ce a fost giridit și dat 
publicității în prima etapă trebuie 
acum transpus in viață. Aceasta 
se va realiza, așa cum arată parti
dul. prin dezvoltarea în continuare 
a democrației și informării largi, 
printr-o râforniă economică radi
cală. prfntr-o abordare nouă a po
liticii sociale, prin însănătoșirea 
morală și spirituală a societății 
sovietice.

în prezent, tuturor le este clar 
că restructurarea s-a afirmat vi
guros. Ea vizează și cuprinde as
tăzi întreaga societate, punind în 
mișcare masele largi. Fiecare do
rește să înțeleagă sensul fenome
nelor. să-și găsească locul în acest 
proces, să-și spună părerea, să-și 
aducă corîtribuția sau să-și expri
me dezacordul fată de unele stări 
de lucruri.

în aceste condiții, activitatea a 
devenit mai amplă. în primul rînd. 
se impune rezolvarea sarcinilor de 
ansamblu privind mersul înaințe 
al restructurării, prin soluționarea 
problemelor practice din toate do
meniile vieții sociale. în al doilea 
rînd. e necesară însușirea din mers 
a democrației, culturii politice, 
gestiunii economice și a noilor me
tode de gospodărire. în al treilea 
rînd. este necesară asimilarea noi
lor metode în activitatea organe
lor de partid, a sovietelor și a sin
dicatelor.

Principalul rezidă în faptul că. 
încă de pe acum, restructurarea 
s-a concretizat în rezultate reale, 
in îmbunătățirea condițiilor de via
tă și de muncă ale oamenilor so
vietici. în acest scop se adoptă im
portante măsuri practice privind 
urgentarea rezolvării problemei 
alimentare, asigurarea unui echili
bru între masa monetară și cea a 
mărfurilor, pe seama creșterii sub
stanțiale a producției de mărfuri 
de calitate superioară, extinderii 
Sferei Serviciilor.

Important este să fie soluționată

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

haltere: Cu giiitiurile la turneul olimpic
Un grup de halterofili fruntași, în 

frunte cu NicU Vlad, se pregătește, 
într-o ambianță de seriozitate și so
brietate, pentru concursul olimpic. 
Acesta va avea loc timp de 11 zile, 
între 18 și 29 septembrie, pe po
diumul unei săli speciale cu 4 500 
locuri. Secretarul federației române 
de specialitate, Lazăr Baroga, ce de
ține și funcția de președinte al co
misiei tehnice, organismul cel mai 
important al federației internațio
nale (F.I.H.), a inspectat în această 
ultimă calitate amplasamentul olim
pic. (Comisia tehnică a F.I.H. deți
ne ca atribuții principale asigurarea 
desfășurării regulamentare a mari
lor turnee și întregul arbitraj sub 
toate aspectele acestuia, iar pre
ședintele comisiei este de drept și 
președintele juriului nr. 2, care ofi
ciază asupra unei jumătăți a con
cursului olimpic — respectiv asupra 
întrecerilor la cinci categorii de greu
tate din totalul de zece categorii).

Din convorbirea cu secretarul res
ponsabil al federației noastre s-au 
desprins importante diferențe între 
concursul olimpic 1988 și cel pre
cedent, precum și față de campio
natele mondiale sau europene. F.I.H. 
are astăzi ca membre 130 de țări, 
ceea ce pe plan numeric s-a tradus 
prin înscrierea la turneul 1988 a 
pește 250 sportivi (la precedentele 
J.O. au participat 170 de concu- 
renți, iar recordul de înscriere la 
campionatele mondiale este de 209 
halterofili). Totuși, diferența cea 
mai pregnantă se află în privința 
calității, fiindcă în septembrie viitor 
vor concura toate reprezentativele 
puternice din lume, cu adaosul că 
formațiile asiatice vor fi foarte com
petitive la categoriile de greutate 
mai ușoare. (Din fiecare țară pot 
fi înscriși maximum doi halterofili

♦
FOTBAL • Marți s-a efectuat tra

gerea la sorți a semifinalelor „Cupei 
României" la fotbal, competiție ce se 
desfășoară sub genericul „Dariadei". 
în această penultimă fază a compe
tiției. în care 3-au calificat 4 echi
pe bucureștene. Steaua va juca in 
compania Sportului studențesc, iar 
Dinamo va întilni echipa Victoria. 
Partidele sînt programate în ziua de 
15 iunie și se vor disputa în cuplaj 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală. • Astăzi se desfășoară opt 
partide din cadrul etapei a 31-a 
a campionatului diviziei A la 
fotbal : Petrolul — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Steaua — Dinamo (stadionul 
„Steaua") ; Sportul studențesc — 
F.C. Argeș (stadionul Sportul stu
dențesc) : Otelul — Universitatea 
Craiova ; F.C.M. Brașov — Victoria; 
Politehnica Timișoara — Flacăra ; 

in mod consecvent și o altă pro
blemă socială, aceea a accelerării 
construcției de locuințe. în acest 
scop, planul de stat pe anul în 
curs prevede dirijarea a 10 la sută 
din investițiile capitale spre con
strucția de locuințe.

Desigur, rezolvarea concomiten
tă. atît a problemelor strategice, 
cit și a celorlalte probleme, deve
nite astăzi stringente, restructu
rând. totodată, și modul obișnuit 
de gindire, metodele costisitoare 
de gestiune economică nu repre
zintă o chestiune simplă. Restruc
turarea a impus însuși partidului, 
cadrelor sale manifestarea unei 
înalte exigențe față de stilul și 
metodele de muncă. Se cer ferm 
r estructurate și sovietele, obișnuite 
să dubleze activitatea altor organe, 
să meargă pe calea bătătorită da 
comitetele de partid și chiar de a- 
paratul economic local.

La Plenara Comitetului Central 
din februarie 1988. partidul a ajuns 
la următoarea concluzie logică : în 
prezent, o importantă prioritară 
capătă fundamentarea ideologică a 
restructurării. In ce constă esența 
sa? Restructurarea, la fel ca orice 
revoluție, presupune o transformare 
profundă, revoluționară a conștiin
ței, a modului de gindire. Fără a- 
ceasta nu pot fi înfăptuite schim
bări radicale nici în baza, nici în 
suprastructura politică. Este demn 
de relevat că partidul așteaptă și 
găsește răspunsuri Ia întrebările 
ridicate de viața însăși nu în afara 
orînduirii sociale și politice, ci in 
căile de punere în valoare a po
tențialului socialismului.

