S A t A
I
D E
\
I LECTER A

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

— PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

• DEZBATERI « EXPERIENȚE • INITIATIVE • OPINII •

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVII Nr. 14 252

Miercuri 15 iunie 1988

PAGINA A lll-A

6 PAGINI - 50 BANI

pi/m de nestăvilit t popomiliii

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl SARCINILOR
SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ACȚIUNI FERME PENTRU SPORIREA
RENTABILITĂȚII Șl EFICIENTEI PRODUCȚIEI
o preocupare centrală și obligatorie în fiecare întreprindere
Cum poate fi utilizat mai eficient
împprtantul potențial tehnic, mate
rial și uman al economiei naționa
le 7 Ce pirghii trebuie acționate pen
tru a se asigura funcționarea rigu
roasă a mecanismului economico-finailciar și aplicarea cit mai rodnică
în practică a principiilor autocondu
cerii, autogestiunii, autofinanțării 7
Care sînt mijloacele și metodele cele
mai potrivite pentru întărirea răs
punderii și stimularea spiritului gos
podăresc al oamenilor muncii față de
folosirea părții din avuția națiunii
Încredințată spre administrare și
dezvoltare 7
Sînt probleme esențiale ale actua
lei etape de dezvoltare calitativă, in
tensivă a economiei, abordate fron
tal, cu spirit științific de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în recentele
gale expuneri la Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R, și la șe
dința comună a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii și a Consiliului
Național al Agriculturii. De altfel,
numitorul comun al referirilor se
cretarului general al partidului la
problematica economică, fie că au
fost aduse în discuție aspecte ale or
ganizării, conducerii și planificării,
fie că s-au făcut aprecieri directe la
sarcini economice concrete, de zi cu
zi, fie că s-a subliniat necesitatea
perfecționării stilului și metodelor
de muncă atît In activitatea de con
ducere la unitățile economice și a
forurilor de resort, cît și în cea a
organelor și organizațiilor de partid,
l-a reprezentat cerința sporirii efi
cienței muncii sociale, în scopul asi
gurării progresului societății socia
liste românești în ritmurile și pro
porțiile stabilite de Congresul al
XlII-lea și Conferința Națională ale
partidului.
De altfel, Se poate afirma cu de
plin temei că, în țara noastră, ca ur
mare a unei politici promovate ferm
de peste două decenii de conducerea
partidului există toate premisele
pentru un salt calitativ pe planul eficienței producției materiale. Se cu
vine astfel amintit că încă din 1967,
o dată cu crearea organelor de con
ducere colectivă la nivelul întreprin
derilor, s-au pus bazele aplicării

turor resurselor materiale, de muncă
șl bănești încredințate de societate
colectivelor de oameni ai muncii.
Motivația unei asemenea orientări
era legată de constatarea că în nu
meroase unități nu s-a trecut cu fer
mitate la
reducerea consumurilor
materiale, a cheltuielilor de produc
ție, la diminuarea stocurilor și acce
lerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante. De aceea, pe baza
hotărîrilor Congresului al XlII-lea,
au fost adoptate programe de îmbu
nătățire a normării economico-financiare și de utilizare eficientă a fon
durilor circulante. Normativele de
stocuri, de cheltuieli,
normele de
consum și normele de muncă tot mai
mobilizatoare, dar realiste, înteme
iate pe posibilitățile concrete de
bună gospodărire, de progres tehno
logic și organizatoric din unitățile
economiei, au creat, în mod firesc,
situații noi, au determinat profunde
mutații în atitudinea atît a factorilor
de conducere, cit și a colectivelor
muncitorești în ansamblu, a fiecărui
om al muncii față de folosirea mij
loacelor de producție și a timpului
de lucrii. S-a văzut limpede cine
muncește cu răspundere și cine nu,
unde este disciplină și bună organi
zare și unde există neajunsuri in
terne in această privință, au fost re
levate cerințe ale imbunătățirii rela
țiilor economice între întreprinderi,
ale stilului de rezolvare a probleme
lor producției pe filiera întreprindere-centrală-minister. Este momen
tul adevărului, momentul care pune
în lumină clară competența și in
competența, simțul gospodăresc și atitudinea de risipă, spiritul creator,
neastîmpărul inventiv și indolența,
nepăsarea.
în acest sens; secretarul general al
partidului aprecia că nu putem fi pa
deplin mulțumiți de felul în care
s-au aplicat programele respective,
de modul în care organele financiare
— din toate sectoarele și la toate
nivelurile — își îndeplinesc răspun
derile mari pe care le au. Intr-ade
văr, o întreprindere care nu își gos
podărește bine materiile prime de
care dispune și nu asigură utilizarea
acestora în deplină concordanță cu

principiului autoconducerii, care a
căpătat consistență în anii ce au ur
mat prin înființarea unor instituții
democratice, cum este, bunăoară, adunarea generală a oamenilor mun
cii. Actualul mecanism economicofinanciar, întemeiat pe autoconducere, autogestiune și autofinanțare, are
de pe acum o vechime de peste 10
ani, răstimp în care a comportat fir
rești perfecționări impuse de practi
că, de noile cerințe ale dezvoltării.
Restructurări profunde ale economiei
s-au produs în perioada ce a urmat
Congresului al XI-lea, ce a avut loc
în anul 1974, și care, cum se știe, a
adoptat Programul partidului de
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism'. Așadar, proble
mele de perfecționare a mecanismu
lui democrației și de restructurare a
vieții economico-sociale pentru a asigura un cadru optim de valorifi
care eficientă a resurselor societății,
probleme pe care abia acum și le
pun unele țări socialiste, și-au găsit
în țara noastră o soluționare adec
vată cu mai multă vreme în urmă.
Viața însă nu sță în loc, ea pune
noi și noi cerințe în fața teoriei și
practicii economice. Este meritul
Partidului Comunist Român, al secre
tarului general al partidului, de a fi
sesizat la timpul potrivit tendințele
dezvoltării, imperativele progresului,
tehnico-științific și de a fi adoptat
de fiecare dată, în conformitate cu
specificul economiei românești, mă
surile cele mai potrivite pentru a
pune in concordanță în fiecare etapă
de dezvoltare relațiile de producție
cu caracterul forțelor de producție,
de a fi îmbunătățit continuu meca
nismul economico-financiar al econo
miei.
. Aspect care reiese clar'In evidență
Ia analiza atentă a modului magis
tral in care secretarul general al
partidului a abordat problematica eficienței economice in cele două ex
puneri amintite. Aplicarea in practi
că a conceptului de autogestiune și
autofinanțare a relevat de-a lungul
anilor, necesitatea creșterii rolului
factorilor econoniico-financiari in
gospodărirea cu înaltă eficiență a tu-

MĂRTURII ELOCVENTE ALE DEZVOLTĂRII PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

REȘIȚA - noua tinerețe a celei
mai vechi vetre românești de oțel
Pe malurile Bîrzavei —
Cetatea de foc a Reșiței.
Izvor de oțel, izvor de
mari puteri
concentrate
în motoare de tot felul, in
hidroagregate de o largă
și modernă gamă conStructivă. Reșița — vatră
complexiIndustrială de
deosebită,
fete cu totul
armonios
echilibrată in
i
țoate componentele sale.
Pentru a sesiza forța și
dimensiunile acestui
pu
ternic pentru industrial al
țării este grăitor — soco
tim — să precizăm că va
loarea producției indus
triale a Reșiței, în cel
de-al 40-lea an de la ac
tul revoluționar al națio
nalizării
din iunie 1948,
depășește cu mult 11 mi
liarde lei, că valoarea fon
durilor fixe ale Combi
natului siderurgic și ale
întreprinderii de construc
ții de mașini reprezintă o
cifră
impresionantă _ —
peste 13 miliarde lei. Sînt,
acestea, numai două date
care îndeamnă la medita
ție. sînt cifre reprezentind valori care demon
strează cu puterea fapte
lor capacitatea clasei noas
tre muncitoare, a orînduirii noastre socialiste de a
ridica pe trepte calitative
înalte o bogată tradiție in
dustrială. Pentru că, este
știut lucru, în cazul Reși
ței, de la această bogată
tradiție
industrială
s-a
pornit, o moștenire care
impunea, în acel timp,
prin volumul și complexi
tatea ei. Din secolul al
XVIII-lea ardeau focurile
furnalelor la Reșița, se to
pea fonta, se forja meta
lul. Generațiile succesive
de muncitori și specialiști
au plămădit, in tot acest
răstimp, tradiție industrfelă de prestigiu, recunoscută in intreaga lume.
Tot ce făuriseră de-a lungiiF’timpului pină în pra
gul1 revoluției socialiste, în
țâră sau peste hotare
metalice de
construcții
cele mai diferite genuri
(pînă și celebrul turn
Eiffel al Parisului are în
corporate bare de oțel ob
ținut la Reșița), poduri
peste ape și căi ferate,
^îale Industriale, locomo-

tive pentru ecartamente
diferite, motoare electrice,
motocompresoare etc. —
au conferit faimă, una
nim apreciată, vocației in
dustriale constructive ro
mânești.
Moștenirea complexului
uzinal din această zonă a
țării, ca potențial tehnic
productiv și creativ ieșit
intact, ca prin minune,
din aspra încleștare a ce
lui de-al doilea război
mondial, reprezenta o înal
tă culme a economiei
românești a timpului. Această zestre
industrială,
impunătoare pe atunci, in
pofida uzurii morale îna
intate — din 1938 pină in
1948, patronii uzinelor nu
investiseră un leu in mo
dernizarea și întreținerea
utilajelor — era totuși ca
pabilă să creeze noi și noi
valori specifice, să con
tribuie direct cu energia
ei la reconstrucția țării și,
apoi, permanent fortificindu-se și dezvoltindu-se, la
realizarea dinamicei opere
de industrializare socia
listă concepută de partid
cu înțeleaptă
cutezanță.
Așa au și gîndit la prezent
și viitor și așa au și ac
ționat stăpinii firești ai
uzinelor, — statul, munci
torii — ca în atîtea alte
exemple asemănătoare, do
vedind strălucit că au știut
să gospodărească
iscusit
și să ridice la înalte trep
te calitative moștenirea,
tradiția industrială prelua
tă revoluționar in acel în
ceput de făurire a noii
lumi pe pămintul româ
nesc. Ne mindrim astăzi
cu ; centre
industriale
care-și aveau importanța
lor, pentru timpul respec
tiv — cum sint, de pildă,
cel al Timișoarei, al Galațiului. al Iașiului, al Bucureștiului, al Aradului, al
Ploieștiului — și le nu
mim pe toate, pe drept
cuvînt, acum, în cel de-al
40-lea an de la naționali
zare, așa cum facem și în
cazul Reșiței, tinere și mo
derne, fără a minimaliza
cu nimic rolul pe care l-a
jucat tradiția , industrială
în înflorirea lor rapidă, în
iradierea constructivă
a
acestei tradiții în amplul
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• Practica economică — factor hotăritor al formării gîndirii economice socialiste
• Răspunderea comunistă, o îndatorire de onoare, o realitate a muncii de fiecare zi
• Extinderea mecanizării în industria minieră — prin echipamente cu perfor
manțe tehnice superioare

consumurile normate se confruntă cu
neajunsuri in aprovizionare din cau
ză că societatea nu îi poate pune la
dispoziție decît strict resursele alo
cate prin plan. După cum,, imobiliza
rea mijloacelor financiare în stocuri
de materii prime, materiale, produc
ție neterminată și produse finite cu
mult mai mari decît prevăd norma
tivele este de natură să reducă posi
bilitățile de autofinanțare ale între
prinderii, determină o situație finan
ciară dificilă, care poate crea neajun
suri și altor parteneri din lanțul re
lațiilor economico-financiare.
Iată de ce,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu insistă ca minis
terele, centralele, întreprinderile, or
ganele financiar-bancare și de apro
vizionare tehnico-materială să acțio
neze cu maximă responsabilitate
pentru
recuperarea nerealizărilor
față de prevederile de plan în ce
privește reducerea cheltuielilor de
producție, îndeosebi materiale, pen
tru rentabilizarea tuturor produselor
și unităților, pentru încadrarea stric
tă în normativele de costuri apro
bate. Paleta măsurilor care se impun
în această privință este destul de
largă : de la asigurarea unei judi
cioase planificări economico-finan
ciare în care toți indicatorii econo
mici de producție și de eficiență sînt
bine fundamentați și corelați, la in
staurarea ordinii și disciplinei la toa-

Corneliu CARLAN
(Continuare in pag. a H-a)

Prin datele sale specifice șl de la
nivelul unei desfășurări îndelungi și
dense, istoria românilor confirmă în
chip strălucit adevărul potrivit căruia forța dinamizatoare a dezvoltării societății, purtătorul și promotorul celor mai înalte traiectorii ale
evoluției sociale o formează perma
nența de granit a unui popor —
masele largi populare. Dăinuirea de
sine stătătoare a neamului, continui
tatea și înaintarea sa pe treptele de
progres ale vremurilor, creația ma
terială și spirituală de trăinicie își
au temei și făurar in opera-celor ce
formează și imensa
i
majoritate a
țării — masele populare. Sînt milioane de puteri și voințe înmănuncheate în țel șii luptă, care au rodnicit pe aceste plaiuri
înfăptuiri
perene și care au fost brațul vajnic
de înfruntare a oricăror
împilări,
fie dinăuntru, fie din, exterior. Toăte momentele fundamentale de acțiune socială și națională, ca, de
altfel, fiecare clipă a existenței
noastre în istorie evidențiază rolul
maselor ca factor de constanță al
proiecției și abordării novatoare a
viitorului, de exprimare revoluțio
nară în practica social-politică. O
atestă întreaga operă materială și
spirituală făurită pe aceste melea
guri, lupta fără contenise pentru
dreptate națională și socială, mar
cată, în fiecare epocă a istoriei ro
mânești. de mari momente ale acțiu
nii de masă. De altfel,
întreaga
noastră istorie se învederează, prin
prisma înfăptuirilor de fundament,
ca o lucrare a maselor largi. Bătă
liile strămoșilor noștri daci împo
triva atacurilor șl invaziilor străine,
iar apoi războaiele de apărare pur
tate de români sub conducerea vestiților lor voievozi sînt acte de ridi
care colectivă a oamenilor acestor
meleaguri, după cum, pe teren so
cial, s-au înregistrat. ample mișcări
ale muncitorilor ogoarelor, care, de
fapt, au însemnat ridicarea la luptă
a clasei sociale celei mai numeroase,
precumpănitoare numeric secole de-a
rîndul în cadrul poporului român —
țărănimea.
Pe acest fundal de continuitate,
revoluția română de la 1848. prece
dată în linie imediată de alte două
revoluții naționale și sociale — da
la 1784 și 1821 — reprezintă
cea
mai amplă și mal preeminentă ridi-

care de masă de pină atunci, pentru
libertatea și unirea politică a po
porului român, pentru dreptatea socială a claselor și păturilor împilate,
pentru progresul modern al societații,
Potrivit cu structura socialistorică a poporului nostru, forța de
bază a revoluției au fost țărănimea
— epoci în șir temelia acestui po
por, principala forță a luptei pentru
libertate națională și socială — și
masele orășenești, în cadrul cărora
se detașează, prin combativitate șl
dinamism, muncitorimea, aflată In
tr-un viguros proces de afirmare și
dezvoltare pe temeiul datelor de
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evoluție a societății românești în
lumina orizonturilor moderne. Este
profund elocvent că lucrătorii din
atelierele manufacturiere, calfele și
ucenicii din cadrul breslelor pun în
evidență într-un chip deosebit activismul lor politic, atașamentul la
ideile revoluționare, avînd un rol
marcant în toate etapele revoluției,
de la pregătirea ei și pînă la edifi
carea și dezvoltarea sa victorioasă.
Masele au participat în măsură fun
damentală la inspirarea și la crista
lizarea
programului
revoluționar
unic al poporului român de la 1848,
au acționat ca resort de bază pen
tru transpunerea lui în practică,
pentru exprimarea revoluției ca ma
nifestare unică a acestor meleaguri,
pentru statornicirea rânduielilor re
voluționare și apărarea lor în fața
primejdiei care venea din partea
forțelor contrarevoluționare externe,
începutul revoluției române a fost
marcat de acțiunea maselor țărănești
și orășenești din Moldova, care a
dus la cunoscuta întrunire populară
de la Iași d>in 15/27 martie 1848, ce
a dezbătut și a conturat cuprinsul
programului revoluționar — Petițiaproclamație, redactată apoi de Vasile Alecsandri. Continuarea revolu-

