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NAȚIONALIZAREA 
-act de temelie al procesului 
edificării socialiste în România

„Naționalizarea industriei, băncilor, transportului și comerțului a dus 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 proprie
tății cooperatiste, moment care a marcat începutul făuririi societății socialiste în 
România”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sînt, astăzi, 40 de ani de la ziua 

de istorie, cind, în plin avint revo
luționar, clasa muncitoare, poporul 
român au marcat printr-un act de 
o importantă co'drșitoare — națio
nalizarea principalelor mijloace de 
producție — începutul făuririi so
cietății socialiste. Documentele vre
mii, ziarele, filmele păstrează 
imaginea entuziasmului poporu
lui. a hotăririi cu care cea mai 
tinără clas» apărută pe are
na istoriei înfăptuia un act de su
premă just!tie — smulgea din mîi- 
nile exploatatorilor înseși mijloa
cele de asuprire, devenea stăpînă 
pe roade'e muncii ei, pe munca ei. 
Exproprierea expropriatorilor — în
scrisă în programul primelor nu
clee ale socialiștilor români, al 
partidului muncitorilor, apoi, într-o 
firească și legitimă continuitate, 
in programele comuniștilor — de
venea realitate istorică, act împli
nit. Poporul român începea con
struirea noii orinduiri.

Cei 40 de ani care au trecut de la 
11 iunie 1948 au demonstrat cu stră
lucire, cu argumentul suprem care 
este practica socială, justețea poli
ticii Partidului Comunist Român, 
care, în fruntea clasei muncitoare 
libere de exploatare, în fruntea în
tregului popor, a eliberat energiile 
creatoare ale națiunii, conducînd-o 
pe drumul luminos al devenirii 
sale socialiste și comuniste. Anii 
socialismului — mai cu seamă pe
rioada ce a urmat după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului — sînt 
anii in care proprietatea socialistă 
s-a dovedit a fi solul deosebit de 
fertil pe care au înflorit un nou 
mod de a munci, un nou mod de a 
trăi, o nouă gindițe și o nouă sim
țire. Socialismul a redimensionat 
orizontul românesc — orizontul ma
terial și orizontul spiritual.

Se spune, în general, că graiul 
cifrelor este arid — și, cîteodată, 
poate că și este. Dar putem oare 
să nu invocăm astăzi, în ziua cînd 
se împlinesc 40 de ani de la națio
nalizare, faptul că valoarea fondu
rilor fixe productive a crescut de 
la 80 de miliarde de lei la peste 
2 500 de miliarde ? Și nu este oare 
de la sine grăitor faptul că în 
această perioadă istoricește scurtă 
producția industrială a crescut de 
120 de ori, că venitul național a 
sporit de peste 32 de ori ? Iată 
doar cîteva cifre ; un minut de re
flecție asupra lor relevă dimensiu
nea de epopee a acestor ani de 
lupte și de glorie, de muncă îndir- 
jită și de victorii răsunătoare, ani 
în care un popor întreg a trecut 
într-o altă condiție a existenței 
sale, a sporit în ritmuri pînă atunci 
necunoscute forța și capacitățile 
sale. Societatea socialistă — a cărei 
făurire a început o dată cu actul 
revoluționar al naționalizării — s-a

dovedit a fi un adevărat accelera
tor al istoriei.

In paralel cu creșterea materială 
a industriei, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, aceste patru 
decenii au cunoscut creșterea im
petuoasă a clasei muncitoare — 
atît din punctul de vedere al nu
mărului membrilor ei, cit și din 
punctul de vedere al calității sale. 
Devenită clasă conducătoare în stat 
și . în societate, clasa muncitorilor 
proprietari, producători și benefi
ciari a scos la iveală rezerve in

rea acelor structuri democratice 
care să traducă in fapte de creație 
istorică adevărul de temelie, axio
ma princeps a devenirii noastre : 
socialismul se construiește cu po
porul, pentru popor ! ..Dispunem 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— de un larg cadru democratic, 
unic in felul său. Consiliile oame
nilor muncii și adunările generale
— organe de conducere ale pro
prietarilor, producătorilor și bene
ficiarilor din întreprinderi și insti
tuții — consiliile județene, consilii
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comensurabile de competență, ta
lent și energie, a pus în valoare la 
cote excepționale înzestrările mile
nare ale poporului. Gospodărind a- 
vuția națională în chip socialist, de- 
votindu-se apărării .și sporirii ei. ea 
a dovedit, prin strălucitele victorii 
obținute, că este purtătoarea pro
gresului întregii societăți, forța de 
șoc a înaintării țării. Aducînd eco
nomia României, în doar patru de
cenii, de la condiția de înapoiere 
la aceea de a fi in pragul situării 
printre țările mediu dezvoltate ale 
lumii, clasa muncitoare, întregul 
popor a făcut o sțrăl.ucită demon
strație a capacității de a conduce, 
de a aplica în chip creator legități
le generale ale socialismului știin
țific la condițiile concrete ale țării, 
la împrejurările istorice concrete.

Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare, centrul vital 
al națiunii, a acționat și acționează 
— mai cu seamă după Congresul 
al IX-lea, sub impulsul viziunii 
științifice profund novatoare, a ac
țiunii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — pentru crea

le naționale și congresele oameni
lor muncii din industrie, agricultu
ră, invățămint, știință, cultură asi
gură participarea organizată a ma
selor largi la conducerea activității 
economico-financiare, a întregii 
noastre societăți socialiste". Acest 
cadru asigură participarea efectivă 
a oamenilor muncii la elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre în toa
te domeniile. Sistemul democratic 
creat in țara noastră este menit Să 
asigure mobilizarea energiilor crea
toare, a tuturor resurselor de inte
ligență și competență, să chezășu- 
iască exercitarea de întregul popor 
a drepturilor și îndatoririlor sale, 
Perfecționînd continuu structurile 
șocial-economice, ținind permanent 
în centrul atenției necesitatea creș
terii spiritului revoluționar, a ridi
cării continue a nivelului politico- 
ideologic al maselor, partidul nos
tru comunist are în vedere tocmai 
situarea Ia cote mereu mai înalte 
a eficienței vastului și complexului 
proces constructiv ce se desfășoară 
în societatea noastră, creșterea 
participării celor ce muncesc la ac

tul de conducere, la înfăptuirea 
marilor noastre programe de dez
voltare. Procesul revoluționar nu 
s-a încheiat o dată cu cucerirea 
puterii sau cu făurirea societății 
socialiste ; el continuă și va conti
nua, pentru că este chezășia mer
sului nostru înainte, a dezvoltării 
socialismului in România. Dacă a- 
cum 40 de ani o supremă materia
lizare a spiritului revoluționar a 
reprezentat-o naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție, as
tăzi spirit revoluționar înseamnă 
— așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea 
cu privire la unele probleme ale 
conducerii activității economico-so- 
ciale, ale muncii ideologice și po
litico-educative, precum și ale si
tuației internaționale — a acționa 
cu hotărire împotriva a tot ce este 
vechi și perimat, a ceea ce nu mai 
corespunde actualei etape și a pro
mova cu indrăzneală noul in toate 
domeniile societății. Creșterea con
tinuă a avuției naționale, moderni
zarea economiei, ridicarea gradu
lui de cultură și civilizație al în
tregului popor, respectarea neabă
tută și de către toți a principiilor 
și normelor eticii comuniste sint 
de neconceput fără o permanentă 
și profundă acțiune de întărire a 
spiritului revoluționar în muncă, 
în gindire. in toate domeniile.

Astăzi, la 40 de ani de la actul 
revoluționar al naționalizării, pri- 

, Vițld cu mindrie’ in urmă și cu în
credere înainte, poporul român, 
stăpin pe avuțiile sale, stăpîn pe 
destinul său, liber și independent, 
unit ca un singur om în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
își exprimă hotărirea de a nu pre
cupeți nimic pentru a-și asigura 
sieși bunăstarea și înflorirea, pa
triei sale — gloria și măreția. Fap
tele de istorie trecute se împlinesc 
în fapte de istorie prezente și vii
toare.

George Radu CH1ROVICI

iINDUSTRIALIZAREA SOCIALISTĂ! 
ț - opțiune politică fundamentală ! 
j a partidului, împlinită prin efortul ' 
) creator al întregii națiuni !

Generația 
industrializării 
socialiste

Ofotografie-document de acum 
patru decenii — ulterior re
produsă frecvent în paginile 

publicațiilor datorită semnificației 
istorice conținute — înfățișează un 
muncitor'care, cu o expresie de 
mindrie pe chip, schimbă de pe fa
țada unei fabrici titulatura anacro
nică de „societate anonimă" cu 
noua firmă de întreprindere națio
nalizată. Transformarea revoluțio
nară a formei de proprietate — in
tr-o imagine cu valoare simbolică. 
Și iată că astăzi, la 40 de ani 
de la evenimentul care a marcat 
începutul făuririi societății socia
liste în patria noastră, o idee 
generoasă, de amplă perspectivă 
se înscrie pe frontispiciul indus
triei românești. Este ideea-chema- 
re rostită de secretarul general al 
partidului la ședința comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii : „Să facem ca fiecare 
uzină, fiecare fabrică să devină o 
puternică citadelă a producției de 
inaltă calitate și nivel tehnic, de 
inaltă eficiență economică, dar și 
o puternică citadelă a educației și 
culturii revoluționare, de formare 
a omului nou — constructor con
știent al socialismului și comunis
mului ! Să pornim de la unitatea 
deplină intre activitatea economi- 
co-socială și munca educativă, de 
la transformarea conștiinței revo
luționare într-o puternică armă de

luptă pentru înnoirea continuă a 
societății noastre, pentru triumful 
socialismului și comunismului 1“

Intre acea evocatoare imagine a 
începutului, a „facerii lumii", cînd 
steagul roșu al clasei muncitoare a 
fost definitiv urcat pe zidurile cita
delelor muncitorești, și acest insu- 
flețitor îndemn către un nou des
tin, superior, conferit citadelelor 
mai vechi sau mai noi, se află spa
țiul amplu și dens al permanenței 
revoluționare. Spațiul de luptă și 
muncă, de creație și afirmare al 
generației industrializării.

In iunie 1948, la puține zile după 
data de 11, un reporter novice, de 
la o revistă de tineret, era trimis 
într-o veche uzină bucureșteană. 
din preajma Oborului, pentru a 
surprinde pulsul proaspătului eve
niment. Intenția sa de a contura 
portretul primului director munci
tor — un tînăr care abia trecuse 
de sfertul de veac, dar, cum îl re
comandau cu toții, era „zel mai 
bun strungar al uzinei" — nu i-a 
reușit ; în schimb, a cules de pe 
buzele oamenilor un limpede și 
ferm angajament : „Vom ști să 
conducem și să ne apărăm indus
triile devenite bun al poporului 
muncitor !“, care avea să dea titlul 
reportajului de pagina întîi. Cît de 
actual sună cuvintele și astăzi, 
după patruzeci de ani 1 Cu aceste 
cuvinte pe buze a intrat în istorie, 
a crescut și s-a maturizat prima

generație a clasei muncitoare de
venită stăpînă pe propriile destine. 
Eroica ei traiectorie se îngemănea
ză, se confundă cu traiectoria re
voluționară a noii orînduiri. Mii și 
milioane de oameni, ieșiți din 
război vlăguiți ca și țara, care la 
chemarea partidului au dat totul, 
în condiții adesea supraomenești, 
pe.ntru front, pentru victorie ; care, 
prin lupte grele, și ascuțite, au in
staurat puterea populară ; care, cu 
brațele lor, au scos orașe și sate 
de sub moloz și ruine, ureînd pe 
schele cărămizile și mortarul re
construcției ; care au pus bazele 
proprietății socialiste și au învățat 
să conducă economia și țara ; care 
au desfășurat, cu neasemuite efor
turi și sacrificii, procesul regenera
tor al industrializării. Printre aces
te mii și milioane, destin repre
zentativ, s-a aflat și tînărul (poate 
cel mai tînăr director în acea vre
me) al citadelei naționalizate — 
adică intrate în stăpînirea și ad
ministrarea proprietarilor de drept. 
I-am urmărit, de-a lungul deceni

ilor, traiectoria. A învățat cu în- 
dîrjire, cu patimă, cu dăruire co
munistă, și-a racordat pașii mereu 
mai siguri la exigențele fiecărei 
etape. Și a rămas în continuare, 
bucurîndu-se de încrederea tovară
șilor săi, in funcția de director, a- 
flindu-se la anii maturității crea
toare, Ia conducerea unei noi și 
reputate uzine de automobile. 
Este și nu este un destin „tipic". 
Desigur nu toți cei asemenea lui au 
fost și au rămas directori, dar ge
nerația sa a fost și a rămas, in 
toată această epocă de pionierat, 
în primele rinduri ale istoriei con
temporane.

Evocînd „generația industria
lizării", o definim mai mult 
ca vîrstă istorică, segment 

fundamental din columna noului 
timp al patriei, decît ca o vîrstă 
biologică. Tinerii de acum patru-

____________ Victor VĂNTU
(Continuare în pag. a V-a)
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In agricultură, activitate intensă 
in tnate suctuarele, la tnaie lucrările!

® Toate pregătirile pentru începerea 
secerișului trebuie încheiate neîntîrziat.

• în continuare este nevoie ca prin
cipalele forțe din unitățile agricole să 
fie concentrate la executarea în timp 
optim și de bună calitate a prașilelor 
mecanice și manuale la toate culturile.

® 0 acțiune prioritară, de mare im
portanță pentru dezvoltarea zootehniei, 
o constituie în această perioadă strîn- 
gerea și depozitarea unor cantități cît 
mai mari de furaje.

• în toate unitățile specializate și 
fermele cultivatoare de legume trebuie 
asigurate forțele necesare pentru recol

tare și livrarea legumelor de sezon în 
conformitate cu graficele stabilite.

• în același timp cu executarea lu
crărilor prioritare, este esențial ca în 
toate unitățile agricole să se asigure re
partizarea forțelor necesare înfăptuirii 
tuturor programelor de creștere a pro
ducției agricole în toate sectoarele.

• Organele și organizațiile de partid 
de la sate, conducerile unităților agri
cole au datoria de mare răspundere de 
a mobiliza exemplar și de a repartiza 
judicios toate forțele din agricultură la 
fiecare lucrare, îneît să se asigure în
deplinirea întocmai atît a sarcinilor 
imediate, cît și a celor de perspectivă.

In această perioadă în toa
te sectoarele de activitate din 
agricultură sînt de executat nume
roase lucrări, deosebit de complexe. 
In linii generale, acestea se referă 
atît la încheierea grabnică a tutu
ror pregătirilor pentru începerea 
de îndată ce este posibil a recoltă
rii cerealelor păioase și insămința- 
rea culturilor duble, strîngerea și 
depozitarea unor cantități cit mai 
mari de furaje, recoltarea legu
melor de sezon, întreținerea exem
plară a culturilor prăsitoare, con
tinuarea în ritm mai intens a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare șl 
realizarea celorlalte obiective de 
investiții, cît și la mai buna orga
nizare a muncii pentru a se asigura 
îndeplinirea întocmai a diferitelor 
programe stabilite de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea pu
ternică a tuturor sectoarelor de 
producție agricolă.

Datorită ploilor din ultima pe
rioadă, care au căzut în toate zo
nele țării, lucrările de întreținere a 
culturilor prăsitoare nu au putut fi

executate In ritmul impus de dez
voltarea puternică a plantelor, dar 
și a buruienilor. Ca atare, este de 
semnalat o anume întirziere in 
executarea prașilelor mecanice și 
manuale. Bunăoară, din datele co
municate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că pină în seara zilei de 9 
iunie, a doua prașilă mecanică fu
sese executată la porumb pe 41 la 
sută din prevederi, la sfecla de za
hăr pe 68 la sută și pe 82 la sută 
la floarea-soarelui. Totodată, a 
doua prașilă manuală se realizase 
doar pe 36 la sută din suprafața 
cultivată cu porumb și pe cite 82 la 
sută la sfecla de zahăr și la floa
rea-soarelui. Toate acestea îndeam
nă la măsuri imediate, la concen
trarea forțelor necesare astfel in
cit rămînerile în urmă să fie recu
perate cit mai repede. Aceeași a- 
tenție trebuie acordată realizării 
fără întirziere și a celorlalte lu
crări din toate sectoarele de ac
tivitate.

Pentru realizarea sarcinilor mari 
de producție prevăzute in acest

an, dar și pentru crearea condi
țiilor necesare creșterii și mai ac
centuate a producției agricole în 
următorii ani ai cincinalului, este 
absolut obligatoriu ca întregul vo
lum de lucrări prevăzut pentru fie
care etapă să fie executat integral 
fiecare lucrare în parte avînd un 
rol bine definit în strategia spo
ririi producției vegetale și zooteh
nice. Tocmai de aceea este de da
toria organelor agricole județene, 
a conducerilor din toate unitățile 
agricole ca, sub îndrumarea direc
tă a organelor și organizațiilor de 
partid, să cuprindă toate sectoa
rele de activitate, să mobilizeze 
toate forțele de la sate la înde
plinirea tuturor sarcinilor ce le 
revin. Pretutindeni trebuie să se 
asigure concentrarea forțelor prin
cipale la executarea lucrărilor prio
ritare și, în același timp, printr-o 
temeinică organizare a activității, 
trebuie să se repartizeze forțele și 
mijloacele necesare pentru realiza
rea programelor din toate șectoare- 
le producției agricole.

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ
-o îndatorire de onoare, 

o realizare a muncii de fiecare zi
Publicăm al doilea re

portaj (primul a apărut 
ieri, 10 iunie) din activita
tea organelor și organiza
țiilor de partid din muni
cipiul Pitești intr-un mo
ment fierbinte. Activiștii de 
la consiliul controlului 
muncitoresc au centralizat 
situația îndeplinirii planu
lui pe 5 luni din acest an. 
Nici nu apucăm să spunem 
bună ziua și simțim că to
varășul Gheorghe Călin, se
cretarul cu probleme eco
nomice al comitetului mu
nicipal de partid, nu e in 
toate apele, in sensul că „și 
pe luna mai bilanțul con
tinuă a fi nesatisfăcător".

Nemulțumire firească dacă 
avem în vedere că în mu
nicipiul Pitești s-a investit 
mult și a fost creată o in
dustrie modernă și com
plexă. Care are trei mari 
platforme industriale — 
construcții de mașini, pe
trochimie, industrie ușoară 
— și numeroase alte uni
tăți ce aparțin aproape tu
turor ramurilor economiei 
naționale. O industrie al 
cărei potențial productiv 
permite realizarea anuală 
a unei producții; de zeci și 
zeci de miliarde de lei. Pe 
acest fond s-a și acumulat 
o bogată experiență in ac
tivitatea economică, în 
munca de partid.

Un bilanț — între plus 
și minus — 

ți explicațiile lui
Revedem împreună cu 

secretarul de resort al co
mitetului municipal de

partid bilanțul pe 5 luni. 
Este ușor de constatat de 
la prima vedere că el os
cilează între plus și minus 
ca o balanță nereglată 
bine. în dreptul semnului 
plus apar 24 unități econo
mice care și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan la 
producția-marfă și la alți 
indicatori ; 27 de unități
care au realizat și depășit

bătute în continuare in 
toate organizațiile de partid. 
In lumina tezelor din 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-au 
desprins și se desprind 
concluzii practice deosebit 
de importante. Relevăm, 
spre exemplificare, una 
din acestea : „Trebuie să 
recunoaștem deschis — se 
arată în raportul prezentat

0 săptămînă — reporteri in organizații 
de partid din municipiul Pitești (II)

planul de investiții ; 2 uni
tăți care au livrat supli
mentar la export impor
tante cantități de produse. 
In dreptul semnelor minus 
apar 5 întreprinderi — 
combinatul petrochimic, 
întreprinderea de autotu
risme, „Argeșana", „Tex

tila" și întreprinderea de 
încălțăminte — care îm
preună, prin nerealizările 
înregistrate, au ridicat bi
lanțul pe ansamblul muni
cipiului la o restanță deo
sebit de mare.

Două din cauzele care au 
generat această situație — 
neasigurarea ritmică a ba
zei materiale și neimplica- 
rea temeinică, profundă, a 
muncii politlco-organizato- 
rice în rezolvarea proble
melor de producție — au 
fost amplu dezbătute în 
plenara comitetului muni
cipal de partid, sînt dez

la plenara comitetului mu
nicipal de partid — că in 
activitatea noastră se ma
nifestă o serie de lipsuri și 
greutăți, care au făcut ca 
rezultatele obținute pină 
acum să nu fie pe măsura 
potențialului de care dis
punem și nici al eforturi
lor depuse de comuniști, 
de toți oamenii muncii — 
rezultate determinate nu 
numai de cauze obiective, 
ci și de o seamă de ne
ajunsuri in activitatea de 
conducere și organizare a 
producției, de funcționare 
a organismelor autocondu- 
cerii muncitorești".

O concluzie-diagnostic. O 
concluzie care se înscrie 
cu exactitate pe coordona
tele preocupărilor privind 
perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă.

Actul deciziei 
în miezul producției
Datorită restanțelor de 

pînă acum, combinatul 
petrochimic și întreprin
derea de autoturisme re
prezintă, in această ordi
ne. „unitățile-problemă" 
ale municipiului. în mod 
firesc, in locul unei che
mări generale și unor șe
dințe la sediul propriu, 
secretariatele comitetelor 
județean și municipal de 
partid s-au deplasat două 
zile la rind in ambele uni
tăți. S-a analizat instala
ție cu instalație, s-a stat 
de vorbă cu conducerile 
politice și administrative, 
întrebările și răspunsuri
le. desfășurate in preajma 
instalațiilor, au intrat și 
ele într-o reacție firească: 
„Cu ce parametri lucrează 
în prezent instalația?" „90 
la sută". „Socotiți această 
performanță de domeniul 
trecutului". „In ce proble
me aveți nevoie de ajuto
rul nostru?"... „Bine, am 
preluat toate problemele 
pe care le putem soluțio
na. Dar chemați aici cen
trala și ministerul pentru 
a clarifica situația bazei 
materiale. Pînă la 15 iunie 
să clarificați totul". E po
sibil ca frînturile acestea 
de dialoguri să nu spună 
cititorului prea mult. Dar 
la capătul lor, pe baza

Constantin PRIESCU 
Iile TANASACHE 
Gheorghe C1RSTEA
(Continuare in pag. a IV-a)
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IN TOATE SECTOARELE. LA TOATE LUCRĂRILE!

MUREȘ

Cuvinlul de ordine: lanuri fără 
buruieni!