Să luăm, pentru exemplificare, 
problemele conducerii economiei. 
La ce renunțăm și către ce tindem 
în procesul reformei ? Metodele 
administrative de planificare se 
bazau pe trasarea, prin circulare, 
a sarcinilor-directivă de plan, sar
cini defalcate anual, de sus în jos; 
de la Comitetul de Stat al Plani
ficării al U.R.S.S., la ministere și 
republici, iar de aici la centrale și 
întreprinderi, colhozuri și sovho
zuri. în prezent, sistemul de con
ducere prin comenzi, ordine este 
în mod categoric abandonat ; în
treprinderile trebuie să-și elabore
ze propriile planuri. în perspecti
vă, nu vor mai exista defalcări de 
sarcini de plan. întreprinderile își 
vor alcătui portofoliul de comenzi 
nu numai pe baza comenzilor de 
la stat, ci și a celor de Ia alți be
neficiari.

Problema-cheie privind trecerea 
la metodele economice de condu
cere o constituie fundamentarea 
normativelor care devin pirghii 
principale de reglare a producției. 
Ele trebuie să fie constante și de 
durată — pe timp de 5 ani. Nor
mativele individuale se mențin 
parțial numai in cincinalul curent, 
pină la intrarea în vigoare a pre
turilor îmbunătățite si la deplina 
afirmare a comerțului de mijloace 
de producție cu ridicata.

Trebuie să spunem deschis: că. 
prin însăși existența lor. normati
vele individuale perpetuează me
todele administrative de conduce
re. Din această cauză, cele mai 
bune întreprinderi sint puse în si
tuații dezavantajoase. Asemenea 
stări de lucruri se vor schimba 
prin instituirea unui normativ eco
nomic unitar. Astfel, de pildă, un 
cuantum de 50 la sută din benefi
ciu va fi preluat de stat, iar res
tul de 50 la sută va rămîne la 
dispoziția întreprinderii in vederea 
autofinanțării. Acesta, susțin ; eco
nomiștii. va fi cel mai puternic 
stimulent de creștere a rentabili
tății. de înnoire a structurii pro
ducției. Uzinele și subramurile care 
dau o producție la nivel mondial 
și chiar peste acesta vor prospera 

la fiecare categorie, dar numărul 
total al unei formații reprezentati
ve nu poate depăși zece sportivi).

Desigur, din punctul de vedere al 
atmosferei de concurs, al tensiunii 
psihice, nu se poate pune semnul 
egalității între întrecerile olimpice 
și celelalte mari concursuri anuale 
— campionate mondiale sau euro
pene. Un fapt care sporește încor
darea fiecărui sportiv este și numă
rul de medalii, cu o treime mai re
dus decît la concursurile lumii sau 
continentale. Intr-adevăr, la J.O. se 
acordă medalii numai la total, și nu 
pe fiecare procedeu („smuls", „arun
cat" și „total"), ca la celelalte com
petiții. Aceasta presupune pregăti
re globală de vîrf (nu specializată 
pe procedee) și tărie psihică de con
curs, pentru a realiza performanța 
și a obține medaliile olimpice.

Dacă despre Nicu Vlad se afirmă 
in buletinul de presă al F.I.H. că 
este cel mai puternic halterofil din 
toate timpurile la categoria 100 kg, 
trebuie să mai știm că, dincolo de 
pregătirea zilnică acerbă, el mai are 
forță să studieze pentru examenele 
anului I Ia I.E.F.S., ceea ce explică 
prezența unor cursuri în sacoșa de 
antrenament. Alături de Vlad (100 
kg), din grupul halterofililor fruntași 
îi urmează exemplul in pregătirea 
performanței Andrei Socaci (75 kg), 
Urdaș și Becheru (82,5 kg), Czanka 
(60 kg) și Cihărean (52 kg), cu ob
servația că aceștia doi din urmă 
sînt încă juniori. De altfel, juniorii 
oferă suport de optimism pentru 
viitorul halterofiliei românești — 
ultimul exemplu, cele 20 de medalii 
(7 de aur) de la recentele campio
nate mondiale și europene ale ca
tegoriei de vîrstă respective.

Valerlu MIRONESCU

Rapid — Universitatea Cluj-Napoca 
(stadionul „Ciulești") ; F.C. Olt — 
S.C. Bacău. Ora de începere este IR. 
Meciul Corvinul Hunedoara — C.S.M. 
Suceava a fost arninat. Aspecte de la 
cele opt meciuri vor fi transmise la 
radio, pe programul 1. in cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut".

CANOTAJ. La regata internațio
nală de canotaj academic de la Mos
cova. echipajul feminin al României 
de sihif 4 cu visle s-a clasat pe pri
mul loc. cu timpul de 6’30”30/100. 
urmat de Cehoslovacia — 6’33”40/100 
și U.R.S.S. — 6’38”80/100. In proba 
de schif dublu, vîslașele românce 
au ocupat locul doi. în proba mas
culină de schif 4 plus 1, echipajul 
României s-a situat pe locul al 
doilea.

DEZVOLTARE
și se vor dezvolta rapid. Noul me
canism economic va „suprima" ra
murile nerentabile și cele moarte 
din „arborele" stufos al industriei.

Reforma radicală declanșată in 
țară. împreună cu principalul său 
element — reforma preturilor și a 
sistemului financiar și de credite 
— vor permite trecerea de la apro
vizionarea „cartelată" a producției, 
pe bază de dispoziții și subvenții, 
la comerțul de mijloace de pro
ducție cu ridicata. Aceasta va duce 
la lichidarea deficitului generat de 
existenta în circulație a unui sur
plus monetar, precum și de apro
vizionarea centralizată ce contri
buie la imobilizarea unor resurse 
materiale.

La rîndul său. comerțul cu ridi
cata va lărgi substanțial piața so
cialistă. activizînd relațiile bani- 
marfă. Dar această piață va de
veni un instrument de apreciere a 
utilității sociale și a eficientei pro
ducției realizate numai în cadrul 
unei competiții între producătorii 
de mărfuri. O emulație economică 
este necesară, dar nu intre cumpă
rători. ci între furnizori. Numai 
astfel uzinele producătoare vor 
aborda cu toată seriozitatea pro
blemele înnoirii și ieftinirii pro
ducției (ce e scump nu se vinde 1), 
precum și ale îmbunătățirii cali
tății acesteia.

Economiștii acordă o foarte mare 
importanță și aspectelor legate de 
activizarea mecanismului de calcul 
și de credit. Acesta trebuie com
pletat cu- elemente care să-i per
mită să reacționeze flexibil la si
tuațiile economice din diversele 
compartimente ale economiei na
ționale. fără majorarea masei mo
netare totale, prin acordarea de 
sprijin întreprinderilor, sub formă 
de credite. în cazuri bine înte
meiate.