M AGMOITURA - ACIMTATE INTENSA
IN TOfln SECTOARELE, IA TOATE LOCOARIEEI
• In județe din sudul
țării a început secerișul
orzului, lucrare ce trebuie
mult intensificată în zile
le următoare, pe măsură
ce lanurile ajung la matu
ritate
• Pretutindeni, speci
aliștii și cadrele de con
ducere din unități trebuie
să ia măsurile ce se im
pun pentru a asigura re
coltarea orzului în timp
scurt și fără pierderi,
chiar în condițiile în care
se prezintă lanurile din
pricina ploilor și a vîntului
® In continuare, forțe
importante trebuie con
centrate Ia întreținerea

cultunlor prăsitoare
ceste lucrări fiind rămase
în urmă în multe zone ale
țării
• Strîngerea și depo
zitarea unor cantităti cît

mai mari de furaje trebu
ie să constituie

acum o

preocupare de bază pen
tru toți crescătorii de ani

Prof. univ. dr.
Constantin CORBU

male

(Continuare in pag. a V-a)
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ției in Transilvania s-a exprimat, pe
fundalul manifestărilor revoluțio
nare din satele și orașele de peste
Carpați. prin adunările de Ia Blaj
din 18/30 aprilie și 3—5/15—17 mai,
iar in Muntenia prin adunarea
populară de pe Cîmpul Regenerării
de Ia Islaz din 9/21 iunie 1848.
O dată cu preluarea puterii, revo
luția și-a manifestat cu pregnanță ex
presia populară prin adunările de
masă devenite sistematice, care au
avut loc atît în Transilvania, cît și
în Tara Românească. Adunările de
pe Cimpul Libertății de la Blaj, Iar
dincoace de Carpați adunările de pe
Cimpul Libertății din Dealul Filaretului — unice în Europa acelei
epoci — au reprezentat adevărate
forumuri populare de decizie, de
direcționare a luptei potrivit mersu
lui concret al revoluției în fiecare
moment. Cei peste 40 000 de participanți la Marea Adunare Națională
de pe Cîmpul Libertății de ia
Blaj din 3/15 — 5/17 mai 1848, care
într-un singur glas, au strigat : „Noi
vrem să ne unim cu Țara 1“ au dat
tărie programului revoluționar prin
votul lor și au depus jurămînt că
vor lupta pentru înfăptuirea Iul.
Pentru că — așa cum observa revo
luționarul Al. Papiu-Ilarian — po
porul revenise la Blaj „ca să vadă
Însuși de cauza sa“. I:'n București,
Cîmpul Libertății de _la Filaret
____
devenise — așa cum nota publicistul
C. Colescu-Vartic — .Jocul de sfătuire zilnică a poporului cu frun
tașii săi". Au avut loc aici ample
adunări, in cadrul cărora se luau
decizii fundamentale, masele orășe
nești — lucrători, tirgoveți, cărturari, ca și miile de țărani ce veneau
aici permanent din multe județe —
dînd consensul lor măsurilor ce se
impuneau, Aceste adunări au fost
adevărate forumuri populare de
guvernare revoluționară. expresie
politică a republicii democratice, in
care se realiza domnia poporului
prin popor. Împreună cu republica
românească ce avea să fie instau
rată de popor în Munții Apuseni,
regimul revoluționar din Muntenia
realizează imaginea cea mâi stră
lucită a revoluției române ca Înfăp
tuire practică unitară a maselor
populare.
Tot masele populare au fost ace
lea care au apărat revoluția în fața
comploturilor
contrarevoluționare
puse la cale la Inspirație străină. O
amplă și viguroasă ridicare a ma
selor
populare a avut loc pentru
anihilarea complotului reacțiunii de
la 19/31 iunie 1848.
„Niciodată —
Scria un contemporan al evenimen
telor — Bucureștii n-au ridicat din
vastele lui mahalale un mai mare
număr de oameni ca acei ce s-au
văzut în acea zi pe strada Podului
Mogoșoaiei înarmați". Tot masele
populare au salvat revoluția în
urma complotului contrarevoluțio
nar din 29 iunie/11 iulie 1848, cînd,
datorită știrilor false despre inva
darea țării de către armate străine.
Guvernul provizoriu a părăsit Capi
tala și s-a îndreptat spre munți. în
dimineața zilei de 30 iunie/12 iulie,
masele populare — peste 40 000 de
oameni, „negustori din oraș, mese
riași, popor, preoți, țărani din îm
prejurimi", cum arăta C. ColescuVartic, au acționat eroic pentru Înlă
turarea căimăcămiei instaurate de
complotiști și restabilirea guvernării
revoluționare. După înfrîngerea reactiunii, din toate județele — scria
Elias Regnault — țăranii au tri
mis în acele zile în Capitală de
legații care „asigurau pe con
ducătorii revoluției de chezășulrea reazemului ce el sînt gata a-i
da la trebuință. Satele cele mal în
depărtate trimiteau pe reprezentan
ții lor însoțiți purure de învățăto
rul sătesc și de preot. Locuitorii
din munți, ce nici odinioară nu ieși
seră din locurile lor, plecară la
drum în carăle lor și veniră la
București, îmbrăcațî în vechile lor
costum uri daciane șl mîndrl de a
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proces al Industrializării
socialiste. Dimpotrivă, se
subliniază cu tărie acest
fapt, care pune în lumină
și mai pregnant capacita
tea creatoare a clasei noas
tre muncitoare, a întregului
nostru popor de a organi
za și conduce cu netăgă
duită competență destinele

țării pe drumul mereu as
cendent al progresului, al
noii civilizații socialiste și
comuniste. Pentru că toa
te aceste centre, ca și al
tele pe care nu le-am a-

Dlonisie ȘINCAN
(Continuare in pag, a IV-a)^

Cu numeroase prilejuri,
scriitori sau cititori discu
tă despre criteriile litera
turii, despre cultură și
educație, într-o societate
ca a României socialiste in
care orice locuitor al aces
tor păminturi pe care se
zidesc cu intensitate o
viață șt o orînduire nouă
își
modelează
viziunea
despre existență in iposta
za unică de participant,
pătruns de toate undele
formative
ale
societății
contemporane
românești,
care își pune din plin —
așa cum s-a arătat încă o
dată in recentele docu
mente de partid, în expu
nerile
secretarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — pro
blema omului integral, a
omului în activitatea că
ruia să strălucească toate
virtuțile lui creatoare, hră
nite de cunoașterea largă
și aprofundată a celor mai
alese cuceriri ale minții omenești. Desigur, creatorul
de valori spirituale, artis
tul autentic este definit de
o conștiință despre propria
capacitate sau talent. Insă
un creator de valori mate
riale ori spirituale nu va
urmări niciodată un itine
rar solitar, în contrast cu
aspirațiile
generale
ale
contemporanilor săi, ci va
căuta să afle, în orice ma
nifestare umană, finalita
tea socială, această primă
cauză rațională, caracte
ristică unei orînduiri îna
intate.
Scriitorii, alături de cei
lalți creatori de bunuri

materiale
șl
spirituale,
dezbat
șl
aprofundează
ideile de o excepțională
valoare teoretică și practi
că din expunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu
documente
programatice
care deschid noi
per
spective creației literare,
cerînd
implicarea
mai
activă a uniunilor de crea
ție în întreaga operă edu
cativă, intensificarea efor-

de responsabilitatea sa in
dividuală în fața istoriei,
a societății, a oamenilor,
răspundere concretizată in
calitatea operelor pe care
le încredințează tiparului,
pe care le propune oame
nilor. Ele sînt oglinzi ale
unui timp al faptei, al con
strucției, al edificării unei
Românii socialiste, a unui
om nou. înalta instanță
care judecă inflexibil ca-

viață, pe Însăși
unitatea
ce definește pe toți cei ce
construiesc socialismul în
patria noastră.
Un scriitor exprimă vo
cea puternică a omului zi
lelor noastre, un om al
înaltelor cunoștințe, mili
tant contra dogmelor și
pentru promovarea nou
lui care sfișie vălurile ig
noranței, afirmîndu-și se
tea de viață, căutînd răs-

CULTURĂ Șl EDUCAȚIE
turilor creatorilor pentru
a contribui la formarea omului nou, constructorul
activ și conștient al unei
societăți umaniste, al so
cialismului în patria noas
tră. S-a subliniat necesi
tatea
orientării
creației
spre o tematică esențială,
menită să fie un factor
cardinal de educație pa
triotică și umanistă. Ridi
carea omului la un înalt
nivel de cultură și conști
ință este finalitatea crea
torilor angajați în crearea
unor opere care să oglin
dească complex realita
tea contemporană, în di
verse modalități estetice,
investigînd profund uni
versul uman. Orice creator
de valori materiale ori
spirituale este un recepta
cul al noului, un militant
In înalt sens etic, conștient

racteristicile șl utilitatea,
valoarea
oricărei
fapte,
este istoria, și ea acordă
recompense maxime ace
lora care au fost totdeauna
activi in slujba marilor in
terese colective, în slujba
Patriei.
în opera de vastă respi
rație a creatorilor contem
porani se exprimă, cu artă
modelatoare, suma realită
ții și existenței contempo
rane. Unitatea organică a
construcției literaturii și
artei contemporane este
generată de unitatea reali
tății acestui timp și spațiu,
determinate de o nouă umanitate purtătoare a unei
noi experiențe de viață,
ziditoarea unei luminoase
orinduiri. Unitatea artei și
literaturii noastre se bizuia
pe concepția materialistdialectică despre lume și

punsurl la Întrebări mul
tiple. Scriitorul, creatorul
de valori spirituale dă chip
în opera sa omului însetat
de cultură, care Investi
ghează în întregul univers,
care-și spațiază necontenit
cunoașterea, creînd minu
nile artei și civilizației
contemporane. Un aseme
nea erou al literaturii este
echivalentul tuturor con
temporanilor din România
socialistă, creatori în toate
sferele activității, cu aspi
rația de a culege toate roa
dele vieții aici pe pămint.
Scriitorii contemporani sînt
chemați să scrie istoria acestor zile și a omului care
o creează, transfigurând in
artă infinitele ipostaze ale
personalității umane. Ei
sînt chemați să dea expre
sie demnității, noii condiții
umane, Întemeiată pe libe

rul examen al faptelor, pe
înțelegerea complexă șl
reală a dinamicii ideilor, a
luptei dintre vechi și nou.
Noile creații sînt ale unei
umanități care utilizează
inteligența și talentul pentrul a plăsmui artistic rea
litatea, adaptînd-o noii fi
nalități modelatoare, de
terminată de activitatea
continuă pentru atingerea
unui ideal structural uma
nist în care energia con
structoare se întovărășește
cu aspirația spre cultură,
cunoaștere, adevăr și fru
musețe. Adevărul vieții șl
al artei este adevărul oa
menilor care trăiesc cu in
tensitate în fervoarea de
venirii lor pe pămint, pen
tru înălțarea patriei pe noi
trepte de civilizație și cul
tură. Valoarea și compe
tența estetică a scriitorului
nu pot fi despărțite de fer
ma sa orientare ideologică,
de tenacitatea sa de inves
tigator al sufletului repre
zentativ pentru această epocă de afirmare a omului
multilateral. Adevărul ar
tei este adevărul vieții și
muncii poporului, a cărui
cunoaștere contribuie la
înalta demnitate a scrisu
lui.
Idealul
creatorului
contemporan constă în a
portretiza
omul
acestui
timp, conștient de măreția
istoriei pe care o făurește
și angajat plenar în edifi
carea patriei, a marilor obiective menite să-i asi
gure un viitor trainic.

Alexandru BĂLĂCI
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ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

ZILE DE PUTERNICĂ MOBILIZARE
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
Simbătă, Ia prînz, ajungem in
Cîmpia Teleormanului și străba
tem mulți. kilometri pină întilnirri
primele formații la seceriș. La
C.A.P. Nanov, in urma celor două
combine care recoltau un lan de
pe un pămint mai nisipos, o
echipă de secerători strîngea orzul
de pe porțiunile pe care plantele
erau culcate și le așezau pe brazda
pe care urma să treacă din nou
combina. Așa se
procedează —
sintem informați — peste tot unde
lanurile sint. căzute
din pricina
' ploilor și a vintului. Este o măsură
bună, cu atit. mai mult cu cit nu
există lan fără porțiuni mari că
zute. iar unele chiar în întregime.
Orașul Zimnicea,
cu cele trei
unități agricole ce aparțin de el.
oferă, in mic. un exemplu al or
ganizării recoltării orzului și griu
lui, la scara județului, in condițiile
acestei veri. Spunem oferă pentru
Că proba adevărată încă n-a fost
dată, intrucît practic abia de luni
a ince.put recoltarea pe terenurile
mai nisipoase din sudul județului,
urmind ca pe măsură ce se creează
condiții să se acționeze peste tot,
’ cu toate forțele. S-a recoltat pină
acum pe porțiuni mai mici sau
mai mări in cooperativele agricole
din "Purani. Islaz, Saele. Plopii
Slăvitești. Vînători. Urlui. MbșteniVoivoda. Bujoreni. Orbească și
Piatra. Este adevărat, suprafețele
recoltate sint încă' nesemnificative,
dar există garanții ferme că o dată
cu intrarea in lanuri a tuturor ce
lor 2 000 de combine se va atinge
o viteză zilnică de cel puțin 10 000
hectare, mai puțin in cazul orzului
unde pe jumătate din suprafața to
tală lanurile sint căzute la pămint.
Pornind mai ales de la aceste di
ficultăți. dar si
pentru a întări
.. răspunderea mecanizatorilor față
de calitatea muncii, s-a indicat ca
desfășurarea propriu-zisă a sece
rișului să se realizeze in cadrul
unor formații
mici cărora li se
delimitează strict suprafețele ce
urmează să fie recoltate de fiecare
grupă de mașini. Mecanizatorii de
pe combine fac parte integrantă
din formațiile complexe organizate
la nivelul fiecărei unități, forma
ții care au in dotare toate mașinile
■ și utilajele necesare executării în
tregului flux de lucrări, incepind
cil recoltarea și sfirșind cu însămințarea celei de-a doua culturi,
operațiune care trebuie încheiata
în cel mult două zile de la intrarea
combinelor in lan. Un rol și o răs
pundere mare revin in desfășu
rarea acestui flux formațiilor care
lucrează la transportul producției,
acestea avind obligația de a aduce,
prin metodele cunoscute, la para
metrii stabiliți, umiditatea boabe
lor. mult mai ridicată decit în alți
ani. tocmai datorită faptului că pe
întinse suprafețe, mai ales orzul,
nu este copt uniform- în ce priveș".1 te transportul efectiv ăl producției
merită a. fi subliniată măsura luată
de comandamentul’ jițdetean de a
** repartiza și ti da în răspunderea
unităților agricole atit mijloace de
transport, cit și combustibilul ne
cesar funcționării acestora la capa
citate, măsură prin care se preco
nizează o folosire mai judicioasă a
autovehiculelor, pornind de la ideea
că intreaga
activitate a acestor
mijloace trebuie să fie organizată'
in funcție de modul concret de
luciru al combinelor, știut fiind
faptul că
in
actuala campanie
acestea sint utilajele cărora trebuie
să le fie subordonate toate cele
lalte mașini spre a se putea asigu
ra un randament maxim la recol
tare. Dar o asemenea organizare
strictă a activității in această
campanie este impusă și de cerința
de a realiza in totalitate și intr-un
timp cit mai scurt însămințarea
celor peste 100 000 hectare cu dife
rite culturi, cu porumb și plante
furajere in special.
Revenind la
măsurile speciale
luate la Zimnicea pentru a asigura
buna desfășurare a actualei cam
panii agricole de vară, secretarul
comitetului orășenesc de partid,
tovarășul Ion Boncioianu. ne spu
nea că 4 800 de secerători și co
sași sint gata să sprijine mecani
zatorii la recoltarea orzului, după
procedeul
enunțat
la inceputul
acestor rinduri. Evident, și aici cea
mai mare parte a orzului se recol
tează cu combinele. Facem o pa
ranteză intorcindu-ne la o discuție
avută cu mecanizatorii aflați cu
combinele într-o tabără de cimp
organizată pe terenurile C.A.P.
Smirdioasa. Era simbătă și lanul
nu era incă apt pentru recoltare.
„Cum veți recolta postatele că
zute ?“ — întrebăm. „Cu combi
nele pe care le vedeți'*
* — ni se
răspunde, bi ne arată citeva mo
dificări care să țină seama de con
dițiile specifice de recoltare. Au
fost confecționate și atașate niște
mecanisme la
aparatul de tăiat
care să ridice și firele culcate la
pămint. De asemenea, ținind sea
ma de masa vegetativă foarte bo
gată, datorită atit densității plan
telor. cit și înălțimii lor. iar pe
alocuri și imburuienirii, frontul de

I

lucru a fost îngustat la fiecare
combină cu citeva palme. Măsura
se aplică peste
tot. Amănunte,
,
*
„mărunțișuri'
dar foarte impor
tante pentru a asigura strîngerea
recoltei în condițiile acestei veri.
Amănunte care probează simțul
datoriei, al responsabilității și in
egală măsură priceperea mecaniza
torilor noștri.
Revenind la Zimnicea, notăm că
pe întreg consiliul agroindustrial
sint de recoltat in această vară
1 050 hectare cu orz și 3 100 hecta
re cu griu. Pentru stringerea aces
tora au fost pregătite in condiții
tehnice deosebite 83 de combine,
toate echipate cu ridicătoare de
spice și reglate corespunzător stă
rii de vegetație actuală. La capătul
solelor, precum
și pe porțiunile
unde combinele nu pot intra vor
acționa echipe formate din 20—30
de secerători sau cosași. Combinele
lucrează grupat, două cite două,
parcelarea solei respective făcîndu-se in funcție de norma zilnică
de lucru și starea reală a lanului;
Concomitent cu recoltarea se des
fășoară in flux și lucrările de
eliberare a terenului, aratul și se
mănatul. Agricultorii de aici tre
buie să însămințeze în această
vară 650 hectare porumb pentru
boabe, din care 250 hectare direct
în miriște cu mașini speciale. In
general formațiile complexe de
mecanizare includ toate mijloacele,
de la recoltat pină la pregătirea
terenului și semănat.
Sarcini urgente și probleme deloc
ușoare de rezolvat sint m această
parte a județului in legumicultura.
De fapt, discuțiile la Zimnicea au
debutat intr-un mod mai ciudat,
am zice, dar semnificativ pentru
unele dificultăți, firești de altfel,
dar și unele necazuri pe care n-ar
trebui să le întimpine nici legumi

Combinele qota preqătite, adaptate condițiilor specifice de recoltare din
această vară, așteptau la marginea unui lan al C.A.P. Smîrdioasa doar
momentul optim de începere a secerișului
probează • și fotografia alăturată.
Altele sint mai incîlcite și nu ne
putem pronunța asupra lor. ci doar
asupra unui singur aspect, și anume
că neregulile in funcționarea me
canismului de preluare a legume
lor nu numai că persistă, dar în
cep să se agraveze și mai mult in
condițiile in care pe filiera actua
lului sistem de conlucrare se ma
nifestă atitudini birocratice, cu
consecințe extrem de păgubitoare.
Dacă ar fi să concretizăm, atunci

• Lanuri dense, spic bogat, dar
ploaia și vîntul au îngreunat recoltarea
• Secerișul a început și se extinde
pe măsură ce lanurile sînt apte de
recoltare
• La condiții speciale, măsuri teh
nice și de organizare speciale
• După seceriș - culturi duble pe
100000 hectare în cel mult două zile!
• La întreținerea culturilor - acti
vitate mai intensă pentru recuperarea
unor întârzieri