în județul Mureș, precipitațiile că
zute in ultimele zile asigură, in 
bună măsură, apa necesară dezvol
tării culturilor. Ca urmare, cimpul 
arată frumos, iar sfecla de zahăr și 
porumbul, culturi prășitoare cu o 
mare pondere in zonă, s-au dezvol
tat uniform pe toate suprafețele cul
tivate. întrucit culturile prășitoare 
se află acum intr-un stadiu inaintat 
de vegetație, a sporit participarea 
locuitorilor satelor la întreținerea 
porumbului. Aceasta a făcut ca, in 
pofida ploilor, pînă în seara zilei de 
7 iunie, prima prașilă mecanică să 
fie executată pe 36 942 hectare din 
cele 46 317 hectare cultivate, iar cea 
manuală — pe 20 374 hectare — 44 la 
sută din suprafață.

Preocuparea pentru creșterea vite
zei de lucru și asigurarea unor den
sități optime este cu atit mai nece
sară în unitățile care în acest an 
și-au propus să realizeze producții 
mari la hectar, la nivelul potenția
lului real al pămintului. între ele se 
numără și cele din consiliul agro
industrial Iemut, unde porumbul 
ocupă o suprafață de 1 874 hectare, 
din care 780 hectare în cultură in
tensivă. „în condițiile acestui an. cind 
starea de vegetație este excelentă, 
iar densitățile medii sînt cuprinse 
intre 70 000 și 90 000 plante recolta- 
bile la hectar, avem ambiții mult 
mai mari. Ne-am angajat ca. pe 
C.U.A.S.C., să obținem o producție 
medie de 8 500 kg porumb boabe 
la hectar — ne spune Valentin Ca- 
tarig. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. Pentru realizarea unor 
asemenea niveluri, la efectuarea pra
știei manuale participă zilnic peste 
2 500 de cooperatori și se folosesc a- 
proape 200 de cultivatoare. La data 
documentării noastre. în cooperati
vele agricole Iernut, Cuci. Cucerdea,

BACĂU

Acum-si nu mai îîrziu—furajele 
trebuie strînse si însilozate!

„MAI INTII CE ESTE MAI UȘOR, 
CU GREUL VOM MAI VEDEA..."

Sălcud și Petrilaca pe solele cu 
plante mai slab dezvoltate se exe
cuta. simultan cu prașila mecanică, 
o fertilizare suplimentară pe rind. Pe 
terenurile situate în pantă ce depă
șesc 20 de grade (circa 178 hectare, 
greu accesibile cultivatoarelor), fer
tilizarea se execută manual. Ca ur
mare a bunei organizări a activi
tății în cîmp. in numai 3 zile pri
ma prașilă mecanică a fost efectuată 
pe 1 107 hectare, iar cea manuală — 
pe 710 hectare. La fața locului ne-am 
convins că de asigurarea densităților 
stabilite pe fiecare hectar răspund 
nu numai specialiștii unităților, ci și 
șefii de fermă, economiștii, primarii 
și ceilalți lucrători ai consiliilor 
populare cărora le-au fost reparti
zate suprafețe precis delimitate, de 
care răspund. în tot cursul perioadei 
de vegetație, pină la recoltat.

Cu aceeași răspundere pentru re
colta de porumb se muncește și în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Tirgu Mureș, Sărmașu, 
Luduș, Zău de Cîmpie și altele, unde 
cuvîntul de ordine al cooperatorilor 
și specialiștilor este acela de a men
ține lanuri curate, fără buruieni. 
Exemplul unităților din aceste con
silii agroindustriale trebuie urmat 
neîntîrziat și de celelalte. Bună
oară. la data menționată, deși buru
ienile au început să sufoce plantele, 
in unitățile din consiliul agroindus
trial Fărăgău, prașila întîi manuală 
nu a fost efectuată decît pe 329 hec
tare din cele 3 465 hectare cultivate, 
iar la Tirnăveni — pe numai 306 
hectare, din 2 730 hectare, tntîrzîeri 
inregistrîndu-se și la efectuarea pra- 
șilei mecanice.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

asociațiile economice intercoopera- 
tiste pentru creșterea animalelor, un 
mare număr de oameni, cu mașini 
și atelaje, participă la recoltarea și 
depozitarea furajelor. Inginerul Mir
cea Barticel, director adjunct al di
recției agricole județene, ne spune 
că întreaga activitate de stringere a 
furajelor se desfășoară pe baza unor 
programe concrete, stabilite pe con

rea de plantații noi, care să preceadă 
defrișările sau în cel mai rău caz să 
se efectueze concomitent, știut fiind 
că viței de vie ii trebuie 3 ani ca să 
rodească. Pe baza acestor orientări 
s-a prevăzut ca, in județul Galați, 
prin sistematizarea viilor răzlețe să 
fie înființate plantații comasate 
pe 90 hectare în 1986; 125 hectare in 
1987 și 121 hectare in 1988, in total 
336 hectare. Or, în acești trei ani, 
după cum rezultă din evidențele 
trustului horticol județean Galați, 
s-au înființat doar aproximativ 30 
hectare vii comasate. Nici un argu
ment nu este de natură să justifice 
lipsa de corelare intre defrișarea vii
lor și organizarea de noi plarttații.

Dezvoltarea generală a viticulturii 
in județul Galați, județ care ocupă 
locul doi pe țară în ce privește cul
tura viței de vie, nu se realizează 
potrivit prevederilor din program.

SE PARE CĂ ACEASTA ESTE LOGICA DUPĂ CARE 
S-A ACȚIONAT IN JUDEȚUL GALAȚI LA DEFRIȘAREA 
VIILOR RĂZLEȚE Șl ÎNFIINȚAREA NOILOR PLANTAȚII

Potrivit programului viticulturii, tn 
actualul cincinal în unitățile agricole 
din județ urmează să fie înființate 
3 390 hectare de vii. Or, în cei trei 
ani s-au acumulat restanțe mari la 
plantări. Nu a existat material 
săditor ? Nici vorbă. în județ 
se produc anual 4—5 milioane 
vițe altoite. La trustul horticol 
județean rămînerea în urmă in 
ce privește îndeplinirea planului de 
plantări la vița de vie este atribuită 
secetei și lipsei de utilaje și carbu
ranți, ceea ce a stinjenit amenajarea 
și pregătirea terenurilor. Curioasă a- 
ceastă motivare din moment ce pen
tru defrișarea viilor de pe loturile 
răzlețe s-au găsit suficiente utilaje 
nu numai in stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, ci și.„ în unele 
întreprinderi industriale. Totodată, 
„s-a făcut rost“ de carburanții nece
sari funcționării acestor utilaje. Prin 
urmare, situația trebuie judecată și 
apreciată după felul în care privesc 
această problemă unele organe jude
țene, conducerile unor unități terito
riale : fac ceea ce este ușor — defri
șările — și neglijează ce-i mai greu 
— organizarea de plantații noi de 
viță de vie. Se și acționează în ve
derea „acoperirii** 1 unor asemenea 
neajunsuri. Astfel, organele agricole 
județene au solicitat Ministerului 
Agriculturii aprobarea de reducere 
cu 1 500 hectare a suprafeței culti
vate cu viță de vie. Mal exact, or
ganele centrale au fost puse în fața 
faptului împlinit.

Faptul că în iarna trecută unele 
unități agricole din județul Bacău 
s-au confruntat cu mari greutăți în 
ceea ce privește asigurarea hranei 
animalelor a determinat organele lo
cale de partid și de stat să organi
zeze, în această vară, o acțiune am
plă in vederea sțringerii șj depozi
tării unor cantități cit mai mari de 
furaje. Ca urmare, în toate unitățile 
agricole cooperatiste și de stat, in

Cine străbate întinderile județului 
Galați, unde dealurile domoale alter
nează cu șesurile înguste de pe văi, 
poate să remarce ordinea mai bună 
în ce privește folosirea pămintului 
agricol. Terenurile unităților agrico
le de stat și cooperatiste sînt culti
vate pînă in apropierea căilor de co
municații; au dispărut multe dru
muri inutile; locul unor loturi cu 
vii hibride a fost luat de cereale și 
alte plante cultivate. In comuna 
Cuca, de exemplu, pe terenuri care 
pină nu de mult fuseseră ocupate cu 
vii hibride răzlețe, dispersate in su
prafața arabilă a cooperativei • agri
cole, se cultivă griu și porumb. Ase
menea imagini, care probează spiri
tul de răspundere în gospodărirea 
pămintului, pot fi intilnite și in ho
tarele comunelor Schela. Cudalbi, In
dependența, Berești și altele, unde 
s-a desfășurat acțiunea de deffișare 
a loturilor cu vii hibride. In total, în 
județul Galați au fost defrișate ase
menea vii de pe o suprafață de peste
1 500 hectare, din care pește 800 hec
tare au fost date in circuitul arabil, 
iar aproape 700 hectare — pentru 
pășuni și finețe. Este o acțiune me
ritorie, cu atit mai mult cu cit jude
țul Galați apare in evidențele fun
ciare cu un deficit la suprafața ara
bilă.

Că au fost defrișate loturi 
dispersate în cea mai mare par
te în suprafața arabilă, este, in 
principiu, un lucru bun. intrucit 
s-a dat o folosință corespunzătoare 
terenurilor respective. Dar in locul 
acestora trebuiau organizate vii co
masate, care să fie atribuite coope
ratorilor, potrivit prevederilor cu
prinse in statutul cooperativei agri
cole. „Programul privind cultura 
viței de vie și a pomilor fruc
tiferi in perioada 1986—1990“ pre
vede ca acea categorie de vii de 
care aminteam nu să dispară, ci lo
turile să fie comasate pe terenuri in 
pantă, improprii altor culturi, aceas
ta constituind un cîștig. dublu, atît 
pentru cultura plantelor de cimp, cit 
și pentru Viticultură. De altfel, pro
gramul respectiv prevede reducerea 
suprafeței patrimoniului viticol 
prin dezafectarea treptată a unor 
terenuri plane ocupate în prezent cu 
vii in zona de șes și concentrarea 
plantațiilor în zonele colinare, asi- 
gurindu-se astfel disponibilizarea 
unor terenuri pentru creșterea ara
bilului. Programul acordă o atenție 
deosebită înființării plantațiilor co
masate pentru sistematizarea viilor 
răzlețe, loturi în folosința membri
lor cooperatori care se amplasează 
pe terenuri cu cea mai scăzută fer
tilitate și se realizează cu participa
rea efectivă a cooperatorilor care 
vor beneficia de loturi în folosință. 
De asemenea, s-a stabilit ca la plan
tare să se folosească hibrizi înnobi
lați, hibrizi locali valoroși, cit și so
iuri nobile cu funcțiuni mixte, de 
mare randament și cu rezistență 
sporită la ger, boli și dăunători. Este 
calea prin care se poate asigura spo
rirea producției de struguri în condi
țiile reducerii suprafeței patrimoniu
lui viticol. Al doilea element prevă
zut în program il constituie înființa

Urmările acestei practici nu-s greu 
de imaginat. La întreprinderea de 
vinificație și băuturi spirtoase Galați 
se manifestă îngrijorare în ce pri- 

silii agroindustriale și unități agri
cole.

Cu ce rezultate concrete s-a soldat 
pînă acum această acțiune ? Din da
tele existente rezultă că numai în 
luna mai au fost însilozate. in a- 
mestec cu grosiere, peste 17 500 tone 
de secară masă-verde, orz, rapiță și 
alte plante, cu aproape 4 000 tone 
mai mult față de prevederile din 
program. O mențiune se cuvine fă
cută : în scopul respectării tehnolo
giei de conservare a furajelor, în
treaga muncă s-a făcut sub suprave
gherea și îndrumarea specialiștilor. 
De asemenea, pentru a ridica valoa
rea nutritivă a acestora, furajele au 
fost amestecate cu diferite adaosuri 
proteice. Practic, peste tot progra
mele pentru această perioadă au fost 
îndeplinite și depășite, cele mai mari 
cantități de furaje însilozate fiind 
realizate în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Dealu Mo
rii, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ră- 
căciuni.

în această perioadă, o atenție deo
sebită se acordă strîngerii și depo
zitării finului. De pe acum, întreaga 

, cantitate de fîn de pe cele aproape 
2 000 hectare cultivate cu ierburi pe
rene Se află pusă la adăpost. La 
cooperativa agricolă Traian, unitate 
care are peste 2 000 bovine, două fî- 
nare au fost umplute cu fin de bună 
calitate. în ziua raidului, zeci de 
cooperatori din ferma pentru pro
ducerea furajelor se aflau în Lunca 
Șiretului, la strîngerea și transpor
tarea finului. „Ne-au ținut în loc 
ploile din ultima săptămînă — ne 
spune șeful brigăzii, loan Bogoș. 
Altminteri, întreaga cantitate de fin 
s-ar fi aflat de acum în finare. Dar 
cu forțele pe care le avem sperăm 
ca in 3—4 zile să transportăm și să 
depozităm tot finul. Principalul este 
că anul acesta avem o producție 
mult mai bună decît anul trecut". 
In vreme ce unii întorceau finul să 
se usuce, alții il incărcau în atelaje.

Lucrări de întreținere a culturilor la C.A.P. Fetești, județul Ialomița

vește posibilitatea îndeplinirii planu
lui la producția de struguri. Din can
titatea de struguri care trebuie să 
fie preluată de la gospodăriile popu
lației s-a contractat cu peste 1000 
de tone mai puțin, deoarece prin de
frișare nu există suprafața cu vii la 
nivelul celei din evidență. Prin ur
mare, în timp ce nu se realizează 
prevederile in programele de plan
tări in unitățile agricole și nici nu 
se fac vii comasate, se solicită or
ganelor centrale aprobare pentru 
reducerea patrimoniului viticol, care 
să constituie o justificare a neînde- 
plinirii planului la producția de stru
guri. Qr, aceasta contravine legii, 
normelor bine stabilite în ce pri
vește desfășurarea activității în agri
cultură.

Iată un bun exemplu care de
monstrează că programul de sis
tematizare a viilor răzlețe — lo

turi în folosința membrilor cooperati
velor agricole — poate fi îndeplinit. 
La cooperativa agricolă din Vir- 

lezi, o localitate situată in zona de 
deal a județului, au fost defrișate 30 
hectare vii hibride, loturi in folosin
ță personală a cooperatorilor, care 
erau dispersate în terenurile arabile. 
Concomitent, la marginea satului 
s-au înființat plantații comasate pe 
6 hectare, care se repartizează coo
peratorilor ce beneficiază de lot in 
folosință personală. Constantin Dia- 
conu, președintele unității, ne spune 
că s-a găsit soluția cea mai bună 
pentru organizarea acestor plantații. 
Cooperativa agricolă a cumpărat 
material săditor de la stațiunea de 
cercetări viticole Tirgu Bujor, a su
portat costul lucrărilor de pregătire 
a terenului — o lucrare efectuată cu 
plugul cu scormonitor — iar planta
rea s-a făcut cu sprijinul cooperato
rilor. Acest mod de a proceda — 
afirmă președintele — corespunde 
prevederilor din statut, deoarece te
renul respectiv aparține in con
tinuare cooperativei agricole și 
este atribuit în folosință mem
brilor cooperatori care benefi
ciază de lot.

Și în alte comune din județ — 
Drăgușeni, Smulți — au început să 
fie făcute vii comasate în locul ce
lor defrișate. Dar, așa cum a- 
rătam. ce s-a realizat în această 
direcție este foarte puțin. In 
comuna Cuca, de pildă, prin defrișa
rea viilor hibride s-au cîștigat pen
tru agricultură 21 hectare teren. Dar 
nu s-a plantat nici o suprafață. La 
consiliul popular comunal se afirmă 
că există propunerea să se planteze

Tot așa se procedează și în coope
rativele agricole Sascut, Răcăciuni, 
Răchitoasa, Filipești, Oncești. Dato
rită bunei organizări a muncii, su
prafețele de pe care s-au recoltat 
furajele in cultură dublă de toamnă 
au fost arate și însămînțate imediat 
cu diferite culturi prevăzute în plan. 
Se prevede ca in această vară să fie 
insămințate cu plante furajere în 
cultura a doua peste 25 000 hectare, 
în acest scop sînt pregătite semin
țele necesare, îngrășămintele etc.

Forțe masive sînt concentrate și Ia 
recoltarea și depozitarea trifoliene- 
lor. Cele mai mari suprafețe au fost 
cosite pină acum în unitățile coope
ratiste și de stat din consiliile agro
industriale Sascut, Hemeiuși, Răcă
ciuni și Parincea. Pentru grăbirea 
lucrărilor, concomitent cu buna fo
losire a mijloacelor mecanice. au 
fost antrenați un mare - număr de 
cosași. Acțiunea de recoltare, strin
gere și depozitare a lucernei și tri
foiului trebuie impulsionată insă în 
unitățile cooperatiste din consiliile 
agroindustriale Moinești și Traian, 
unde se înregistrează mari rămîneri 
în urmă față de realizările medii pe 
județ la efectuarea acestei lucrări.

Merită de reliefat și alte inițiative 
apărute în județ in scopul sporirii 
producției de furaje. Peste tot în co
mune, zonele din preajma șoselelor 
și drumurilor au fost repartizate ță
ranilor cooperatori pentru a fi co
site. Bunii gospodari adună iarba din 
livezi, iar în multe unități a început 
și strîngerea frunzarelor. Pe baza 
măsurilor luate, vor fi depozitate 
peste 45 000 tone de frunzare și ce
tină de brad. Tot ce poate constitui 
hrană pentru animale să fie adunat 
și conservat — este chemarea sub 
care se desfășoară la sate acțiunea 
de recoltare a furajelor.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

în apropierea satului 12 hectare. De 
altfel, s-a stabilit locul unde se va 
face plantația, ceea ce va permite să 
se mai defrișeze încă 5 hectare cu 
vii. Așadar, intenții. După cum 
și în alte locuri abia de pe 
acum se pune problema înființării 
de vii comasate, deci mult timp 
după defrișarea celor răzlețe.

Ce trebuie făcut pentru a se rea
liza plantații comasate de vii in lo
cul celor răzlețe ce se defrișează ? 
Am căutat răspuns la această între
bare atit la direcția generală a hor
ticulturii din Ministerul Agriculturii, 
la Ministerul Industriei Alimentare 
și Ia Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție. La 
toate aceste organe se afirmă că. 
în primul rind, defrișările trebuie 
efectuate pe măsură ce alte supra
fețe se plantează în loc, abaterile de 
la acest principiu fiind de natură să 
diminueze, mai mult decît s-a stabi
lit, suprafața viticolă. Ba chiar ți- 
nindu-se seama că viei ii trebuie 
cițiva ani de la plantare pentru a 
rodi, ar fi bine ca noile plantații șă 
se facă în devans. De asemenea, 
plantațiile comasate să se realizeze 
de către cooperativele agricole prin 
participarea membrilor care au drept 
la lat in folosință. Este greu de în
țeles de ce la mai mult de doi ani 
de la elaborarea programului amin
tit organele centrale de specialitate 
nu au făcut, totuși, precizările nece
sare referitoare la modalitățile de 
organizare a plantațiilor comasate de 
vii. Adevărat, in unele locuri, așa 
cum s-a văzut in cazul cooperativei 
agricole din Virlezi — Galați, coope
ratorii de aici au oferit o soluție care 
este in concordanță cu statutul coo
perativei agricole. Peste tot trebuie 
procedat astfel pentru a se îndeplini 
prevederile din program in ce pri
vește organizarea de plantații de vii 
comasate prin sistematizarea celor 
răzlețe, aceasta fiind atit în intere
sul cooperatorilor, cit și al statului, 
o parte din recolta de struguri obți
nută urmînd a fi livrată pe bază de 
contract. Or, neglijarea acestei acți
uni poate duce la scăderea produc
ției viticole, la alte pagube mate
riale. Este suficient să arătăm că, în 
scopul înființării de vii comasate cu 
hibrizi înnobilați, la Ștefănești, ju
dețul Argeș, a fost organizată o plan
tație pe 8 hectare de unde să se li
vreze butașii necesari. întrucit nu se 
solicită material săditor pentru vii 
comasate — se afirmă Ia Direcția ge
nerală a horticulturii — plantația 
respectivă va trebui desființată, de
oarece nimeni nu poate menține o 
investiție care nu produce nimic.

Este necesar ca organele centrale 
de specialitate să rezolve operativ 
toate problemele legate de înființa
rea plantațiilor de vii comasate pen
tru sistematizarea viilor răzlețe, a- 
ceasta constituind un mijloc impor
tant de sporire a producției de stru
guri și o cale prin care pot fi dis- 
ponibilizate importante suprafețe de 
teren in vederea creșterii suprafeței 
arabile a țării.

loan IIERȚEG

Colectivul întreprinderii „Electroceramica" din Tur
da. care realizează o gamă largă de produse pentru 
locomotive electrice, aparataje electrice de joasă, me
die și înaltă tensiune, pentru tramvaie, troleibuze și 
metrou, pentru aparate electrocasnice și altele, a asi
milat și introdus în fabricație, la solicitarea beneficia
rilor interni și partenerilor externi, tipuri noi de izo
latori ceramici și alte componente din ceramică. Prin
tre produsele noi. cu înalte performanțe tehnice, se 
numără izolatorul destinat echipării aparatajelor de 
măsură a curentului electric din stațiile de înaltă ten

siune de 400 kV. descăreătoare cu reglaj magnetic pen
tru linii și stații de 110 kV. De asemenea, a început 
producția unor tipuri noi de izolatori ceramici centru 
export. Măsurile luate vor permite ca toată cantitatea 
de izolatori contractată cu partenerii externi să fie li
vrată în devans. în același timp a fost încheiată ac
țiunea de modernizare a 600 tipuri de produse aflate 
în fabricație, s-au aplicat noi măsuri pentru ridicarea 
parametrilor calitativi ai acestora și creșterea produc
tivității muncii. (Marin Oprea).

Foto : Sandu Cristian

CERCURILE DE CALITATE
-factor puternic de stimulare 

a inteligenței tehnice
Subliniind necesitatea asigurării 

unor produse de calitate superi
oară. atestată prin marca fabri
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, in 
Expunerea cu privire la unele pro
bleme ale conducerii activității eco- 
nomico-sociale, ale muncii ideologice 
și politico-educative, precum și ale 
situației internaționale, arăta că se 
impune adoptarea unor măsuri mai 
bune pentru dezvoltarea competiției 
între intreprinderile din aceeași 
ramură, înlăturarea uniformității, a 
anonimatului, prezentindu-se produ
sele cu marca fabricii.