Trăinicia platformei restructură
rii depinde în mod direct de rit
mul progresului tehnico-științific. 
Potențialul științific, constructiv și 
ingineresc al U.R.S.S. este imens. 
Dar, pentru valorificarea lui mai 
deplină și mai eficientă, e necesară 
sporirea prestigiului creatorilor 
noii tehnici, mai cu seamă al con-r 
structurilor. tehnologilor, inventa
torilor și rationalizatorilor. Creati
vitatea făuritorilor noului va fi pe 
merit răsplătită material și moral.

Pină acum noutățile tehnice s-au 
finalizat lent din cauză că. ade
seori. factorii de conducere din e- 
conomie corelau valorificarea a- 
cestora cu construirea de noi uzi
ne și hale. Mai mult chiar, in- 
trucit asemenea construcții ne
cesitau 5—7 ani. produsele noi 
se perimau încă înainte de a 
ajunge pe banda de fabricație, 
în prezent, este promovată o altă 
politică investițională : fondurile 
nu se mai investesc in fundațiile 
și zidurile noilor clădiri, ci in înlo
cuirea rapidă a instalațiilor, ma
șinilor și echipamentelor — care 
constituie partea activă a fonduri
lor principale de producție din ca
drul uzinelor și fabricilor în func
țiune.

în centrul atenției celei de-a 
XIX-a Conferințe unionale a parti
dului se vor afla o multitudine de 
probleme similare privind perfec
ționarea conducerii economiei, un 
larg evantai de aspecte ale activi
tății P.C.U.S. in condițiile restruc
turării. Oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică cimentează și extind 
platforma restructurării prin fapte 
concrete și practice. printr-o 
muncă -organizată.

Vasili PARFIONOV
(de la ziarul „Pravda")

LA BRATISLAVA

Un mare concurs atletic 
internațional

BRATISLAVA (prin telefon). — 
Astăzi 8 iunie și mîine 9 iu
nie va avea loc în acest frumos 
oraș slovac de pe malul Dunării tra
diționalul concurs atletic internațio
nal organizat de colegii noștri ziariști 
de la „Pravda" — Bratislava (organul 
de presă al Partidului Comunist 
Slovac), în colaborare cu televiziunea 
și întreprinderea „Slovnaft".

Aflat la a 29-a ediție, concursul 
„Pravda — Televiziune — Slovnaft" 
este inclus în seria mondială a in- 
tîlnirilor de atletism pentru Marele 
premiu „I.A.A.F. — Mobille".

Pe stadionul internațional „Slov
naft" vor evolua atleți din 25 de țări, 
inclusiv din România. Se așteaptă ca 
acum, cu 3—4 luni înaintea Jocurilor 
Olimpice, atleții să manifeste o 
formă sportivă aproape de virf. Din 
chiar preziua concursului putem 
aprecia, în cunoștință de cauză, că 
organizarea — perfectă pină in cele 
mai mici detalii — va asigura con
diții pentru performanțe de răsunet 
mondial.

Ion DUMITRIU
★

ȘAH. La Havana s-a încheiat 
turneul internațional de șah „Me
morialul Capablanca", organizat 
cu prilejul. împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Jose Râul Capa
blanca. celebrul șahist cubanez, care 
a deținut titlul de campion mondial 
în perioada 1921—1927. Printre lau- 
reatii întrecerii s-a numărat si ro
mânul Constantin Ionescu. clasat pe 
locul al doilea in grupa maeștrilor, 
cu 7 puncte din 11 posibile. în ulti
ma rundă, C. Ionescu a remizat cu 
Arencibia. în clasamentul final, pri
mul loc a lost ocupat de Tolnay, cu 
7,5 puncte. în grupa marilor maeș
tri a cîștigat Z. Azmaiparașvili. cu 8 
puncte, iar in turneul feminin pe lo
cul întîi s-a situat Nino Gurieli, cu 
7 puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 iunie, ora 20 — 11 iunie, 
ora 20. în țară Vremea va fi caldă. 
Cerul, variabil, va prezenta unele în- 
norări mai accentuate in cursul după- 
amiezelor, cind se vor semnala, pe 
alocuri, ploi ce vor avea și caracter 
de aversă, însoțite, izolat, de descăr
cări electrice, mai frecvente în zonele 
de deal și de munte. Izolat, cantită
țile de apă pot depăși 15 litri pe me
tru pătrat în 24 de ore, iar condițiile 
vor fi favorabile căderii grindine!. Vîn- 
tul va sufla sTab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 22 și 32 de grade. Dimineața, cea
ță locală.



LA NEW YORK IȘI CONTINUA LUCRĂRILE 

Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O.N. U. consacrată dezarmării

• Noi luări de poziție în sprijinul interzicerii totale a armelor 
nucleare ® Document comun prezentat de țările africane

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La sediul din New York al O.N.U. 
continuă lucrările în plen ale sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată7dezarmării» ■

în intervenția”Sa,”secretarul gene
ral al Organizației Conferinței Isla
mice, Sharifuddin Rirzada, s-a pro
nunțat pentru' adoptarea de măsuri 
privind oprirea-< cursei înarmărilor, 
reducerea armamentelor ..și.,a-,.efec
tivelor armate din diferite zone. El 
a subliniat că reducerea cheltuielilor 
de înarmare ,ar. duce. la ..accelerarea 
progresului economic al statelor in 
curs de dezvoltare și-la- diminuarea, 
tensiunilor regionale. .. .... ....

Necesitatea continuării eforturilor 
pe-plan bilateral.și multilateral pen
tru realizarea., unor măsuri. de sub
stanță în domeniul dezarmării nu
cleare și convenționale a lost. rele
vată și de reprezentantul R.D.P. Ye
men. El a apreciat că sirii necesare 
măsuri urgente de reducere ă bu
getelor militare și inițierea de nego
cieri pentru stingerea focarelor de 
tensiune și a 'cdriflic'tfelor' rSSl.QriaTe, 
cț. o cale importantă de sporire a în
crederii și întărire a 'păcii.'" 7

Ministrul de externe al R. JF. Ger
mania, Hans-Dietrich Genscher, s-a 
pronunțat în favoarea încheierii, încă 
în acest an, a unui acord între 
S.U.A. și U.R.S.S. privind reducerea 
cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice ofensive și a chemat co
munitatea internațională să acțione
zi pentru eliminarea obstacolelor 
din calea încheierii unui acord asu
pra lichidării armelor chimice și în
ceperea de tratative asupra realizării 
stabilității pe planul armelor conven
ționale. Ministrul vest-german s-a 
pronunțat pentru creșterea rolului 
O.N.U. în rezolvarea pe cale pașnică 
a stărilor conflictuale și asigurarea 
păcii.

Reprezentantul Algeriei, Moham
med Aderkane, a apreciat că acor
durile bilaterale în domeniul dezar
mării nu le pot înlocui pe cele mul
tilaterale, deoarece problemele ce 
privesc edificarea unei lumi lipsite 
de arme prezintă interes pentru toa
te statele. ... ... ......