• Grădinile de legume rodesc bine,
dar au apărut și primele semnale
despre dereglări în mecanismul va
lorificării
cultorii și nici beneficiarii lor. Des
pre ce este Vorba ?
Pe secretarul Comitetului orășe
nesc de partid Zimnicea îl intilnim
pe drum. îndreptindu-se. împreună
cu directorul întreprinderii pentru
producerea legumelor — I.P.L. din
Zimnicea. spre o altă unitate legu
micolă, respectiv spre Asociația le
gumicolă tot din Zimnicea. Mergem
împreună. Acolo are loc o discuție
scurtă, dar foarte aprinsă. Concret,
cele două unități legumicole pri
mesc sarcina să livreze pentru Ca
pitală, de urgentă, cel mai tirziu a
doua zi dimineața, o cantitate de
30 tone de cartofi. Directorul I.P.L.
încearcă să refuze pe motive pe
care nu le mai repetăm și venise
să-l convingă pe directorul asocia
ției să recolteze el mai mult. Pină
la urmă lucrurile s-au lămurit, dar
nu chiar armonios și nu complet.
Pentru că la un moment dat. di
rectorul asociației spune : „Cartofi
vrea I.L.F. Militari ? Dau și cartofi,
deși termenul de livrare este de
20 iunie ; dar de ce nu vor să ia si
varză, pentru că. uite, am cimpul
plin cu varză adunată de trei zile
în grămezi
.
**
Directorul I.P.L. spu
ne că intr-o situație și mai dificilă
se află el. iar secretarul comitetu
lui orășenesc precizează că greută
țile au început de la spanac și ce
lelalte verdețuri, fiind nevoiți să
dea în furajare o cantitate mare
din asemenea produse. Unele fapte
se confirmă de la prima vedere. De
pildă, existenta verzei recoltate si
aflate in grămezi în cimp. ceea ce

este suficient să exprimăm aici
punctul de vedere al unuia din fac
torii implicați, al directorului co
mercial al I.L.F. Teleorman, tova
rășul Ion Cergan. fată de nereguli
le la care ne-am referit si pe care
i le-am adus la cunoștință in ideea
că ne va prezenta măsurile concre
te ce se vor întreprinde pentru so
luționarea lor. Dimpotrivă. Dum
nealui aprecia că de fapt „nu mai
sint probleme in legătură cu valo
rificarea verzei. că nu trebuie să
ne sperie micile dereglări, intrucit
ele au apărut în condițiile unei
«explozii» de. producție". Cit pri
vește spanacul și alte verdețuri că
rora nu li s-a găsit o valorificare
corespunzătoare.
bineînțeles
că
„vina o poartă, nimeni altcineva
decit producătorii
.
**
Iar pentru a-și
argumenta această părere, ne dă
drept exemplu pretenția absolut
**
„nerealistă
a I.P.L. Zimnicea care
„ar avea acum să livreze nu mai
puțin de 100 tone de varză pe zi.
or. acest lucru nu este posibil *. Că
nu este posibil ne-am convins și
noi la fata locului, de vreme ce
chiar in săptărriina trecută I.L.F.
Teleorman a preluat doar 50 tone
de varză dintr-un grafic stabilit la
180 tone. Ba. mai mult, in ultimele
trei zile nici măcar nu si-a mani
festat vreun interes față de un asemenea produs, deși întreprinde
rea nu și-a valorificat nici jumăta
te din cantitatea totală de varză
obținută in această primăvară.
Dincolo însă de modul în care
cele două unități beneficiare —
I.L.F. Teleorman și I.L.F. Militari

— înțeleg să-și ducă la îndeplinire
obligații limpezi si fără drept de a
mai constitui obiect de negociere,
problema valorificării producției de
legume depășește cu mult puterea
de soluționare a întreprinderilor in
cauză. Pentru că este limpede pen
tru orice cunoscător in materie că
actualele dificultăți in livrarea ver
zei. de exemplu, sint . determinate
în fapt de o abundență a acestui
produs pe piețele Capitalei. în con
secință. desfacerea lui nu mai poa
te fi realizată pe piețele Bucureștiului. ci in alte zone ale țării,
unde realmente există o cerere
mare pentru varză. Să nu cunoas
că oare organele in drept acest
lucru ? Ne indoim de acest fapt.
Credem că este vorba mai degrabă
de un dezinteres inadmisibil față
de rezolvarea unor probleme cu
consecințe economice și sociale ex
trem de păgubitoare. Nu este că
derea noastră de a sugera soluții
pentru inlăturâreg neajunsurilor
existente și previzibile in procesul
valorificării legumelor. Avem insă
datoria de a sesiza aceste anomalii
cu convingerea că factorii răspun
zători vor adopta măsurile ce se
impun.
Deși timpul continuă să fie ex
trem de schimbător, Cimpia Tele
ormanului cunoaște acum forfota
muncii pe care numai vremea re
coltării o poate da. Pretutindeni,
acolo unde lanurile s-au copt, mey
canizatorii sint ,1a datorie din zori
și piriă in noapte, recoltind
sau
așteptind momentul prielnic înce
perii recoltării. Pe Întinsul solelor
cu porumb, floarea-soarelui si sfec
lă de zahăr zeci și zeci de mii de
oameni duc o bătălie aprigă cu bu
ruienile, care s-au înmulțit in acest an într-un mod nemaiintilnit.
în sprijinul agricultorilor au venit
și oameni ai muncii de la diferite
unități 'economice și instituții, dar
ritmul lucrărilor la întreținerea
culturilor trebuie să crească și mai
mult spre a se asigura pretutin
deni condițiile necesare dezvoltării
viguroase a plantelor.

Iosif POP
Stan ȘTEFAN

Arătam în precedentul articol pe
această temă (publicat in ziarul
**
„Scinteia
din 10 iunie) că există si
tuații in care un snriiin real si efectiv al forurilor de resort este ne
cesar pentru a lichida unele stocuri,
pentru a evita formarea altora noi.
La Întreprinderea „Vulcan
,
**
bună
oară. există stocuri în valoare to
tală de peste 165 milioane lei, for
mate din diferite materiale care nu
mai sînt în profilul de fabricație al
unității (țevi, armături metalice. în
trerupătoare. motoare, ventilatoare
etc.l. Toate aceste stocuri înglobează
mari resurse materiale, se depreciază în timp, devin practic de ne
folosit. Menținute astfel, ele nu pro
duc decit... noi cheltuieli : cu depo
zitarea si păstrarea, cu
dobinzile
bancare aferente.
Centrala de re
sort. Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini ar trebui să anali
zeze situația și, de la caz la caz, să
sprijine unitatea în rezolvarea de
finitivă a problemei.
Dacă in acest
caz — ca si în
multe altele, din păcate, in care
s-au acumulat mari resurse mate
riale care nu mai pot fi utilizate de
unitățile ce le dețin — răspunderea
pentru imobilizările create este in
bună parte a întreprinderii în cauză,
nu același lucru se poate
spune
despre următoarea situație : între
prinderea de masini-unelte și agre
gate deține un stoc de produse fi
nite care au costat aproape 30 mi
lioane lei, dar care nu pot fi tri
mise beneficiarilor. De ce? Pentru
că forurile competente nu au sta
bilit incă... prețul produselor. Iată
deci că. uneori, proiectarea si execu
tarea unor utilaje complexe se pot
înfăptui mai repede decit. se „mișcă
**
un aparat birocratic 1 Comentariile
sînt de prisos.
în prezentarea aspectelor des
prinse din investigațiile efectuate
am insistat în special asuora lipsu
rilor si neajunsurilor -- care duc la
menținerea
în continuare a unor
stocuri supranormative mari — nu
pentru că acestea, ar fi preponderen
te. Simplul fapt că imobilizările de
resurse au o tendință de reducere
dovedește că măsurile întreprinse pe
această linie in fiecare unitate si
centrală au inceput să dea rezultate.
Dar pentru rezolvarea definitivă a
problemei este nevoie ca in întrea
ga economie să se renunțe la siste
mul birocratic, administrativ in acti
vitatea de planificare si conducere,
să se aplice cu fermitate prevederile
mecanismului economico-financiar —
cerințe formulate din nou de
tovarășul Nicolae Ceausescu în ex
punerea prezentată Comitetului Po
litic Executiv.
în numeroase întreprinderi se iau
sistematic măsuri pentru
blocarea
mecanismului de formare a stocuri
lor supranormative. Iată cîteva din
tre acestea :
• De la începutul acestui trimes
tru. întreprinderea
„Timpuri noi“
realizează o parte insemnată a apro
vizionărilor sale direct din depozi
tele Bazei de aprovizionare tehnicomaterială a municipiului București.
Estă o formulă care a măi fost pre
zentată in paginile ziarului nostru,
întreprinderea „Timpuri noi'
*
este
un.exemplu dintre cele mai recente
de unităti care trec la acest sistem
de aprovizionare ce și-a
dovedit
utilitatea si contribuie substantial la
reducerea duratei de imobilizare a
resurselor materiale în stocuri. în
situația prezentată, filiala metal a

Așa cum se menționează și in tex
tul alăturat, această varză, pentru
care s-a depus multă muncă și
care chiar dacă nu-i mai este ne
cesară întreprinderii contractante
ar putea lua drumul altor benefi
ciari, dar...

B.A.T.M.M.B. a preluat depozitele,
personalul aferent si toate cantități
le de laminate si alte produse din
metal ale întreprinderii
„Timpuri
noi“. în prezent, aprovizionarea uni
tății se
realizează din depozitele
bazei direct in secțiile de producție,
astfel incit a dispărut in totalitate
stocul pentru aceste categorii de ma
teriale, care se cifra la circa 65 mi
lioane lei (din care o bună parte
era... supranormativ). în acest fel.
baza poate exercita un control di-

drarea în stocul normat de materii
prime se datoreste si altor preocu
pări pentru evitarea imobilizărilor.
Astfel, materialele si subansamblele
procurate prin cooperare — a căror
valoare se ridică, in medie, la 3 mi
lioane lei lunar — ajung de la fur
nizori direct in secțiile întreprin
derii. Cum . se realizează aceasta ?
Secțiile solicită serviciului de apro
vizionare cantitatea exactă de care
au nevoie în luna următoare —. in
funcție de programul de fabricație
— iar comanda se face numai in li
mita acestei
cantităti. O dată la
citeva zile un mijloc de transport
realizează un circuit și ridică de la
furnizori — aflati în București —
cantitățile comandate. Un calcul efectuat împreună cu economistul
Florea Vlad. setul serviciului apro
vizionare. a arătat că. in acest fel.
cheltuiala de transport — de circa
15 mii lei lunar — este de trei ori
mai mică decit... dobinda pe care
unitatea ar fi plătit-o băncii dacă
rect si operativ al aprovizionărilor
s-ar fi constituit un stoc din acele
și consumurilor si este in măsură să
materiale. Fără a mai socoti chel
redistribuie cu promptitudine even
tuielile de depozitare, posibilele
tualele stocuri devenite disponibile.
stocuri fără mișcare etc. Iată deci o
Asa incit stocul nu se „muta** dinformă de aprovizionare modernă, care
tr-o gestiune in alta, ci efectiv cir
elimină, practic, orice fel de stoc si
culă mai rapid si satisface mai bine
vaiorifică deplin avantajul distante
trebuințele producției. Ne-am refe- ' lor scurte intre furnizori si bene
rit din nou la acest exemplu Pen
ficiar.
tru că extinderea pe scară tot mai
întreprinderea „Electromagnetica
**
largă a acestei formule de aprovi
beneficiază, de asemenea, de o utilă
zionare este in măsură să rezolve
inițiativă existentă în cadrul Centra
radical problema stocurilor de ma
lei industriale de echipament pentru
terii prime, unitățile avind astfel po
automatizări. Pentru a evita imobi
sibilitatea să se concentreze asupra
lizarea ne perioade lungi a uțior
desfășurării optime a producției
materiale, care si-ar găsi mai greu
propriu-zise.
o utilizare. în fiecare lună se între
• De mai bine de trei ani. între
prind analize cu privire la materia
prinderea „Electromagnetica** a alele disponibile care pot fi redistri
doptat formula de aprovizionare di
buite intre unitățile centralei. Pe arect din depozitele B.A.T.M.M.B.,
ceastă cale. întreprinderea „Electro
care cuprinde în prezent peste 76 la
magnetica" a lichidat. în patru luni
sută din totalul materialelor ce intră
din anul în curs, stocuri disponibil
*
in secțiile de fabricație. Dar încaîn valoare de 5 milioane lei.

Sondaj în unități
industriale
din București (III)

Aspectele
prezentate desigur că nu epuizează cauzele formării
stocurilor și nici acțiunile intrepr tse pentru lichidarea imobilizărilor
care mai există. Așa cum au relevat investigațiile efectuate, menținerea
unor stocuri supranormative se datorește in primul rind deficientelor
de aprovizionare, pentru eliminarea cărora trebuie concentrate deopo
trivă eforturile întreprinderilor, ale centralelor și ministerelor, ale or
ganelor de control financiar-bancar.
Primul pas in această direcție
vizează stabilirea unor termene contractuale de aprovizionare decadale, săptăminale și zilnice, in strînsă concordantă cu nevoile produc
ției și cu normele de stoc. Termene care să fie respectate întocmai.
Legea privind incheierea și executarea contractelor economice, intrată
de curînd in vigoare, conține prevederi exprese și clare in acest sens,
care trebuie avute în vedere de fiecare unitate economică. Centralele
și ministerele au datoria să acționeze cu toată răspunderea pentru a
sprijini unitățile din subordine pentru îndeplinirea integrală șl la timp
e obligațiilor asumate prin contracte — condiție de bază pentru elimi
narea stocurilor supranormative. pentru funcționarea in bune condiții
a mecanismului economic. Totodată, un rol decisiv revine organelor de
mocratice de conducere din întreprinderi,
care trebuie să acționeze
permanent pentru ca toate obligațiile contractuale să fie exemplar în
deplinite,
De asemenea.' serviciile de specialitate din Întreprinderi au datoria
să asigure o aprovizionare
tehnico-materială, in strictă corelație cu
nevoile producției, să acționeze
permanent pentru evitarea formării
stocurilor de prisos. Intr-o. economie dinamică și flexibilă planul de apro
vizionare trebuie revăzut cu promptitudine ori de cite ori apar schim
bări ale produselor sau ale tehnologiilor, cind se reduc, consumurile ma
teriale unitare etc.
Un atribut de bază al noului mecanism economico-financiar — auto
finanțarea — își pierde din conținut in condițiile în care resursele bă
nești ale unității sint imobilizate in stocuri fără mișcare, de prisos. In
același timp, nu trebuie pierdut din vedere faptul că resursele imobi
lizate într-o întreprindere afectează, indirect, modul in care altă unitate
își îndeplinește sarcinile care ii revin. Iată de ce trebuie să se ia măsuri
de fond pentru eliminarea stocurilor supranormative. aceasta consti
tuind o cerință expresă pentru aplicarea reală a sistemului democratic
de conducere a economiei, bazat pe autogestiune, autoconducere si auto
finanțare.

Euqen RADULESCU

ACȚIUNI FERME PENTRU SPORIREA
RENTABILITĂȚII Șl EFICIENTEI PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

i

Cel puțin 200 zile pe an la pășune I Așa este rațional să fie hrănite animalele, dacă ai pășune, dacă știi să
o întreții, să obții maximum de furaje ce pot fi realizate. La ferma zootehnică a C.A.P. Izvoarele, șef de fermă
Petre Țancu (dacă ar avea toate fermele asemenea șefi I), animalele au cu ce se hrăni, pășunea de aici
fiind un exemplu de ceea ce se poate face in cele mai multe locuri
Fotografii : E. Dichiseanu

De ce se mențin stocurile supranormative?