în procesul complex și dinamic de 
asigurare a unei calități superioare, 
in condițiile desfășurării unei puter
nice competiții pentru ridicarea con
tinuă a prestigiului mărcii fabricii 
pe piața internă și externă, un rol 
important il pot avea constituirea la 
nivelul ințrepririderilpr a cercurilor 
de calitate — modalități eficiente de 
organizare în vederea valorificării 
inteligenței tehnice și spiritului gos
podăresc ale oamenilor muncii, a 
stimulării inițiativei acestora. Cercu
rile de calitate 
dau posibilitatea 
membrilor lor 
să-și manifes
te personalitatea, 
spiritul de între
cere și de com
petiție prin folo
sirea inteligen
ței. priceperii și 
îndemînării lor 
practice, a acelor 
facultăți specifice 
care reprezintă 
rezerve creative 
insuficient valo
rificate prin
structurile orga
nizatorico - admi
nistrative existente.

Pe plan internațional, cercurile de 
calitate au o mare răspindire, atit in 
Japonia — unde au fost create ini
țial —. cit și in S.U.A. și în țările 
dezvoltate economic din Europa. S-a 
constituit chiar o Asociație interna
țională a cercurilor de calitate, ai 
cărei reprezentanți se întrunesc 
periodic, in diferite foruri, cum ar 
fi. de pildă. Convenția mondială a 
cercurilor de calitate sau Congresul 
european al cercurilor de control 
tehnic al calității.

Experiența practică pe plan mon
dial arată că un cerc de calitate 
sau, așa cum mai este denumit, un 
cerc de control al calității este format 
dintr-un grup care cuprinde intre 
5—12 persoane, din același domeniu 
de muncă. Aceștia se intilnesc 
regulat, cel mai frecvent o dată pe 
săptămînă, în mod oficial sau neofi
cial. propunîndu-și să rezolve in mod 
voluntar probleme legate de munca 
lor sub raportul creșterii calității 
produselor. Fiecare cerc de calitate 
are un conducător care coordonează 
activitatea și îl reprezintă la diferite 
niveluri organizatorice sau întruniri.

Pe ansamblul întreprinderii, există 
un comitet sau comisie de coordonare 
a activității cercurilor, care asigură 
o planificare largă și evaluarea aces
teia. desemnîndu-se o persoană care 
să ajute conducătorii de cercuri la 
pregătirea tehnico-profesională și 
motivațională a membrilor cercului 
și, în general, la realizarea programe
lor acestora.

în economia noastră socialistă 
există condiții optime pentru organi
zarea și funcționarea unor Cercuri 
de calitate. Astfel. în calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari 
ai rezultatelor obținute, oamenii 
muncii sînt direct interesați în fa
bricarea unor produse de calitate 
superioară, care să ridice continuu 
prestigiul mărcii fabricii. Ca urmare 
a acestui fapt, se poate asigura o 
strinsă colaborare între formațiile de 
muncă și conducerea întreprinderii, 
bazată pe încredere și stimă recipro
că. oamenii muncii fiind dornici să 
abordeze problemele esențiale cu 
care se confruntă întreprinderea (pe 
prim plan fiind cele legate de spo
rirea calității produselor și a produc
tivității muncii) și să încerce să le 
dea o rezolvare practică, eficientă.

Desigur, pentru ca un asemenea 
cerc de calitate să funcționeze co
respunzător, atingindu-și scopul, este 
necesar să fie respectate anumite 
condiții. Bunăoară, se impune ca 
activitatea cercului să se concentreze 
asupra unor probleme reale și arză

MARCA 
FABRICII,

toare pe care Ie ridică fabricarea 
unor produse de calitate, pe baza 
unor discuții directe, libere, deschise, 
avind acces la toate datele și docu
mentația necesară unei perfecte cu
noașteri și informări. De asemenea, 
este necesară o foarte bună colabo
rare intre cercurile de calitate șl 
conducerea întreprinderii in lupta 
pentru calitate, aceasta trebuind să 
stimuleze membrii cercului, să apre
cieze și să recunoască deschis con
tribuția adusă de fiecare membru, ta
lentul și indeminarea dovedite, să 
acorde un sprijin activ și deschis 
activității lor. In raport cu situațiile 
date și rezultatele obținute, condu
cerea întreprinderii trebuie să acorde 
sprijinul tehnic, material și financiar 
necesar pentru aplicarea măsurilor 
de îmbunătățire a calității pe care și 
le-a însușit și să stimuleze sub raport 
material, potrivit legislației muncii in 
vigoare, membrii cercurilor care, 
pritriătfKea'rSa măsurilor propuse, au 
contribuit efectiv la creșterea efici
entei economice, la ridicarea calității 
produselor.

O altă condiție de bază ca un cerc 
de calitate să obțină rezultate bune 

în aplicarea programului de îmbună
tățire a calității propus este aceea 
de a se asigura membrilor cercului 
instruirea necesară pentru aborda
rea problemelor, pentru ca aceștia 
să dispună de calificarea și Indemi
narea necesare rezolvării probleme
lor abordate.

Dintre metodele de investigare cel 
mai frecvent utilizate de cercurile 
de calitate fac parte analiza Pareto, 
diagrama cauză-efect și brainstor- 
ming-ul. Metodă intrată In practica 
investigațiilor statistico-matematice, 
analiza Pareto (folosită îndeosebi 
pentru stabilirea obiectivelor și a 
priorităților activității cercului de 
calitate) constă in elaborarea unei 
diagrame pentru evidențierea cauze
lor care determină respingerea sub 
raport calitativ a unui produs, piese 
etc. Pe baza analizei cauzelor care 
au determinat respingerea unei anu
mite cantități de produse sau piese, 
se stabilește ponderea fiecărei cauze 
in totalul respingerilor. Pe baza 
datelor astfel determinate, se întoc
mește un grafic in care pe abscisă 
se trec cauzele respingerilor, por
nind de la cauza cu ponderea cea 
mai mare și continuînd cu cauzele 
în ordinea descrescîndă a ponderii, 
iar pe ordonată ponderea cauzelor, 
unindu-se printr-o curbă punctele 
care indică valorile ponderii. De 
exemplu, evidențiind cauzele defec
telor și efectuind calculul ponderilor 
corespunzătoare, se poate stabili pen
tru un anumit volum de piese, ne
acceptate din motive de calitate, 
că 40 la sută din respingeri s-au 
datorat existentei unor adîncituri 
nepermise. 30 la sută existenței unor 
zgirieturi, 15 la sută datorită neali
nierii muchiilor piesei, 10 la sută 
sudurii necorespunzătoare și 5 la sută 
vopsirii defectuoase. Pe baza date
lor diagramei rezultă că cercul de 
calitate trebuie să-și îndrepte cu 
prioritate atenția spre găsirea cauze
lor care provoacă adînciturile pe 
piese, aceasta avînd ponderea cea 
mai mare în totalul respingerilor (40 
la sută), continuînd apoi cu celelalte 
cauze, în ordinea mărimii ponderii 
acestora.

La rîndul său, diagrama cauză- 
efect se poate întocmi pentru fiecare 
cauză în parte, evidențiind elemen
tele posibile care pot avea ca efect 
neconformitatea prelucrărilor cu 
caracteristicile de calitate stabilite și 
determinînd factorii cu acțiune nega
tivă în această privință. Diagrama 
se alcătuiește prin trasarea unei 
linii orizontale și a unui sistem de 
ramuri diagonale care ajung la ea. 

corespunzătoare fiecărui factor de 
producție care concură la asigurarea 
calității : muncitorii, materialele fo
losite și componentele aduse, meto
dele de execuție folosite și echipa
mentul tehnologic. Bunăoară, dacă sa 
studiază cauzele care provoacă adîn
citurile nedorUe într-o piesă, trebuie 
investigat peBiceastă diagramă dacă 
suprafața maNțrialelor aprovizionate 
este netedă, dacă muncitorii au pre
gătirea necesară pentru prelucrarea 
materialelor și dacă se manifestă 
grijă pentru manipularea acestora, 
dacă metodele și tehnologiile de 
lucru sînt corespunzătoare și bine 
precizate la fiecare loc de muncă, 
dacă utilajele nu sînt uzate sau sînt 
amplasate necorespunzător și așa 
mai departe, pină a se stabili, de 
exemplu, că un oonveier aruncă 
piesele prea departe. Astfel, cunos
când cauzele care au determinat 
provocarea defectului (adînciturile), 
cercul de calitate poate propune 
conducerii întreprinderii măsuri con
crete pentru înlăturarea sa.

De asemenea. brainstormlng-ul 
sau asaltul de idei, cum i se mai 
spune, reprezintă o metodă care 

poate fi folosită 
cu bune rezultate 
de un cerc de ca
litate pentru ge
nerarea de idei 
privind măsurile 
ce trebuie luate 
pentru îmbunătă
țirea calității 
produselor și a 
producției. Pen
tru buna folosire 

’ a metodei este 
necesar ca în 
timpul desfășu
rării ședinței să 
nu se aducă nici 
o critică a idei
lor formulate, 

astfel tncît să nu se înăbușe crea
tivitatea. ideile bune urmind a fi 
selectate mai tîrziu, propuse condu
cerii întreprinderii pentru ca, după 
aprobare, tot cercul de calitate să 
urmărească aplicarea lor.

Desigur, cercurile de calitate pot 
folosi și alte metode și tehnici In 
raport cu programele de calitate 
propuse a fi realizate. Cert este, și 
practica pe plan mondial a demon
strat aceasta, că activitatea cercu
rilor de calitate se dovedește a fi 
deosebit de eficientă, asigurind eco
nomii de 5—6 ori mai mari decît 
costul derulării unui program de 
către cerc, la aceasta adăugîndu-se 
și alte efecte economice, dintre care 
cel esențial este ridicarea calității 
producției. în unele țări, desfășura
rea activității cercurilor de calitate, 
este strîns legată și de realizarea 
programelor „zero defecte1*, care se 
bazează pe schimbarea atitudinii 
muncitorilor In vederea execuției 
operațiilor fără greșeli sau erori.

Si la noi tn țară. îndeosebi din ini
țiativa sindicatelor. Intr-o serie de 
întreprinderi s-au organizat cercuri 
de calitate, obținindu-se și anumite 
rezultate bune. în general însă, efec
tele nu sînt încă cele dorite. De ce 
anume ? în opinia noastră, fie din 
cauză că s-a trecut la constituirea 
formală a unui foarte mare număr 
de cercuri de calitate într-o între
prindere, cercuri în care au fost 
incluși și oameni care nu au înclina
ții și preocupări în domeniile res
pective. fie că nu întotdeauna au fost 
aleși conducători de cercuri inimoși 
și pricepuți, fie că în atribuțiile 
unor cercuri a intrat o gamă prea 
largă de activități, denaturîndu-se 
scopul lor. De exemplu, s-a mers 
pînă acolo Incit în sarcina unor ase
menea cercuri a fost trecută urmări
rea prezentei la lucru, a stării gene
rale de disciplină — sarcini care 
normal fac obiectul atribuțiilor unor 
funcții și compartimente de resort 
din întreprindere. De aceea, analizîn- 
du-se experiența acumulată și înlă- 
turindu-se unele neajunsuri, se poate 
mări substanțial eficiența cercurilor 
de calitate. în această privință, orga
nele și organizațiile de partid și con
siliile oamenilor mpneii, printr-o 
stimulare corespunzătoare sub raport 
material și moral, pot folosi activi
tatea cercurilor de calitate ca un 
factor puternic de atragere a munci
torilor și specialiștilor la acțiunea de 
ridicare a calității produselor, de 
sporire a eficientei economice.

Prof. dr.
Constantin BĂRBULESCU
Academia de studii economice
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opțiune politică fundamentală a partidului, 
împlinită prin efortul creator al întregii națiuni

„Remarcabilele înfăptuiri obținute de țara noastră in edificarea noii orinduiri sociale 

demonstrează, cu puterea faptelor, însemnătatea istorică a actului revoluționar de acum 

patru decenii, justețea politicii generale a Partidului Comunist Român, capacitatea și energiile 

creatoare ale poporului nostru, eliberat de exploatare și asuprire, devenit pe deplin stăpin 

pe destinele sale, hotărit să acționeze cu toată fermitatea pentru a-și făuri un viitor 

luminos, corespunzător năzuințelor sale fundamentale de libertate, de bunăstare și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea producției 
industriale

Dinamica fondurilor fixe 
productive

Dinamism și vigoare in sporirea avuției naționale
© Pe baza dezvoltării generale a 

forțelor de producție, avuția națională 
a ajuns la sfîrșitul anului trecut la 
aproape 5 TRILIOANE LEI.
• Fondurile fixe încredințate de 

societate spre gospodărire și adminis
trare colectivelor de oameni ai muncii 
reprezintă peste 3,2 TRILIOANE LEI.

© Fiecărui cetățean al României ii 
revin, în calitatea sa de proprietar, 
producător și beneficiar, peste 140 000 
LEI DIN FONDURILE FIXE.
• Ca efect direct al aplicării in 

practică a concepției clarvăzătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
asigurare a rolului conducător al in
dustriei în dezvoltarea economiei, 
producția industrială a atins in peri
oada 1966-1986, unul din cele mai

dinamice ritmuri medii anuale de 
creștere cunoscute pe plan mondial : 
9,4 LA SUTĂ.

O In comparație cu 1945, ramurile 
de vîrf ale industriei au cunoscut 
creșteri spectaculoase : chimia și pe
trochimia - de peste 1 200 DE ORI, 
iar industria constructoare de mașini 
- de circa 500 ORI. Sporuri impor
tante au marcat și celelalte ramuri : 
metalurgia - de 113 ori, industria 
ușoară - de 82 de ori, industria ali
mentară - de 32 de ori.
• întreaga producție industrială a 

anului 1945 se realizează acum in nu
mai 3 zile.
• întemeiată in totalitate pe pro

ducția industriei românești, baza teh
nică a agriculturii a ajuns să dețină 
peste 185 000 tractoare, peste 90 000

cultivatoare și semănători mecanice și 
mai mult de 90 000 combine auto
propulsate sau tractate pentru recol
tat cereale păioase, porumb sau 
furaje.

© Ponderea participării industriei 
la crearea venitului național a crescut 
an de an ajungind la 62,5 LA SUTA, 
de la 34,6 la sută în 1945.

© Pentru crearea celor mai bune 
condiții de muncă și viață tuturor ce
tățenilor patriei, s-au creat 180 PLAT
FORME INDUSTRIALE NOI, o dată cu 
dezvoltarea celor existente, astfel încît 
fiecare județ dispune astăzi de cel 
puțin 4-5 centre industriale.
• 25 din județele țării realizau, in 

1986, fiecare in parte, o producție in
dustrială superioară celei obținute de 
România anilor antebelici.

Știința - factor hotăritor 
al progresului economic

Sporirea numărului personalului 
muncitor

Calitate, rentabilitate, 

competitivitate
® Prin politica științifică a partidului, după o pe

rioadă de acumulări cantitative care au avut drept 
obiectiv crearea bazei tehnico-materiale a economiei, 
îndeosebi in ultimul deceniu s-a pus un accent din 
ce în ce mai mare pe structurarea modernă a industriei, 
pe dezvoltarea sa calitativă, intensivă.

• Ca urmare, ramurile purtătoare ale progresului 
tehnic - chimia și construcțiile de mașini - au înre
gistrat ritmuri superioare de creștere, ponderea acesțora 
în structura producției industriale sporind de la 16,4 la 
sută în 1950 la CIRCA 40 LA SUTA în prezent.

• Practic, 90-95 LA SUTA din mașinîle, utilajele, 
echipamentele și instalațiile necesare dotării și moder
nizării economiei sînt asigurate din producția industrială 
internă.

• Ca expresie a sporirii eficienței economice, pro
ductivitatea muncii pe o persoană în industrie a crescut 
de circa 20 DE ORI față de 1945, cel mai important spor 
fiind înregistrat în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului.

• Sporirea de PESTE 46 DE ORI a exportului ro
mânesc față de anul 1950 ilustrează în mod convingă
tor saltul esențial realizat în sporirea nivelului tehnic și 
calitativ, al competitivității produselor românești pe 
piețe externe ; iar ponderea la export o dețin produ
sele industriale.

• In anul 1988, potrivit planului, în industria repu- . 
blicană, productivitatea muncii va spori cu 8—9 la sută, 
iar cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă se vor 
reduce cu 50 lei.

Dinamica productivității m uncii 
pe o persoană, în industrie

• In înfăptuirea obiectivelor fundamen
tale ce stau în fața științei românești în 
această perioadă, în îndrumarea, organi
zarea și conducerea activității de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectare, un rol 
hotăritor a revenit și revine tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, a cărei vastă ex
periență politică se reflectă în prezența și 
afirmarea tot mai puternică a științei în 
viața economico-socială, în determinarea 
progresului multilateral al societății ro
mânești.

• In cincinalul 1981—1985 pentru cerce
tarea științifică și ingineria tehnologică 
s-au alocat de 16 ORI MAI MULTE 
FONDURI decît în anii 1961—1965.

• In ampla activitate de promovare a 
științei, de inginerie tehnologică, proiec
tare și concepție uzinală se află cuprins un 
efectiv de circa 263 000 de oameni, față de 
43 500 în anul 1965 ; comparativ cu același
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an, numărul unităților și centralelor de cer
cetare științifică, practic, s-a dublat.

• Știința este puternic implicată în 
înfăptuirea programelor de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al produselor și de 
perfecționare a organizării și modernizare 
a producției. Astfel, cu aportul hotăritor al 
cercetării științifice și ingineriei tehnolo
gice, în anul 1987 au fost introduse în fa
bricație 2 850 tipuri noi și modernizate de 
mașini, utilaje, aparate și instalații, 1 000 
de materiale și bunuri de consum și s-au 
aplicat în producție peste 1 775 de tehnolo
gii, mecanizări și automatizări ; astfel, 35,7 
LA SUTĂ din producția-marfă reprezintă 
produse noi și modernizate, realizate în pri
mii doi ani ai actualului cincinal.

• Angajarea plenară a potențialului 
tehnic și științific în înfăptuirea obiective
lor actualului cincinal se concretizează în 
abordarea a 8 296 obiective principale și 
introducerea în producție a 2 932 tehnolo
gii noi și perfecționate.

Imagini edificatoare de la întreprinderea „Hidro
mecanica" Brașov. Pe de o parte, „moștenirea" 
precară rămasă de la capitaliști, formată din 
hale din lemn și mașini cu o uzură fizică și 
morală avansată. Pe de altă parte, unitatea eco
nomică modernă de azi, cu hale funcționale, dotate 
cu utilaje complexe de mare randament, cu ajuto
rul cărora se realizează echipamente și subansam- 
ble de înaltă tehnicitate pentru diverse ramuri ale 
economiei.

Profunde schimbări 
pe plan social

• Corespunzător dezvoltării potențialului economic 
al țării, creșterii numărului locurilor de muncă, perso
nalul muncitor a fost, în 1987, de peste 6 ORI mai 
mare decît în 1945 ; ponderea personalului muncitor din 
industrie in totalul personalului muncitor a ajuns la 47 
la sută.

• Clasa muncitoare a sporit nu numai numeric, dar 
și calitativ, sub aspectul pregătirii profesionale. Astăzi, 
în întreprinderile industriale lucrează un mare număr 
de cadre cu pregătire superioară, precum și maiștri, 
tehnicieni și muncitori cu înaltă calificare ; potrivit pro
gramelor stabilite de conducerea partidului, în fiecare 
an fiecare muncitor sau specialist participă la o formă 
de reciclare profesională și de policalificare.

• Retribuția medie netă a personalului muncitor a 
fost în 1987 de 9 ORI mai mare decît în 1950.

• Concomitent cu îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și sporirea avuției naționale, în întreaga 
țară s-au construit locuințe moderne, confortabile pentru 
muncitori și specialiști, pentru toți oamenii muncii ; în 
prezent, 82 la sută din populația țării locuiește in 
case noi ; in actualul cincinal vor fi construite 750 000 
locuințe.

• In bună măsură ca urmare a dezvoltării și diver
sificării puternice a producției industriale, volumul des
facerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socia
list a fost in 1987 de peste 24 DE ORI mai mare decît 
în 1950, o pondere importantă deținînd-o bunurile de 
folosință îndelungată : autoturisme, mașini de spălat, 
televizoare și aparate de radio, frigidere, aspiratoare de 
praf, mașini de cusut, mobilă.

Pagină realizată de 
Corneliu CARLAJV
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Pe ordinea de zi a comitetului Predarea științelor sociale în școală
• - _ • -• - 1 •

sindicatului: problemele producției, angajată in pregătirea tineretului
problemele sociale ale oamenilor muncii

Relevînd rolul important pe care îl au sindicatele în viața economico- 
socială a țării, în Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. sublinia că ele „trebuie să-și înde
plinească mai activ atribuțiile pe care le au în sistemul democrației 
noastre muncitorestl-revoluționare. să se ocupe permanent de activitatea 
întreprinderilor, de producție, de problemele sociale ale oamenilor și 
de orice alte probleme care se ivesc în întreprindere". în legătură cu 
modul concret în care sindicatele din întreprinderi își îndeplinesc una 
din sarcinile lor esențiale, și anume rezolvarea problemelor sociale ale 
oamenilor muncii, se pronunță în cadrul dezbaterii de azi a ziarului 
nostru tovarășii Ilie Bologa, președintele Consiliului municipal al 
•indicatelor București, președinții comitetelor de sindicat Nicolae Florea 
— întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie". Viorel Simion — între
prinderea de mașini-unelte și agregate. Elena Oană — întreprinderea 
„Electroaparataj", Elena Eftimîe — întreprinderea „Tricodava" și Con
stantin Sima — Institutul de studii și proiectări energetice, toate din 
Capitală.

Preocupare permanentă 
pentru condițiile de muncă 

și viață
Redacția : In procesul de perfec

ționare a autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, sindicatele sint 
direct răspunzătoare de asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de mun
că și viață, de rezolvarea tuturor 
problemelor sociale ale oamenilor. 
Concret, cum acționează, in acest 
scop, comitetele sindicatelor din în
treprinderile bucureștene ?

Ilie Bologa j Există, evident, o le
gătură strinsă, dialectică, intre dez
voltarea forțelor de producție și 
creșterea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al oameni
lor muncii, țelul suprem al politicii 
profund umaniste a partidului nos
tru. Recentele măsuri de majorare a 
retribuțiilor au fost primite și de 
cei peste un milion de membri de 
sindicat bucureșteni cu vie satisfac
ție. dar și cu hotărîrea de a munci 
mai mult, mai bine. Ei știu că nu
mai și numai rezultatele muncii lor 
fac posibilă și soluționarea optimă a 
problemelor sociale. Cu alte cuvinte, 
problemele sociale sint... problemele 
producției ! Secretarul general al 
partidului a atras din nou atenția 
că nu se poate consuma mai mult 
decît se produce. Este cît se poate 
de limpede pentru noi toți că nu
mai alocarea unei părți însemnate 
din venitul național pentru acumu
lări și dezvoltare, pentru moderni
zare și perfecționare tehnică a creat 
resursele 
majorare 
muncitor, 
alte țării 
contrare.
presle a „ .......
pentru creșterea veniturilor perso
nalului muncitor, datoria noastră, a 
celor care activăm în organizațiile 
«indicale, este să răspundem prin 
noi fapte de muncă, să contribuim 
la o creștere mai accentuată a pro
ductivității muncii, a volumului șl 
calității produselor -noastre. Trebuie 
să recunoaștem însă că unele comi
tete de sindicat nu au acordat tot
deauna atenția cuvenită problemelor 
«octale, ca parte integrantă a proce
selor de producție.