Generațiilor .viitoare le va fi foarte 
greu să înțeleagă lumea actuală, în 
care milioane de oameni mor de foa
me, in timp ce pentru înarmări se 
cheltuiesc peste 1 000 miliarde dolari 
pe an, a declarat ministrul de ex
terne al Uruguayului, Luis Barrios 
Țassano. Arătînd că actuala cursă a 
înarmărilor contribuie la menținerea 
inegalității dintre state, el s-a pro
nunțat pentru realizarea de noi pași 
în direcția dezarmării.

Ministrul de externe al Guyanei, 
Rashleigh Jackson, a subliniat nece
sitatea ca actuala sesiune specială să 
contribuie la impulsionarea eforturi
lor și negocierilor in sfera dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării nu
cleare. si a subliniat că aceste pro
bleme interesează toate statele, nu
cleare și nenucleare, fapt pentru 
care toate guvernele trebuie să con
tribuie la cauza dezarmării. EI s-a 
pronunțat, totodată, pentru crearea 
de zone denuclearizate în diferite 
re-iuni ale globului.

Atit timp cît continuă cursa înar
mărilor. resurse considerabile care ar 
putea fi folosite pentru îmbunătă

țirea nivelului de viață al oameni
lor din toate țările sînt irosite pen
tru crearea unor mijloace de distru
gere a omului — a declarat pre
ședintele Cambiei. Daouda Jawara, 
Reducerea bugetelor militare — a 
sptîs el — ar putea crea resurse ma
teriale pentru sprijinirea mai sub
stanțială a țărilor in curs. de dezvol
tare, .multe dintre acestea fiind con
fruntate cu stagnarea economică.

Omenirea dispune de forțele nece
sare pentru a rezolva cu succes, pro
blemele complexe ale opririi cursei 
înarmărilor si înfăptuirii dezarmării 
— a declarat ministrul de externe al 
Spaniei. Francesco Ordonez. El . a 
apreciat, totodată, că dezarmarea nu
cleară reprezintă un obiectiv ce se 
cere urmărit cu prioritate pentru eli
berarea omenirii de teama perma
nentă a unei catastrofe atomice.

Nguyen Co Thach, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru 
de externe al R.S. Vietnam, a evi
dențiat necesitatea stringentă a re
ducerii. arsenalelor nucleare. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru preîntim- 
pinafea apariției Uhei noi dimensiuni 
a cursrii ’înarmărilor, prin plasarea 
de armamente în Cosmos.

Subliniind că dezarmarea trebuie 
să aibă un caracter multilateral, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Un
gare. Peter Varkonyi. a declarat că 
toate, țările au dreptul la securitate, 
care trebuie să aibă un caracter ge
neral și indivizibil.

Țările africane au difuzat la Na
țiunile Unite, cu. prilejul celei de-a 
treia sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrată dezarmării, uri 
document comun în care se sublinia
ză dorința lor de a participa în mod 
constructiv la eforturile generale ce 
se depun pentru ca omenirea să fie 
lipsită de povara uriașă a armamen
telor, pentru ca fondurile irosite în 
prezent pentru arme să fie utiliza
te în realizarea de proiecte de dez
voltare economică și socială.

în document se arată, pe de altă 
parte, că eforturile statelor africane 
de a-și asigura securitatea și dezvol
tarea, de a contribui la realizarea 
dezarmării sînt împiedicate de pozi
ția și actele agresive ale regimului 
rasist de la Pretoria, care și-a creat 
un însemnat potențial militar. în 
context se apreciază că la actuala 
sesiune trebuie să fie condamnată în 
mod ferm intenția autorităților de 
la Pretoria de a dobindi capacități 
de distrugere nucleare.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, a apre
ciat că este necesar să se întreprin
dă noi pași pe calea încheierii unui, 
acord cuprinzător, multilateral, in 
vederea interzicerii totale a arma
mentelor nucleare. După cum infor
mează agenția Taniug, el a afirmat 
că „Grupul celor șase“ (Argentina, 
Grecia, India, Mexic. Suedia și Tan
zania) va propune, la actuala sesiu
ne specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, crea
rea unui organism special, care să 
promoveze întărirea încrederii intre 
state.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intensă activitate diplomatică in capitala Alqeriei • între
vederi la Cairo • Continuă demonstrațiile populației palesti

niene in teritoriile arabe ocupate
ALGER 7 (Agerpres). — Aflați la 

Alger 'unde vor lua parte la Confe
rința extraordinară arabă la nivel 
înalt, regele Hussein al Iordaniei și 
președintele Comitetului Executiv ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, au avut marți 
o întrevedere. Agenția MENA preci
zează că intîlnirea s-a axat pe ac
țiunea comună iordaniano-palestinia- 
nă in etapa viitoare.

CAIRO 7 (Agerpres). — înainte 
de a înenția ultima etapă a turneu
lui întreprins în țări din Orientul 
Mijlociu. — Egipt. Iordania. Siria și 
Israel — George Shultz, secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., a 
fost primit de președintele Egiptu
lui. Hostii Mubarak. Au fost discu
tate probleme privind posibilitățile 
de instaurare a păcii îrj zonă.

Noi dernonstrații ale populației 
palestiniene s-au înregistrat marți in 
teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza. Două persoane 
au fost! rănite în timpul ciocnirilor. 
Au avut loc manifestații împotriva 
ocupației și în orașele Ramallah și 
El Bireh.

Marți-, aproape 37 000 elevi pales

namibia : Se intensifică mișcarea de protest 
împotriva ocupanților sud-africani

WINDHOEK 7 (Agerpres). — Tru
pele sud-africane de ocupație au fo- 
.îdsifîșrfrfh’de foc pentru a împrăș
tia pe participanții la o demonstra
ție de protest a elevilor ce a avut 
loc . jn ' ghpjoul Katatura, din apro
piere ~de- -centrul administrativ al 
Namibiei, orașul Windhoek, relatea
ză agențiile dc presă.

Poliția-ă-intervenit la rîndul ei,

COPENHAGA

Programul guvernamental
COPENHAGA 7 (Agerpres). — în 

programul. guvernamental prezentat 
în Parlamentul danez de primul-mi- 
nistru Popi Schlueter se subliniază 
că între prioritățile cabinetului în 
perioada următoare se află reduce
rea deficitului balanței de plăți, 
crearea de noi locuri de muncă pen
tru reducerea șomajului și acțiuni 
menite să ducă la redresarea cursu-

Relațiile Japoniei
BRUXELLES (Agerpres). — La 

Bruxelles au avut loc convorbiri în
tre primul-ministru al Japoniei, No- 
boru Takeshita, și președintele Co
misiei C.E.E., Jacques Delors. Con
vorbirile s-au referit la modalitățile 
de depășire a problemelor exceden
tului balanței nipone în schimburile 
comerciale cu Piața comună, precum 
și la unele aspecte privind viitoarea 
reuniune la nivel înalt. a reprezen
tanților principalelor șapte state oc
cidentale industrializate, programată 
să se desfășoare la Toronto (Cana
da), in perioada 19—21 iunie. 