te locurile de muncă, la gestionarea
judicioasă a tuturor mijloacelor ma
teriale și financiare, la organizarea
corespunzătoare a relațiilor contrac
tuale intre întreprinderi și pină la
aplicarea neabătută a programelor de
perfecționare tehnologică. Bunăoară,
așa cum preciza secretarul general
al partidului, prin înlocuirea și mo
dernizarea tehnologiilor mari consu
matoare de combustibili și energie
se impune ca, in următorii 2—3 ani,
să se obțină o reducere a consumu
rilor specifice energetice cu 20—30
la sută, acțiune ce urmează a fi am
plificată in cincinalul viitor.
Firește, problema nodală a autogestiunii și autofinanțării este aceea
a asigurării unei activități rentabile,
in care mijloacele materiale și finan
ciare avansate să fie recuperate și
amplificate printr-o muncă bine or
ganizată. eficientă. Și acesta este un
proces dificil, în care trebuie infrînte mentalitatea „producției de dragul
,
**
producției
concepțiile consumatoriste întemeiate pe ideea complet
depășită în lumea de azi că socie
tatea are resurse pentru a acoperi
efectele lipsei de răspundere, ale
unei activități proaste, nerentabile.
Desigur, așa cum sublinia secretarul
general al partidului, în societatea
noastră nu se pune în nici un fel
problema falimentului unei între
prinderi, tocmai in aceasta constă
superioritatea noii orinduiri, care are
capacitatea și pirghiile pentru a pre
veni asemenea situații extreme, pen
tru a lua din timp măsurile nece
sare in vederea redresării activității
economico-financiare. Cel mult se
poate vorbi de falimentul conducerii
unei întreprinderi, care nu știe să o
gospodărească cum trebuie și deci
care este necesar să fie schimbată
cu oameni capabili, fermi, cu
spirit de răspundere și simț de buni
gospodari.
Se pune, de bună seamă, întreba
rea : care sint cauzele care deter
mină unele întreprinderi să nu reu
șească să-și acopere cheltuielile din
venituri ori să realizeze produse fă
ră o anumită rentabilitate ? Este o
problemă care necesită o abordare
mai amplă, o analiză complexă, deta
liată, în numeroase situații fiind vor
ba de cauze cu caracter particular,
specific. Cu toate acestea, sintetic
vorbind, se remarcă faptul că în mul
te cazuri pot fi aduse in discuție o

serie de neajunsuri ale mecanismului
de formare a preturilor de produc
ție și de livrare, care determină ca,
pe de o parte, unele întreprinderi
să obțină beneficii și rentabilități
exagerate, care nu se datoresc efor
tului propriu și, pe de altă parte,
anumite unități economice, nevoite
să cumpere asemenea produse cu
prețuri exagerate sau să vindă pro
dusele care le fabrică la prețuri ce
nu acoperă cheltuielile de muncă so
cialmente necesare.
nu-și asigură
nici măcar beneficii minime. înlă
turarea unor asemenea anomalii
este, în esență, sensul măsurilor anunțate in cadrul programului de
îmbunătățire a sistemului de for
mare a preturilor, care prevede ren
tabilități rezonabile, științific deter
minate pe baza costurilor de pro
ducție planificate pentru anul 1988.
Care sint avantajele ce decurg de
aici ? Mai întii se elimină posibili
tatea constituirii unor beneficii exa
gerate la o serie de produse și în
treprinderi, care deveniseră o frină
în calea preocupărilor pentru mo
dernizare, pentru reducerea cheltu
ielilor de producție, pentru sporire.a
eficienței economice. După cum, nici
o unitate nu va mai înregistra pier
deri. nici pe ansamblu, nici pe pro
duse, din cauza sistemului de pre
turi, orice deficiențe in această pri
vință ce ar mai putea apărea datorindu-se exclusiv gospodăririi neco
respunzătoare a mijloacelor pe care
le deține și in nici un caz neajun
surilor din activitatea altor unităti.
Altfel spus, se creează
premisele
unei evaluări corecte a capacității
de autogestionare, de autofinanțare
a fiecărei întreprinderi. Mai mult de
cit atit, prevăzindu-se rentabilități
mai mari la produsele destinate ex
portului se creează o pirghie supli
mentară de stimulare a preocupări
lor colectivelor in vederea îndepli
nirii exemplare și depășirii sarcini
lor in acest domeniu prioritar al
activității economice.
în aceste condiții, colectivele de
oameni ai muncii au deplina moti
vație de a-și concentra eforturile
spre realizarea unei activități cit
mai rentabile, mai eficiente. Astfel,
se cunoaște că obținerea cel puțin
a beneficiilor planificate reprezintă
o condiție esențială pentru consti
tuirea la nivelul prevăzut a fondu
rilor proprii ale întreprinderii, cum
sînt fondul mijloacelor circulante,
fondul de dezvoltare, fondul pentru

acțiuni social-culturale, fondul pen
tru construcții de locuințe și fondul
pentru participarea oamenilor la
realizarea producției, a beneficiilor
și la împărțirea beneficiilor. Iar
beneficiile care se vor realiza su
plimentar, pe seama unei activități
economicoase, prin reducerea costu
rilor de producție peste sarcina sta
bilită, rămin integral la dispoziția în
treprinderii respective timp de un
an și in proporție de 50 la sută in
următorii 4 ani.
Se poate aprecia deci că, în an
samblul lor, măsurile de perfecțio
nare în domeniul mecanismului fi
nanciar și al prețurilor, la caro
ne-am referit, sint menite să asigure
condiții optime pentru exercitarea
autogestiunii de către toate unitățile
economice, autofinanțarea acestora
din veniturile realizate prin activi
tatea productivă, determinînd, tot
odată. atit creșterea contribuției acestora la dezvoltarea generală a
societății, cit și sporirea ciștigurilor
oamenilor muncii.
Preocuparea pentru eficiență, pen
tru munca de calitate, rentabilă,
productivă are însă in societatea
noastră socialistă nu numai o deter
minare pur economică, ci și un pro
fund sens moral care ține de etica
relațiilor dintre întreprinderi, de ce
rința manifestării unei întreceri so
cialiste loiale, stimulative. Prin aceăstă prismă, secretarul general al
partidului aprecia că pe primul plan
al întrecerii socialiste, al competiției
muncii trebuie să fie puse criieriile
referitoare la calitatea, reducerea
consumurilor materiale, a cheltuieli
lor, creșterea productivității muncii,
eficiența, rentabilitatea, adică acei
indicatori care definesc spiritul crea
tor, gospodăresc al fiecărui colectiv
muncitoresc.
Important este acum ca toate mă
surile stabilite de conducerea parti
dului să prindă viață, să fie aplicate
neabătut, cu toată răspunderea in
fiecare întreprindere, centrală, mi
nister. Numai prin muncă stăruitoa
re, prin conducerea pricepută, exi
gentă și prin spirit de ingeniozitate,
gospodăresc se poate asigura ca sis
temul
economico-financiar creat,
care corespunde principiilor socialiste
de cointeresare și gospodărire a în
treprinderilor, să determine sporirea
eficientei economice, să devină un
factor activ în dezvoltarea generală
a patriei,
in ridicarea bunăstării
națiunii.
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factor hotărîtor al formării
gîndirii economice socialiste
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
unele probleme ale conducerii acti
vității economico-sociale. ale mun
cii ideologice și politico-educative,
precum și ale situației internațio
nale consacră o atenție deosebită
problemelor perfecționării cunoștin
țelor cadrelor, ridicării nivelului lor
științific, profesional și politic. Această operă de construcție umană
este indisolubil legată și de „înțe
legerea problemelor economice".
Formarea și îmbogățirea gîndirii
economice, statornicirea unor noi
reprezentări economice în conștiin
ța membrilor societății sînt generate,
înainte de toate, de împrejurări
obiective, de schimbările petrecute
în forțele productive si în relațiile
economice.
Explicația generală se
află în adevărul că gîndirea econo
mică reprezintă procesul de reflec
tare în conștiința oamenilor a lumii
economice înconjurătoare. Aceasta
nu înseamnă însă că gîndirea eco
nomică se restructurează si se mo
difică imediat ce au loc modificări
în universul economic. O asemenea
înțelegere ar ti pe cit de simplistă,
pe atit de unilaterală si neadevăra
tă. Noile noțiuni
si reprezentări
economice nu sint în mod practic
însușite de către oameni o dată cu
apariția unei asemenea necesități.
Realitatea arată că stereotipurile în
vechite pot persista în gindirea eco
nomică a oamenilor încă mult si
după ce au dispărut condițiile obiec
tive care cîndva le-au generat.
Altfel spus, formarea gindirii eco
nomice moderne nu are loc automat
o dată cu schimbarea condițiilor
obiective ale producției si reproduc
ției sociale. Deși reprezintă un fac
tor secundar, derivat in raport cu
producția materială, cu realitatea
economică
nemijlocită,
gîndirii
economice îi este proprie independența sa relativă, o anumită stabilitate. de asemenea relativă, și o anumită inerție. Unele moduri economice de a vedea lucrurile, unele
precepte,
reprezentări,
categorii,
scheme logice si maniere de abor
dare a proceselor si fenomenelor
economice cu timpul se întipăresc
adine in conștiința oamenilor si
eliberarea de ele nu este întotdea
una nici simplă, nici ușor de reali
zat. Eliberarea de balastul lor o
poate face numai omul însuși. Si
această eliberare este uneori deose
bit de anevoioasă, deoarece în spa
tele cunoștințelor si reprezentărilor
economice ale omului se află un
anumit mod de viată, care adesea
continuă să „hrănească" prin obiș
nuință vechile reprezentări si mo
duri de a vedea lucrurile.
în realitățile din tara noastră, ca
și din celelalte țări socialiste, forma
rea și îmbogățirea gindirii econo
mice se realizează prin intermediul
unui sistem complex de instituții și
acțiuni organizatorico-economice, de
producție, ideologice, educative etc.
Cele mai importante verigii (subsisteme) ale acestui sistem •unitar
sint, după părerea noastră, practica
i
economică, școala de toate gradele
în general, școala economică în special, sistemul de informație politico-economică, țehnico-economică si
organizatorico-economică.
subsiste
mul extrașcolar de educație econo
mică. în aceste instituții, milioanele
de oameni învață să gindească si să
muncească intr-un mod nou, adec
vat noilor realități si cerințe gene
rate de mersul obiectiv al istoriei,
al vieții economice.
Rolul hotărîtor și determinant în
formarea si dezvoltarea gindirii eco
nomice revine practicii economice,
activității materiale de producție a
oamenilor muncii. Conștiința si gin
direa economică a oamenilor sint
înainte de toate produsul practicii
economice.
Dezvoltînd
producția
materială, oamenii se dezvoltă pe ei
înșiși. Aici, in procesul de muncă,
oamenii se întilnesc cu probleme
noi care iși așteaptă rezolvarea, se
confruntă cu sarcini noi care tre
buie îndeplinite si. nu de puține ori.
cu greutăți ce trebuie învinse, de
pășite.
Soluționarea
problemelor,
îndeplinirea sarcinilor si depășirea
greutăților au de regulă un dublu
rezultat : creșterea cantitativă și
îmbunătățirea calitativă a produc
ției. pe de o parte, și dezvoltarea
inteligentei. îmbogățirea spirituală
și perfecționarea morală a persona
lității umane, pe de altă parte. Cău
tările creatoare, originale, munca
angajată, responsabilă depusă^ pen
tru sine si societatea sa creează acel
climat social care stimulează gîn
direa omului, ii dezvoltă capacitatea
intelectuală, îi îmbogățește spiritul
și ofilește autolinistea si automultumirea cu ceea ce s-a obținut. în
procesul de producție si de repro
ducție socială. în această flacără sui
generis a vieții, omul iși îmbogățește
cunoștințele cu noua experiență, iși
lărgește orizontul de cunoaștere, pă
trunde mai adine in esența procese
lor și relațiilor economice si reali
zează o cunoaștere mai cuprinzătoare și mai profundă a legitătilor
care guvernează mișcarea economi
că. progresul societății.
în activitatea materială de producție creatoare — izvorul cel mai
puternic al dezvoltării societății și
al ridicării bunăstării membrilor săi
— se nasc ideile' noi. avansate, me
todele de rezolvare a problemelor
complexe, noi maniere de abordare
și apreciere a proceselor vieții eco
nomice. Tot aici — in procesul de
producție — ele susțin cel mai im
portant examen — verificarea de că
tre „instituția" practicii, care prin
atestare le deschide porțile spre vii
tor.
Ideile noi. gindirea avansată se
nasc, de regulă. în mințile oameni
lor activi, preocupați permanent de
progresul
vieții economico-sociale,
de perfecționarea mecanismului de
funcționare a economiei naționale,
a întregii formațiuni sociale. în timp
ce. cel mai adesea, conservatorismul
reprezentărilor și concepțiilor este
apanajul oamenilor inerți, automulțumiți. autoliniștiți.
transformări calitatiProfundele
ve care se petrec in viata economico-socială a României în perioada
actuală — trecerea de la reproducția preponderent extensivă la cea
preponderent intensivă, afirmarea
noii revoluții științifico-tehnice, în-

făptuirea noii revoluții industriale
și a noii revoluții agrare, ridicarea
nivelului calitativ si tehnic al pro
ducției și produselor, modernizarea
conducerii și organizării producției
și a muncii, perfecționarea mecanis
mului economic, trecerea de la me
canismul energo, materialo si fondoconsumptjv la mecanismul energo,
materialo
și
fondoeconomisitor,
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii etc. sint tot atiția
factori care generează cu necesitate
obiectivă o gîndire economică mo
dernă. substanțial îmbogățită în
conținutul său.
în condițiile edificării socialismu
lui multilateral dezvoltat, cind în
viata economică a societății au loc
cu necesitate obiectivă transformări
revoluționare profunde, creste gra
dul de complexitate al proceselor
economice si se îmbunătățește autoconducerea muncitorească la toate
nivelurile, se intensifică necesitatea
îmbunătățirii
pregătirii economice,
nu numai a cadrelor de conducere
și a specialiștilor, ci si a tuturor oa
menilor muncii. Dobîndirea unei
gindiri economice avansate, a unor
cunoștințe economice cit mai întinse
si formarea unui mod nou de a gindi
economic reprezintă o latură indiso
lubilă a calificării profesionale a
forței de muncă. „Este necesar —
preqiza secretarul general al parti
dului nostru la plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii din
februarie anul acesta — să înfăp
tuim neabătut programele de pregă
tire a cadrelor, de perfecționare a
invățămintului. Se impune să acor
dăm, in invățămint. o atenție mai
mare problemelor conducerii si or
ganizării activității economico-sociale a întreprinderilor. Inginerii,
specialiștii din toate domeniile tre
buie, din facultate — unii chiar din
licee — să-și însușească o serie de
cunoștințe si să știe ce înseamnă or
ganizarea unei secții, a unui sector,
a unei întreprinderi, în toată com
plexitatea lor. La aceasta trebuie să
adăugăm
problemele
economice,
mai cu seamă problemele de co
merț exterior, avînd in vedere că,
într-o formă sau alta, fiecare spe
cialist este, la un moment dat, anga
jat in activitatea de comerț exterior
și, desigur. în problemele financiare.
Mă refer la invățămîntul din toate
sectoarele, inclusiv în politehnici,
deși, desigur, este necesar ca in invățămîntul economic să îmbunătă
țim predarea științelor economice, a
activității economico-financiare rea
le. nu teoretice, pentru ca absolven
ții institutelor economice să cunoască bine problemele activității
de finanțare economico-socială. ale
autofinanțării si tot ceea ce impune
aceasta. Dar și cadrele din toate
sectoarele, fiecare specialist trebuie
să aibă un minimum de cunoștințe
economice și financiare pentru a pu
tea să îndeplinească o muncă, incepind chiar cu conducerea secției, a
grupei chiar, fiindcă răspunderea
economico-financiară
începe
din
secție, din grupă, de la maistru".
Potrivit acestor orientări de maxi
mă valoare programatică principia
lă, noul sisjem de pregătire trebuie
să asigure : a) pregătirea profesio
nală — deci si economică -- social
mente necesară pentru intrarea in
cimpul muncii a tuturor tinerilor de
vîrstă școlară ; b) ridicarea sistema
tică a nivelului de pregătire si re
ciclare profesională — deci si econo
mică — a tuturor oamenilor muncii
din toate sectoarele si domeniile de
activitate.
Sub aspectul conținutului, al calitații pregătirii, in general al educației economice, noul sistem de pregătire trebuie să asigure, după pă: a)
rerea noastră. înainte de toate
1
înarmarea celor încadrați în
.
treapta
respectivă de invățămint cu cunostințele și informațiile economice
socialmente necesare sub> aspectul
volumului, al structurii si al valorii
cognitive, educative si aplicative
pentru obținerea sau menținerea
treptei date de calificare in condi
ții noi, ca si pentru trecerea la o
treaptă superioară de calificare ; b)
transformarea cunoștințelor transmise in elemente ale conștiinței so
ciale, in convingeri lăuntrice. în

norme de gindire, de acțiune si de
comportament, in impulsuri perma
nente spre dezvoltarea gîndirii si
acțiunea transformatoare înnoitoare
a realităților economice, îmbogăți
rea în conținut, creșterea puterii de
înriurire a educației economice : c)
aprofundarea cunoașterii conexiuni
lor dialectice dintre toate elementele structurale ale subsistemului
economic, precum si a conexiunilor
acestui subsistem cu toate
____ celelalte
.
subsisteme ale sistemului societal
global și în primul rînd cu subsistemui politic și tehnic.
Este necesar să nu se uite că nivelul și maturitatea gîndirii economice, deși depind de amploarea si
valoarea culturii economice, a cu
noștințelor economice înregistrate,
nu sînt determinate numai de către
acestea, ci și de măsura în care fac
torul exterior omului, relațiile eco
nomice și legile care le guvernează,
de măsura în care acest obiect al
reflectării a devenit componenta in
terioară a gîndirii economice a oa
menilor. Deosebirea dintre maturi
tatea gîndirii economice și cunoș
tințele economice înregistrate este
de multe ori suficient de vizibilă. în
prezent este greu să găsim în uni
tățile productive specialiști in do
meniul tehnicii și tehnologiei care
să nu aibă un anumit cuantum de
cunoștințe despre caracterul obiec
tiv al legilor economice, despre
costurile de producție, necesitatea
valorificării superioare a resurselor,
ca și despre necesitatea utilizării tot
mai înalte a capacității de produc
ție, despre creșterea productivității
muncii și creșterea sistematică a efi
cientei activității economice etc„
dar care, in demersurile lor practi
ce. se străduiesc să obțină fonduri
suplimentare pentru investițiile ca
pitale, să mențină sau să mărească
numărul mediu scriptic al persona
lului fără a spori corespunzător pro
ducția. Acești specialiști se feresc
de înnoiri ; ei gîndesc încă in ter
menii si conceptele mecanismului
economic si tipului de progres teh
nic energoconsumptiv. materialoconsumptiv si fondoconsumptiv —
devenit astăzi în fapt mecanism resurso-risipitor — și nu al mecanis
mului energo. materialo si fondoeco
nomisitor, in termenii unor rezulta
te intermediare si nu ai rezultatelor
finale măsurate în primul rînd prin
determinările lor calitative.
Concomitent, noul sistem de pre
gătire trebuie, pentru a-Și îndeplini
menirea, să asigure realizarea ce
rințelor specifice ale formării si
dezvoltării unei, gindiri economice
moderne, adecvate fiecărei trepte de
calificare și fiecărui domeniu de ac
tivitate.
Privind lucrurile prin această pris
mă, credem că invătămintul superior
politehnic, inclusiv cel agronomic,
ar trebui să acorde o importanță
mai mare înțelegerii raporturilor
dialectice reciproce dintre tehnic si
economic și dintre tehnic și social,
dintre tehnic, economic, ecologic și
social. Concomitent, pregătirea vii
torilor ingineri ar avea de cîstigat
dacă in anii de facultate s-ar pune
un accent mai mare pe insusirea
unui cuantum de cunoștințe din do
meniul conducerii si organizării
producției si dacă la acestea s-ar
adăuga un anumit volum de cunostințe din domeniul comertului ex
terior. al conjuncturii economice,
analizei activității economice si al
prognozei si planificării economicosociale, dimensionate, desigur, rațional și armonizate cu cunoștințele
tehnice generale si de specialitate,
Pe această cale gîndirea tehnică
........ ...
s-ar armoniza cu cea economică și.
ceea ce este esențial, s-ar realiza
premisele pentru, îmbunătățirea în
conținut și în rezultate a conlucră
rii cu economiștii care, la rîndul lor,
ar poseda pregătirea tehnică nece
sară.
Exigențele noi care se ridică in
etapa actuală in fața invățămintului
economic superior vor face obiectul
unui articol viitor.