Viorel Simion : La noi în întreprin
dere, un instrument foarte important 
în rezolvarea problemelor sociale îl 
constituie contractul colectiv de 
muncă. El stipulează atît obligațiile 
oamenilor muncii fată de întreprin
dere. cît și pe cele ale întreprinde-

și pentru această nouă 
a veniturilor personalului 
in condițiile în care, în 
se manifestă fenomene 
Față de această nouă ex- 
grijii partidului nostru

riî, ale organismelor de conducere 
colectivă față de oamenii muncii. 
In acest scop, comisia socială a sin
dicatului și comisia socială a consi
liului oamenilor muncii au stabilit 
termene și responsabilități precise 
pentru aplicarea întocmai a fiecă
rei măsuri de ordin social prevăzu
tă în contractul colectiv.

Elena Eftimîe : La „Tricodava", 
13 din cele 19 măsuri cu carac
ter social prevăzute în contractul 
colectiv de muncă pentru 1988 au 
fost aplicate încă din primul tri
mestru. multe din ele cu efecte po
zitive imediate în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din unele sec
toare.

Nicolae Florea : In ce ne privește, 
acordăm o atenție deosebită aplicării 
corecte și consecvente a prevederi
lor Legii nr. 1 din 1985 privind re
tribuirea în acord global și direct a 
personalului muncitor, prin defalca- 
rea si urmărirea îndeplinirii sarci
nilor de producție pe secții, for
mații de lucru și chiar pe fiecare 
om în parte. Acum, fiecare știe 
exact ce are de făcut, cît și cum să 
lucreze, cît ciștigă în fiecare zi, de
cadă șl lună în parte.

Constantin Sima : Aceste măsuri, 
aplicate și în Institutul nostru, au dus 
la rezultate bune, greu de anticipat cu 
numai trei ani in urmă, cînd nu iz
buteam întotdeauna să ne asigurăm 
integral retribuțiile. Pe vremea aceea 
aveam și noi stocuri supranormati- 
ve, dar nu de produse, ci de... pro
iecte neonorate de unii 
Sub îndrumarea organizației 
partid si în strinsă conlucrare 
conducerea 
sindicatului 
obiective și subiective, a propus o 
seamă de măsuri de îndreptare a lu
crurilor, astfel că azi ne.;aHăm în si
tuația că de 26 de luni încoace nu 
numai că ne realizăm plâiiul la toți 
indicatorii, dar îl si depășim, ceea ce 
ere înrîuriri benefice asupra rezolvării 
multor probleme sociale pe care altă 
dată nu le puteam soluționa cum 
trebuia și cum ne-am fi dorit.

Elena Oană : Este limpede pentru 
toată lumea că nimeni n-are drep
tul și nu e firesc să pretindă de la 
societate mai mult decît dă socie
tății. După cum tot atit de bine tre
buie să înțelegem că nu orice pro
blemă socială se poate rezolva pes
te noapte și fără să aibă acoperire 
în rezultatele concrete ale muncii 
noastre, ale producției. 'De noi în
șine depinde dacă vrem — și vrem, 
vrem și putem 1 — «ă trăim mai 
bine.

beneficiari. 
de 
cu 

institutului. comitetul 
a reanalizat cauzele

Calitatea — criteriul 
fundamental al întrecerii 

socialiste
Redacția : Aprecierea secretarului 

general al partidului în expunerea 
din 29 aprilie. potrivit căreia în 
desfășurarea Întrecerii socialiste 
s-au manifestat și aspecte de for
malism. se adresează direct sindi
catelor, ca principalul organizator 
al acestei competiții muncitorești, 
insistînd asupra necesității ca la 
baza ei să se situeze ferm criteriul 
calității. Intrucit calitatea muncii 
determină calitatea vieții, întrebarea 
e : cum ar trebui să acționeze 
dicatele, in această privință ?

Ilie Bologa : în primul rind. 
•chimbarea radicală a opticii 
activiști sindicali și a unor membri 
ai consiliilor oamenilor muncii în ce 
privește modul de organizare, desfă
șurare și finalizare a întrecerii, in- 
cepind cu fiecare om și formație de 
lucru, cu fiecare secție și întreprin
dere în parte, pînă la nivel de sub- 
ramură și ramură a economiei na
ționale. In spiritul orientărilor date 
de secretarul general al partidului, 
vom asigura un nou conținut și efi
ciență acelor initiative muncitorești 
care și-au dovedit viabilitatea și pe 
care le-am generalizat în toate în
treprinderile bucureștene. cum sint: 
„Să lucrăm o zi pe lună cu mate
riale economisite". „Fiecare cadru 
tehnic și ingineresc să rezolve, a- 
nual. cel puțin o temă tehnică, teh
nologică sau de organizare. în afara 
sarcinilor sale". „Cercurile calității" 
și altele. Dar calitatea muncii de
pinde de calitatea oamenilor. Iată de 
ce vom acorda toată atenția pentru 
a îndeplini în cele mai bune condi
ții sarcina încredințată de partid 
sindicatelor de a organiza. împreună 
cu consiliile oamenilor muncii, im
portanta acțiune de perfecționare a 
pregătirii politice și profesionale a 
întregului personal muncitor, pentru 
a putea face față cerințelor crescîn- 
de ale modernizării și perfecționă
rii producției.

Constantin Sima : Intr-adevăr, 
In viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, modernizarea și 
perfecționarea sînt concepte mult 
mai largi, ele vizînd nu numai la
turile producției materiale, ci și mo
dul nostru de a gîndi, de a ne instrui, 
munci și trăi.

Nicolae Florea : Stimulați de pre
vederile legate — care nu diminuea
ză, ci dimpotrivă asigură fiecăruia 
posibilitatea reală a obținerii . unor 
Venituri nelimitate din muncă — oa
menii sînt interesați și cointeresați 
în a fi cuprinși in formele și cursu
rile de calificare și policalificare. De 
aici, și răspunderea lor tot mai evi
dentă pentru lucrul bine făcut, min- 
dria lor pentru „marca fabricii", care 
nu e altceva decît cartea lor de vi
zită, certificatul de garanție al pri
ceperii și hărniciei lor.

Elena Efțimie : Aceeași dorință e 
și la „Tricodava", dar la noi — ca și 
la alte unități ale industriei ușoare 
— există unele reglementări mai 
vechi care nu mai încurajează și nu 
stimulează îndeajuns perfecționarea 
pregătirii profesionale. Propun ca 
pentru școlile tehnice de maiștri să 
poată fi selecționați și muncitori

sin-

prin 
unor

pentru muncă și viață

Puternicul răsunet al artei in conștiințe

foarte buni, cu categorii mai mici, 
intrucit in industria ușoară nu dis
punem de categorii de încadrare su
perioare. cum sint în întreprinderi 
din alte ramuri. Astfel, muncitori 
specialiști — multi tineri — foarte 
bine pregătiți, excelenti organizatori 
și meseriași, dornici să se perfecțio
neze. nu se pot bucura de acest 
drept. De asemenea, propun ca Mi
nisterul Muncii să reanalizeze posi
bilitatea creșterii cu cel puțin o cate
gorie de încadrare a bobinatorilor, 
fapt Impus de importanta sî comple
xitatea lucrărilor efectuate, de noile 
dotări tehnice și calificarea superi
oară impusă acum fată de cea exis
tentă cu 15—20 de ani in urmă.

La fiecare loc de muncă - 
ordine, disciplină, 

răspundere I
Redacția : Așa cum sublinia secre

tarul general al partidului, obținerea 
unor rezultate superioare în muncă 
depinde și de stricta respectare a 
disciplinei muncii....

Elena Oană : Intr-adevăr, pentru 
a se asigura o înaltă calitate a mun
cii, care determină însăși calitatea 
vieții, una din îndatoririle sindicatu
lui este aceea de a veghea la întă
rirea ordinii și disciplinei, la lichi
darea absentelor nemotivate, a în
voirilor fără motive temeinice.

Viorel Simion: în lichidarea acestor 
neajunsuri, care se răsfrîng direct 
asupra randamentului muncii, asu
pra rezultatelor de ansamblu ale în
treprinderii și, de aici, asupra veni
turilor fiecăruia sîntem ajutați ne
mijlocit de organizația de partid. De 
altfel, așa cum ne arată practica, ex
periența, conținutul, calitatea muncii 
sindicatelor, îndeosebi a grupelor de 
sindicat, a comitetelor de secții și În
treprinderi, se află intr-o relație 
directă cu răspunderea, inițiativa și 
spiritul organizatoric al nostru, al 
celor învestiți cu atribuții in aceste 
organisme, mulți fiind membri de 
partid, cu felul In care organele și 
organizațiile de partid din care fa
cem parte — evitind tutela măruntă 
— ne îndrumă și ne controlează ac
tivitatea, cerîndu-ne ca periodic să 
prezentăm rapoarte despre felul in 
care ne îndeplinim mandatul încre
dințat. într-una din zilele trecute 
ni s-a cerut să facem un sondaj la 
porțile de intrare-ieșire în și din în
treprindere. Am depistat zeci de 
muncitori care plecau mai devreme 
de la program. Am întrebat si m-am 
întrebat runde au fost organizatorii 
grupelor sindicale din care făceau 
parte? Dar șeful de echipă, dar mais
trul ? Dar eu însumi ? Trebuie să 
fim mai fermi în respectarea rigu
roasă a normelor de ordine și disci
plină, deci a timpului de lucru.

Ilie Bologa : în acțiunile de în
drumare și control pe care le-am în
treprins. la nivelul Consiliului mu
nicipal al sindicatelor și al consilii
lor de sectoare in diferite întreprin
deri. am constatat că nu peste tot 
fondul de timp 
ximă eficiență, 
cientă ordine în 
în unele secții, 
reți și întîrziați
obicei, sint cam aceiași. Am luat mă
sura ca. pe viitor, orice abatere de 
la normele de muncă și disciplină să 

cadrul
Adu- 

nu fie 
„sesiu-

se folosește cu ma- 
Există încă insufi- 

organizarea muncii 
prea multi plimbă- 
la program. Și. de

Expunerea prezentată In ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, de tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, document fun
damental pentru perfecționarea con
strucției revoluționare, de inesti
mabilă valoare teoretică și practi
că. reliefează marea însemnătate a 
muncii ideologice și politico-educa
tive în dinamizarea procesului de 
desăvirșire a edificării socialiste și 
înaintare spre comunism.

Opera de artă. în speță spectaco
lul de teatru. însămințează idei și 
adincește convingeri, determină a- 
titudihi și comportamente, cultivă 
responsabilități, conturează obiecti
ve. înaripează idealuri, forniează 
oameni mai buni. înaintați, sensi
bili și receptivi la sensul dezvoltă
rii istorice, gata să participe cu 
toate forțele la edificarea tării, a 
societății, a civilizației noi. Desigur, 
prima condiție a eficientei educative 
a teatrului o constituie existența Și 
valorificarea unui repertoriu de înal
tă ținută artistică, desfâșurind in 
fata spectatorului o largă gamă de 
valori umane, de caractere, de eroi 
memorabili și împrejurări de amplă 
semnificație existențială, politică, 
filozofică. Nu cu drame de alcov . 
ori comedii de bulevard se face e- 
ducatie umanistă. Trebuie să obser
văm. însă, că unele teatre. în anu
mite perioade, apelează cu prea 
multă ușurință la astfel de produ
se. In al doilea rînd, teatrul, con
știent de menirea sa, Își armoni
zează repertoriul cu disponibilitățile 
artistice ale colectivului său, urmă
rind să pună în valoare, divers. în
tregul potențial artistic. Aceasta este 
cu atît mai necesar cu cit publicul 
insusi nu este un conglomerat uni
form, ci, la rîndu-i, foarte divers. 
Este vorba, apoi, de un public for
mat în majoritate din oameni care 
în viata de toate zilele isi trăiesc 
convingerile și isi realizează eroic, 
prin fapte pilduitoare, idealurile, 
public pentru care nobila vibrație 
patriotică este o stare curentă, iar 
angajarea constructivă modalitate de 
concretizare a năzuințelor de tot 
mai bine, pentru poporul român, 
pentru prosperitatea, frumusețea șl 
strălucirea patriei. Firește, in spec
tacolele oferite realitatea noastră 
trebuie să apară In toată complexi
tatea sa. Așa cum arăta secretarul 
general al partidului, avem nevoie 
de opere puternice, de spirit cri
tic. revoluționar, de luptători pen
tru nou. de eroi necruțători cu spi
ritul retrograd, cu stagnarea in 
gîndire si acțiune. Repertoriul, pro
gramul teatral trebuie să aibă în 
vedere realitatea și devenirea re

voluționară a vieții, să aibă perspec-

tiva permanentei șl. totodată, să fie 
•trins legat de comandamentul so
cial-politic al epocii, de ceea ce un 
teatru sau 
in general, 
unui public 
finită, spre 
către noi valori, să aibă 
inalte aspirații, să opereze cu cri
terii ferme intr-un comportament 
ireproșabil, să aibă conștiința înda
toririlor civice și patriotice. Sintem 
de părere . că există în creația 
actuală un număr de piese va
loroase. un fond bogat de va
lori consacrate, creații ale ani
lor noștri, perene, și astfel actua
le. oricind reprezentabile și de dorit 
să fie intîlnite sau reîntîlnite mai 
frecvent în repertorii, oe scenele 
teatrelor. Sint valori însemnate, 
create îndeosebi în deoeniile de după 
Congresul al IX-lea. rezultat al re
ceptivității scriitorilor față de pro
cesele înnoitoare contemporane, al 
capacității de valorificare a resur
selor revoluției si a le transfigu
ra artistic, de a face sensibilă rea
litatea socialistă. Desigur, rea
litatea nu stă pe loc. societatea 
noastră este o societate dinamică, a 
cărei dezvoltare cunoaște ritmuri 
fără precedent, incit apare cit se 
poate de firească cerința unor noi 
opere inspirate din actualitate, ca
pabile să răspundă prin situații, 
eroi, conflicte imperativelor zilei de 
azi. De aceea, paralel cu receptivi
tatea manifestată față de creația 
dramaturgică valoroasă, teatrele au 
un cuvint hotărîtor în conlucrarea 
mai strinsă cu dramaturgii în per
spectiva sarcinilor pe care le au. a 
exigențelor ideologice și politico- 
educative ce reies din documentele 
de partid, din indicațiile și orientă
rile secretarului său general. De 
altfel, avem o binecunoscută tradi
ție In ceea oe privește colaborarea 
dintre teatre Si dramaturgi : crea
tori iluștri, de 
părți, au scris 
anume, lucrări 
cariere publice, 
puns la cerințe sociale
tive specifice epocii sau momentului 
lor istoric. Dinamizarea ofertei tea
trale constituie o fertilă direcție de 
acțiune a teatrelor in eforturile lor 
de a răspunde mai bine exigentelor 
spectatorului de azi.

Eficienta 
în general, 
tistice. 
prii : 
înscrie 
inimă, 
nivelului de conștiință, 
de sensibilitate, de omenie. Efica
citatea aceasta nu-si găsește întot
deauna echivalente in obișnuitele

altuL mișcarea teatrală 
sint datoare să dea 

cu o individualitate de- 
a-1 ajuta să se ' ridice 

tot mai

la noi sau din alte 
pentru un teatru 

destinate unei lungi 
opere scrise ca răs- 

Si educa-

activității teatrale, ca. 
a activității literar-ar- 

unităti de măsură pro- 
specifica eficacitate se

are
aici.
înainte de toate în minte și 
Ea se traduce în creșterea 

în sporul

beneficii materiale. In așa-numitul 
„succes de casă", care nu este de 
neglijat, dar nici de fetișizat. Nu 
sînt de apreciat In perspectiva ra
țiunii teatrului, a rolului său for
mativ. a misiunii de-a acționa 
„forță motrice" 
listă, spectacole 
merite constau 
mari eforturi 
lizează strict si 
ficii materiale.
dintr-un asemenea mod de a privi 
lucrurile s-au întîlnit pe alocuri și 
urmarea a fost că au apărut pe a- 
fișele unor teatre producții puțin 
concludente, manifestări greu de de
finit ca gen si. in orice caz. nu de 
autentic gen dramatic. Fără sub
stanță teatrală, lipsite de real in
teres si eficientă ideologică, diverse 
incropeli au ajuns pe scenă, inclu
se datorită unui bănuit, dar ilu
zoriu succes de public. Ele sînt une
ori justificate ca fiind spectacole 
„de studio", ca experimente sau 
altcum. Dacă proliferează asemenea 
reprezentații 
„ad-hoc". 
dorit, se 
al oelor 
substanță 
adică al spectacolelor cu virtuți for
mative. Este firesc ca în repertoriu 
să-și afle loc operele de natură să 
prilejuiască spectatorilor întilniri 
revelatoare, cu profunde reverbera
ții. uneori de-o viată, nu pretexte 
pentru pasagera petrecere de timp, 
în ceea ce privește eficienta, suc
cesul la public, material și spiritual. 
nu-1 au în înaltul, adevăratul în
țeles decit piesete cu bogată sub
stanță ideologică si autentice virtuți 
artistice, fie drame, fie comedii, 
transpuse în spectacole accesibile, 
bine realizate, cu mesaj pătrunză
tor. exprimat cu claritate. Acestea 
sînt piesele si spectacolele care aduc 
„excedent" în inimi și totodată ex
cedent la casă, creațiile de natură 
să formeze oamenii în spiritul uma
nismului revoluționar și al patrio
tismului socialist, al politicii parti
dului nostru, al indicațiilor, o- 
biectivelor si sarcinilor reliefate ge- 
neros-mobilizator pentru activitatea 
politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă de secretarul general al 
partidului. Obiectivele majore, edu
cative puse în fata creației, a ar
tei. creează pentru colectivele noas
tre artistice datoria de mare răs
pundere de a-si gindi cu maturi
tate și exigență programul de acti
vitate, modalitățile de a se adresa 
publicului larg prin intermediul ma
rilor valori, ce lasă urme adinei în 
conștiința generațiilor.

ca 
în construcția socia- 
ale căror singure 
în faptul că. fără 

de investiție, rea- 
evident doar bene- 

Situatii rezultînd

discutabile. producții 
în mod firesc, dar de ne- 
reduce numărul celorlalte, 
de autentică valoare în 

ideologică si teatralitate,

Virqil BRADATEANU

fie imediat analizată în 
grupei sindicale respective, 
narea grupei sindicale să 
considerată numai cu numele
ne deschisă permanentă a adunării 
generale a oamenilor muncii". Ea 
trebuie să acționeze, efectiv, in acest 
spirit, să intervină prompt în înlătu
rarea oricărui neajuns, aceasta fiind 
în 
al

interesul tuturor membrilor săi, 
colectivului în general.

Asupra altor direcții tt moda
lități de acțiune a sindicatelor, 
relevate in 
vom reveni 
al ziarului.

timpul dezbaterii, 
intr-un număr viitor

Petre POPA

Mai mult decît colegii săi de la 
alte discipline, profesorul de 
științe sociale este în primul 

rind un profesor de conștiințe. Prin 
natura demersului său educațional, 
profesorul de științe sociale are un 
rol hotărîtor în făurirea unor tineri 
cu conștiință înaintată, revoluționa
ră, a unor, oameni capabili să înțe
leagă esența procesului revoluționar 
pe care il traversează societatea 
noastră, să se adapteze rapid trans
formărilor sociale, să fie, într-un cu- 
vînt, pregătiți pentru practica socia
lă. La nivelul instrucției școlare, lui 
îi revine, pe de altă parte, misiunea 
delicată de conștientizare, în funcție 
de vîrsta și capacitatea de înțelegere 
a elevilor, a multiplelor aspecte ale 
realității social-politice din România 
contemporană, a legilor generale de 
dezvoltare economică șl socială, a 
experienței originale de construcție 
a socialismului, specifică Partidului 
Comunist Român, a rolului acestuia 
de organizator și dinamizator al ac
tivității din toate domeniile, a contri
buției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la îmbogățirea teoriei materialist
dialectice. Profesorul de științe so
ciale se află, practic, in avanpostul 
activității cu caracter ideologic din 
școală, nu numai pentru că predă 
discipline cu astfel de implicații, ci 
Si pentru că trebuie să fie princi
palul factor stimulator în perfecțio
narea pregătirii pentru viață a ele
vilor, ceea ce presupune nu numai 
stricta pregătire in meserie, ci for
marea unui orizont larg de cunoștin
țe. capacitate de adaptare la nou. 
sprijinită, desigur, de o educație po
litică pe măsură. In Expunerea Ia 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., 
secretarul general al partidului atră
gea atenția asupra necesității perfec
ționării întregii activități de ridicare 
a conștiinței sociale, in cadrul căreia 
învățămințului îi revine un rol hotă
rîtor. „în mod deosebit doresc să 
atrag atenția — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — asupra 
necesității perfecționării și așezării 
pe o bază mal bună a predării știin
țelor sociale, care trebuie să asigure 
in întregul nostru invățămint cu
noașterea temeinică a politicii parti
dului, a problemelor construcției so
cialismului, dar și a tuturor proble
melor dezvoltării economico-sociale*.