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ') ...

tinieni din 262 de școli din teritori
ile ocupate s-au reîntors Ia cursuri 
după o întrerupere de cinci luni de
cretată de autoritățile israeliene, in 
încercarea de a infringe revolta 
populației palestiniene.

(Agerpres)

BEIRUT 7 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore, artileria israeliană 
a .bombardat localitatea Jarjua, 
situată la nord de așa-zisa zonă de 
securitate din'sudul Libanului, insti-, 
tuită unilateral de Israel. Totodată, 
trupele israeliene de ocupație au 
pătruns in localitățile Yohmor și 
Arriun din „zona de securitate", 
efectuînd percheziții și supunînd 
populația la interogatorii.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Măsu
rile militare vizînd înăbușirea revol
tei palestinienilor în teritoriile ocu
pate7 au necesitat alocarea, pînă în 
prezent, a aproximativ 450 milioane 
dolari, se arată într-un studiu dat 
publicității la Ierusalim. Potrivit 
agenției A.D.N., în acest an, pierde
rile provocate direct sau indirect de 
situația din teritoriile arabe ocupate 
vor totaliza aproximativ un. miliard 
dolari. ■ 

arestînd 43 de persoane și J.nstalînd 
în apropierea școlilor '. importante 
posturi, de pază. ".

Acțiunea ținerilor namibieni se în
scrie în manifestațiile desfășurate îri 
ultima perioadă în semn de protest 
față . de prezența militară crescîndă 
în Namibia, îndeosebi în districtele 
din nordul teritoriului, unde au fost 
create noi baze de operațiuni.

prezentat în parlament
lui monedei naționale. După cum 
relatează agenția EFE, în primul 
discurs programatic rostit după ale
gerile parlamentare de la 10 mai, 
premierul danez a reafirmat că Da
nemarca se va opune în continuare 
intrării navelor militare străine, in
clusiv a celor din N.A.T.O., avînd la 
bord echipament nuclear.

cu Piața comună
PARIS 7 (Agerpres). — Primul-mi

nistru al Japoniei, Noboru Takeshita, 
și-a încheiat vizita oficială efectua
tă la Paris, unde a avut convorbiri 
cu președintele Franțois Mitterrand. 
După cum relevă agenția China 
Nouă, partea franceză și-a exprimat 
insatisfacția față de măsurile pro- 
tecționiste aplicate de Japonia im
porturilor vest-europene. Franța a 
înregistrat anul trecut un deficit co
mercial în schimburile cu Japonia in 
valoare de 28,8 miliarde franci (a- 
proximativ 5 miliarde dolari).

În sprijinul dezvoltării 

relațiilor greco- turce
ATENA 7 (Agerpres). Intr-o alo

cuțiune rostită in parlament, primul- 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a salutat rezultatele recentei 
întîlniri a Comitetului politic gre- 
co-turc, apreciind că ele marchează 
un „progres important" pe calea a- 
propierii dintre Grecia și Turcia.

panama: Eforturi pentru 
normalizarea vieții 

social-politice
CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager

pres). — Președintele executiv al 
Republicii Panama, Manuel Solis 
Palma, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că guvernul ță
rii sale continuă eforturile consa
crate normalizării vieții social-poli
tice naționale, în pofida crizei eco
nomice, întreținută prin tensiune mi
litară și sancțiuni economice severe 
impuse abuziv de Statele Unite. în 
procesul' de stabilizare se înscriu re
venirea la orarul normal de func
ționare a instituțiilor publice și în
ceperea cursurilor, cu trei luni in- 
tîrziere,. pentru 650 000 de elevi, 
ambele măsuri fiind decretate Ia în
ceputul acestei săptămîni, informea
ză agenția Prensa Latina.

★
Potrivit unui comunicat al rețelei 

americane de televiziune N.B.C., 
preluat de agenția panameză Pana- 
preșs, de cel puțin trei ani baza mi
litară aeriană a S.U.A. din zona Ca
nalului ,, Panama, Howard, servește 
ca punct de tranzit pentru traficul 
de stupefiante către S.U.A. în a- 
ceastă perioadă, trei grupuri de mi
litari americani care activau la ba
zele aeriene Howard din Panama, 
Palmerola din Honduras și Andiews 
dc lingă Washington, au reușit să in
troducă'pe piața S.U.A. aproape 500 
de kilograme de cocaină pură.

S.U.A. : Aprobarea 
bugetului 

pe anul 1989 
Mai mult de un sfert 

din cheltuieli var fi efectuate 
în scopuri militare

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a aprobat în formă 
definitivă proiectul de buget pe anul 
fiscal 1989, care începe la 1 octom
brie a.c. Bugetul, adoptat în urmă cu 
două săptămîni și de Camera Repre
zentanților, prevede cheltuieli tota
le de circa 1 100 miliarde de dolari. 
El a fost întocmit pe baza unui pro
iect elaborat de Casa Albă și de 
Congres, în urma crahului de la bur
sele de valori din octombrie 1987. 
prevăzînd o creștere reală zero față 
de bugetul pe 1988 și un deficit pu
blic antecalculat de 135,3 miliarde 
dolari, relatează buletinul de știri al 
Casei Albe.

Observatorii de la Washington re
marcă faptul că, pentru înarmare, se 
alocă in continuare un buget extrem 
de ridicat — respectiv aproape 300 
miliarde dolari, în condițiile în care 
pentru programele interne sînt pre
văzute 169 miliarde, iar pentru pro
gramele internaționale — doar 16 
miliarde dolari.

eranța. Precizări înaintea celui de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor parlamentare

PARIS 7 (Agerpres). — La cel 
de-al doilea tur de scrutin al alege
rilor parlamentare anticipate, Parti
dul Comunist Francez 'își va retrage 
candidații proprii în circumscripțiile 
electorale în care reprezentanții 
Partidului Socialist și ai Partidului 
Radical de Stingă sînt mai bine pla
sați, pentru a-i sprijini pe aceștia, a 
declarat secretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais. la o conferință de 
presă, referindu-se la o hotărîre în 
acest sens adoptată de recenta ple

O TRAGICĂ REALITATE
în diferite țări, peste 100 milioane de copii nevoiți 

să-și cîștige existența prin efectuarea de munci grele
GENEVA 7 (Agerpres). — Peste 

100 milioane de copii sub 12 ani 
sînt supuși unor munci grele, in 
condiții precare și cu salarii extrem 
de mici, in diverse țări nesocialisle 
— s-a arătat intr-un raport supus 
dezbaterilor în cadrul Conferinței 
anuale a Organizației Internaționa
le a Muncii citat de China Nouă. 
Pentru acești copii nu există nici 
un fel de asigurări, nici pe plan 
social, nici in domeniul ocrotirii 
sănătății. Nu de puține ori ei sînt 
folosiți in muncile din mine și în 
alte sectoare grele, ceea ce le pune 
in pericol dezvoltarea fizică și psi
hică.