Strategia dezvoltării economiei ro
mânești. prefigurată cu clarviziune,
de mai bine de două decenii, de se
cretarul
general
al
partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a ținut
seama de adevărul demonstrat de
experiența istorică potrivit căruia efortul propriu al fiecărei țări pen
tru dezvoltarea științei, tehnicii și
tehnologiei are un rol hotăritor în
realizarea exigentelor revoluției tehnico-științifice contemporane. Iată de
ce, in mod firesc. în expunerea din 29
aprilie a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu —
document de excepțională însemnă
tate pentru dezvoltarea teoriei și
practicii construcției socialiste — se
subliniază din nou rolul de primă
însemnătate al științei atit în pro
gresul tehnologic si economic, cit și
în fundamentarea strategiilor dezvol
tării, a deciziilor ce se adoptă Ia toa
te nivelurile pentru cunoașterea,
conducerea și orientarea proceselor
social-economice.în lumina acestor exigențe. în toa
te ramurile industriale, dar cu deo
sebire in construcția de mașini —
care are un rol de cea mai mare
importantă în promovarea tehnicii
noi și modernizarea forțelor de pro
ducție — cercetării științifice si ingi
neriei tehnologice le revin răspun
deri si sarcini sporite în ce privește
realizarea unor echipamente și linii
tehnologice cu caracteristici si per
formanțe înalte sub raportul calității
si productivității, ca și al reducerii
consumului de materii prime, mate
riale si energie. Aceste cerințe sînt
in același timp valabile si pentru
noi. cei care lucrăm in domeniul cer
cetării si proiectării tehnologice de
mașini și utilaje miniere, sector cu
largi și importante implicații in asi
gurarea bazei de materii prime mi
nerale și energetice a economiei na
ționale.
Problema mecanizării extracției de
cărbune din bazinele miniere ale
tării s-a pus. pentru prima dată, cu
cea mai mare acuitate, in istoricele

documente ale Congresului al IX-lea
al partidului. Ca urmare, au fost
create pentru exploatările la zi și in
cariere excavatoare cu rotor cu cupe,
iar pentru abataje — combine de
tăiere a cărbunelui și susțineri me
canizate. La Timișoara, activitatea
de cercetare-proiectare în domeniul
utilajului minier a început îh 1973,
cînd institutul a devenit subproiectant pentru părți importante din ex
cavatorul ERC 1 400 si mașina de
haldat cu braț de 90 m. în 1980 a-
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rector al Universității
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Dacă In zilele săptămînii
care fac obiectul investiga
ției noastre am fost mar
tori Ia intervenția primuluisecretar, a celorlalți acti
viști de partid acolo unde
apărea un semnal că „e ne
voie de ajutor" — și cite
asemenea semnale nu apar!
— într-o seară, după ora
22, ofițerul de serviciu este
solicitat să acționeze : „Să
fie anunțat tovarășul primsecretar că la combinatul
petrochimic există pericol
de inundare a instalațiilor
de pompare a apei“. Și ast
fel, pentru primul-secretar,
pentru alți activiști ai co
mitetului
municipal
de
partid, noaptea a devenit...
zi. Pentru ca procesul de
producție să se desfășoare
normal. Pentru ca a doua
zi mii de oameni să bene
ficieze de efortul nevăzut,
dar atit de prezent al acti
vistului de partid.
Această întîmplare, care
face parte din obișnuitul
muncii sale, din profesia
comunistului de a fi acolo
unde apare greul —• așa
cum a cerut secretarul ge
neral al partidului — ne-a
sugerat ideea de a-i pre
zenta pe activiștii de aici,
pe alți membri ai activului
de partid în ipostaza rela
ției indestructibile a mun
cii cu oamenii, a muncii
pentru oameni — așa cum
a cerut și cere în perma
nență secretarul general al
partidului.

Ce spune și ce nu
spune o statistică
în săptămîna trăită în
mijlocul
activiștilor
și
organizațiilor de partid
din
municipiul
Pitești
ne-am convins că exis
tă o reală „foame" de
ore care nu mai ajung.
Componentă firească în
destinul acestor oameni cu
misiunea de a uni și sti
mula energiile. De a or
dona acțiunile. De a fi ne
contenit în mijlocul vieții.
Exercitîndu-și clipă de cli
pă profesiunea de promo
tori ai idealului comunist :
alături de oameni, împre
ună cu oamenii, totdeauna
în slujba lor.
în săptămîna în care
ne-am aflat alături de ac
tiviștii Comitetului munici
pal de partid Pitești, fluxul
relațiilor cu oamenii, flux
pe care se construiește
existența și rațiunea lor de
a fi, a fost cit se poate (de
„plin". Iată-1 exprimat sin
tetic într-o relevantă sta
tistică. Circa 500 de comu
niști, de cetățeni ai muni
cipiului au solicitat ajuto
rul organismelor de partid
și de stat de aici pe
cele mai diverse pro
bleme, iar activiștii co
mitetului municipal
au
contactat în timpul depla
sării în organizații alți
200.

Soluții „decupate
**
din viațâ
Era pe picior de ple
care. Normal. Cine porneș
te de dimineață... Are în
răspundere îndrumarea ac
tivității
organizației
de
partid de la întreprinderea
de încălțăminte Pitești. Cu
O zi în urmă se stabilise :
directorul unității să plece
la centrală, la București,
directorul comercial — la
Timișoara. Cu aceeași mi
siune: să urgenteze aprovi
zionarea cu materiile prime
și materialele necesare.
Misiune despre îndeplini
rea căreia urmau să rapor
teze in adunarea de partid.
Și pentru că tot mergea
la întreprindere, să vadă
ce probleme noi s-au mai
ivit și care cer intervenția
promptă a comitetului de
partid, tovarășa Maria Dumitrașcu, șefa secției orga
nizatorice a Comitetului
municipal de partid Pitești,
a luat și scrisoarea lui C.P.,
om al muncii de aici. Cu
un drum de viață mai ac-

cidentat... Va fi în stare să
afle
echilibrul
firesc ?
„Cheia" acestei întrebări se
află, evident, în mîinile lui.
în munca și comportarea
lui. Pe sprijinul colectivu
lui, oricum, se poate baza.
Totul e să dovedească că îl
și merită. Și este timpul să
o facă. Și-a întemeiat o fa
milie. Soția sa așteaptă un
copil...
în scrisoare solicita aju
torul pentru obținerea unei
locuințe. Competență a or
ganului colectiv de condu
cere. Tovarășa Maria Dumitrașcu află că cel în cau
ză e trecut pe lista de prio
rități. La numărul 50. Viața
presează, familia tînărului,
care o vreme a pierdut bu
sola, se va mări. Se stă de
vorbă cu maistrul Dumincescu, de la linia de pro
ducție. Cu Constantina Moi
se, președintele consiliului
oamenilor muncii din intreprindere... Soluțiile trebuie
căutate împreună. Ele nu
au altă geneză decît viața,

solut necesare, care să pro
moveze ce este experiență
valoroasă, să ia atitudine
împotriva neajunsurilor, să
de
oxigeneze
climatul
muncă.
Or,
împrejurarea dată,
discuția individuală, care
nu a adus în prim-plan
exact ceea ce intervenise
în viața acestui om pentru
a-i putea veni cu adevărat
în sprijin, s-a bifat doar în
șirul acțiunilor minate de
formalism, de care activitatea de partid trebuie să
se lipsească cu desăvîrșire.

Teren lin — și mai
puțin lin! — spre inima
oamenilor
— E aici un tovarăș de
la C.A.P. Bradu.
— Să intre repede, că
m-așteaptă tovarășii din
petrochimie.
Intră Ion Bică. Parcă
el
presiunea
simte
și
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Timpul activistului
timpul tuturor
Pornind de la o
tuație concretă, de
soluționarea unei scrisori
trimise de o lucrătoa
re de la Fabrica de piine
din Colibași. in care aceas
ta afirmă că are o locuință
„necorespunzătoare"
(și
era cu adevărat necores
punzătoare. dar din moti
vul că nu e îngrijită de
petiționară), tovarășul Ion
Chiriță, secretar cu pro
blemele organizatorice al
comitetului municipal de
partid, observa că mul
te din cererile cetățe
nilor, multe din scri
sorile care sînt îndrumate
către comitetul municipal
de partid cad în compe
tența și răspunderea altor
instituții, organizații de
masă și obștești. „S-ar pu
tea argumenta că aceste
solicitări. reprezintă
un
semn de Încredere în acti-

v

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ
o îndatorire de onoare,
o realitate a muncii de fiecare zi
O săptămînă - reporteri în organizații
de partid din municipiul Pitești (III)
realitatea. Se va apela,
poate, la o redistribuire de
spațiu. Poate la altă for
mulă. Cert este că și acest
apel uman a fost receptat
de activistul de partid.

Omisiuni nefirețti
in munca cu oamenii
într-una din zile, secre
tara organizației de partid
de la întreprinderea de
producție și prestări servi
cii în construcții, Maria
Ivana, a fost invitată» îm
preună cu un membru al
biroului
organizației de
bază din întreprindere, la
comitetul municipal. S-a
primit un semnal în legătură cu unele probleme ce
îi puneau acestuia, într-o
lumină nedorită, prestigiul,
autoritatea, și era necesa
ră receptivitatea față de
acest demers.
— Cum apreciat!, tovară
șă Ivana, munca și com
portarea tovarășului
cu
care v-am invitat la aceas
tă discuție ? — a fost în
trebată.
Răspunsul a conturat în
linii apăsate portretul unui
om dăruit muncii, harnic,
fără probleme deosebite.
— Cel puțin așa îl cu
noaștem noi. Așa a reieșit
și la ultima discuție indi
viduală.
— Dar despre familia sa.
ce a reieșit din discuția evocată ?
De aci încolo relatările
nu au mai fost atit de sigure. Explicațiile au început să se clatine, au apărut scuzele că „am auzit
cite ceva", că „ar fi tre
buit să acționăm, dar...",
că „se știe cite ceva despre
impasul familiei tovarășului...".
De ce am reținut șl acest
fapt ? Pentru a sublinia
ideea că discuțiile individuale trebuie să fie mal
bine folosite pentru a de
veni în toate cazurile un
mijloc de a întări legături
le cu oamenii. De a cu
noaște realitatea, munca și
viața oamenilor și, în func
ție de acestea, de a iniția
acele acțiuni politico-edu
cative care se impun. Ac
țiuni de perfecționare ab-

continuă si în prezent, avînd în ve
dere introduoerea în construcția uti
lajelor a unor echipamente de auto
matizare, a dotării lor cu calculator
de proces, a vizualizării parametrilor
de lucru si a defecțiunilor ce s-ar
putea produce. Importante forte sînt
concentrate, totodată, pentru realiza
rea în bazinele miniere a instalației
de transmitere la dispeceratul cen
tral a informațiilor privind cantita
tea de cărbune extrasă și masa de
steril excavată în cariere.

timpului. Zice dintr-o su
flare :
— Tovarășe prim-secretar. nu ajungeam aici dar...
Dar la Ocolul silvic nici
n-am fost primit.
Nicolae Zevedei, primulsecretar
al
Comitetului
municipal de partid Pi
tești. citește cererea omu
lui cu receptorul la ure
che. în sfîrșit. legătura te■ lefonică e făcută.
— Oameni buni. învățați-vă să vă purtați cu oa
menii și ca oamenii. Uite,
cererea lui Ion Bică e în
temeiată. Dar chiar de nu
era. tot se cuvenea să-l
primiți, să-1 explicați ce-i
drept ori nedrept. Clar ?
Ion Bică pleacă mulțumit.
...Alăturăm acest episod
celui relatat de Ion Baiul,
activist la municipiu, la ora
de bilanț a săptămînii de
activitate :
— între problemele cla
rificate a fost și aceea pri
vind încadrarea pe un post
de răspundere a unui om
la Combinatul de articole
tehnice din cauciuc Pitești.
Cele relatate în scrisoarea
primită la comitetul muni
cipal le-am cercetat cu atenție. Da. persoana propu
să pentru promovare este
bine pregătită profesional.
Dar...
Dar n-ajunge numai atit.
Ce nivel de conștiință do
vedește candidatul la o asemenea învestitură ? Care
este moralitatea lui ? Cum
se comportă dincolo de zi
durile fabricii ? La un eventual concurs de ocupa
re a postului, concurs care
în mod obligatoriu trebuie
să ia în considerație toate
aceste criterii, propunerea
aceasta, evident, n-ar avea
nici o șansă.
Lucru normal, de altfel.
Improvizațiile nu pot fi în
găduite în nici un domeniu,
cu atit mai puțin In munca
cu oamenii, în promovarea
lor. Este și acesta un rezul
tat concret al muncii cu
oamenii, al
prezenței în
mijlocul oamenilor.

mașini cu braț de 170 m lungime
este suficient ca cititorul să-și ima
gineze o mașină cu braț în consolă
lung cit circa două terenuri de fot
bal.
Cit privește utilajul minier din
subteran, colectivele noastre de pro
iectare au conceput două utilaje de
bază : combina de inăintare CI 2,
destinată deschiderii de noi cîmpuri
de exploatare a cărbunelui, și susți
nerea mecanizată de abataj tip SMA
SH. Această combină, ce se execută
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vistul de partid. De acord
— spunea tovarășul Chiriță. Dar, de pildă, obți
nerea unei locuințe de că
tre un om al muncii este
posibilă, potrivit legii, nu
mai prin consiliile oame
nilor muncii din întreprin
deri și instituții, care în
tocmesc și fac publice lis
tele de priorități. De ce
să se mai ocupe timpul
activistului de partid cu
o problemă care, e lim
pede, cade în altă com
petență ? Și nu-i
sin
gurul exemplu pe care
l-aș putea oferi în această
ordine de idei".
Subscriem Ia acest punct
de vedere. Cu precizarea
că și comitetul municipal
de partid poate să deter
mine, prin orientarea ac
țiunilor politice, o mai te
meinică popularizare și în
sușire a legilor țării. Ast
fel incit fiecare cetățean
să știe drepturile și înda
toririle sale, cui să se
adreseze într-o împrejura
re sau alta, cum se poate
rezolva, în spiritul și li
tera legii, o problemă sau
alta. Și, de asemenea, să
controleze permanent mo
dul cum sînt respectate le
gile țării, normele stabilite
de colective în toate do
meniile.
în finalul acestui repor
taj să ne oprim din nou
tot la o secvență de viață.
Eram prezenți la un dialog
în ziua de audiențe a primului-secretar.
— Cîți înscriși avem pen
tru azi ?
— Peste patruzeci.
De fapt erau peste 60.
Din care, pînă la urmă, au
rămas in jur de patruzeci.
Primul-secretar a fost che
mat la finalizarea unei ac
țiuni care nu suferea amînare. Audiențele, în schimb,
nu au fost amînate. Le-a
ținut primul-vicepreședinte. Măsură salutară. Ne-am
interesat : cumva scăderea
cu peste 20 de solicitanți
— de la 63 la 39 — înscriși
la audiențe s-a datorat
faptului că în ziua cu pri
cina primul-secretar n-a
fost în posibilitatea să acorde audiențe ?
— Nu, ne lămurește Filoftei Drăgușin. O parte

Valea Jiului au fost dotate cu acest
tip de utilaje, ce se dovedesc a fi,
pmă în prezent, oele mai productive
din țară. Asemenea complexe meca
nizate sînt utilaje moderne și com
petitive. la nivelul unor firme con
sacrate pe plan mondial, fapt dove
dit și de solicitarea lor la export.
Utilizarea tot mai largă a acestor
utilaje, precum și caracteristicile ză
cămintelor din Valea Jiului impun
îmbunătățirea lor continuă. în con
cordantă cu cerințele și sesizările