Așa cum au făcut-o toți oamenii 
muncii. în toate organizațiile de 
partid, In instituții și întreprinderi, 
și profesorii de științe sociale din 
învățămîntul mediu au dezbătut in 
această perioadă tezele de deosebilă 
însemnătate cuprinse în expunerea 
cu privire la unele probleme ale 
conducerii activității eCoriomico-so- 
ciale. ale muncii ideologice și poli
tico-educative. precum și ale situa
ției internaționale, desprinzînd ideile 
generale, accentele puse pe necesi
tatea îmbunătățirii activității de 
conducere, pe aplicarea fermă a 
principiilor democrației muncitorești, 
pe aspectele nuanțate care decurg de 
aici, arătînd concret care sînt sarci
nile ce revin cadrelor didactice care 
predau istoria, filozofia și economia 
politică, în realizarea unei instrucții 
și educații eficiente. Recent am a- 
vut ocazia să participăm la o astfel 
de dezbatere, organizată în cadrul 
activității metodice cu profesorii de 
științe sociale din județul Timiș. 
„Intenționăm ne spunea prof. Ioan 
Costan, inspector școlar, să realizăm 
deopotrivă o dezbatere a tezelor de 
excepțională însemnătate cuprinse in 
expunerea secretarului general al 
partidului, cit și un schimb de ex
periență privind activitatea la cate
dră și exigențele pe care actuala e- 
tapă le pune în fața profesorului de 
științe sociale". Intilnirea, desfășura
tă în cele două cabinete de științe 
sociale — bine dotate, funcționale — 
ale Liceului de matematică-fizică 
„C. Diaconovici Loga" din Timișoa
ra, a reliefat nu numai capacitatea 
de sinteză a celor mai mulți dintre 
participanți. în intervenții — unele 
substanțiale — pe marginea Ideilor 
novatoare din documentul supus a- 
nalizei, ci ți un spirit realist, cu ade
vărat revoluționar. în reliefarea unor 
neajunsuri, de ordin general sau 
particular, ale procesului de educație 
din școală. „Noua calitate, cerută de 
documentele partidului, de ultimele 
cuvlntări ale secretarului general, ne 
vizează In mod deosebit și direct și

pe noi, profesorii de științe sociale. 
Lipsurile relevate de expunerea din 
aprilie sint și ale noastre", arăta prof. 
Ion Sălcudeanu (Liceul economic 
Timișoara). Esto vorba, 
mul rind. de un aspect care tre
buie să stea în atenția „dascălului de 
conștiințe" care este profesorul de 
științe sociale : rămînerea în urmă 
a conștiinței față de dezvoltarea for
țelor de producție. „în planul proce
sului de învățămînt, minusurile sem
nalate, menționa prof. Floarea Glăja 
(Liceul „C.D Loga") au drept cau
ză decalajul dintre instrucție șl edu
cație. Ultima nu este, în cele mai 
multe cazuri, la nivelul primei. Mul
te cadre didactice, inclusiv de științe 
sociale, uită adesea că nu cantitatea 
de informații, oriei t de bine prezen
tate și sistematizate, la un anumit 
obiect de învățămînt. are cu adevă
rat efect educativ, cît capacitatea de 
a forma, înrtnrî șl modela 
ța prin transmiterea unei 
de cunoștințe. Cu atît mai 
cest lucru se pretează in 
economiei politice și a 
unde sarcina prioritară a profesoru
lui este aceea de a forma conștiință 
socialistă. Aceasta presupune insă 
continuitate, efort sistematic, legă
tură permanentă cu practica socială, 
intr-o viziune unitară, pentru a rea
liza intr-adevăr, încă de pe băncile 
școlii, un orizont larg de cunoaștere 
și o mobilitate spirituală prin care 
viitorul muncitor, tehnician, specia
list să facă față situațiilor noi pe 
care le intîlnește în viață. Trecerea 
la învățămîntul obligatoriu de 12 ani 
cred că va permite un cadru mai 
generos activității de educație, re- 
gindirea posibilităților de a urmări 
și dirija mai atent procesul de for
mare a conștiinței tinerilor care ne 
sint încredințați". Și, totodată, de ri
dicare necontenită a calității proce
sului de învățămînt, de omogenizare 
superioară a condițiilor de studiu, 
creație, activitate practică. Ceea ce 
presupune, in primul rînd, un supe
rior efort de pregătire profesională a 
tuturor slujitorilor școlii. „Pentru a 
putea vorbi însă de o reală omoge
nizare a instrucției și educației tine
retului, In condițiile unui învățămînt 
generalizat de 12 ani, preciza prof. 
Eugenia Dincă (Liceul agroindustrial 
Timișoara), trebuie să ajungem 
la pregătirea la un nivel mai ridicat, 
cultural și profesional, a tuturor ele
vilor. Și aici, profesorul de științe 
sociale poate avea un cuvint greu de 
spus, pentru că, practic, disciplinele 
pe care le predă oferă un excelent 
prilej de afirmare a viziunii inter- 
disciplinare. De ajuns să ne gindim 
Ia noțiunile de filozofie care se pre- 

"dătf-ni clasă a XH-a ^î chîar Ia eco
nomia politică, pe care multi o mal 
înțeleg din păcate ca disciplină pur 
teoretică, prezentînd noțiuni seci, 
suficient de abstracte pentru elevi". 
Mai mulți dintre profesorii partici
pant! la dezbatere au insistat, de 
altfel, pe aspecte ale predării no
țiunilor de economie 
face o foarte mare 
teoria economică este 
vilor ca o -dogmă», 
abstracțiuni, norme, legități fără le
gătură cu activitatea practică pe care 
ei o desfășoară, spunea prof. Maria 
Pop (Liceul industrial nr. 9). Noi ii 
pregătim să se integreze, imediat 
după terminarea liceului, în produc
ție, dar se constată la mulți că au 
foarte slabe cunoștințe economice, că 
nu reușesc să facă necesarele cone
xiuni între noțiunile discutate la e- 
conomia politică în clasa a Xl-a și 
realitățile din producție. Aceasta 
pentru că lecții importante, cum ar 
fi cea despre planificare sau despre 
acordul global, sint prezentate fără 
exemplificări directe din producție, 
din locul cel mai apropiat elevilor, 
întreprinderea patronatoare. E ade
vărat că uneori apar dificultăți ne
dorite în ce privește posibilitatea de 
a exemplifica prin realități, date, fe
nomene din întreprinderea patrona
toare. Astfel, aș aduce în discuție o 
experiență proprie : mergînd în în
treprindere pentru a vedea cum este

mi s-a explicat. E lesne de înțeles 
că exemplul nu putea fi dat elevi
lor... Acolo unde acordul global nu 
este aplicat ferm, in funcție de re
zultatele fiecăruia în producție, cum 
se arată în expunere, pot apărea 
consecințe negative".

Dar atunci cind întreprinderea pa
tronatoare poate oferi exemple deo
sebite în privința organizării produc
ției, a rezultatelor și disciplinei in 
muncă, a modernizării, se impune 
fără îndoială o cît mai adecvată le
gătură între ora de curs, activitățile 
de pregătire ideologică și realitatea 
producției. „O temă care mi s-a pă
rut adecvată, la învățămîntul politi
co-ideologic cu elevii, am conceput-o 
în cadrul întreprinderii patronatoare. 
Combinatul agroindustrial Timișoara, 
menționa prof. Dorin Șerbescu (Li
ceul agroindustrial Timișoara). Am 
organizat-o sub forma unei vizite 
într-una din unitățile combinatului 
și concluziile desprinse le-am folo
sit pentru a preciza elevilor sarci
nile deosebite care le revin în pre
gătirea ca viitori muncitori ai aces
tei întreprinderi fruntașe". Mai mult 
decit atît. cadrul didactic care predă 
filozofie sau economie politică tre
buie să-și pregătească elevii pentru 
practica socială de peste un deceniu. 
El trebuie să-i facă să înțeleagă 
continuitatea procesului revoluțio
nar. faptul că nu există, în practica 
vieții, aspecte rezolvate o dată pen
tru totdeauna. Integrarea documen
telor de partid în lecție se cuvine 
realizată elastic, convingător, prin 
particularizarea unor idei, și nu doar 
ca simple referințe sau ca prelegeri 
în cadrul informărilor politice, prin 
relevarea, la fiecare capitol, a con
cepției partidului nostru, a secreta
rului său general privind complexele 
probleme ale dezvoltării și relațiilor 
sociale, ale conștiinței de tip nou. 
„Nu o legătură forțată, nu un mo
ment politic creat artificial înseam
nă adevărata raportare la realitatea 
vieții din România contemporană, 
preciza prof. Ioan Luncan, directorul 
cabinetului județean de partid. Mai 
pot fi intîlnite încă lecții destul 
de improvizate, în care rutina își 
spune cuvîntul, lecții monolog al 
profesorului, neatractive. Legarea de 
viață nu trebuie redusă doar la 
practica productivă, pentru că astfel 
vom crea conștiințe lacunare, oa
meni cu un orizont sumar, cu o for
mație nesattsfăcătoare". „Trebuie ca, 
prin tot ceea ce facem la ora de 
curs și în toate activitățile din afara 
ei, să cultivăm răspunderea indivi
duală a elevilor, menționa prof. 
Vieze Carol (Liceul de matematică- 
fizieă'i nr. ■>!). Să le formăm deprin
derea de a reflecta asupra compor
tării In școală și în afara ei, sări 
modelăm in spiritul cunoașterii și 
evaluării corecte a posibilităților și 
a activității lor în cadrul colectivu
lui. Să-i facem să Înțeleagă, așa cum 
arăta secretarul general al partidului, 
că răspunderea colectivă nu înlo
cuiește răspunderea individuală, că 
spiritul critic și autocritic se pro
bează nu prin vorbe, ci prin faptele 
proprii și ale colectivului din care 
faci parte, prin felul in care acțio
nezi pentru inlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor din propria pregătire". 
Toate acestea presupun, se reliefa 
în dezbatere, o mal bună pregătire a 
cadrelor didactice pentru fiecare lec
ție, înlăturarea oricăror accente ru
tiniere, adecvarea conținutului la 
particularitățile elevilor și la carac
teristicile, adesea diferite, ale fiecă
rui colectiv in parte. Cind intră la 
clasă, profesorul de științe sociale 
trebuie să fie familiarizat pe deplin 
nu numai cu aspectele generale ale 
grupului de elevi (o clasă bună sau 
„rea", omogenă sau nu etc.), ci și cu 
evoluția lor de la o săptămînă la 
alta sub aspectul învățăturii, disci
plinei, responsabilității și rezultate
lor la celelalte obiecte, la practica 
productivă. Sînt cîteva dintre suges
tiile desprinse dintr-o activitate me
todică utilă, sugestii care se cer con
cretizate în activitatea cotidiană din 

organizată o echipă” în acord”global' școli, a cărei formă de verificare 
pentru a putea face în acest fel mai 
ușor de înțeles noțiunea pe care o 
aveam de predat elevilor, pentru a o 
particulariza, am observat că în sec
ție lucrau 2—3 dintr-o echipă, iar 
4—5 stăteau. -Aceștia nu prea se 
pricep, nu ne putem baza pe ei

în pri-

conștiln- 
structuri 
mult, a- 
predarea 
filozofiei.

politică. „Se 
greșeală dacă 

prezentată ele- 
ca o suită de

rămîne Integrarea cu succes a absol
ventului unei form» de invățămint 
in viața socială.

Costln TUCHILA 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteli"

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ
(Urmare din pag. I)

unei analize care n-a omi» 
nici un moment mobiliza
rea la maximum a efortu
lui 
în 
de 
în

propriu, in primul rînd 
creșterea parametrilor 
utilizare a instalațiilor, 
medie cu 5—10 la sută 

față de luna 
s-au pu» baze certe recu
perării unei 
părți a restanțelor.

„întreprinderea de au
toturisme — argumenta 
tovarășul Nicolae Zevedei, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid 
Piteștii — se confruntă cu 
unele probleme în ce pri
vește derularea ritmică a 
aprovizionării tehnieo-ma- 
teriale. O parte din pro
bleme le-a preluat spre 
rezolvare comitetul jude
țean de partid, altele noi. 
Colectivul de aici, cei pes
te 7 000 '
dovedit 
Știu să 
știu să 
tăți. Așteptăm ca centra
la și ministerul să fie mult 
mai operative in soluțio
narea problemelor ce ie 
revin. Așa cum a cerut și 
cere secretarul general al 
partidului. Să nu mai P'er- 
dem nici o șansă in recu
perarea restanțelor".

Oamenii întreprinderii sint 
conștienți că. în bătălia 
contracronometru in vede
rea recuperării restanțelor, 
rolul principal revine co
lectivului de aici. fiind

anterioară.

importanta

alt 
că

de comuniști 
de multe ori 
se mobilizeze, că 
învingă orice greu-

hotărîți să facă tot ce de
pinde de ei pentru a Intra 
în normal cu îndeplinirea 
planului.

Cînd clarifica centrala 
situafia planului î 

în conducerea întreprin
derii de stofe „Argeșana" 
se află două femei. Una 
ca directoare, alta ca se
cretară a comitetului de 
partid și președintă a 
C.O.M. Solicitate de către 
secretariatul comitetului 
municipal de partid să 
participe la o discuție des
pre fundamentarea posibi
lităților de realizare a pla
nului pe luna in curs, se 
văd puse în situația de a 
..argumenta" că nu sint în 
măsură să avanseze aproa
pe ni ti o soluție. „Stăm 
mai rău ca oricind cu asi
gurarea bazei materiale — 
spune tovarășa Maria Con- 
stantinescu, directoarea în
treprinderii. Materia primă 
de bază pentru noi o re
prezintă poliesterul alb și 
negru. Pe cinci luni, din 
cotele repartizate — repet, 
din cote și nu din necesar 
— nu ni s-a asigurat can
titatea corespunzătoare. A- 
ceeași situație și la 
materiale. Iar planul 
producție nu se poate 
liza, orice măsuri am 
treprinde, fără materii 
me. Nu înțelegem de
centrala nu a clarificat și 
nu clarifică situația unită
ții noastre. Ba. mai mult.

alte 
de 

rea- 
în- 

pri- 
ce

ps luna mai ni s-a< asigu
rat bază materială pentru 
un anumit plan, iar pe 
luna iunie — și ați văzut 
cum stăm cu pregătirea lui 
— nl s-a stabilit un plan 
aproape de 
mare".

Argumentele 
evidente incit 
cesită comentarii. Tovarășa 
Margareta Olteanu, secre
tar al comitetului de partid 
și președinte al consiliului 
oamenilor muncii, făcea 
următoarea remarcă „Am 
acționat sistematic pe linia 
muncii politico-educative 
spre a se lucra mai bine, 
mai eficient, fiecare comu
nist. fiecare om al muncii 
s-a regăsit — 
de proprietar, 
și beneficiar — 
rile secretarului 
partidului cu 
perfecționarea 
la întărirea răspunderii în 
muncă și este hotărît să 
dovedească prin fapte că a 
înțeles să treacă la apli
carea riguroasă a acestor 
orientări. Dar pentru a- 
ceasta trebuie să aibă con
dițiile create să-și mani
feste capacitatea de mun
că și de gîndire".

Stilul muncii de partid 
se măsoară 

prin rezultatele 
obținute

Am însoțit la activitățile 
desfășurate. în unitățile

3. ori mai

sfnt atît de 
nu mat ne

în calitate 
producător 
in aprecie- 
general al 
privire la 
conducerii.

economice, in organizațiile 
de partid — așa cum citi
torii și-au dat seama și din 
relatările de pînă acum — 
pe mulți activiști ai comi
tetului municipal de partid. 
Toți sau aproape toți sint 
oameni bine pregătiți, cu 
experiență in munca de 
partid. I-am văzut bucu- 
rîndu-se omenește de lu
crurile pe zare reușeau să 
le rezolve, l-am văzut 
nemulțumiți ori de cite ori 
nu reușeau să învingă un 
obstacol. Asupra a două 
probleme deosebite vrem 
să ne oprim în aceste rîn- 
duri în legătură cu munca 
acestora cu organizațiile 
de partid.

Există un interes major, 
dominant, la fiecare din ei 
pentru cunoașterea și re
zolvarea problemelor eco
nomice, în special a celor 
legate de baza materială. 
Aproape 70 la sută din 
timpul pe care l-au rezer
vat contactului cu organi
zațiile de partid, în săp- 
tămîna la care ne referim, 
l-au ocupat_cu astfel 
probleme, 
caastă 
ilustrat 
peceri" 
nomice 
fruntă 
o dată ___ ____
luind și alergind după so
luționarea unor probleme 
care de fapt și de drept a- 
parțin conducerilor de în
treprinderi, centrale și mi
nistere. Confruntați prea

de
Practic, în a- 

perioadă ei s-au 
mai mult ca „dis- 
ai problemelor eco- 

cu care se con- 
întreprinderile. Nu 
i-am surprins pre-

des cu rezolvarea unor a- 
semenea probleme a rute 
care nu pot suferi «mina
re, sint puși nu o dată in 
situația nedorită — critica
tă de conducerea partidu
lui — de a se substitui a- 
tributelor acestor organis
me. Or. intr-un moment 
atît de important pentru 
perfecționarea activității 
politice și organizatorice a 
organizațiilor de partid — 
cum este cel generat de te
zele expunerii secretarului 
general al partidului — 
activitatea se cere con
centrată in primul rînd 
spre a imprima o gîndire 
nouă în activitatea de 
partid, in special m dome
niul exercitării conduce
rii, îndrumării șl contro
lului. al creșterii respon
sabilității. combativității și 
exigenței. Iar preocupările 
consacrate perfecționării 
stilului de conducere al 
organizațiilor de partid se 
cer mult amplificate, pen
tru a imprima acesteia și 
profunzime și calitate. 
Pentru ca ea să reprezin
te efectiv suportul politic 
al perfecționării, al îmbu
nătățirii activității de con
ducere.

Dar despre această pro
blematică a activității de 
partid și despre alte as
pecte surprinse în această 
săptămînă în organizațiile 
de partid din municipiul 
Pitești vom relata intr-un 
viitor reportaj.
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DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Inițiative 

muncitorești
Colectivul întreprinderii de va

goane din Drobeta-Tumu Severin 
înregistrează ritmuri tot mai înal
te de producție. în acest susținut 
efort, gîndirea colectivă, inițiati
vele valoroase iși găsesc materiali
zarea în rezultate demne de con
semnat. Inginerul Vasile Bacalu, 
directorul întreprinderii, se referă 
la două dintre cele mai noi acțiuni:

— Am optimizat planul de croi
re a reperelor din componenta tu
turor vagoanelor pe care le reali
zăm cu ajutorul calculatorului e- 
lectronic. S-a reproiectat. aplicat si 
generalizat tehnologia de profilare 
a demenților tip fagure ale scă
rilor si platformelor de la vagoa- 
nele-marfă. Numai aceste două 
realizări ne vor aduce oină la sfîr- 
Situl anului un spor de productie- 
marfă în valoare de peste 44 mi
lioane lei si o reducere a cheltu
ielilor cu peste 12 milioane lei. 
(Virgiiiu Tătarul.

CLUJ : Informatica 
și conducere

La Cluj-Napoca s-au desfășurat 
lucrările simpozionului „Informa
tică si conducere — CONDINF ’88“, 
organizat sub egida Consiliului 
national al inginerilor si tehnicie
nilor. la care au participat cerce
tători. proiectanti si alți specia
liști din domeniul informaticii si 
tehnicii de calcul din întreaga tară. 
Numeroasele comunicări prezenta
te au abordat probleme privind 
contribuția informaticienilor la 
realizarea programelor de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a producției, creșterea producti
vității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale si energetice. Au 
fost reliefate realizări și preocu
pări în dezvoltarea activității de 
cercetare-proiectare asistată pe 
calculator, de modelare si optimi
zare a proceselor din economie, 
tehnică si tehnologie, utilizarea 
calculatoarelor personale, precum 
si probleme de formare sf perfec
ționare a pregătirii profesionale in 
informatică a cadrelor. Partici- 
pantii au vizitat o expoziție de 
tehnică de calcul și informatică 
unde au fost prezentate creații re
prezentative în acest domeniu din 
tara noastră. (Marin Oprea).

GENERAȚIA INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I) 

zeci de ani sînt bunici, mulți din
tre copiii și nepoții lor le-au pre
luat cu cinste ștafeta, pe porțile 
noilor uzine, în spațiul sutelor de 
platforme industriale apărute )n 
toată țara au pătruns an de an noi 
și noi promoții de muncitori și spe
cialiști, dar generația industriali
zării, cea care a dat și dă viață 
uneia dintre ideile fundamentale 
ale politicii partidului, ideea pri
mordială, vitală a dezvoltării prin 
făurirea unei industrii moderne, 
deci a unei țări puternice, înflori
toare, a rămas — permanență și 
chezășie. A rămas, și-a îmbogățit 
rindurile, șl-a multiplicat In spirală 
forța, cunoștințele, competența, 
și-a pus amprenta pe noua istorie 
și pe noua înfățișare a patriei. 
Este ceea ce numesc sociologii cu 
un termen categorial șl imperso
nal, poate prea sobru, creșterea 
numerică și calitativă a clasei 
muncitoare, fenomen de o deosebi
tă amplitudine și pregnanță în epo
ca inaugurată de Congresul al IX- 
lea. O generație pornită de la cio
can și ajunsă, în cuprinsul unei 
singure vieți, la calculatorul elec
tronic ; o generație ieșită din făbri- 
cuțe vetuste, cu o producție adesea 
meșteșugărească, și pătrunsă In 
spațiul de creație, construit de ea, 
al industriilor de vîrf, competiti
ve ; o generație care a plecai de 
la cărămizile reconstrucției, de la 
tirnăcopul și lopata primelor șan
tiere naționale, de la epopeea Hu
nedoarei și a Bicazului. pentru a 
înscrie in geografia țării ctitorii de 
anvergură mondială, cum sînt, 
printre atîtea altele, cetatea de foc 
a Galaților, cetățile de lumină de 
la Porțile de Fier, magistralele al
bastre dintre Dunăre și mare. O 
generație, o clasă, o forță Istorică 
creatoare de istorie, care, prin 
idealurile și înfăptuirile sale, s-a 
păstrat veșnic tînără, și-a sporit 
necontenit vigoarea, a dovedit și 
și-a confirmat, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, nu nu
mai capacitatea de a edifica, ci de 
a transforma revoluționar societa
tea, de a o conduce, dincolo de 
orice obstacole și greutăți, spre 
viitorul comunist.

Astăzi, în majoritatea localități
lor patriei nu e deloc ușor să mai 
găsești fabrici din cele pe a căror 
fațadă muncitorii din 1948 inălța- 
seră insemnul de proprietate a în
tregului popor — firma de între
prindere naționalizată. Multe, îm- 
bătrinind, au fost comasate sau 
dezafectate, locul lor fiind luat de 
uzine reconstruite din temelii, de 
puternicele și complexele platfor
me industriale. Concludent, între 
zestrea moștenită și fondurile fixe 
productive de astăzi se află urmă
torul raport : de la numai circa 80 
de miliarde lei din anul naționali
zării la peste 2,5 trilioane lei (un 
trilion — o mie de miliarde) 1 Un 
raport grăitor despre dinamica 
proprietății socialiste și, in a- 
celași timp, definitoriu pentru 
capacitatea de a conduce și 
gospodări a clasei muncitoare. 
Pentru modul de a-și exercita 
mandatul de proprietar, produ
cător și beneficiar. Din cifra de 
mai sus, ca și din faptul că In com
parație cu 1945 producția a crescut 
de peste 120 de ori se desprind cu 
claritate trăsăturile politico-mora
le care configurează locul și rolul 
generației industrializării.