In raport se cere impunerea de 
măsuri prin care să se interzică

C1ND SĂRACII „FINANȚEAZĂ" 
PE BOGAȚI...

Consecințele dramatice ale practicilor 
spoliatoare neocolonialiste

Zilnic, presa in
ternațională dez
văluie noi dovezi 
ale proporțiilor 
jafului practicat 
de capitalul fi
nanciar și marile 
companii trans
naționale in de
trimentul țărilor 
în curs de dez
voltare. Sînt pre
zentate date și 
fapte care dove
desc că spolierea 
la care sint su
puse, in prezent, 
țările sărace în
trece in rapacita
te exploatarea 
practicată de că
tre fostele metro
pole in perioada 
colonială. Eloc
vent este și de
senul alăturat, 
publicat de zia
rul „ZEITUNG 
VUM LETZE- 
BUERGER VOL- 
LEK", din Lu
xemburg: în timp 
ce din țările bo
gate spre cele să
race au venit, in 1986, pe diverse 
căi, 27 miliarde dolari, dinspre ță
rile sărace spre cele bogate s-au 
scurs, sub formă de plăți, in con

nară a Comitetului Central. Totoda
tă, a relevat el, P.C.F. va sprijini in 
al doilea tur de scrutin o serie de 
candidați care fac parte din guver
nul Rocard, deși nu sînt membri ai 
P.S.F.

Pierre Mauroy, prim-secretar al 
Partidului Socialist, a anunțat că 
partidul său va acționa pe bază de 
reciprocitate și va sprijini candi
dații comuniști in circumscripțiile in 
care aceștia sînt mai bine plasați.

exploatarea și practicile abuzive 
față de copiii, nevoiți, din cauza 
lipsurilor din familie, să munceas
că din greu spre a-și ciștiga exis
tența.

VIENA 7 (Agerpres). — In capita
la Austriei s-a deschis un simpozion 
internațional in problema asigurării 
locurilor de muncă pentru tineret. 
Vorbitorii au relevat că, de exem
plu, in Italia 62 la sută din totalul 
șomerilor sînt tineri între 23—25 ani, 
în Austria aproape 32 la sută, iar in 
R.F.G. peste 20 la sută. Se specifică 
faptul că in așa-numita zonă a „li
berului schimb" din Europa numă
rul șomerilor a ajuns la aproxima
tiv 30 de milioane.

La «famine financiare»

tul ratelor scadente la datorie și 
dobinzi dublu — respectiv 54 mi
liarde dolari. Cu alte cuvinte, 
cu o mină se dă... și cu două se ia !

N. T. Redistribuirea poverii înarmărilor

Agenda poli.tico-militară 
tală
me, _ ....__ ______ _
ruptă de reuniuni ale unor organis
me de conducere și consultative ale 
N.A.T.O. La sediul de la ■ Bruxelles 
al alianței nord-atlantice s-a des
fășurat, astfel, sesiunea la nivelul 
miniștrilor apărării a „Eurogrupu- 
lui“ (format din țările vest-europene 
membre ale N.A.T.O.) și, concomi
tent, sesiunea Comitetului militar 
(format ' din șefii de stat-major 
ai țărilor membre și din coman
danții forțelor regionale ale alian
ței), după care, tot aici, a avut loc, 
de asemenea, la nivelul miniștrilor 
apărării, reuniunea Comitetului pen
tru planurile de apărare’ (din care, 
după cum se știe, nu ’ fade parte 
Franța), pentru ca, în fine, la Fun
chal, capitala insulelor portugheze 
Madeira, să se întrunească Aduna
rea Atlanticului de Nord (care inclu
de parlamentari din toate cele 16 
țări membre). Seria acestui verita
bil „festival gl. pripijzpe.rit", cum l-au 
denumit ironic unele ziare vest-eu
ropene, urmeaza' să" se'îri'fheîe"’cu 
reuniunea miniștrilor de externe ai 
N.A.T.O., care se va ține la Madrid 
între 9—10 iunie.

Dincolo de problemele .specifice 
fiecărui organism în parte, pe ordi
nea de zi a tuturor acestor infilniri 
s-a aflat în principal — . și se va 
afla în atenția și a proximei reu- 

•-niuni — o chestiune care ide „multă 
vreme generează..serioase,.contradic
ții între S.U.A. și aliații săi vest- 
europeni, respectiv..ceea ce în. limba
jul atlantic..este .cunoscut .sub nu
mele de „burden sharing" („distri
buirea poverii"), adică modul în care 
este repartizată- între statele mem
bre contribuția militară și financia
ră la susținerea1 alianței — în per
spectiva proiectelor militare . pentru 
perioada 1989—1994. Acest punct a 

“fost introdus fa cererea expresă a 
Washingtonuluij- care consideră că 
aliații săi își aSumă „o parte prea 
mică din povară" — mai ales ținîn- 
du-se seama de recentele dificultăți 
ale economiei americane și de nive
lul exorbitant al cheltuielilor legate 

. de proiectele de militarizare a Cos
mosului. Făcindu-se purtătorul de cu- 

’ vînt al acestei optici, secretarul gene
ral al N.A.T.O., lordul Carrington, 
care urmează să se retragă din func
ție la sfîrșitul lunii, s-a referit, eu 
accente vădit critice, la existența în 
sinul alianței a unei atitudini si
milare celui care, intrind într-un 
restaurant, comandă „ă la carte". 
Prin aceste cuvinte, el a dorit să 
aducă reproșuri acelor aliați care nu 
înțeleg să accepte cu ochii închiși 
„meniul" ce li se oferă, meniu ce 
include un singur „fel" preparat după 
vechi?» rețete ale adepților cursei

oociden- 
a consemnat, în ultima vre- 

o succesiune aproape neîntre-

proiect tot mai contestat
înarmărilor, ci adoptă în cadrul ă- 
lianței o poziție „selectivă", 
ține seama 
nale.