MAJORE ALE PRODUCȚIEI

EXTINDEREA MECANIZĂRII ÎN INDUSTRIA MINIERĂ
prin echipamente cu performanțe tehnice superioare
ceastă activitate s-a extins ca ur- ,
Examenul de competență al spe
mare a hotărîrii de a se asimila la cialiștilor români în domeniul utila
întreprinderea mecanică Timișoara jului minier a fost dat cu adevărat
fabricarea combinelor de înaintare și in anii de după 1980. prin proiecta
a susținerilor mecanizate pentru aba rea excavatorului cu rotor cu cupe
tajele cu straturi groase de huilă. A
ESRc 130 (în anul 1984), cit și a ex
urmat apoi angajarea colectivului in
cavatorului ESRc 280 (in anul 1987),
realizarea proiectului excavatorului evenimente ce marchează începutul
ESRc 470.
proiectării la noi in țară a excava
Dacă la început ICSITUMMR Titoarelor în construcția compactă. Și
mișoara a avut in centrul activității
tot în această perioadă consemnăm
sale sarcina de a adapta documen
realizările din domeniul mașinilor de
tațiile pentru ansamblele care. în ca
haldat. institutul realizînd proiectele
drul cooperării cu firmele străine, de execuție pentru mașina de haldat
urmau a se fabrica la noi in țară, cu braț de 120 m (concepție proprie)
pe parcurs, in diverse etape de inte
și pentru mașina de haldat cu braț
grare a fabricației, am trecut la ela de 170 m (in colaborare cu TAKRAF,
borarea documentațiilor tehnice fie R.D.G.. în 1986). Aceste mașini cu
direct, fie in colaborare cu diverși
dimensiuni impresionante sint desti
proiectanți de specialitate din țară. nate activităților de umplere cu păPe baza experienței acumulate în ex
mînt a golurilor săpate în cariere și
ploatarea utilajelor asimilate la noi redare a terenurilor spre folosință in
în tară, au fost aduse o serie de îm agricultură. Pentru a se înțelege mai
bunătățiri utilajelor. Această acțiune ușor ce înseamnă proiectarea unei

astăzi la I. M. Timișoara, este un
beneficiarilor. în prezent, contînd pe
utilaj complex, cu parametri func experiența acumulată, factorii . inte
ționali de nivel mondial. Este drept, resați (beneficiar, proiectant.,, furni
că. la început, au existat o serie de
zor) analizează in continuare perfec
probleme legate de calitatea unor ționarea susținerilor pentru straturile
componente, ceea ce a determinat o groase, profilindv-se realizarea unui
fiabilitate si disponibilitate scăzute.
nou
tip modernizat.
simbolizat
Dar. printr-o preocupare susținută
CMA-6H.
din partea proiectanților și execuToate realizările prezentate mai
tanților. i s-au asigurat parametri
înainte sînt o dovadă a hotărîrii co
superiori de funcționare, la realiza lectivelor de cercetători și proiectanți
rea sa participjnd cu componente din institut de a înfăptui exemplar
mecanice și electronice un mare nu sarcinile stabilite de Congresul al
măr de întreprinderi și unități de XIII-lea și Conferința Națională ale
cercetare din țară.
partidului. indicațiile secretarului
Cit privește complexele mecaniza general al partidului. tovarășul
te de abataj de tip CMA-5H, desti ^Nicolae Ceaușescu. pentru dezvolta
nate exploatării straturilor groase de rea bazei de materii prime-si enercărbune (huilă), proiectate de către gie și a asigura dotarea tehnică me
ICSITUMMR Timisoara si executate nită să asigure creșterea producției
de I. M. Timișoara, primele au in
de cărbune cocsificabil și de mine
trat in funcțiune la întreprinderea
reuri neferoase. în special minereuri
minieră Lupeni. în anul 1983. De acuprifere.
tunci. o serie de unități miniere din
în această desfășurare de forte de

cei Înscriși au
pătat lămuriri pe parcurs,
fără a mai intra la audiență. Un exemplu : vine să se înscrie la audiențe
Chiriaca
Georgescu. Motivul ? e întrebată. „Păi
vreau să
cumpăr o casă și... birocrații nu-mi fac formele",
încet, cu răbdare șr calm
se ajunge la convingerea
că „birocrații" aveau drep
tate : casa de vinzare era
în zonă demolabilă. „Chiar
așa ?“ Vă putem arăta
6chița.
După cum adevăr este
că. potrivit aprecierilor cu
prinse într-o analiză a
secretariatului Comitetului
municipal de partid Pi
tești, circa 90 la sută din
scrisorile și audiențele adresate organului de partid
intrau în atribuțiile con
ducerilor de unități econo
mice, instituțiilor și consi
liilor populare din comu
nele suburbane. După cum
tot adevăr este că unele
scrisori și cereri nu sint
rezolvate în termen, ori cu
temeinicie, de unde și nu
mărul mare al celor care
se adresează instituțiilor
centrale. Și, după cum tot
atit de adevărat este că
formula de a da audiențe
în formație lărgită, cu oa
meni investiți cu răspun
dere și avînd competența
rezolvării pe loc a unor
cereri întemeiate, a dat
rezultate și merită să fie
promovată și în viitor.
...Sînt doar cîteva din
constatările care preocupă
activiștii Comitetului mu
nicipal de partid Pitești in
efortul statornic de per
fecționare a muncii, de în
tărire necontenită a legă
turilor cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale.

Un final, un inceput
Am înfățișat cîteva sec
vențe care-1 prezintă pe
activistul de partid, pe
alți tovarăși din activul
comitetului municipal im
plicați nu numai în pro
blemele mari, complexe,
ale producției, ci și preo
cupați să soluționeze pro
blemele personale ale oa
menilor. Nimic mai firesc,
în fond,
ele nu pot fi
niciodată despărțite. A re-'
zolva la timp și bine pro
blemele de producție în
seamnă a rezolva proble
mele prezentului și viito
rului oamenilor. A soluțio
na la timp problemele per
sonale ale oamenilor în.seamnă a da viață, la sca
ra fiecărei colectivități,
principiului că „socialis
mul se construiește cu
oamenii și pentru oameni".
Or, munca activistului se
constituie în temelia aces
tui principiu. Fiecare pro
blemă, născută în zona
producției sau a vieții per
sonale, trebuie analizată și
rezolvată cu competență și
omenie. Cele două cerințe
nu pot fi nici ele nicioda
tă despărțite cînd e vorba
de decizii care privesc
munca și viața oamenilor.
Competența înțeleasă ca
principala calitate a , acti
vistului. Omenia înțeleasă
ca generozitate, dar și exi
gență și fermitate atunci
cînd avem de-a face cu
oameni care nu s-au ridi
cat la înălțimea datoriilor
pe care Ie cere codul co
munist, normele de etică și
echitate ale societății noas
tre.
Am subliniat toate aces
te trăsături pentru că ele
s-au relevat, în mod perdominant pozitiv, în acti
vitatea oamenilor alături
de care ne-am aflat timp
de o săptămînă. Incit so
cotim acest final un nou
început pentru activitatea
de fiecare zi a activistu
lui de partid.

Iile TANASACHE
Constantin PRIESCU
Gheorqhe CIRSTEA

cercetare, proiectare și producție, co
muniștii. ceilalți oameni ai muncii
din institut apreciază în mod auto
critic că mai au încă multe lucruri
de soluționat. în primul rînd. va tre
bui să ne implicăm cu mai multă
hotărîre in activitatea de creștere a
calității proiectelor, completind do
cumentațiile cu prevederi supjimentare. pentru noi condiții de lucru,
fapt ce va conduce la îmbunătățirea
calității utilajelor. Totodată, prezenți
în secțiile de producție ale întreprin
derilor constructoare de utilaj mi
nier. specialiștii institutului vor ur
mări și asigura calitatea montajului
pe platformele de montai, pârtiei pind la probele de recepție finală.
Un însemnat pas în această direcție
a și fost făcut. Pentru a studia com
portarea în timp a utilajelor, in ca
drul institutului funcționează un com
partiment care urmărește indicatorii
de fiabilitate realizați, atit in pe
rioadele termenelor de garanție, cit
și după aceea. în felul acesta avem
posibilitatea de a interveni prompt
pentru remedierea defecțiunilor da
torate fie documentației din proiecte,
fie execuției utilajului. Alte măsuri
care au fost luate de institut se re
feră la asigurarea cu documentații a
tuturor locurilor de montaj si a be
neficiarilor pentru a se da posibili
tatea întreținerii și reparării prompte
a utilajelor.
Angajați cu toate forțele in acest
domeniu relativ nou pentru indus
tria noastră, cel al fabricării utilaje
lor miniere, avem
convingerea că
vom reuși să realizăm sarcinile sta
bilite de conducerea partidului, in
care scop vom întări conlucrarea cu
unitățile miniere, astfel încît să ne
aducem o contribuție cit mai sub
stanțială la dezvoltarea bazei ener
getice si de materii prime a tării.

Inq. Vasile ANTONOVICJ
directorul Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru utilaj minier și mașini
de ridicat din Timișoara
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Muncitorul - personaj reprezentativ
al operelor actuale
literatură semnifică permanenta atași la evenimente, să le Încurajeze
...Iată unul dintre ațele momente
profundare a unei teme prilejuite de
și oglindească, incă din acele zile
memorabile care acum apare mai
actul revoluționar al naționalizării,
fierbinți din iunie 1948, cind tocmai
clar ca oricind. O dimineață solară
perspectiva statornicirii personajului
se sărbătorea centenarul revoluției
de vară. Un zvon obișnuit de sirenă.
muncitor in literatura noastră, naș
patruzecioptiste, ideile lui Nicolae
Apoi incă unul. Și incă o sirenă, În
terea unui erou literar nou, in de
Bălcescu venind ca o lumină spre
depărtată. Și dbișnuitul devine ne
plin acord cu dezvoltarea societății
actul
de
dreptate
care
se
săvirșea,
obișnuit. Sunetele înfiorate, neauzite
românești socialiste.
sau, așa cum scria Mihail Sadoveade cițiva ani. de la sfirșitul războ
Cu douăzeci . de ani in urmă în
nu, „Cu inima luminată de speranță
iului in această suprapunere de orgă,
1968, la două decenii de la naționa
văd prefacerile zilei de miine, in fa
transmiteau ceva aparte pentru în
lizare, secretarul general al partidu
voarea lumii mizere de ieri".
treaga populație a orașului. Și erau
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
Parcurgem miile de pagini scrise
multe sirenele, pentru că și orașul
expunerea la Adunarea generală a
încă din acea zi de 11 iunie și dea
era mare, un centru industrial în
scriitorilor trasa direcția și mijloa
supra tuturor impresiile produse
semnat al acelor timpuri : Aradul.
cele de realizare in evoluția pe mai
prin consemnarea dinții, venind de
Lumea a năvălit pe străzi, întrebă
departe a scrisului
contemporan,
la Eugen Jebeleanu. Veronica Potoare. Pe uriașul coș al Fabricii
precizind : „Militind pentru o artă
rumbacu, Ury Benador. Victor Tul
Teba de pe malul Mureșului s-a
bure. Maria Banuș, Virgil Teodoresangajată, partidul nostru s-a pro
înălțat un steag roșu. Alte steaguri
nunțat și se pronunță pentru o lar
cu. A.E. Baconsky, Mihu Dragomir și
au apărut îndată in alte locuri. în
gă
diversitate de stiluri și maniere
alții,
emoționează
gindul
exprimat
de
deosebi la porțile uzinelor și fabri
Hortensia Păpadat-Bengescu, îndată
artistice. Combătind anumite viziuni
cilor și, vestea cea mare s-a aflat,
înguste din trecut, unele păreri ri
după naționalizare. „Ctitor" al ro
purtată grăbit de copiii care, alergide cu privire la caracterul artei,
manului nostru modern, prin subtila
gind bicicletele, se mindreau cu ro
partidul nostru stimulează preocu
analiză a unei societăți măcinate de
lul lor de vestitori.
parea scriitorilor, a tuturor artiști
contradicții și de boli, scriitoarea so
Un cuvînt a pus stăpinire pe oa
lor
din tara noastră pentru perfec
cotea acest act, cu o viziune lucidă
meni : NAȚIONALIZARE. Așa l-am
tionarea
măiestriei, pentru îmbogă
a
viitorului,
„un
succes
durabil
și
descoperit, așa l-a primit o întreagă
țirea mijloacelor de exprimare, pen
folositor". „O stafie a fost înlătura
generație. Copilul de-atunci. copiii
tru o continuă inovare creatoare.
tă", consideră și Eugen Jebeleanu, iar
de-atunci nu știau că țara trăia un
Cezar Petrescu mărturisește : „ca
Pornim de la premisa că diversita
moment istoric. un moment de
tea de stiluri și
răscruce pentru
forme artistice nu
întreaga ei dez
face
decit să ex
voltare Industria
prime mai preg
MARI ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
lă. De pe ulițele
nant conținutul,
orașului, NAȚIO
să-l facă mai ac
NALIZAREA se
OGLINDITE
IN
CREAȚIA
LITERARĂ
cesibil
omului
simțea
atunci
pentru care este
doar ca un mo
creată
opera
de
ment sărbătoresc.
artă".
In interiorul uzi
în acest climat
nelor șl fabrici
au început să fie realizate noi
scriitor și ziarist, nu găsesc îndes
lor însă, muncitorii, sub conduce
le
creații
in
versuri,
proză, dra
rea comuniștilor. tnfăptuiau un
tule cuvinte pentru a exprima în
maturgie dedicate mărețelor edifi
crederea in binefacerile acestui act,
fundamental act revoluționar. Un act
cii ale socialismului care imbope cit de revoluționar, pe atit de
care țintea în insăși esența vechii
gățesc harta țării : Magistrala al
fecund".
societăți, punind bazele industriei
bastră, Transfăgărășanul. Metroul,
viitorului. Semnificația acestui act,
Pe bună dreptate, caracterului re
moderna esplanadă a Dîmboviței,
pentru Partidul Comunist Român,
voluționar ai acelui act i se alătură
platformele
industriale de pe întregul
pentru viitorul României socialiste a
idea de „fecund", intrucit întreaga
cuptins al patriei. Astfel, in con
fost astfel prezentată de conducăto
dezvoltare a economiei românești va
cordantă cu biruințele științificorul partidului și statului, tovarășul
căpăta o amploare fără precedent,
tehnice mondiale, cu cerințele pro
Nicolae Ceaușescu : „Remarcabilele
reprezentînd, in același timp, o emu
gramatice ale . societății socialiste,
înfăptuiri obținute de țara noastră
lație necesară și pentru creația lite
noul spațiu al desfășurării produc
în edificarea noii orinduiri sociale
rară.
ției și noii oameni ai muncii — cu
demonstrează, cu puterea faptelor,
Starea
de
puternic
conflict
între
calitățile morale, visele și năzuințele
însemnătatea istorică a actului revo
clasa
muncitoare
și
foștii
proprietari
lor.
— formează esența devenirii crea
luționar de acum patru decenii, jus
și stăpmi era propice nu atit poeziei
ției literare contemporane. Istoriile
tețea politicii generale a Partidului
și reportajului cotidian, cit dramei și
literare și studiile de sinteză care
Comunist Român, capacitatea și ener
romanului, domenii în care pulsează
apar consemnează întregul fenomen,
giile creatoare ale poporului nostru
cel
mai
viu
încleștarea
dintre
vechi
iar in spațiul de care dispunem nu
eliberat de exploatare și asuprire,
și
nou.
triutnful
dreptății
și
perspec

putem decit să oferim o înșiruire de
devenit pe deplin stăpîn pe desti
tiva
înfăptuirilor
comuniste,
reliefa

citeva nume reprezentative care să
nele sale, hotărît să acționeze cu
rea condiției omului descătușat de
marcheze, in continuare, o imagine a
toată fermitatea pentru a-și făuri un
robie și devenit, în perspectiva isto
peisajului atît de bogat și variat al
viitor luminos, corespunzător năzuin
riei. proprietar, producător și bene
literaturii de azi cu opere prin care
țelor sale fundamentale de libertate,
ficiar
in
condițiile
societății
socia

se iluminează artistic înfăptuirile
de bunăstare și fericire".
liste.
epocii pe care o trăim : Eugen
Ca orice act fundamental al Isto
Barbu. Ion Brad,
Const. Chirită,
Proza se îmbogățește mal întîi cu
riei noastre socialiste și-a găsit dePaul
Everac. Ion Lăncrănjan. Corciteva schițe semnate de Titus Poîndată un ecou puternic în literatură.
neliu
Leu,
Platon
Pardău.
Dumitru
povici și Francisc Munteanu, de Pe
Intr-o literatură cu o tradiție a pre
Popescu. Dumitru . Radu Popescu.
tru Vintilă, George Dan. Remus
zentei muncitorului și proletarului
Dinu Săraru. Vasile Rebreanu, Con
încă in paginile unor Eminescu. OdoLuca, cu nuvele și povestiri de Lu
stantin Țoiu ș.a.
bescu sau Macedonski și care, in pe
cia Demetrius, Traian Filip pentru
Au trecut patru decenii de la acea
rioada interbelică ajungea prin nu
a veni, în foarte scurt timp cu ci
Zi de 11 iunie 1948. Patru decenii
meroși scriitori progresiști, democrat!
teva. romane, rămase, prin arta sur
din care aproape 25 de ani de la
să afirme răspicat înaltele crezuri
prinderii stărilor conflictuale. prin
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.
ele clasei muncitoare, devenind o tri
adevărul exprimat, prin umanismul
au înălțat industria românească —
bună
antirăzboinică,
antifascistă,
purtătorilor crezurilor înaintate, rea
alături de toate
celelalte domenii
pentru democrație și socialism. „Cind
lizări de durată ale literaturii :
ale vieții materiale și spirituale —
va deveni uzina noastră..." îndrăznea
Străinul de Titus Popovici. In ora
pe făgașul durabil al României so
săv gindească un personaj din reșul de pe Mureș de Francisc Mun
cialiste.
strinsa literatură a lui Alexandru
teanu. La cea mai înaltă tensiune
Copiii de atunci au devenit oa
Sabia," făcîndu-se ecoul unor frați de
de Nagy Istvan, roman al reorgani
menii maturi de astăzi, martorii și
năZifinți din paginile literare și pu
zării socialiste a industriei, Facerea
făuritorii platformelor industriale,
blicistice semnate de G. M. Zamfilumii de Eugen Barbu, roman care
constructorii noii societăți. Din aceas
rescu. Tudor Teodorescu-Braniște,
impune in galeria eroilor reprezen
tă perspectivă, actul revoluționar al
Carol Ardeleanu, Ion Pas, Zaharia
tativi figura muncitorului Filipache,
naționalizării a oferit muncitorilor
Stancu. Miron Radu Paraschivescu,
personaj memorabil. Oțel și piine de
Emil Isac, Victor Eftimiu, Mihai
șansa de a acționa cu hotărire pen
Ion Călugăru. Păsările de Al. Ivatru a deveni proprietari, producători
Ralea, Ion Vinea, G. Călinescu, Geo
siuc. Oțelul și Îndrăzneala de Con
Bogza, E. Jebeleanu, George Macoși beneficiari, de a se inălța la sta
stantin Chiriță ș.a.
tura demnității glorificate de un
vescu, George Ivașcu, Radu BoureaDesigur, noile realități ale vieții
poet ca Tudor Arghezi :
nu, și atiția alții din cultura noas
noastre economice și sociale, prefa
tră interbelică. Momentul istoric în
cerile revoluționare în structura cla
E timpul, slugă veche șl robul
făptuit in acea zi de 11 iunie a pă
selor sociale, valorile etice și politice
celui rău,
truns cu relevanță in conștiința ma
promovate de noua clasă muncitoa
Tu. omule și frate, să-ți fii
selor și prin contribuția hotăritoare
re constituie tot atitea generoase iz
stăpinul tău.
a scrisului românesc.
voare de inspirație pentru literatură,
Nimic mai firesc ca scriitorii, păr
pentru artă in general. O asemenea
Victor CRĂCIUN

(Urmare din pag. I)
mințit, la rindul lor, în
anii socialismului, cu deo
sebire după cel de-al
IX-lea Congres al parti
dului, s-au bucurat de
transformări
înnoitoare,
fundamentale,
structura
le ; pentru că una este să
continui o tradiție moște
nită, fie in sfera indus
triei,, fie in cea a științei,
a culturii, și cu totul alta
este, pornind, e adevărat,
de la aceste piscuri impu
nătoare doar pentru vechea
societate și să realizezi, in
fond, altceva, net supe
rior, incomparabil cu ce a
fost, prin muncă tenace,
prin îmbelșugată risipă de
energie creatoare, prin sa
crificii chiar,
infruntind
dificultățile drumurilor ne
desțelenite, invingindu-le,
uremd ferm spre mereu
alte orizonturi și mai ge
neroase in împliniri socia
liste și comuniste.