în primul rind, patriotismul re
voluționar exprimat prin spiritul 
de dăruire, prin eroismul cu care, 
în toată perioada construcției so
cialiste, și astăzi, in noua etapă ca- 
litativ-intensivă. a dat și dă viață 
cutezătoarelor orientări și progra
me de dezvoltare ale partidulu’. 
Toate mărețele înfăptuiri s-au clă
dit din convingerea nestrămutată 
că industrializarea, dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste 

TIRGU MUREȘ: Tehnologii 
moderne

Specialiștii filialei din Tîrgu 
Mureș a centrului de cercetări 
științifice, inginerie tehnologică, 
mașini si utilaje pentru industria 
ușoară au realizat, in colaborare cu 
ingineri și tehnologi de la între
prinderea „Metalotehnica" din lo
calitate. o serie de tehnologii mo
deme. de înalt randament. între 
acestea, se numără tehnologia de 
forjare orbitală a unor piese din 
componenta mașinilor de tricotat 
rectilinii si de cusut industrial, 
stantarea de precizie, tehnologia 
de obținere a semifabricatelor prin 
matritare la mașinile de cusut, 
precum și cea de echilibrare dina
mică a unor piese cu rol funcțional. 
Aceste tehnologii, cu aplicații mul
tiple în construcția de mașini, pre
cum si crearea unor ateliere spe
ciale de producție au făcut ca 
produsele obținute, cu consumuri 
reduse de metal, să se alinieze la 
nivelul celor mai bune realizări 
obținute pe plan mondial. (Gheor
ghe Giurgiu).

DOLJ : Materiale 
refolosibile in circuitul 

productiv
„Toate materialele refolosibile — 

grabnic introduse în circuitul pro
ductiv0 — iată cuvîntul de ordine 
sub semnul căruia. în județul Dolj, 
se organizează largi acțiuni, cu 
participarea cetățenilor din orașe și 
comune, a oamenilor muncii din 
unitățile economice, pentru colec
tarea materialelor refolosibile. In 
perioada ce a trecut din acest an 
au fost predate, peste prevederile 
de Plan. 5100 tone otel. 440 tone 
fontă. însemnate cantități de cu
pru. alamă, aluminiu si altele, care 
au fost reintroduse tn circuitul 
productiv. (Nicolae Băbâlău).

IAȘI : Utilaj de mare 
randament

La Întreprinderea mecanică „Ni
cotină0 din Iasi a fost realizată, in 
premieră, după un proiect al filia
lei ieșene de specialitate în utilaje 
de construcții, o nouă motopompă 
pentru turnarea de betoane cu o 
capacitate de lucru de 70 mc pe 
oră. Utilajul, avind brațe pliabile, 
poate servi de pe saslul camionu
lui pe care este amplasat mai 
multe puncte de lucru, din perime
trul obiectivului respectiv de con
strucție. la distante de pînă la 

reprezintă singura, adevărata cale 
a transformării României intr-o 
țară cu o economie puternică, mo
dernă,, organizată pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei .și teh
nicii. Din convingerea profund 
patriotică și profund revoluționa
ră, reafirmată tn aceste zile de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că cu 
dt vom ști să economisim mai 
mult, să construim mai mult, să 
dezvoltăm știința, cultura, torțele 
de producție, cu atît țara noastră 
va deveni mai puternică, cu atît 
poporul român va putea să trăias
că mai bine, demn, liber, indepen
dent in rindul națiunilor libere și 
independente ale lumii. Este cre
zul, steaua polară a unei generații 
care, cu deosebire în anii de după 
Congresul al IX-lea, în climatul 
stimulator al unei epoci de profun
de înnoiri și mari deschideri, și-a 
putut valorifica din plin energiile 
creatoare, a cunoscut satisfacția 
împlinirii In toate domeniile știin
ței și tehnicii, și-a îmbogățit pal
maresul profesional și orizontul 
spiritual, a format pentru viață ti
nerețea mileniului III, O generație 
care se poate mîndri că. deschizmd 
drumuri necunoscute și nu dintre 
cele mai ușoare, a transformat pei
sajul economic al României, a înăl
țat pretutindeni ctitorii pentru cei 
de mîine, dar mai ales că, din rin
durile sale, s-au impus în peisajul 
social al țârii trăsăturile inconfun- 
dabile ale omului nou, ale persona
lității umane care prefigurează 
substanța moral-politică a viito
rului.

Cum se explică această densi
tate de fapte, de împliniri, de 
proiecte realizate într-un atît 

de scurt răstimp istoric, în spațiul 
fatalmente limitat al unei genera
ții 7 Să ne amintim că In momen
tul naționalizării zestrea pregătirii 
profesionale, ca și cea materială 
erau destul de modeste, cei mai 
mulți dintre muncitorii acelui timp 
nu reușiseră să adune decît o bru
mă de meserie și o brumă de carte. 
Un lung șir de ani, în prima etapă 
a industrializării, pe porțile fabri
cilor moștenite șl supuse extinde
rii, pe porțile uzinelor noi ale că
ror temelii abia se așezau, au pă
truns, atrași de magnetul marilor 
prefaceri, uriașe mase de oameni, 
în special tineri, dintre care mulți 
abia reușeau să-și pună o iscăli
tură pe foaia de angajare. Dar cu 
cită dorință de a învăța o meserie, 
de a-și însuși o calificare, de a-și 
dobindi statutul demnității față de 
condiția pe care o avuseseră (mai 
bine-zis nu o avuseseră) pînă 
atunci I în uzinele de azi, prima 
întrebare ce i se pune noului an
gajat privește nivelul studiilor, al 
calificării, sînt preferați cei cu li
ceul absolvit, industria modernă, 
competitivă are nevoie de mate
matică. de fizică, de chimie făcute 
serios. Intră în uzinele de azi pro
moții de tineri specialiști de toate 
profilurile, fiecare director cau
tă „șefi de promoție" și absolvenți 
cu pasiunea inventicîl : întră, pen
tru a onora contracte de cercetare, 
profesori de politehnică, reputați 
specialiști de la institute de profil, 
intră expert! In știința conducerii 
și organizării. Simpozionul, sesiu
nea de comunicări științifice, bre
vetul de invenție, pregătirea post
universitară. reciclarea, doctoratul 
nu mai au rezonanta „exotică" de 
la începuturi, fac parte din „fon
dul principal" de cuvinte al uzine
lor de astăzi, alături de electroni
că. robotică, mașini cu comandă 
program, centre de informatică, 
tehnologii de vîrf. Toate acestea au 
presupus și presupun în continuare 
uriașe eforturi de calificare, auto- 
pregătire, specializare. Valorifica
rea superioară a forțelor proprii, a 
resurselor de inteligență și creati
vitate. Mulți dintre cel ce rezolvă 
astăzi fără complexe probleme 

25 metri, atît pe orizontală, cît și 
pe verticală, > camionul mișeîn- 
du-se de la un loc la altul. Noul 
utilaj este acționat hidraulic si își 
autoreglează debitul, avind astfel 
un mare randament în exploatare. 
Noua motopompă se situează la 
nivelul celor mai bune produse si
milare de pe piața mondială. 
(Manole Corcaci).

TELEORMAN :
Modernizarea își arată 

roadele
Puternic angajate în înfăptuirea 

programelor de modernizare a pro
duselor, de introducere mai rapi
dă a progresului tehnic, co
lectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Teleorman a- 
cordă o atenție deosebită asimilă
rii în fabricație a unor noi produ
se și tehnologii. Este de subliniat 
că valoarea produselor noi si mo
dernizate în totalul producției rea
lizate în perioada ce a trecut din 
acest an se ridică la peste 35 la 
sută, depășindu-se astfel prevede
rile de plan. Ritmuri superioare se 
înregistrează in întreprinderile din 
industria electrotehnică, in con
strucția de mașini, chimie, mate
riale de construcții și în industria 
ușoară. în prezent, la întreprin
derea de rulmenți și întreprinde
rea de panouri și tablouri electri
ce din Alexandria. întreprinderea 
de mașini electrice Turnu Măgure
le. întreprinderea mecanică pentru 
agricultură Roșiori de Vede și al
tele. împreună cu specialiști de la 
institutele de cercetare și proiec
tare, se actualizează programele de 
modernizare, corespunzător sarci
nilor desprinse din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv din 29 aprilie. (Stan Stefan).

CONSTANȚA : Realizări 
ale constructorilor

Constructorii de locuințe din ju
dețul Constanta au dat în folo
sință. de la începutul anului și 
plnă In prezent. 769 apartamente, 
cu 109 mai multe decît prevedeau 
sarcinile de plan la zi.. Noile 
blocuri, construite în ansambluri 
arhitectonice moderne, in munici
piul Constanța și in orașele Nă
vodari. Medgidia. Mangalia si Cer
navodă. oferă locatarilor un con
fort sporit, multe dintre ele fiind 
prevăzute la parter eu spatii co
merciale și unități prestatoare de 
servicii. (George Mihăescu).

tehnice la nivel mondial sînt ace
iași oameni care, cu două-trei de
cenii In urmă, își așterneau încă 
stîngaci Iscălitura pe foaia de an
gajare și tși biruiau oboseala in 
odăițele cursurilor de calificare, 
iși cheltuiau nopțile pregătindu-și 
examenele de liceu și facultate ! O 
generație în munca, în viața căreia 
spiritul revoluționar iși află cea 
mai înaltă expresie In propensiu
nea spre învățătură. In eroismul 
Învățăturii.

Dintre numeroasele șl atît de 
dificilele examene pe care le-a 
avut (și le mai are) de susținut ge
nerația industrializării, două au 
fost (și sînt) in măsură să-i pună 
la maximă încercare priceperea, 
conștiința, răspunderea. Două pro
be ale tinereții de spirit și, in ace
lași timp, ale maturității creatoare. 
Una o reprezintă permanenta con
fruntare cu exigențele progresului, 
ale revoluției tehnico-științifice. 
Știința nu mai constituie, nu poate 
constitui un produs de import, pe 
cît de scump plătit, pe atît de pe
risabil, Ea trebuie să devină in 
toate domeniile, la fiecare loc de 
muncă un produs indispensabil, 
cultivat și pus in valoare cu forțe 
proprii. O cultură intensivă, sub 
semnul modernizării, calității și 
eficienței. Și, totodată, cum o de
finesc documentele de partid, prin
cipală forță de progres a societății, 
care respinge funciarmente menta
litățile și practicile caduce, nocive
— inerția, birocratismul, suficiența 
ignorantă sau comodă. Aici se află, 
în perspectiva înfăptuirii progra
melor de dezvoltare cu orizont 2000, 
un nelimitat cîmp de acțiune și a- 
firmare a spiritului revoluționar, a 
creativității. A doua mare probă pe 
care a susținut-o și o susține în 
fața istoriei generația industriali
zării o reprezintă perfecționarea 
conducerii și organizării științifice, 
autoconducerea și autogestiunea ce 
constituie coloana vertebrală a de
mocrației muncitorești-revoluționa- 
re. Este marea șansă de a putea 
scoate la lumină și de a pune în 
lucrare inepuizabilele resurse de 
competență, hărnicie și dăruire ale 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor. Principiu] fundamental pus 
în evidență cu atîta strălucire de 
secretarul general al partidulu! 
prin și o dată cu Istoricul Congres 
al IX-lea — socialismul se con
struiește cu poporul, pentru popor
— trebuie să pătrundă in toate ar
ticulațiile muncii de conducere, ir. 
fibra stilului și metodelor de mun
că ale organizațiilor de partid, ale 
organismelor democratice, să devi
nă însuși oxigenul climatului de 
lucru. Principiu pus să prezideze 
nu numai adunările generale ale 
oamenilor muncii sau consiliile de 
conducere, ci să acționeze perma
nent, în practica activității coti
diene, în statuarea și aplicarea 
măsurilor de perfecționare a mun
cii prin receptarea tuturor iniția
tivelor valoroase, prin antrenarea 
tuturor forțelor la transpunerea lor 
in viață.

Toate aceste imperative, care 
reunesc osmotic factorii poli
tici și economici în sfera 

complexă a conducerii științifice, 
în spațiul vast și dinamic al com
petenței, participării și responsa
bilității, stimulează astăzi, pe coor
donate calitativ superioare, așa 
cum a reliefat-o pregnant secreta
rul general in recentele sale exou- 
neri, datoria de conștiință a aces
tui timp : învățați 1 invățați 1 in- 
vățați 1 Este permanența revolu
ționară. din spațiul aceleiași eroice 
generații, care apropie simbolic, 
emoționant gestul muncitorului 
care inălța steagul roșu deasupra 
citadelei naționalizate de munca și 
viața, de viitorul noilor, puternice
lor citadele ale calității și eficien
ței, ale educației și culturii revo
luționare.

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la ședința comună 

a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național 

al Agriculturii
— 2 iunie 1988 —

Cuvîntare la încheierea lucrărilor 
ședinței comune

— 3 iunie 1988 —
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Filipine, vineri a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-filipi- 
neză, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară și un film documentar fi- 
lipinez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-filipineză, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

tv
13.00 Telex
13,05 La sflrșit d« «âptămlnâ (parțial 

color)
H.45 Sâptâmtna politică
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
18,25 Arc peste dmp (color). 11 Iunie 

1948 — 11 Iunie 1988 • De cind in 
țară stâpin este poporul

10,40 Ani de împliniri. Versuri șl cin- 
tece patriotice, revoluționare (co
lor)

30.00 Teleenclclopedia (color)
30,30 Film artistic (color). „Facerea lu

vremea
Institutul Je meteorologie fl aldro- 

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 iunie, ora 30 — U Iunie, 
ora 30. In țară : După o răcire ușoară 
in prima parte > intervalului, mai ales 
in regiunile estice, vremea se va în
călzi din nou, treptat. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros, tn primele zile 
tn regiunile nordice, de centru șl esti
ce, unde vor cădea ploi, tndeoșebt a- 
verse, însoțite șl de descărcări electri
ce. tn celelalte regiuni, aceste feno
mene vor ti izolate. Pe alocuri, canti

teatre
• Teatrul Național (14 71 Ti, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 18; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) : Act veneția» — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Universul ar
tei vocale". Aurelian Baroi — tenor, 
Teodor Pirvănescu — tenor. La plan: 
Irina Rusescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
- 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
ganini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dialoguri — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierduta — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 13; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâna-
se“ (sala Savoy, 15 58 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18; (grădina
Boema) : O seară la Boema — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatrul de comedie) : Și totuși, o 
mare iubire — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Citită, ciocirtie 
- 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmo-

Cu fiecare zi ce trece. Litoralul 
înregistrează un numâr sporit de 
turiști din tară și de peste hotare, 
veniti in concediu de odihnă sau 
tn-scurte sejururi. Ce le oferă co
merțul in ceea ce privește vesti
mentația ? Iată o întrebare pe care 
am adresat-o tovarășului Nicolae 
Apostol, director adjunct al Direc
ției comerciale județene Constanța, 
care ne-a răspuns :

— tn acest sezon funcționează 
pe Litoral 2 420 de unități. cele 
mai multe fiind din sistemul Mi
nisterului Comerțului Interior. O 
serie de unităti au fost date recent 
in folosință, majoritatea la carte
rele blocurilor din orașul Constan
ta și din Mangalia. urmînd ca. 
peste puțin timp, să fie inaugurat, 
cu sprijinul direct al M.C.I., mo
dernul complex comercial de la 
Costines ti.

Iată, așadar, o bază materială co
respunzătoare. pregătită din timp, 
după cum aveam să constatăm, re
parată unde a fost cazul, moder
nizată. dotată cu mobilier oe mă
sură ; au apărut firme 1101. s-au 
amplasat pe șoselele de penetra
ție in stațiuni panouri care popu
larizează cele mal apropiate com
plexe comerciale, a avut loc faza 
finală pe tară a concursului „Cel 
mai bun vitrinier decorator", ge
neroasă Inițiativă a M.C.I. care a 
stimulat imaginația a oeste 250 de 
participant: din aproape toate jude
țele țării și din municipiul Bucu
rești. Rezultatele acestui concurs 
s-au materializat în amenajarea vi
trinelor și interioarelor unor mari 
magazine, majoritatea oe Litoral 
Comerțul stradal e si el la înălți
me : 590 de dotări de acest gen te 
intimpină de la un capăt la altul 
al Litoralului. Doar să vezi si să

A fost prezent Ernesto A Querubin, 
ambasadorul acestei țări la București.

★.
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc, vineri 
după-amiază, o conferință de presă 
în cadrul căreia V. V. Sitnin, ad
junct al ministrului finanțelor . al
U. R.S.S., V. A. Pekșev, vicepreședin
te al Băncii de stat a U.R.S.S., și
V. G. Malinin, vicepreședinte al 
Băncii pentru relații economice ex
terne a U.R.S.S., au prezentat as
pecte ale aplicării noului mecanism 
financiar și de credit în U.R.S.S.

(Agerpres)

mii". Producție a studioului cine
matografic București. Cu : Colea 
Râutu, Irina Petrescu. Liviu Ciu
lei, Virgil Ogășanu, Matei Alexan
dru, Ciody Bertoia. Toma Caragiu, 
Dan lonescu, tiarion Ciobanu, 
Marga Barbu, Vera Proca-Ciortea, 
Mihai Mereută, Eugenia Bosîncea- 
nu. Mitzura Arghezi, Gheorghe 
Naghi, Fărâmiță Lambru, ion 
Cosma, Liviu Popa, Draga Oltea- 
nu, Dinu Gherasim, Sebastian 
Papalanl, lana Gorea, Constantin 
Lungeanu, Ernest Polcovnicu. 
Scenariul : Eugen Barbu. Regia : 
Gheorghe Vitanldls

32,00 Telejurnal
32,10 Melodii îndrăgite (color)
33.30 Închiderea programului 

tățile de apă vor depăși 15 litri pe me
tru! pătrat tn 34 de ore, mal ales in 
zonele deluroase și de munte. Răzleț, 
vor fi condiții pentru căderi de grin
dină. Vtntul va sufla slab pînă la 
moderat, eu unele intensificări tn 
estul țării din sector nordic. Tempera
turile minime vor ti cuprinse intre 3 
șl 18 grade, mai scăzute tn depresiuni, 
iar cele maxime, tn general, tntre 18 și 
38 de grade, tn București : După o ră
cire ușoară tn prima parte a interva
lului. vremea se va Încălzi din nou. 
Cerul va ti variabil, mai mult noros 
tn primele zile. Temporar va ploua. 
Vtntul va sufla slab pînă Ia moderat. 
Temperaturile minime vor -fi cuprinse 
tntre 14 șl 19 grade, tar cele maxime 
tntre 34 și 29 de grade.

nauțllor, 11 13 04) : Visul unei nopți
de vară — 15
• Studioul de teatru t.A.T.C. 
(15 72 59) : Profesor doctor Omu —
18.30

cinema
• In fiecare ci 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
• Flâcâri 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
> Miss Iugoslavia — 9; 11; 13; 15, 
lacob - 17; 19,15: UNION (13 49 04)
• Duminică In 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) - 17,45; 20
• Desene animate — 11; 13, îndră
gostiți! și clinele — 9; 15; 17, Rezervă 
la start — 19 ; DOINA (16 35 38)
• Transport primejdios : LUMINA — 
9; 11; 13,15; 15,30; BUZEȘTI (50 43 58) 
- 15; 17; 19
• Temerarii de la scara doi — 9; 
11,13; 13,30; Cronica adolescenței — 
15,45; 18; 20: GRIVIȚA (17 08 58)
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Egreta de fildeș ; VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30
• Nu e ușor cu bărbații : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30
• Munții tn flăcări : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

VA INFORMĂM DESPRE:
alegi. Șl ai ce. Și ai de unde. Un 
exemplu : sectorul textile-incălțâ- 
minte a fost integral acoperit prin 
contracte. La fel, sectorul metalo- 
chimic. După cum ne preciza di
rectorul adjunct al Direcției co
merciale județene Constanța, în 
acest an s-au contractat cu 
foarte mult curaj confecții din 
in și tip tn pentru măiestria tu 
care au fost concepute, pentru li
nia modei, pentru diversitatea 
lor. O pondere deosebită o au ar
ticolele pentru sezonul de vară : 
rochii compleuri. bleizere. bluze.

CONFECȚII DE SEZON

Două parade ale modei — una la 
magazinul .,Tomis" si alta ia „Lu
mea copiilor" — au confirmat bo
găția gamei sortimentale de con
fecții pentru toate vîrstele. La 
întreprinderea comercială de stat 
textile-încălțăminte (I.C.S.T.I.), 
care are circa 300 de magazine in 
subordine dintre care 80 numai pe 
Litoral, de la Năvodari la Eforie 
Sud directoarea acesteia. Maria 
Popescu apreciază preocuparea 
permanentă a factorilor de răspun
dere centru asigurarea unei mari 
diversități de produse pentru ac
tualul sezon. Mai mult, spre deo
sebire de alti ani s-a realizat o 
ambi.entare aparte a magazinelor, 
o intimizare a acestora. în așa fel 
incit cumpărătorul să poată discer
ne ușor ce i se potrivește si sâ 
poată opta pentru un produs sau 
altul. „Marea noastră satisfacție — 
ne spune directoarea — e atunci

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT 

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
Palatul Buckingham — Londra

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională a Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — imi este plăcut să vă 
adresez cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate 
pentru poporul britaniic. ' ,

Astăzi este Ziua națională a Marii 
Britanii. Țara de unde a pornit, in 
trecut, „revoluția industrială" și 
care a dat lumii pe Shakespeare și 
Newton, pe Darwin, și Byron, pe 
Faraday și Watt a cunoscut o pu
ternică dezvoltare pe plan econo
mic. Fostă deținătoare a celui mai 
mare imperiu, deasupra căruia, 
cum se spunea odinioară, „soa
rele nu apune niciodată". Anglia 
s-a văzut confruntată de citeva de
cenii cu necesitatea unei profunde 
adaptări la situația nouă din lume 
și la rolul actual al țării pe plan 
internațional. Acest proces a ur
mat o evoluție complexă, cunos- 
cind nu puține probleme de ordin 
economic și social. în această evo
luție. o importantă contribuție po
zitivă a marcat descoperirea în
semnatelor resurse de petrol și gaze 
de sub apele Mării Nordului, deși 
în ultimii ani acest impuls este în 
curs de diminuare, cu consecințe 
directe asupra unor probleme so
ciale. cu care se confruntă cercuri 
largi ale populației.

tn condițiile cind astăzi în lume 
se pune cu atîta insistentă proble
ma dezarmării. în primul rind nu
cleare. poporul britanic, in ceea 
ce-1 privește, se pronunță — așa 
cum au arătat repetatele acțiuni și 
manifestații de masă — pentru mă

ACTUALITATEA glPO^TUVĂ
TENIS. Vineri a început la Sofia 

meciul de baraj dintre echipele 
României și Bulgariei contînd pentru 
competiția internațională de tenis 
„Cupa Davis" (zona euro-africană B). 
După primele două partide de simplu 
scorul este de 2—0 in favoarea selec
ționatei române : Florin Segărceanu 
l-a învins cu 6—1, 6—2, 6—0 pe I. Sta- 
matov. iar Adrian Marcu l-a întrecut 
cu 6—1, 6—2. 5—7, 6—1 pe K. La- 
zarov. Astăzi are loc partida de 
dublu.