Concret,
N.A.T.O. a 
asemenea fapte cum ar fi hotărîrea 
Spaniei privind desființarea bazeiț 
aeriene americane de la Torrejon, 
cererile Greciei de a se retrage ar
mamentul nuclear și a se diminua

care 
de interesele lor națio-

secretarul general al ’ 
avut, desigur, în vedere;

eforturi mai mari
citat ca exemplu . . ... __
cheltuielile pentru apărare- pe lo
cuitor. au crescut în țările Europei 
occidentale, cu 21 la sută,. în., timp 
ce în S.U.A. au scăzut cu 3 la sută, 
sau făptuT* că efectivele militare 

'.vestFeuropene au sporit cu 5 la sută 
de la data menționată, în timp ce 
în S.U.A. s-au redus cu 31 la sută. 
Pe<, .de »altă parte, aceste . țări m.en-

decit S.U.A. El a 
faptul că din 1970

Controverse în cadrul alianței
nord - atlantice

prezența militară a S.U.A. pe terito
riul național, interdicția instalării pe 
timp de pace a unor baze militare 
străine pe teritoriul Norvegiei, reti
cențele . R.F.G. în legătură cu inten
țiile de modernizare a rachetelor nu
cleare tactice, ca o „compensare" a 
retragerii’ rachetelor cu rază inter
mediară. sau foarte recenta rezoluție 
a parlamentului Danemarcei de a 
nu se permit’e accesul in porturile 
țării al navelor cu arme nucleare la 
bord. în același timp, cuvintele se
cretarului general al N.A.T.O. s-au 
dorit a fi o expresie a nemulțumirii 
față de nivelul cheltuielilor mili-i 
tare ale unor membri ai alianței, 
care ar reprezenta un procent nesa
tisfăcător din produsul național brut.

Concluzia ? Europa occidentală tre
buie să-și sporească substanțial 
contribuția financiară și militară 
sau. așa cum se spune în raportul 
„N.A.T.O. in anii ’90", elaborat de o 
comisie specială a Adunării Atlanti
cului de Nord, condusă de senatorul 
american William Roth, trebuie 
creat un autentic „stilp (vest-)euro- 
pean al alianței". Și mai direct a 
fost William Taft IV, adjunct al 
ministrului american al apărării, 
care, într-un turneu prin mai mul
te capitale vest-europene, cu puțin 
înainte de amintita succesiune de 
reuniuni, a agitat din nou, în chip 
de avertisment, spectrul unei revi
zuiri a „angajamentului S.U.A." față 
de apărarea Europei occidentale în 
cazul cînd asemenea cereri nu vor 
fi acceptate.

Reacția celor 
nu a întîrziat. 
„Eurogrupului". 
al Olandei, ’.'_____ __  ________ _
prezentat un raport în care a res
pins criticile aduse, precizind că in 
evaluarea repartizării sarcinilor apă
rării trebuie utilizate, în afară de 
procentul din produsul național brut 
destinat cheltuielilor militare, și alte 
criterii, unde vest-europenii depun

astfel „avertizați" 
în cadrul sesiunii 

ministrul lapărării 
Wim Van Eekelen, a

țin sub arme efective-record pentru 
timp de pace, insumind' 3.5 pțilibane. 
de oameni și furnizează 80 la sută 
din avioanele, 85 la sută din tancu
rile.,și. 95 la sută din tunurile de 
care -dispune N.A.T.O.; totodată, pe 
teritoriile țărilor din Europa mem
bre ale N.A.T.O. există .900 baze... și 
instalații ale S.U.A., inclusiv tere
nuri» de instrucție și spații de loeuit, 
a . căror valoare nu este inclusă în 
statisticile privind repartizarea con
tribuțiilor financiare, după cum nu 
sînt incluse nici daunele provocate 
cetățenilor vest-europeni de frecven
tele manevre militare. Concluzia 
raportului a fost categorică : țările 
vest-europene sînt dispuse să accep
te o „creștere moderată" a cheltuie- toare ar putea-o

lilor militare, dar in nici un caz 
una „spectaculoasă", așa cum soli
cită S.U.A. — ceea ce l-a determi
nat pe secretarul general al N.A.T.O< 
șă declare că „presiunea in interio
rul vulcanului pe care îl: reprezintă ț 
repartizarea cheltuielilor militare se -i 
va menține".

Evident, interesele reale ale po
poarelor vest-europene, in general 
ale tuturor țărilor, impun nu o creș- . 
tere, fie și „moderată", a cheltuie
lilor militare, ci o diminuare a lor 
corisfarită și substanțială, tot așa! 
după cum supralicitările. în ce pri
vește „repartiția" efectivelor milita
re și 'armamentului din dotarea lor-1 
contravin cerințelor majore ale tiriei;

. dezescaladări coptimțe a .îparmărijpr.j 
Nu pste.insă mai. puțin adevărat că’ 
respingerea cererilor de .'.r'e'distfi-, 
buire" a., poverilor financiare și 
litare reprezintă tm eșec pentru 

. zitiile ‘ forțelor conservatoare 
sinul alianței.

Este, de altfel, semnificativ că 
tr-un articol comun publicat în 
timul număr al săptămînalului 

. „Nemsiveelc" Joșții secretari de stat 
ai S.U.A. Henry Kissinger și Cyrus. 
Vance consideră „absolut necesară" 
o reducere a forțelor convenționale 
din Europa, ceea ce, după părerea 
autorilor, reclamă din partea 
N.A.T.O. o „reexaminare a structu
rilor sale militare și a 
sale globale".

în aceste condiții, o 
consolare pentru forțele 

constitui acceptarea

0 patrulă nedorită pe cerul Europei...

Un grup de avioane de luptă americane „F-16", care, 
evacuate din Spania, ar urma să fie amplasate la o 
bază din Italia, perspectivă ce neliniștește, pe bună 

dreptate, populația peninsulei

mi-’ 
PO-; 
din

în- 
ul-

strategiei

eventuală 
conserva-

de către Italia a propunerii N.A.T.O. 
de transferare pe teritoriul său a 
Celor 72 de ăvioane de luptă ameri
cane de tipuj 
cuate de 
Torrejon. 
a acestei 
tranșează 
pentru că 
de parlamentul italian, iar partidele 
de stînga, din opoziție, au anunțat 
că. vor vota contra. Nici chiar în 
sinul partidelor coaliției guverna
mentale nu există o poziție comună, 
președintele Comisiei pentru pro
blemele apărării a Camerei Deputa- 
ților, socialistul Lelio Lagorio, ex- 
primîndu-și deschis părerea că 
acceptul guvernului. italian a fost 
„pripit". între timp, în apropierea 
bazei Gioia delle Colle, unde se 
apreciază că vor fi transferate 
avioanele „F-16", se conturează mari 
manifestații de protest.