Orașul-uzină
sub semnul
marilor transformări
Trecerea la realizarea
amplului Program al parti
dului de industrializare
socialistă a României a
impus creșterea considera
bilă a cerințelor de metal
și de utilaje tot .mai com
plexe. Reșița și-a încordat
forțele și, paralel cu dez
voltarea unor sectoarecheie, cum era cel energe
tic sau cel al transportu
rilor, sau cu reconstrucția
altor instalații importante,
și-a sporit continuu pro
ducția de metal, de lami
nate. a construit noi tipuri
de locomotive cu abur, a
făurit prima ei turbină hi
droelectrică, a fabricat in
cantitate tot mai mare uti
laje de extracție petro
lieră. Era însă, prin forța
împrejurărilor, pe același
drum tradițional al pro
ducției clasice, dar. conco
mitent, in fata furnalelor,
in
fața strungurilor, în
noile laboratoare se gîndeau și se regindeau teh
nologii noi, se reconstruiau,
căpătind alte dimensiuni,
halele vechi fără să se în
trerupă producția.
— Era o muncă destul
de grea, dar plină de entu
ziasm, așa cum a cunos
cut-o atunci întreaga țară
— mărturisește, acum, in

ginerul laminorist Constan
tin Ursulescu. muncitor pe
atunci in acest sector. încă
se mai muncea manual la
laminoarele de tip vechi,
incă se mai încălzeau cup
toarele folosind praful de
cărbune. Totul este acum,
pentru noi, o amintire
foarte îndepărtată.
— In 1954 continuam să
folosim cele șapte cuptoare
de făurit oțelul, fiecare di
ferit, unul mai mare, altul
mai mic, unul de o con
strucție, altul de alta- —
spune, la rindu-i. fostul
muncitor oțelar, acum ingi
nerul Ștefan Demeny. Dar
creșteam producția con-

nici acum. Eram pe atunci
șeful brigăzii de tineret.
Visez să-1 bat tot eu, sînt
zilnic prezent la cuptoare.
— Nu, Reșița din anul
1948 nu mai ■ există —
își exprima gîndul in
ginerul
Vasile
Uscat,
directorul general al în
treprinderii constructoare
de mașini. Se construiau
incă locomotivele cu abur,
pe atunci, motoare elec
trice de diferite puteri, ti
pice pentru acel timp ; din
produsele fabricate in acea
perioadă unul singur a re
zistat și se mai fabrică și
acum, dar el este in între
gime modernizat — un

noi și mai puternice obiec
tive, cum sint cele de la
Galați și Călărași, a oțelariei moderne de la Tirgoviște și așa mai departe.
Nu intru in amănunte teh
nice. In urma dialogurilor
de lucru ale secretarului
general
al partidului cu
noi, muncitorii și specia
liștii
combinatului și ai
întreprinderii constructoare
de mașini, in anii ce au
urmat — 1971, 1973, în 1978,
în 1983 —întreaga structu
ră industrială a Reșiței s-a
transformat radical : a fost
mărită, de pildă, oțelăria
Siemens-Martin, s-a con
struit o modernă secție de

REȘIȚA
stant, așa cum ne cerea
țara, cum ne cerea con
strucția noilor platforme
industriale. Am moderni
zat. intre timp, din mers,
oțelăria și am urcat pro
ducția de la aproape 200 000
de tone, cit dădeam in 1948,
spre 300 000, spre 400 000,
ajungind in 1965 la peste
600 000 de tone.
— S-au investit in noile
oțelării, a căror construc
ție s-a
încheiat in 1958,
290 milioane lei — inter
vine inginerul Mircea Bulic. Acele oțelării nu mai
sint acum. Le-au luat lo
cul altele, mai moderne.
Tot atunci s-a trecut la re
construirea din temelii a
furnalelor, a gospodăriei de
cărbune, inclusiv a centra
lei electrice.
— Oțelul, el era princi
palul — afirmă fostul oțe
lar Ion Văduva, astăzi pri
mar al municipiului. Pen
tru că il solicitau insistent
noile construcții ale țării
și il cerea, la fel de insis
tent, marea uzină con
structoare de mașini de
aici.
Eram
foarte tinăr.
îmi
amintesc
cu
emoție, dar și cu mîndrie că am lucrat la gura
noilor cuptoare, la cel mai
mare și mai modern pe atunci, la ccl cu numărul 3
— nu mai este in funcțiu
ne, i-a luat locul altul și
mai modern. Am elaborat
atunci cea mai scurtă șarjă
— în 4 ore și 10 minute,
un record care nu-i depășit

compresor de un anumit
tip. Atit ! Fabricile între
prinderii sint cu totul alte
le, cu o altă structură de
producție, cu o altă tehni
citate. Reșița trecutului nu
prea îndepărtat, cum am
spus, nu mai există ; Re
șița anilor noștri nu s-a
înnoit — este părerea mea
— ea s-a reconstruit din
temelii, incepind cu primii
ani de după Congresul al
IX-lea, incepind cu prima
vizită de lucru a secreta
rului general al partidului
în mijlocul nostru. între
prinsă in anul 1968.
— Să vă explic — spu
nea in aceeași ordine
de idei maistrul Gheorghe Oprea, secretarul co
mitetului de partid al
Combinatului
siderurgic.
Cu prilejul vizitelor sale
de lucru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a discu
tat cu noi îndelung despre
dezvoltarea și moderniza
rea industriei metalurgice
și de construcții de mașini.
Permanent ne-a atras aten
ția să avem in vedere tra
diția industrială a Reșiței,
tradiție care trebuia ampli
ficată, abordată „dintr-un
unghi cu totul nou ; noi
metalurgiștii și construc
torii de mașini, aveam da
toria să ne asumăm nu nu
mai răspunderea de a re
construi fundamental com
plexul nostru industrial in
noua concepție modernă,
cutezătoare, dar și să con
tribuim la ridicarea altor

aglomerare pentru a asi
gura materia primă pen
tru furnale și. o dată cu
aceasta, creșterea produc
ției de fontă pentru oțelă
rii. Pentru că oțelăria e
lucrul cel mai important și
delicat, totodată — nu ai
oțel, nu-ți merg treburile.
Furnalele au fost moder
nizate și ele și iată că as
tăzi, tot la îndemnul tova
rășului Nicolae Ceaușescu
am trecut la o nouă mo
dernizare a lor.
Primul
modernizat este în func
țiune. al doilea va intra
curind pe producție — vă
dați seama ce spor de me
tal va fi dacă vă spun că
urcăm de Ia 120 de tone la
700 tone pentru fiecare
furnal.
Avem In față o fotogra
fie cu totul deosebită : pe
platforma construcțiilor de
mașini a Reșiței este prins
în obiectiv momentul din
1965 cind peste îmbătrinita hală a fabricii de ma
șini
constructorii ridicau
scheletul unei noi hale, uriașe, fără să fie întrerupt
procesu. de producție pe
vechiul amplasament.
— Este
un
document
grăitor despre noul în
ceput al Reșiței in epoca Nicolae Ceaușescu —
ne explica tovarășul loan
Tudora, inginer-șef la în
treprinderea de construcții
de mașini. Reșița își în
cheia vechea istorie, o dată
cu fabricarea ultimei loco
motive cu abur, și-și înce-

„...PESTE NEMĂRGINIREA TIMPUIT
Hotărire UNESCO privind marcarea centenarului

poetului național român Mihai Eminescu
Așa cum s-a anunțat.
Consiliul
Executiv'
al
UNESCO a dezbătut șî
aprobat în unanimitate un
proiect de rezoluție privind
marcarea centenarului morții poetului național român
Mihai Eminescu. în cadrul
dezbaterilor s-a relevat că
adoptarea rezoluției repre
zintă un binemeritat oma
giu adus marelui poet
Mihai Eminescu, a cărei
artă face parte integrantă
din patrimoniul literaturii
universale. Au fost scoase
in evidență actualitatea
poeziei și gindirii emines
ciene, măreția și frumu
sețea operei luceafărului
poeziei românești. Rezolu
ția invită secretariatul or
ganizației și statele mem
bre să participe la marca
rea acestui important eve
niment cultural.
Eveniment menit să pună
în lumină reverberația pe
care geniul poeziei româ
nești o are in conștiința lu
mii. căci, martor al timpu
lui său, Eminescu străbate
veacurile prin forța expre
siei ce înveșmîntă înaltele
valori spre care a năzuit
dintotdeauna
umanitatea
insetată de bine, omenie și
frumos. Expresie integrală
a sufletului românesc, ine
galabilul focar al spiritului
eminescian a strins, intr-o
irepetabilă acumulare, ca

pacitatea întreagă de radia
ție a unui popor. După o
sută de ani de iți moartea
sa. il vedem venind de de
parte, călător al drumurilor
lungi : „pe sandalele lui stă
praful veacurilor" (Tudor
Vianu). împins la viață de
puterile zămislitoare ale
poporului român, la naște
rea și formarea poetului
național au contribuit stra
turile vechii noastre culturi,
scrisă și populară, precum
și intreaga cultură mondia
lă, asimilată adine și orga
nic de geniul său nepere
che. Deasupra minții lui de
poet .și cugetător străjuie
eternitatea, in sufletul său
triumfă energia intelectua
lă și artistică a unui.‘popor
întreg. Căci opera lui ge
nială măsoară și dă seamă
de puterea creatoare a nea
mului românesc, fiind o
mărturie elocventă a În
scrierii sale durabile in
orizontul înalt al valorilor
literaturii
universale.
Avind. in dezvoltarea po
porului nostru,zrolul de a-1
fi înzestrat cu Încredere in
forțele lui intelectuale și
morale, magistrala operă a
lui Eminescu ne-a înlesnit
conștiința de a fi dat lumii
întregi, literaturii univer
sale pe linul dintre cei mai
mari poeți ai ei, romantic
și modern deopotrivă, innoindu-se necurmat, cu fie

care generație de cititori
ce-și apleacă ochii, cu re
cunoștință și respect, pe
„măiastra-i carte", invățînd
să gindească și să simtă
eminescian. Asimilînd in
propria ființă spirituală o
intreaga lume de simțiri,
trăiri și imagini, el a imbogățit, la rindu-i. lumea cu
valori etice, politice și este
tice nepieritoare. Cu forța
de cuprindere și eternizare
dăruită geniului. poetul
„trece peste nemărginirea
timpului : / in ramurile
gindului" din care au ră
sărit opere ce vor lumina
veșnic calea omului spre
sine insuși și către lumea
prin care trece. Soarele
gindirii și geniului său
creator strălucește azi și
mai puternic, luminind și
încălzind sufletele de pre
tutindeni.
Răspindirea operei emi
nesciene, ecoul său in mul
te alte culturi, din toate
continentele, numeroasele
traduceri ale creației lu
ceafărului poeziei roma
nești in țările lumii au
fost dublate permanent de
studii aprofundate, cerce
tări și exegeze prestigioase,
semnate
de personalități
ale vieții culturale și lite
rare, mărturisind astfel in
teresul intens, prețuirea și
omagiul datorate marilor

spirite ale popoarelor, eter
nității valorilor zămislite
de geniul lor creator. Răs
pindirea operei eminescie
ne, reverberația ei in con
știința culturală a umanită
ții reprezintă totodată o
formă de expresie a dorin
ței de cunoaștere și cola
borare reciprocă intre cul
turi, națiuni și popoare.
Rezoluția Consiliului Exe
cutiv al UNESCO pri
vind marcarea centenarului

morții poetului nostru na
țional consfințește, astfel,
o realitate de fapt : intere
sul mereu treaz pentru ma
rile valori umaniste ce iinbogățesc cerul spiritual al
unei omeniri însetate de
pace și colaborare, de fău
rirea unor condiții tot mai
bune pentru afirmarea ge
niului creator al fiecărei
națiuni.

M. COSTEA

______________ y

„Subscriem la orice fiindcă așa vrea directorul
**...
In scrisoarea adresată cu o vreme
în urmă ziarului nostru, cititoarea
Ana Gh. Maria din Ploiești solicita
sprijin în legătură cu un șir de și
cane și sancțiuni nejuste culminind
cu desfacerea contractului său de
muncă din funcția de soră medicală
principală de către conducerea Spi
talului municipal Ploiești. $i aceasta,
cu numai trei ani inainte de pensio
nare. după ce desfășurase ani la rind
o activitate corectă și competentă in
cadrul cabinetului de explorări func
ționale al spitalului, cu rezultate apreciate prin numeroase evidențieri
și diplome de merit. Față de gravi
tatea celor
prezentate, la vremea
respectivă ziarul/a trimis scrisoarea
spre rezolvare Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor, de
unde s-a primit, in cele din urmă,
un răspuns in care se arăta că fap
tele au fost cercetate la fața locului
(de către P. Oprea de la Consiliul
județean al sindicatelor Prahova),
reieșind, in esență, că Ana Maria
este singura vinovată de cele întîmplate, rezultat care ii este comunicat.
In fața acestei situații, A. Maria
alege calea adresării către justiție si.
în cele din urmă, instanța de fond,
judecătoria din Ploiești, anulează
desfacerea contractului de muncă,'
obligind. totodată, unitatea, respectiv
spitalul municipal, să-i plătească o
parte (jumătate) din veniturile ne
realizate ca urmare a desfacerii abu
zive a contractului de muncă — ho
tărire rămasă definitivă. Pină aici,
s-ar putea spune că este vorba de
un litigiu de muncă rezolvat și nu
ne-am fi oprit asupra lui (deși el
scoate in evidentă superficialitatea
cu care reprezentantul Consiliului
județean al sindicatelor Prahova a
cercetat la vremea respectivă cazul)
dacă autoarea scrisorii nu s-ar fi
adresat din nou redacției, cu o altă
scrisoare. în care solicita sprijinul
ziarului spre a fi ajutată în reinte
grarea la locul de muncă initial —
cabinetul de explorări funcționale
din cadrul spitalului municipal. Să
prezentăm insă faptele.

pea noua istorie, o dată cu
fabricarea primului motor
diesel pentru noile locomo
tive destinate moderniză
rii
transportului
nostru
feroviar. Motorul diesel de
2100 CP a făcut începu
tul :
au urmat cele de
2 500 CP, și așa mai de
parte, spre puteri tot mai
mari. Un alt important
program al țării, cel al
construcțiilor navale de
mare anvergură, legat tot
de
numele
secretarului
general al partidului, a
făcut din reșițeni pri
mii constructori de mo
toare navale din România.
Este un sector nou, de ma
re mobilitate, de mare su
plețe. dacă ne gtndim cit
de repede evoluează con
strucțiile in acest domeniu.
— Tara avea nevoie de
energie, de tot mai multă
energie — ne spunea un
alt convorbitor, inginerul
Vasile Voia. Sigur, puteam
cumpăra experiența altora
și. chiar. in două cazuri
am și cumpărat-o pe bani
grei. Dar nu acesta era
drumul, ne-a spus tovară
șul
Nicolae
Ceaușescu,
chiar dacă se arăta pentru
noi
comod.
Și
atunci
ne-am încordat. forțele, în
suflețiți de increderea in
noi. in forța noastră con
structivă. a conducătorului
nostru iubit.
construind,
după mai multe încercări,
primele hidroagregate, din
gama de tipuri consacrate,
pentru salba de hidrocen
trale de pe Bistrița. Nu a
fost un drum lesnicios,
dar ara perseverat pe el
pentru că era rodnic și am
construit
hidroagregate
dintre cele mai pretențioa
se. culminind cu cele de
la Porțile de Fier I, de
178 MW, cu hidroagregatele-bulb de pe Olt sau
de la Porțile de Fier
II.
Secretarul
general
al partidului ne-a învățat,
prin îndemnul și sfatul
lui
stăruitor.
prestigiul
înaltei tehnicități, presti
giu care este acum al în
tregii Reșițe. Un prestigiu
ciștigat și mereu sporit —
fie că sîntem oțelari. laminoriști, constructori de mo
toare navale sau de hidro
agregate — printr-un ne
încetat proces de învățare,
de autoperfecționare. Uzi
nele noastre, asemenea tu
turor uzinelor țării,
sînt
veritabile școli ale neînce
tatului proces de autoper-

In anul 1985. în ziua de 14 decem
brie. asistenta Ana Maria anunță că
ultimele electrocardiograme ne care
Ie-a executat sint lipsite de acurate
țea necesară și ca urmare se im
pune o verificare a aparatului EKG.
— cu care lucra de ani de zile. De
la acest banal incident a pornit totul,
căci conducerea atelierului speciali
zat (FIRAM Ploiești) afirmă, nici
nlai mult nici mai puțin, decit că Ana
Maria a produs singură o defecțiune
gravă aparatului cu bare lucra. Ceea
ce s-a dovedit a fi o enormitate fie
si numai in raport cu faptul că in
cele din urmă același atelier ă recu

sau odiseea unui abuz

nu-și îndeplinește sarcinile de ser-,
viciu" și, drept urmare, medicul di
rector al spitalului, E. Vlaiculeseu,
mai semnează o decizie : mutarea
„disciplinară" la dispensarul nr. 15.
Conform legii, la trecerea unui
an. Ana Maria a adresat o ce
rere biroului executiv al consiliu
lui oamenilor muncii ca sancțiunile
să-i fie ridicate și, implicit, să re
vină la cabinetul de explorări func
ționale. Faptul a redeclanșat imediat
disputa cu forțe sporite, dar si cu
procedee cel puțin lipsite de onesti
tate din partea conducerii spitalului
— așa cum avea să probeze instanța.
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noscut. după cum recunoaște în pre
zent si directorul spitalului munici
pal, doctor Emil Vlaiculeseu, că apa
ratul nu avea practic mai nimic,
doar o mică defecțiune la sistemul
de rulare a hirtiei. Ana Maria,
după o activitate de o viață
in care nu primise decit califi
cative foarte bune, s-a ales cu mai
multe sancțiuni' disciplinare, semnale
de director in decurs — rețineți — do
numai zece zile, chipurile pentru
fapte diferite : mustrare,
avertis
ment, reținere din retribuție, două
mutări consecutive în două
secții
diferite. La vremea respectivă ea a
contestat aceste sancțiuni — dar lu
crurile nu s-au elucidat. De exem
plu. una din aceste sancțiuni i
s-a aplicat pentru că Ana Ma
ria nu s-a prezentat
chipurile la
secția de neurologie, unde
fusese
mutată in mod sancționator de la ca
binetul de explorări funcționale, dar
toată lumea a recunoscut, si recu
noaște și in prezent, că la neurolo
gie, de fapt, nu a fost primită de
șeful acelei secții. Din toată aceas
tă tevatură (parțial prezentată aici),
se reține numai că Ana Maria „este
indțsciplinată, creează animozități și

fecționare profesională și
umană, scoli cu luminile
tot timpul aprinse. în acest fel ne apropiem și
mai rapid viitorul de aur
al comunismului, cum atit
de inspirat și înțelept il
denumește secretarul ge
neral al partidului.