POLO. Turneul international de 
polo pe apă de la Lodz (Polonia) s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
României — 9 puncte, urmată în cla
samentul final de formațiile Ceho
slovaciei. Greciei — cu cite 7 punc
te, Poloniei — 5 puncte. Bulgariei și 
Suediei — cu cite 1 punct, Golgete- 
rul turneului a fost jucătorul ro
mân Vlad Hagiu, care a înscris 18 
goluri. în ultima zi a competiției, 
selecționata României a întrecut cu 
scorul de 9—7 (2—1, 3—1, 2—4, 2—IX 
echipa Poloniei șl a dispus cu 16—9 
(1—3, 1-4, 5—2.'3—0) de reprezenta
tiva Cehoslovaciei. Alte rezultate : 
Grecia — Bulgaria 15—8. Cehoslo
vacia — ’Suedia 12—7, Bulgaria — 
Suedia 6—6.

HANDBAL. în cadrul competiției 
internaționale feminine de handbal 
„Trofeul Iugoslavia", ce se desfășoa
ră Ia Kikinda, echipa României a 
întrecut eu scorul de 22—21 (12—12) 
formația Ungarie). . într-un alt joc, 
reprezentativa Iugoslaviei a Învins 
cu 29—18 (15—7) selecționata Dane

în ajutorul gospodinelor
în raioanele specializate ale ma

gazinelor comerțului de stat și in 
unitățile de profil există la vinzare 
două tipuri de mașini automate de 
spălat rufe: „AUTOMATIC" și 
.,AUTOMATIC-SUPER". Numai in 
unitățile I.C.L. Tehnometal — du
pă cum ne informează Mihaela 
Zamfir, director adjunct al între
prinderii — in 60 de unități se co
mercializează produse de folosință 
îndelungată, printre care și cele 
două tipuri de mașini de spălat. 
Venind în sprijinul gospodinelor, 
cele două tipuri de mașini — pri
ma cu 12 programe, a doua cu 
16 — au cîteva atribute esențiale : 
toate operațiile (prespălare, fier
bere, spălare, limpezire, apretare, 
stoarcere) se fac automat și au un 
consum redus de energie datorită 
motoarelor cu care sint înzestrate 
și care sînt produse de „Electro- 
banat“-Timișoara.

cind constatăm că produsul se po
trivește cu cumpărătorul". Și are 
dreptate. Numai pentru copii, de 
pildă, magazine ca „Lumea co
piilor". .Tineretului". „Motanul 
încălțat" desfac o multitudine de 
mărfuri — de la rochița înflorată 
la compleul din trei piese, de la 
pantaloni la pălărioara de vacantă. 
Adolescenții — avind in vedere 
rolul educațional Pe care-1 au si 
diriguitorii comerțului — benefi
ciază de o vestimentație variată, 
elegantă.

Pentru bărbați si temei, confec

țiile realizate din materiale ușoa
re au in constituția lor celofibră, 
in. poliester. bumbac, lină extra- 
tină, fibră de mătase naturală etc., 
tn funcție de destinație — pentru 
zi sau ocazii.

Și pentru că am pomenit de 
ocazii, la Teatrul de operă și ba
let din Constanta, intr-o pauză de 
spectacol, a avut loc o paradă a 
modei, vestimentația de ocazie de- 
tinind primatul. De fapt, o lecție, 
ce viu. de bun gust, de distincție, 
de modernitate.

Unul dintre magazinele reprezen
tative ale I.C.S.T.I. este „Tomis" 
in care, din cele 33 de raioane de 
profil. 22 desfac produse de tex
tile, iar 5 numai confecții pentru 
copii, bărbați și femei. „Alături de 
produse tip bumbac, mătase si di
verse amestecuri, confecțiile de in 
— ne spune Teodora Guiță, direc
toarea acestei unităti — sint prin

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

suri efective de dezarmare, pentru 
renunțarea la uriașele cheltuieli 
militare și la programele destinate 
modernizării armelor nucleare și 
convenționale, pentru ca fondurile 
astfel irosite să fie folosite în sco
pul asigurării de locuri de muncă, 
îmbunătățirii condițiilor de locuit, 
situației învățămîntului și servici
ilor social-sanitare.

Potrivit politiciii sale externe de 
dezvoltare a relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de orinduirea so- 
cial-politică. legăturile multilatera
le ale României cu Marea Brita- 
nie, datind din perioade înde
părtate, au cunoscut o continuă 
dezvoltare, pe baza principiilor 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului in trebu
rile interne, egalității și avan
tajului reciproc. Vizitele și con
tactele politice, convorbirile pur
tate. încheierea unor acorduri de 
colaborare și cooperare în diferite 
domenii au ilustrat valențele pozi
tive și posibilitățile adincirii con
lucrării româno-britanice. aceasta 
fiind în interesul ambelor popoare.

Firește că extinderea colaborării 
reciproc avantajoase, dezvoltarea 
relațiilor româno-britanice ar co
respunde atît intereselor celor două 
țări și popoare, cît și cerințelor 
cauzei păcii și înțelegerii în Eu
ropa și in lume.

marcei • într-un meci internațio
nal amical de handbal masculin, dis
putat la Frankfurt pe Oder (R. D. 
Germană), echipa locală A.S.K. Vor- 
wărts a întrecut cu scorul de 29—26 
(10—14) formația Steaua București.

ATLETISM. în cadrul concursului 
internațional de atletism de la Bra
tislava. recordmana sovietică Tatiana 
Lisovskaia a cîștigat proba de arun
carea greutății, cu performanța de 
21,43 m. sprintera Silke Gladisch 
(R.D. Germană) a fost cronometrată 
în cursa de 100 m cu timpul de 11” 
16/100, iar cubanezul Jefferson s-a 
clasat pe primul loc la săritura în 
lungime, cu 8.19 m. Alte rezultate : 
masculin : aruncarea discului : Mar
tinez (Cuba) — 65,76 m ; aruncarea 
suliței : Jelezny (Cehoslovacia) — 
85,74 m (sportivul român Constantin 
Miclea s-a clasat pe locul patru, cu 
74,38 m) ; 110 m garduri : Jarrett 
(Anglia) — 13”52/100 ; feminin : să
ritura în înălțime : Ludmila Avdeen
ko (U.R.S.S.) — 1,95 m ; 800 m : 
Gaby Lesch (R. F. Germania) — 
2’01”91/I00.

BASCHET. Meciurile disputate In 
ziua a treia a turneului preolimpic 
feminin de baschet din Malayezla 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : Bulgaria — Franța 64—42 ; Iu
goslavia — Anglia 86—42 ; Japonia 
— Irlanda 64—60 ; Cehoslovacia — 
Italia 84—83 ; Canada — Suedia 
90—61 ; Australia — Turcia 90—32 ; 
Noua Zeelandă — Malayezla 84—51.

Executate într-o variată gamă 
coloristică și cu un design plăcut, 
cele două mașini pot fi asortate 
ușor camerelor de baie, bucurîn- 
du-se de sufragiile cumpărătorilor. 
Unitățile din Ștefan cel Mare nr. 2, 
Ștefan cel Mare nr. 15, Calea Vic
toriei nr. 39, șoseaua Giurgiului 
125, Piața Cosmonauților, bulevar
dul Armata Poporului Bloc C 15, 
Pantelimon 59—60, 1 Mai 101, Ti- 
tulescu Bloc 8 — ca să amintim 
doar cîteva din magazinele pen
dinte de I.C.L. Tehnometal — cit și 
raioanele de profil ale unor mari 
magazine din Capitală („Victoria", 
„București", „Unirea", „Bucur- 
Obor" etc.) și din întreaga țară pun 
la dispoziția cumpărătorilor „AU
TOMATIC" și „AUTOMATIC-SU
PER", atît de utile în orice gospo
dărie. (C. Marfa).

tre cele mai solicitate de cumpără
tori. Explicația ? Firele naturale 
din care sînt executate conferă 
produselor leieritate la purtare, iar 
nota de ștfonabilitate face Darie 
din caracteristicile impuse de 
moda internațională. De altfel, ar
ticolele gen sport, de Pildă, con
fecționate din această țesătură, 
sînt specifice atît Litoralului, cît 
și zonelor muntoase".

Un raid prin acest magazin con
vinge ușor asupra grijii cu care au 
fost aprovizionate raioanele de con
fecții cu o bogată gamă sortimen
tală de produse. în diferite mo
dele si culori. S-ar putea spune „o 
vară fierbinte a culorilor", dar po
tolită. ici, colo, de bluzoanele. blu
zele, pantalonii, sacourile în u- 
niuri calde. Fabrici cunoscute din 
București. Craiova. Focșani. Satu- 
Mare, Cluj-Napoca, Bacău, Iași 
etc. s-au întrecut în a realiza si 
livra la termenele stabilite produ
sele contractate. Se poartă produ
se cu nume de femei ca „Livia", 
„Levanda", cu nume de bărbați ca 
„Alin"; se poartă roșu, lila, galben 
sau bleu. Se poartă confecțiile cele 
mai moderne cu putință. Confecții 
care se găsesc nu numai pe Lito
ralul așteptatelor vacante, ci de la 
un capăt la altul de țară, in toate 
magazinele comerțului de stat. 
După cum aveam să aflăm de la 
Vicența Chiale, din Direcția con- 
fectii-tricotaje din cadrul M.C.I., 
inul răcoros. leier. molatec, 
alături de celelalte țesături ușoare, 
si-a intrat in drepturi. Și se pare 
că și in toamnă inul va fi adoptat 
pentru calitățile lui multiple. Pînă 
atunci, sâ n.e bucurăm de acest se
zon, agrementindu-ne ținuta cu 
cele mai noi și moderne confecții 
din în.

Marta CUIBUȘ



lucrările sesiunii speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — O dezarmare reală trebuie să 
ducă la crearea condițiilor de pace, securitate și stabilitate pentru toate 
popoarele. Aceasta este una dintre ideile susținute de numeroși vorbitori 
in cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. De asemenea, participanții se pronunță pentru noi acțiuni în 
direcția realizării dezarmării nucleare, pentru încetarea cursei înarmă
rilor.

Primul-ministru al Indiei. Rajiv 
Gandhi, a prezentat un ..plan de ac
țiune" de edificare a unei lumi eli
berate de arme nucleare și de folo
sire a forței, evidențiind că esența 
fiecărei etape de înfăptuire a aces
tui plan trebuie să fie dezarmarea 
nucleară. însoțită de măsuri concre
te și în alte sfere ale dezarmării. Ca 
elemente principale ale acestui pro
gram trebuie să fie incluse obliga
tivitatea tuturor statelor posesoare 
de arme nucleare de a-și lichida ar
senalele atomice cel mai tîrziu pînă 
în anul 2010. Șeful guvernului indian 
s-a pronunțat pentru interzicerea 
armelor chimice și neadmiterea mi
litarizării spațiului cosmic și pen
tru crearea unui sistem internațional 
de control.

în cuvîntarea sa. ministrul adjunct 
de externe al Malayeziei. Abdulah 
Fadzil Che Wan. a reafirmat spriji
nul tării sale față de propunerea de 
convocare imediată a unei conferințe 
consacrate aplicării declarației din 
1971 referitoare la proclamarea Ocea
nului Indian zonă a păcii.

Ne angajăm, totodată, să ne inten
sificăm eforturile pentru crearea 
imediată, în Asia de sud-est, a unei 
zone libere de arme nucleare, a spus 
Che Wan.

Jose Ingles, adjunctul ministrului 
de externe al Republicii Filipine, a 
subliniat că țara sa se pronunță pen
tru încetarea experiențelor nucleare 
în regiunea Pacifiicului și a exprimat 
sprijinul față de ideea creării unei 
zone fără arme nucleare în sud-estul 
continentului asiatic. In felul acesta 
s-ar completa seria de acțiuni simi
lare prevăzute de ' tratatele de la 
Tlatelolco și Rarotonga.

Pentru a fi reală și efectivă, de
zarmarea trebuie să fie văzută ca o 
parte integrantă a strategiei generale 
a păcii, a declarat reprezentantul 
Camerunului, Paul Bamela Engo. A- 
semenea altor vorbitori, delegatul 
camerunez a arătat că problemele 
dezarmării trebuie discutate în con
textul mai larg al securității inter
naționale. Totodată, el s-a pronun
țat pentru lichidarea focarelor de 
conflict din diferite regiuni ale lumii.

Reprezentantul Emiratelor Arabe 
Unite, Mohammad Hussein Al Shaali, 
a deplîns continuarea cursei înarmă
rilor, îndeosebi nucleare. In context,

Pentru interzicerea totală a experiențelor 

nucleare
Declarația Conferinței naționale a Partidului Laburist 

din Australia
CANBERRA 10 (Agerpres). — Sis

temul de securitate general bazat pe 
dorința comună a omenirii de supra
viețuire constituie o alternativă la 
cursa înarmărilor, se ar«ită în decla
rația adoptată de participanții la 
Conferința națională a Partidului La
burist din Australia, de guvernămint, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Hobart, capitala statului Tasmania. 

el a arătat că din păcate in această 
cursă a acumulării de noi arme au 
fost atrase și țări in curs de dezvol
tare care iși irosesc, astfel, o parte 
însemnată din veniturile necesare 
procesului de dezvoltare.

Vorbitorul s-a pronunțat totodată 
pentru transformarea Orientului 
Mijlociu într-o zonă denuclearizată.

Regimul rasist sud-african are de 
ales între pace, dezvoltare și coope
rare pe baza dreptului internațional, 
ori un conflict fără precedent care 
să implice milioane de ființe umane 
din Africa australă, a declarat repre
zentantul Angolei, Venacio da Silva, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Vorbitorul s-a pronunțat, tot
odată, pentru măsuri concrete în 
direcția dezarmării și pentru soluțio
narea stărilor conflictuale pe cale 
pașnică.

Reprezentantul Sudanului, Amin 
Abdoun, a declarat că în acest fo
rum mondial s-a exprimat îngrijora
rea comunității internaționale în le
gătură cu viitorul omenirii, amenin
țat de acumularea unor uriașe arse
nale de arme, în primul rînd nuclea
re. în aceste condiții — a spus el — 
este necesar ■ să se ajungă la un sis
tem de securitate colectivă al tutu
ror statelor.

Reprezentantul Singaporelui, Kis- 
hore Mahbubani, a declarat că de la 
prima sesiune din 1978 consacrată 
aceleiași problematici, nivelul chel
tuielilor pentru înarmare a sporit de 
la 400 la 1000 miliarde, dolari. El a 
subliniat necesitatea punerii de acord 
a faptelor cu declarațiile exprimate 
de reprezentanții statelor la O.N.U. 
și s-a pronunțat pentru o nouă abor
dare a negocierilor multilaterale pen
tru dezarmare, care să ducă la solu
ții efective.

Republica Mali — țară care deține 
președinția Organizației Unității 
Africane — protestează în numele 
tuturor țărilor africane față de prac
tica unor țări dezvoltate de a dever
sa deșeurile lor industriale și nuclea
re pe teritoriul Africii, a declarat 
reprezentantul acestei țări, Oumou 
Diakite. El a criticat, totodată, poli
tica regimului sud-african față de 
statele africane vecine, arătînd că 
Africa dorește pacea și securitatea 
care să-i asigure dezvoltarea socială 
și economică.

Laburiștii australieni, subliniază de
clarația, consideră că măsurile pen
tru întărirea încrederii constituie 
pași constructivi în procesul contro
lului asupra înarmărilor și a dezar
mării. Declarația cere interzicerea 
totală a experiențelor nucleare și 
transformarea Oceanului Pacific in 
zonă liberă de arma nucleară.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale
in Luxemburg

LUXEMBURG 10 (Agerpres). - La 
invitația Parlamentului luxembur
ghez, o delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele M.A.N., a efectuat 
o vizită oficială de prietenie in Lu
xemburg.

Delegația s-a întilnit cu Leon Bol-' 
lendorf, președintele Camerei Depu- 
taților, cu alți parlamentari luxem
burghezi. în cursul convorbirilor a

ALGER

încheierea Conferinței arabe extraordinare 
la nivel Înalt

In comunicatul final al reuniunii — sprijin convocării 
unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu

ALGER 10 (Agerpres). — La Alger s-au încheiat lucrările Confe
rinței arabe extraordinare la nivel înalt, la care au fost reprezentate toate 
țările membre ale Ligii Arabe.

Comunicatul final al reuniunii re
levă că participanții au salutat re
volta populației palestiniene din te
ritoriile ocupate de Israel și au a- 
doptat măsurile necesare pentru 
sprijinirea ei. După cum relatează 
agenția KUNA, a fost reafirmat spri
jinul pentru convocarea unei confe
rințe internaționale de pace consa
crate Orientului Mijlociu sub auspi
ciile O.N.U., care să dispună de îm
puterniciri depline pentru realizarea 
unei reglementări pașnice pe baza 
legalității internaționale și a rezolu
țiilor O.N.U. Se subliniază că între 
participanții la această conferință 
trebuie să se afle cei cinci membri 
permanent! ai Consiliului de Secu
ritate și toate părțile in conflict, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinian, care 
să participe la negocieri, pe picior 
de egalitate cu celelalte părți.

In document sînt exprimate pre
ocuparea profundă față de conti
nuarea ocupației israeliene în sudul

O.M.S, SEMNALEAZĂ :

2 miliarde de oameni 
trăiesc în zone lipsite 

de surse de apă potabilă
NEW DELHI 10 (Agerpres). - 

Potrivit unor dote de care dispune 
Organizația Mondială a Sănătății 
si care au fost difuzate la New 
Delhi, în prezent aproape 2 mi
liarde de oameni trăiesc în locuri 
unde nu există surse de apă pota
bilă. Anual, în țările în curs de 
dezvoltare mor aproape 25 milioa
ne de oameni din cauza folosirii 
unei ape improprii. In prezent, nu
mai aproximativ 75 la sută din 
populația urbană din lume și 40 
la sută,din populația rurală au asi
gurate surse de apă potabilă co
respunzătoare.

Specialiștii subliniază că, în ul
timii ani, pentru asigurarea de sur
se de apă potabilă s-au cheltuit 
sume de peste 100 de ori mai mici 
comparativ cu fondurile irosite în 
cursa înarmărilor. 

avut loc un schimb de experiență 
privind modul de lucru al celor două 
parlamente.

Delegația M.A.N. a avut, de ase
menea, o întîlnire cu președintele 
guvernului Marelui Ducat al Luxem
burgului, Jacques Santer. Cu acest 
prilej au fost discutate aspecte ale 
relațiilor dintre România și Luxem
burg.

Libanului, precum și sprijinul față 
de lupta Libanului pentru păstrarea 
suveranității și integrității terito
riale.

Conferința cheamă Consiliul de .Se
curitate să-și asume responsabilită
țile in aplicarea , rezoluției 598 pri
vind conflictul dintre Iran și Irak.

Noi ciocniri intre populația pales
tiniană din Cisiordania si Gaza și 
politia israeliană s-au produs in 
cursul zilei de vineri, cu prilejul de
monstrațiilor de protest împotriva 
represiunilor forțelor de ocupație. 
Un adolescent in virstă de 17 ani 
Si-a pierdut viața în urma rănilor 
primite in cursul demonstrațiilor de 
la Sabatieh. La Tulkarm, poliția a 
folosit gaze lacrimogene pentru dis
persarea mulțimii, iar pentru a pune 
capăt manifestațiilor a instituit res
tricții de circulație, relevă agenția 
QNA. La Ierusalim au fost operate 
arestări în rindul participanților la 
manifestații. (Agerpres)

Noi măsuri represive în R.S.A.
Un grup de ziariști britanici amenințat cu expulzarea

PRETORIA 10 (Agerpres). — Gu
vernul rasist de la Pretoria comite 
acte de represalii împotriva mișcă
rii antiapartheid interne, dar și îm
potriva tuturor celor ce dezvăluie 
ororile unui regim segregationist. 
Astfel, ministrul „Legii și ordinii", 
Adriaan Vlok, a amenințat cu expul
zarea unui grup de ziariști și ope
ratori de la British Brooadcasting 
Corporation (BBC) care au realizat 
un film despre situația dramatică a 
copiilor sud-africani aflați in închi
sori. Guvernanții de la Pretoria au 
declarat că documentarul cineaști

Deteriorarea situației trupelor sud-africane 
aflate în sudul Angolei

PRETORIA 10 (Agerpres). — Si
tuația forțelor sud-africane aflate in 
sudul Angolei se deteriorează — a 
recunoscut generalul Jannie Gel- 
denhuys, șeful acestor trupe. El a 
declarat presei că unitățile militare 
ale R.S.A. se văd confruntate in pre
zent cu forțele militare adverse,

BERLIN

Plenara
C.C al P.S.U.G.

BERLIN 10 (Agerpres). — La Ber
lin s-au încheiat lucrările plenarei 
C.C. al P.S.U.G. Comitetul Central 
— relatează agenția A.D.N. — a 
aprobat raportul Biroului Politic, 
precum și documentul cu privire la 
împlinirea a 70 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Germania, 
intitulat „70 de ani de luptă pentru 
socialism și pace, pentru bunăstarea 
poporului".

NICARAGUA

0 nouă rundă de convorbiri 
între guvernul sandinist 
și reprezentanții forțelor 

„contras" 
încheiată fără rezultate pozitive

MANAGUA 10 (Agerpres). — La 
Managua s-a încheiat cea de-a cin- 
cea rundă de convorbiri dintre gu
vernul sandinist și reprezentații for
țelor „contras" fără un rezultat po
zitiv în privința încheierii Unui a- 
cord de încetare definitivă a focului 
în Nicaragua. In cadrul ședinței fi
nale, guvernul sandinist a prezentat 
un program pe etape, prin care să 
se pună capăt pînă Ia 10 octombrie 
acestui conflict, început în urmă cu 
șapte ani și care a făcut deja 50 000 
de victime. Delegații „contras" au 
respins propunerile guvernamentale, 
dar au anunțat că nu vor iniția, 
deocamdată, operațiuni militare ofen
sive.