Reacții, probabil, mai puțin pre
văzute, după cum este de presupus 
că mai puțin prevăzute au' fost și 
pozițiile unor parlamentari socialiști 
și „șpcia'l-democrrițî. participanți la 
sesiunea Adunării Atlanticului de 

! . Nord, care, spre surpriza colegilor
lor, s-au pronunțat în favoarea creă
rii de zone denuclearizate in Eu
ropa, ca pași necesari în direcția 
reducerii înarmărilor nucleare.

Dovezi indiscutabile că, dincolo 
de pozițiile retrograde ale celor ce 
nu se pot desprinde din chingile 
unui mod anacronic de gindire, 
proiectele cercurilor militariste în- 
tîmpină rezistență chiar în interiorul 
organismelor atlantice, unde — pen
tru a reveni la figura de stil amin
tită mai sus — vechiul „meniu" 

sub forma discreditatei 
înarmărilor începe să aibă 
puțină căutare.

„F-16" ce vor fi eva- 
la baza spaniolă de la 
Asumarea de către Italia 
„poveri" (efective !) nu 
însă definitiv chestiunea, 
hotărîrea trebuie ratificată

CARACAS 7 (Agerpres). — Aca
demia națională de științe econo
mice din Caracas a dat publicității 
un document în care se pronunță 
pentru condiționarea plății datoriei 
externe a țării de o atitudine mai 
flexibilă din partea firmelor credi
toare — transmite agenția Prensa 
Latina. Documentul precizează că 
plata datoriei externe nu trebuie să 
pună în pericol procesul național de 
dezvoltare economică și socială, fiind 
necesar ca ea să fie însoțită de o 
sporire a exporturilor tradiționale și 
netradiționale ale țării.

LIMA 7 (Agerpres). — Peru a 
trebui să aloce echivalentul valor 
exporturilor naționale pe trei an. 
pentru a ajunge la zi cu plata amor
tismentelor la datoria sa externă — 
a declarat, la Lima, economistul pe
ruan Oscar Ugarteche. într-un stu
diu prezentat in săptăminalul peruan 
de specialitate, el subliniază că la 
31 decembrie 1987 Peru datora cre
ditorilor 15 463 milioane dolari. „In 
actualele condiții, plata acestor da
torii este virtual imposibilă" — a 
afirmat în concluzie economistul 
peruan.

oferit 
curse a 
tot mai

Romulus CAPLESCU

militară contestată

americane de la Helleni-Imagine de la intrarea bazei _ _ _
kon, din apropierea Atenei, al cărei statut este in curs 
de renegociere, opinia publică din Grecia pronunțindu-se 

pentru reducerea prezenței militare străine 
(fotografii reproduse din revista americană „TIME") I

Agențiile de presa 
pe scurt

| VIZITA. Președintele Consiliului 
I de Miniștri al R.P. Polone, Zbig

niew Messner, și-a încheiat vizita

I oficială întreprinsă la Beijing, După 
cum transmit agențiile China 
Nouă și P.A.P., cu acest prilej, oas
petele polonez a fost primit și a 

Iavut convorbiri cu Zhao Ziyang, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, cu președintele R. P. Chi-

Ineze, Yang Shangkun, cu premierul 
Consiliului de Stat, Li Peng, și cu 
Deng Xiaoping, președintele Comi
siei Militare Centrale a R. P. Chi-

I neze. La încheierea vizitei a fost 
| semnat un program privitor la 

dezvoltarea, pe termen lung, a coo- 
Iperării economice, științifice și

tehnologice intre guvernele R. P. 
Chineze și R. P. Polone.

I INTERVIU. Primul-ministru al
I Indiei, Rajiv Gandhi, a subliniat 

necesitatea înfăptuirii unei noi or-

Idini economice internaționale, care 
ar fi in avantajul atît al țărilor în 
curs de dezvoltare, cît și al celor

I industrializate. într-un interviu a- 
cordat cotidianului vest-german 
„Die Welt", el s-a pronunțat în 
context pentru un transfer de teh-

| nologie mai efectiv.

DECLARAȚIE. într-o declarație

I făcută la Managua, președintele Ni- 
caraguei, Daniel Ortega Saavedra, 
a subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor consacrate creșterii

I producției și eficienței muncii. „în 
actualele condiții — a spus el — 
aceasta este singura modalitate de

I a se stopa tendința de reducere a 
veniturilor".

REALEGERE. Akbar Hashemi 
Rafsanjani a fost reales președinte

I al Adunării Naționale Consultative 
(Majlis) — informează agenția 

I IRNA.

LANSAREA NAVEI COSMICE 
„SOIUZ TM-5". La 7 iunie, de la

I cosmodromul Baikonur și-a luat

zborul spre complexul orbital I 
„Mir" nava cosmică sovietică „So- I 
iuz TM-5". La bordul ei se află 
cosmonauții sovietici Anatoli Solo- . 
viov, comandantul navei, Viktor 
Savinih, inginer de bord, și cosmo- I 
nautul cercetător bulgar Aleksandr 
Aleksandrov. La bordul complexu- | 
lui orbital „Mir", care evoluează in | 
spațiu din anul 1986, cei trei cos- 
monauți ai echipajului „Soiuz < 
TM-5, alături de cosmonauții so- I 
idetici Vladimir Titov și Musa Ma- 
narov, vor lucra timp de zece zile 
în vederea unor cercetări asțrofizi- 
ce, sondării Terrei de la distanța. | 
efectuării unor lucrări în domenii
le biologiei și medicinii.

BANCA ANGLIEI a hotărît să 
majoreze dobînzile sale la împru- . 
mu'turi cu 0,5 la sută, care ajung 
astfel la nivelul de 8.5 la sută. A- I 
ceastă măsură reflectă îngrijorarea 
crescîndă existentă în Marea Bri- I 
tanie in legătură cu presiunile in- | 
flaționiste.

REMANIERE. Președintele Repu
blicii Mali. Moussa Traore, a pro- 1 
cedat la o remaniere guvernamen
tală. in cadrul căreia șeful statului I 
a preluat funcțiile de prim-minis- | 
tru și de ministru al apărării na
ționale. în noul cabinet, portofo- i 
liul Ministerului de Externe șl al 
Cooperării Economice Internațio
nale este deținut în continuare de 
Modibo Keita.

GREVA. Aproximativ 13 000 de 
studenți de la Universitatea din i 
Tokio au intrat în grevă, începind I 
de marți. Acțiunea a fost declan- • 
șată după ce administrația univer- 
sitâții a elaborat un plan care lea- I 
gă activitățile de învățămînt tot I 
mai mult de interesele marilor fir
me și companii particulare. Orga- I 
nizațiile studențești consideră că | 
aceasta aduce daune cercetării 
științifice fundamentale și 
sului de învățămînt.
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