Nu s-a căzut de acord asupra sta
bilirii datei și condițiilor de reluare 
a negocierilor intre cele două părți, 
informează agenția Prensa Latina.

lor britanici pune in pericol „secu
ritatea țării", argument mai vechi al 
regimului sud-african in încercarea 
de a îngrădi totâl libertatea presei 
interne și externe.

PRETORIA 10 (Agerpres). — In 
Republica Sud-Africană a fost anun
țată prelungirea cu încă 12 luni a 
stării excepționale, instituită in iu
nie 1986 de regimul rasist de la Pre
toria. S-a afirmat că măsura ar fi 
necesară pentru „menținerea ordinii 
publice", guvernanții încercind să 
justifice prin aceasta reprimarea 
brutală a mișcării antiapartheid.

ce-și desfășoară aliniamentele pe un 
front de 450 km, în sudul Angolei.

După cum se știe, regimul de la 
Pretoria a trimis de peste o jumă
tate de an un puternic contingent 
militar in sudul Angolei, act ce e- 
chivalează cu o autentică agresiune, 
cu încălcarea suveranității și inte
grității teritoriale a acestei țări.

AFRICA Șl AMERICA LATINĂ

Datoria externă - un obstacol considerabil in
calea restabilirii condițiilor creșterii economice

arată un document al Băncii Mondiale
ACCRA 10 (Agerpres). — Un nu

măr de 22 țări din Africa subsaha- 
riană, cele mai grav afectate de cri
za datoriilor externe, au înregistrat 
o scădere a produsului național brut 
de 17 Ia sută pe locuitor in anii 
1980—1986 — se arată într-un raport 
al Băncii Mondiale. Potrivit docu
mentului, la sfirșitul anului 1987, da
toria externă a țărilor subsahariene 
se ridica la 101 miliarde dolari, din
tre care cele mai îndatorate sint 
Benin, Gambia, Ghana, Liberia, Mali, 
Mozambic, Niger, Senegal, Togo, 
Uganda și Zair.

Datoria externă suportată de „gru
pul celor 22“ constituie in mod evi
dent un obstacol considerabil în ca
lea restabilirii condițiilor indispen
sabile creșterii economice — se spu
ne in raport.

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Potrivit unui raport publi
cat la Ciudad de Mexico, Mexicul 
înregistrează o datorie externă de

IN ȚĂRILE MEMBRE ALE O.E.C.D.

Șomajul și inflația — în creștere
PARIS 10 (Agerpres). — Rata șo

majului in Spania va fi anul acesta 
de 19,5 la sută, iar în 1989 de 
18,75 la sută din totalul populației 
active, consideră experții Organiza
ției pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) într-un raport 
consacrat evoluției economice și 
sociale din țările membre.

Raportul, publicat la Paris și ci
tat de agenția EFE, subliniază că

Politica agricolă a C.E.E.: 
negocieri îndelungate 

si dificile 
afirmă ministrul irancez 

al aqriculturii
PARIS 10 (Agerpres). — Negocie

rile care vor începe săptămîna vi
itoare in legătură cu politica agri
colă a C.E.E. in campania 1988—1989 
vor fi îndelungate și dificile — a de
clarat ministrul francez al agricultu
rii, Henri Nallet. La o conferință de 
presă organizată în preajma întruni
rii „celor. 12“ miniștri de resort din 
Piața comună, el a avut o atitudine 
rezervată față de propunerile avan
sate anterior de organele comunita
re, accentuind că Franța este hotă- 
rită să apere interesele sectorului 
său agricol în ceeea ce privește atit 
politica prețurilor, cit și cotizarea la 
fondul comunitar.

Agențiile de presa
- pe scurt

105,5 miliarde dolari, fiind întrecută 
de Brazilia — cu 116,9 miliarde do
lari. La rindul ei, Argentina are o 
datorie externă de 54,5 miliarde do
lari. Venezuela ocupă intre țările la- 
tino-americane poziția a patra, cu o 
datorie externă de 32,2 miliarde do
lari, în timp ce Republica Chile de
ține recordul mondial la datoria ex
ternă pe locuitor.

Se știe că țările latino-americane, 
în general țările in curs de dezvol
tare, întimpină mari dificultăți în 
rambursarea datoriilor contractate, 
deoarece există un evident dezechi
libru al prețurilor în comerțul mon
dial in defavoarea „lumii a treia", 
mari discrepanțe între veniturile ob
ținute din vinzarea produselor ex
portate de țările in curs de dezvol
tare și cele ale țărilor occidentale in
dustrializate. O piedică majoră pen
tru dezvoltarea economiei „lumii a 
treia" o constituie, de ani de zile, 
marile dobînzi percepute de creditori 
la capitalurile oferite.

numărul șomerilor înregistrați ofi
cial in cele 24 de țări membre ale 
O.E.C.D. va fi anul acesta de 29 
milioane, iar anul viitor va urca la 
30 milioane. Se prevede, de ase
menea, o ușoară creștere a ratei 
inflației. In S.U.A., de pildă, rata 
inflației va crește de la 3,25 la sută 
in acest an la 4 la sută anul viitor. 
Ritmul de dezvoltare economică va 
înregistra un ușor recul atît in 1988, 
cit și în 1989, precizează raportul.

JAPONIA

Sporirea exportului 
de capital

TOKIO 10 (Agerpres). — In 1987, 
capitalurile nete din străinătate de
ținute de Japonia au sporit cu 60 
miliarde dolari,, ceea ce întărește po
ziția acestei țări de prim creditor 
mondial, potrivit cifrelor furnizate 
de Ministerul de Finanțe nipon. Cu 
acestea, activul net total a ajuns la 
cifra record de 240,7 miliarde dolari 
la sfirșitul anului trecut, față de 

, 180,4 miliarde dolari în 1986.
Japonia a dobîndit poziția de cel 

mai mare exportator de capital din 
lume în 1985, cînd a devansat Marea 
Britanie — a precizat ministrul. Ac
tivul brut al capitalului japonez în 
străinătate era Ia sfirșitul anului 
trecut de 1 071 miliarde dolari.

Propunerile românești la O. N. U. în problemele dezarmării

CERINȚA CEA MAI STRINGENTĂ: DEZARMAREA NUCLEARĂ
In ansamblul propunerilor Ro

mâniei, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu prezentate la cea 
de-a treia sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării se detașează, prin însem
nătatea lor primordială, cele care 
privesc dezarmarea nucleară. Ele se 
înscriu pe linia unei continuități 
exemplare a politicii externe a țării 
noastre, concretizată în multiple 
inițiative tonstructive, propuneri și 
demersuri in această direcție.

De ce in primul rînd dezarmarea 
nucleară ? Care sînt mobilurile o- 
biective ce propulsează pe planul 
central al preocupărilor proble
mele dezarmării nucleare ? Desi
gur, armele nucleare au deja o „is
torie" de peste patru decenii, ele 
fac parte din realitatea lumii in care 
trăim. Creșterea în proporție geo
metrică a arsenalelor nucleare, acu
mularea a peste 50 000 de focoase, 
cu o putere de distrugere de un mi
lion de ori mai mare decît a bombei 
de la Hiroshima au creat însă o si
tuație cu totul nouă, care face ca 
un război mondial — inevitabil nu
clear — să devină de neconceput și 
de neadmis, pentru că aceasta ar în
semna un act de sinucidere colecti
vă. ducind la dispariția întregii 
civilizații umane, a înseși condițiilor 
vieții pe planeta noastră.

Iată motivul pentru care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu sub
liniază necesitatea imperioasă a unui 
nou mod de gindire și abordare a 
problemelor războiului și păcii 
în condițiile de azi, programul com
plex de dezarmare propus de țara 
noastră avînd ca o componentă cen
trală, cardinală — înlăturarea pri
mejdiei nucleare. In virtutea acestei 
poziții principiale, România a acțio
nat și acționează pentru încetarea 
producției, experimentării și dezvol
tării de noi arme nucleare, pentru 
lichidarea celor existente, relevînd 
că numai pe această cale se poate 
ajunge la eliminarea efectivă a pri
mejdiei unui holocaust planetar.

In acest spirit, „Considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la problemele dezarmării și direc
țiile de acțiune a țărilor pentru so
luționarea lor" situează pe prim 
plan apelul ca actuala sesiune spe
cială a O.N.U. să convină acțiunile 
necesare pentru impulsionarea ne
gocierilor privind dezarmarea nu
cleară, eliminarea completă din ar
senalele statelor a acestor arme.

O asemenea implicare a înaltului 
for al națiunilor în soluționarea ce
lei mai grave și celei mai impor
tante probleme a timpurilor noastre 
are o profundă motivație morală, 
dar și practică. Intr-un moment în 

care omenirea în ansamblu se află 
în fața unei responsabilități isto
rice — aceea a asigurării propriei 
supraviețuiri — problema dezarmă
rii, a dezarmării nucleare nu mai 
poate fi considerată ca o problemă 
ce ar cădea doar în răspunderea ma
rilor puteri, a unui grup restrins de 
state, ci ea implică și angajează 
eforturile și răspunderea tuturor sta
telor lumii, indiferent de mărime, 
de putere economică sau militară.

O IMENSĂ AMENINȚARE
• Arsenalele lumii dispun în prezent 

de peste 50 000 focoase nucleare.
• Puterea explozivă a stocurilor nu

cleare existente pe glob este echivalen
tă cu puterea unui milion de bombe de 
tipul celei care a explodat în 1945 la 
Hiroshima, respectiv, de peste 22 000 
megatone.

• Datorită tehnologiilor moderne, 
o singură armă nucleară poate să de
clanșeze într-o microsecundă mai multă 
energie decît toate armele convențio
nale in toate războaiele ce au avut loc 
de-a lungul istoriei.

LA ADRESA UMANITĂȚII
*

• Potrivit aprecierii specialiștilor, în- 
tr-un eventual conflict nuclear care ar 
implica detonarea unui număr de fo
coase nucleare cu o putere totală de 
10 000 megatone ar pieri circa jumătate 
din populația globului ; pe de altă parte, 
toate activitățile umane ar înceta : pro
ducția de bunuri, alimentarea cu apă, 
căldură, electricitate, transporturi ; un 
asemenea conflict ar avea totodată con
secințe catastrofale asupra climei te
restre și deci asupra vieții pe planeta 
noastră.

In propunerile prezentate, țara noas
tră subliniază astfel necesitatea ca 
la negocierile de dezarmare, alături 
de puterile nucleare, să participe 
toate statele lumii, care sînt vital 
interesate în înlăturarea primejdiei 
nucleare.

Actuala sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării se desfășoară 
in contextul determinat de incheie- 
rea și recenta ratificare de către 
U.R.S.S. și S.U.A. a tratatului pri
vind rachetele cu rază medie și mal 
scurtă de acțiune. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta 
reprezintă, desigur, un pas pozitiv, 
un început — e adevărat, modest — 
și totuși de mare importanță pentru 
înaintarea spre obiectivul lichidării 
armelor nucleare. Oricum, este vor
ba doar de un prim pas, avînd în 
vedere atît faptul că, pe de o parte, 
el vizează reducerea cu numai 3—4 
la sută a arsenalelor nucleare, cit și, 
pe de altă parte, că în cadrul 

N.A.T.O. se discută insistent despre 
intențiile de modernizare a rachete
lor nucleare tactice, ca o „compen
sare" a lichidării rachetelor cu rază 
intermediară. Iată de ce se poate 
spune că valoarea reală a acordului 
sovieto-american în problema ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune va fi pusă in evidență, 
în mod realist, în măsura in care 
se vor încheia, in continuare, noi 
acorduri de dezarmare nucleară.

Este motivul pentru care România a 
propus ca Adunarea Generală a 
O.N.U., la actuala sesiune specială, 
să adreseze U.R.S.S. și S.U.A. che
marea de a încheia cit mai curînd 
posibil, în cursul acestui an, trata
tul privind reducerea cu 50 la sută a 
armamentelor lor strategice.

în cadrul propunerilor prezentate 
la O.N.U., țara noastră preconizează 
în acest sens elaborarea, in cel mai 
scurt timp, a unui program general 
de dezarmare nucleară, care să pre
vadă, cu priorități și termene bine 
stabilite. într-o viziune de perspec
tivă, reducerea pe etape și lichida
rea completă a acestor arme pinâ in 
anul 2000. Ca modalitate practică de 
acțiune se propune constituirea 
unui organism special pentru dezar
mare și pentru eliminarea completă 
a armelor nucleare, organism care 
să negocieze măsuri privind nepro- 
liferarea armelor nucleare, încetarea 
experiențelor cu asemenea arme, ca 

și elaborarea programului general de 
dezarmare nucleară.

Constituie o realitate, o tragică 
realitate, faptul că s-a ajuns la o 
largă proliferare, pe suprafața glo
bului, a armelor nucleare — la baze 
militare pe teritorii străine, prin ra
chetele ce pot atinge orice punct din 
lume, prin permanentele patrulări 
ale bombardierelor cu asemenea ar
me la bord, a „navetelor" efectuate 
de vasele de război și submarinele 

nucleare pe mările și oceanele lu
mii. Accidentele, nu puține la nu
măr, produse de-a lungul anilor — 
care, din fericire, nu au luat pro
porții — reprezintă un serios aver
tisment. De aceea țara noastră pro
pune, drept o primă măsură, ca sta
tele posesoare de arme nucleare să 
le retragă in limitele frontierelor 
naționale.

în același timp, propunerile pre
zentate de țara noastră au in vedere 
elaborarea unui program menit să 
ducă la oprirea perfecționării arme
lor nucleare, la încetarea producției 
de materiale fisionabile și mijloace
lor de transportare la țintă. Aceasta 
presupune ca acordurile de dezar
mare nucleară să includă clauze ex
prese de interzicere a perfecționării 
și dezvoltării de noi tehnologii mili
tare în domeniile respective. Un 
rol important în această direcție 
trebuie să-și asume, in opinia țării 
noastre, Organizația Națiunilor Uni

te, care ar putea să exercite funcții 
de examinare și control asupra teh
nologiilor militare, ceea ce ar fi de 
natură să împiedice crearea de noi 
tipuri de arme de distrugere in 
masă.

în cadrul măsurilor de dezarmare 
nucleară propuse de România se 
prevede, totodată, trecerea la trata
tive pentru eliminarea armelor nu
cleare tactice, cu rază scurtă de ac
țiune — arme cu o largă răspindire 
și. a căror lichidare impune, in mod 
firgsc, conjugarea eforturilor tuturor 
statelor.

De o deosebită importanță' pentru 
accelerarea procesului de dezarmare 
nucleară este crearea de zone denu- 
clearizate in diferite părți ale lumii. 
Mișcarea pentru instituirea unor a- 
semenea zone cunoaște, așa cum se 
știe, o tot mai largă extindere pe 
plan internațional, o ilustrare eloc
ventă in acest sens constituind-o și 
faptul că mii de localități din țări 
de pe cele mai diferite continente 
s-au proclamat orașe și regiuni li
bere de arma nucleară.

România a acordat și acordă o în
semnătate deosebită înfăptuirii unei 
zone lipsite de arme nucleare în re
giunea noastră geografică, fiind cu
noscute multiplele acțiuni inițiate in 
acest sens pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, prie
teniei și colaborării, fără arme nu
cleare. Militînd consecvent pentru 
proclamarea de astfel de zone în di
ferite părți ale lumii, țara noastră 
se pronunță totodată pentru acorda
rea de garanții din partea țărilor 
nucleare privind respectarea strictă 
a statutului acestor zone. în propu
nerile prezentate cu acest prilej, 
România are in vedere ca Organi
zația Națiunilor Unite să adreseze 
statelor din Balcani, din nordul și 
centrul Europei, precum și din alte 
părți ale lumii chemarea de a se 
trece la negocieri privind transfor
marea regiunilor respective în zone 
denuclearizate, ale păcii* colaborării 
și bunei vecinătăți.

Ansamblul propunerilor prezenta
te de România la actuala sesiune a 
O.N.U. evidențiază caracterul impe
rativ al trecerii la acțiuni concrete 
de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară. Problema dez
armării nucleare este, intr-adevăr, 
problema nr. 1 la ordinea zilei, a 
cărei soluționare impune, așa cum 
se subliniază în „Considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu", unirea e- 
forturilor tuturor statelor și po
poarelor, aceste eforturi dînd măsu
ra răspunderii lor față de prezentul 
și viitorul umanității.

Dumitru ȚINU

I PREȘEDINTELE GUVERNULUI 
I R.S. CEHOSLOVACE, Lubomir

Strougal, va întreprinde o vizită 
I oficială în Iugoslavia la mijlocul

lunii iunie. El urmează să aibă 
convorbiri cu președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.I., 

I Branko Mikulici. Vor fi abordate 
I aspecte ale relațiilor bilaterale, în

deosebi în domeniul economic, ca 
Iși prăbleme ale vieții internațio

nale.

INTR-UN RAPORT ADRESAT 
I CONSILIULUI DE SECURITATE, 
| secretarul general al O.N.U., Ja

vier Perez de Cuellar, a relevat 
I necesitatea continuării misiunii

Forțelor Națiunilor Unite din Ci
pru (UNFICYP) și a recomandat 

(prelungirea mandatului acestora 
cu incă șase luni. El și-a exprimat 
speranța reglementării pe cale paș
nică, negociată, a problemei ciprio- 

Ite, adăugind că ciprioții înșiși au 
datoria să creeze o atmosferă de 
încredere in insulă, dar că și cele- 

Ilalte părți pot contribui la acest 
obieotiv. Efectivele UNFICYP cu
prind 2 000 de militari din șapte 
țări.

| LA VIENA s-au Încheiat lucră

rile Consiliului guvernatorilor al 
I Agenției Internaționale pentru E-

nergie Atomică (A.I.E.A.) consa
crată analizării problemelor nedi- 

Iseminării armei nucleare si efec
tuării controlului A.I.E.A. în acest 
domeniu. A fost analizat și aprobat 
raportul privind garanțiile A.I.E.A. 

| pe 1987 care va fi supus în toam
nă aprobării conferinței generale a 

' agenției. Participanții au dezbătut, 
Ide asemenea, raportul anual al

A.I.E.A. pe 1987 și au aprobat bu
getul pe anul următor.

I O REUNIUNE LA NIVEL MI- 
| NISTERIAL GABONEZO-CONGO-

LEZA are Ioc in localitatea France- 
I viile în vederea reglementării prin

negocieri, în spiritul relațiilor de 
prietenie și conlucrare, a tuturor 
problemelor bilaterale. Șeful dele- 

Igației gaboneze a subliniat rela
țiile de prietenie ce animă cele 
două popoare. La rindul său, re- 

Iprezentantul congolez a scos în e- 
videhță că actualul dialog trebuie 
să se desfășoare într-un spirit care 

Isă permită găsirea de soluții la 
toate problemele prin negocieri.

I REMANIERE GUVERNAMEN
TALĂ IN COLUMBIA. Președin- 

' tele Columbiei, Virgilio Barco, aCosmos: Evoluția complexului orbital sovietic |
La bordul comple- 

I icului științific orbital 
format din stația
„Mir“, navele de

„Soiuz—transport
TM-4“, „Soiuz—TM-y 
și modulul specializat 
„Quant“, cosmonauții 
sovietici Vladimir Ti
tov, Musa Manarov, 
Anatoli Soloviov. Vik
tor Savinih și cercetă- 

• Alexandr 

Alexandrov au început 
programul de activi
tate comună, cuprin- 
zind experimente as- 
trofizice, geofizice, 
medicale, tehnologice 
și biotehnologice. în 
cursul zilei de vineri 
cosmonauții și-au dus 
echipamentele indivi
duale in nava de 
transport, avindu-se 
in vedere că AnatoliLtor Samnih ( 

torul bulgar

procedat la o remaniere a cabine- I 
tului. In noul guvern au fost rein- | 
vestiți, între alții, miniștrii de in
terne, externe și apărării naționa- ■ 
le. Remanierea a avut loc în con- I 
textul amplificării valului de vio- • / 
lentă declanșat de elementele de 
extremă dreaptă împotriva alian
ței forțelor de stingă din Colum- | 
bia grupate în „Uniunea Patrio
tică".

ÎN CAPITALA SPANIEI S-AU ‘ 
ÎNCHEIAT LUCRĂRILE SESIU- . 
Nil CONSILIULUI N.A.T.O. la ni
vel de miniștri de externe. Parti- I 
cipanții și-au reafirmat dorința re
partizării echitabile a poverii fi- I 
nanciare a organizației între mem- I 
brii alianței, evidențiindu-se din 1 
nou disensiunile în acest domeniu 
dintre S.U.A. și partenerii săi vest- 
europeni. I

INTERZICEREA RECLAMEI I 
PENTRU ȚIGĂRI IN SUEDIA. | 
Riksdagul (Parlamentul suedez) a 
aprobat cu majoritate de voturi i 
interzicerea reclamei pentru țigări I 
șl tutun. In Suedia au fost organi
zate organisme speciale care su- . 
pravegliează reclama produselor I 
din tutun. A fost declanșată, de | 
asemenea, o campanie pe durata 
de doi ani împotriva fumatului la I 
locurile de muncă.

COSTUL TOTAL AL PROGRA- 
MULUI DE FABRICARE A NOU
LUI BOMBARDIER STRATEGIC I 
AMERICAN „STEALTH", invizibil 
pentru mijloacele de detecție, se va I 
ridica — potrivit unui organism al | 
Congresului — la 68,8 miliarde do
lari. Cifra echivalează cu un spor i 
de 10 miliarde dolari față de cal- I 
culele inițiale ale Pentagonului, I 
punînd în evidență costul exorbi
tant al programului. Se precizează I 
că fiecare din cele 132 avioane | 
de bombardament de acest tip va 
costa 520 milioane dolari, și nu 443 i 
milioane, cum anunțase ministrul I 
apărării, relatează ziarul „The 1 
New York Times". .

NEGOCIERI. Administrația Na- | 
țională pentru Aeronautică și Cer
cetarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) | 
a anunțat încheierea negocierilor I 
purtate cu Agenția Spațială Vest- 
Europeană (E.S.A.), precum și cu ■ 
Japonia și Canada in legătură cu I 
participarea la realizarea unei 
stații spațiale americane. Potrivit i 
planificării actuale, stația spațială I 
urmează să fie realizată in 1996.

Soloviov, Viktor Savi
nih și Alexandr Ale
xandrov se vor în
toarce pe Terra cu 
„Soiuz—TM-4“. Po
trivit datelor teleme- 
trice și raportului 
transmis de echipaj, 
zborul complexului 
orbital se desfășoară 
normal. Starea sănă
tății celor cinci cos- I 
monauți este bună.
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