Viitorul — așa cum
îl visăm, așa cum
ni-l făurim
Reșița acestui timp de
avintate
ascensiuni
de
progres și civilizație... Tinără vatră industrială a
țării,
reclădită structural
pe temelia unei
bogate
tradiții industriale, înfățișindu-se insă conștiinței
contemporane cu totul al
ta, strălucitoare, la alți pa
rametri calitativi, prin îm
plinirile sale prestigioase
din anii luminoși ai socia
lismului,
îndeosebi după
cel de-al IX-lea Congres
al partidului. Visul de vii
tor al modernei Reșițe in
dustriale, caracteristic vi
sului ansamblului
indus
triei noastre socialiste, cti
torită de geniul construc
tiv
al
tovarășului
-Nicolae Ceaușescu; are a-

Astfel, ședința consiliului oamenilor
muncii din ziua de 20 iulie 1987 riu
are alt punct la ordinea de zi (?)
decit „cazul Ana Maria", la care se
precizează că ea nu participă, deși
a fost invitată, in realitate cunoscindu-se că este plecată din oraș, in
concediul legal de odihnă. După
prezentarea cazului de către medicul
director, președintele sindicatului, dr.
I. Găucan. tocmai el. reprezentan
tul sindicatului, propune primul, nici
mai mult, nici mai puțin, decit „des
facerea contractului de muncă in
adunarea semestrială a oamenilor
muncii". Pe aceeași linie, a escala
dării abuzului, se exprimă si aiți
vorbitori, si. drept urmare, se de
semnează o comisie care să „cerce
teze" cazul „la fata locului" și
să adune probe.
„finind
cont
că s-a făcut propunerea de des
facere a contractului de
muncă"
pentru adunarea generală a oameni
lor muncii. Nu este cazul sâ insis
tăm asupra ciudățeniei acestei „pro
ceduri" fanteziste, nelegale. Cert este
că, in ciuda acestor pregătiri „labo
rioase", adunarea generală (din 12
august) nu a fost de acord cu des
facerea contractului de muncă al

ripi puternice.
cutezanță
izvorită din conștiința de
proprietari, producători șl
beneficiari a zecilor și ze
cilor de mii de oameni ai
muncii, care veghează la
nașterea oțelului, care plă
mădesc marile motoare na
vale. puternicele hidroa
gregate electrice. In cei 40
de ani petrecuți de Ia ac
tul naționalizării, zestrea
industrială a Reșiței a fost
înlocuită
in
intregime ;
noile mijloace de produc
ție create și acumulate in
acest răstimp capătă, prin
însuși acest fapt, calitatea
de
proprietate socială a
întregului popor. Tot ce
s-a construit nou aici, la
fel ca peste tot
in țara
ăsta, unde strălucesc in
tens luminile puternicei
noastre industrii socialiste,
constituie elocventă ilus
trare a superiorității pro
prietății socialiste, a forței
ei permanent propulsoare
de progres și civilizație.
Datorită acestei forțe iși
va spori Reșița producția
industrială, pină in apro
piatul an 1990, la peste 17
miliarde lei. deci cu 25.8
la sută mai mare ca in
1985 ; vor fi puse în func
țiune noi capacități da
producție și’ vor fi remo-

dernizate
cele existente,
astfel că, de pildă, produc
ția de laminate finite pline
va fi la finalul celui de-al
8-lea cincinal cu 19,6 la
sută mai mare ca în 1985,
fabricația motoarelor
cu
combustie internă va fi cu
8,3 la .sută mai mare, iar
a motoarelor electrice cu
74,5 la sută ș.a.m.d. Toate
acestea sint hotăriri con
crete,
perfect realizabile,
ale zecilor și zecilor de mii
de furnaliști, oțelari. con
structori de mașini ai Re
șiței, care, prin actul de
acum patru decenii, ase
menea milioanelor și mili
oanelor de oameni ai mun
cii, asemenea întregului
nostru popor și-au schimbat
nu numai condiția socială,
devenind stăpini ai mijloa
celor de producție, ai uzi
nelor lor, dar și-au trans
format structural propria
calitate umană și profe
sională, participind cu in
treaga lor energie creatoa
re, cu inaltă răspunde
re muncitorească-revoluționară, in spiritul democrației
noastre socialiste, la fău
rirea conștientă a unei
vieți tot mai prospere, de
nouă civilizație și progres
multilateral pe pămintul
românesc.

Anei Maria, mai cu seamă că nici nu
era trecut așa ceva pe ordinea de zi.
în fața acestei situații, din dispo
ziția directorului spitalului.' consi
liul oamenilor muncii se întrunește
din nou in ședință extraordinară si
discută iar cazul
asistentei
Ana
Maria, hotărind (?) să-i dea tran
sferul (chipurile din înțelegere
și
motive umanitare), respectiv o so
mează să se ducă oriunde, fie și
la... cabinetul de explorări funcțio
nale al spitalului județean, „sub altă
conducere", cuni se reține în procesul-verbal. in nici un caz la cel al
spitalului municipal, unde este di
rector E. Vlaiculeseu. Spre mai mul
tă siguranță, acesta primește „îm
puternicire" (?) în aceeași ședință
Intr-adevăr „extraordinară", ca în
cazul că A.M. nu acceptă mutarea
în 48 de ore să-i desfacă disciplinar
contractul de muncă (?!). Ceea ce
la scurtă vreme se va întimpla ; de
cizia directorului din ziua de 21 sep
tembrie 1987 — dată pe baza acestor
hotăriri ale C.O.M.-ului, precum și
a unor referate si declarații „întoc
mite" la dispensarul nr. 15. cu con
cursul personalului de aici si dove
dite in instanță ca nesincere și de
rea-credință. (De exemplu, inven
tarea fără dubii a unei alte absente
nemotivate și, mal ales, determina
rea unei paciente să dea o declarație
calomnioasă, ulterior autodenunțata).
Un singur act nu cuprindea acest
dosar „blindat" de desfacere disci
plinară a unui contract de muncă :
referatul comitetului de sindicat pe
întreprindere. Ceea co, la faptele
prezentate, nici nu mai era de mi
rare. intrucit conducerea sindicatu
lui. ca și consiliul oamenilor muncii
n-au avut in această „partidă" cu
multe runde decit un rol părtinitor,
subscriind și girind un abuz „mara
ton", ce le-a răpit timpul necesar
spre a face lucruri mai utile pen
tru spitalul unde își desfășoară ac
tivitatea.
„Sinteti cel de-al 22-lea care în
treprindeți o anchetă în acest caz",
ne declara malițios directorul spita
lului. dr. Emil Vlaiculeseu. arătindu-ne un dosar de citeva kilograme
cu specificarea că nu cuprinde de
cit o parte din actele sale justifica
tive. Și care probează, chipurile, după
opinia sa — chiar și acum, după
decizia instanței — „incrincenarea"
Anei Maria, „cramponarea" sa de
fostul său loc de muncă.
Or. fată de circumstanțele acestui
caz. deși se cuvine precizat că in
stanța a dat o soluție legal înteme
iată — reîncadrarea la dispensarul
nr. 15, de unde i s-a desfăcut con
tractul de muncă —. reintegrarea ei
la locul inițial de muncă, respectiv
la cabinetul de explorări funcționa
le al spitalului municipal, ar fi un
act etic, de curmare, in sfirsit. a unui
abuz ce se prelungește de prea mul
tă vreme, asupra căruia Ministerul
Sănătății ar trebui să se pronunțe.
Dar principalul motiv pentru care
am considerat necesară redarea „amănuntelor" acestui caz este acela
că ele relevă ce consecințe pot avea
neglijarea, tratarea cu superficialita
te a problemelor oamenilor de că
tre unele comitete de sindicat si or
gane de conducere colectivă, situa
rea necondiționată pe pozițiile con
ducerii unității, chiar atunci cind
este vădit că se încalcă legea și
principii elementare ale eticii si echității socialiste, numai din dorin
ța unora de „a se pune bine cu șe
fii" ori de a nu atrage asupra lor
atenția, de a rămihe nederanjați (in
această privință sint simptomatice
gravele nereguli — inclusiv „detur
narea" medicamentelor gratuite de
la dispensarul nr. 15 — comise toc
mai de cei „porniți" împotriva ce
lei din cazul descris mai sus). Or,
o asemenea atitudine este inadmisi
bilă în societatea noastră. Pe lin
gă implicarea cu răspundere în ac
tivitatea specifică a unității, a in
stituției. nu este permis ca un con
siliu al oamenilor muncii, un co
mitet al sindicatului să rămină in
afara vreunei probleme care priveș
te viata colectivului din care fac
parte, ele trebuind, dimpotrivă, să
acorde o atenție deosebită probleme
lor sociale ale oamenilor muncit.

P.S. Nu am putea încheia aceste
rinduri fără un post-scriptum. Nu
este o noutate în a spune că pro
fesia de medic impune o mentali
tate și comportare consecvent uma
niste, așa cum cere și onoarea
jurămlntului hippocratic. Or, atit
directorul spitalului cit și președin
tele sindicatului, vajnicii și incrîncenafii luptători împotriva asisten
tei medicale, sint, amindoi, medici...
Dacă o femeie in vlrstă, in prag
de pensionare, poate fi tratată cu
atita răutate, care ar aduce la dis
perare și ar îmbolnăvi un om să
nătos, oare cum se simt bolnavii
ce au de-a face cu posesorii unor
asemenea „suflete de aur“... 7
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRI£ J
CRAIOVA : Un oraș
în... oraș
în aceste zile, constructorii din
județul Dolj, care urmează să dea
în 1988 în folosință 3 328 aparta
mente, din care 2 600 in municipiul
Craiova, și-au intensificat ritmul
de. lucru pe toate șantierele. Noile
apartamente se vor adăuga celor
100 000 construite in județ in anii
care au trecut de la reorganizarea
teritorial-administrativă a țării.
— Chiar in aceste zile — ne-a
spus inginerul Mircea Eremia, di
rectorul întreprinderii județene de
gospodărire comunală si locativă
— s-a turnat fundația la un nou
bloc in care va fi incorporat și cel
de-al 20 000-lea apartament, oonstruit in noul cartier „Craiovița
Nouă".
Un adevărat oraș in oraș ! Și
este cit se poate de semnificativ
faptul că acest nou si modern car
tier are tot atitea apartamente cite
existau in intreg municipiul Craio
va in anul Congresului al IX-lea
al partidului. (Nicolae Băbălâu).

HARGHITA : Valorificarea
superioară a substanțelor
minerale utile
Urmărind cu consecventă apli
carea in practică a măsurilor cu
prinse in programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare
a proceselor de producție, colecti
vul întreprinderii miniere Harghita
reușește sâ-si sporească lună de
lună contribuția la asigurarea eco
nomiei naționale cu cantităti tot
mai mari de substanțe minerale
utile, in condițiile sporirii eficien
tei economice. Una dintre aceste
măsuri a fost realizată in devarts
la subunitatea din Voșlobeni. Este
vorba de punerea in funcțiune a
silozurilor de uscare naturală si a
instalațiilor anexe, prin care se
asigură reducerea cu 50 la sută a
umidității dolomitei
măcinate —
produs solicitat in industria side
rurgică și chimică — in condițiile
realizării unor importante econo. mii de combustibil și reducerea
cheltuielilor
materiale.
De la
Începutul anului și pină In prezent
s-au produs suplimentar față de
plan peste 5 000 tone dolomită mă
cinată și importante cantități de
amendamente pentru agricultură.
Cu eficientă sporită se acționează
si in producerea caolinului. utilizat
In industria celulozei si hirtiei. De
asemenea.
punerea in funcțiune
a unor noi instalații de filtrarepresare a condus la obținerea unui
caolin cu grad superior de alb.
necesar în fabricarea hirtiei. ceea
ce a dus la eliminarea importului.
(Nicolae Șandru).

IALOMIȚA : Realizări
edilitar-gospodărești
In municipiul Slobozia, in ora
șele Fetești. Urziceni și Țăndărei
s-au finalizat lucrări edilitare de
larg interes, la care și-au adus con
tribuția lucrătorii din cadrul între
prinderii antrepriză
constructiimont'aj. muncitorii și specialiștii de
la întreprinderea județeană de
gospodărie comunală și locativă Ia
lomița. Dintre realizările menite să
contribuie la sporirea gradului de
urbanizare si confort se remarcă
racordarea unei noi centrale termi
ce la rețeaua de termoficare. de
care vor beneficia familiile din
1 200 de apartamente din munici
piul Slobozia. La Urziceni.
prin
forarea celor 10 puțuri și racor
darea lor la rețeaua orașului, debi
tul de apă potabilă este acum mai
mare cu 300 metri cubi pe oră. Alte
350 de apartamente din Fetești au
acum asigurată apa caldă de la in
stalația solară. Tot in aceste zile
de iunie, 114 familii de chimiști.
feroviari și muncitori din Slobo
zia, Țăndărei si Fetești s-au mutat
in apartamente confortabile, care
au fost recepționate cu 15 zile mai
devreme față de programul sta
bilit. (Mihai Vișoiu).

IAȘI : Concurs
al filmului de amatori
în comuna Bivolari, din județul
Iași, s-a desfășurat cea de-a IV-a

ediție a concursului filmului de
amatori. Organizat sub genericul
„Satul de ieri și de azi", con
cursul a reunit numeroase cinecluburi din mediul rural din în
treaga țară, scenografi și opera
tori, regizori, activiști și instruc
tori culturali. Programul concursu
lui a cuprins proiecții ale filmelor
realizate cu subiecte din lumea
satelor. . evaluarea
experienței
înaintate a cinecluburilor de ama
tori pentru formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste, pentru
realizarea politicii partidului pri
vind înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare, creșterea rolului
satului in viața social-economică și
culturală a țării. (Manole Corcaci).

VASLUI : Locuințe noi
pentru specialiștii satelor
în comunele Laza. Boțești, Rebricea. Arsura și altele din județul
Vaslui au fost construite și puse
la dispoziția specialiștilor, care lu
crează în sate, noi apartamente in
blocuri cu cite două, trei și patru
etaje, prevăzute la parter cu spa
ții comerciale și unități de prestări
servicii pentru populație. într-o
fază înaintată de execuție se află
alte 60 apartamente din planul pe
acest an in
comunele Poienești,
Oșești, Băcești, Pădureni, Murgeni,
Fălciu, Munteni de Jos. Amplasate,
conform schițelor de sistematiza
re, in localitățile reședință de
C.U.A.S.C., noile locuințe asigură
un grad sporit de confort și „ro
tunjesc" la 1 000 numărul total al
apartamentelor construite pină acum in satele vasluiene. (Petru
Necula).

DOROHOI : Dezvoltarea
centralei termice
pe cărbune
Acordind o deosebită atenție în
făptuirii exemplare a sarcinilor
trasate de secretarul general al
partidului privind asigurarea și
buna gospodărire a resurselor energetice, oamenii muncii din ju
dețul Botoșani acționează cu răs
pundere sporită pentru moderniza
rea tehnologiilor de utilizare și va
lorificare superioară a combustibi
lilor. Astfel, colectivul de la An
trepriza de construcții industriale
Botoșani a început
lucrările de
dezvoltare la centrala termică zo
nală a orașului Dorohoi, profilată
pe utilizarea cărbunelui.
— Dezvoltarea centralei termice
— ne-a informat inginerul Mihai
Onofrei, directorul antreprizei
constă in punerea în funcțiune, in
final, a cinci cazane și înlocuirea a
23 de centrale termice de cartier,
care foloseau pină acum hidrocar
burile. Ea va furniza energie ter
mică atit pentru obiectivele indus
triale, cit și pentru locuințe. Este
o centrală termică modernă și efi
cientă nu numai prin faptul că
funcționează pe bază de combus
tibil solid, ci și prin asigurarea sa
cu sisteme de automatizare pentru
transportul cărbunelui direct din
depozit la cazane, evacuarea me
canică a zgurii etc. Lucrările au
început atit la executarea terasamentelor și a fundațiilor pentru
cazane, cit și la amenajarea căii
ferate pentru transportul cărbune
lui. (Eugen Hrușcă).

BUZĂU : Noi spații
comerciale
O dată cu darea în folosință a
noilor blocuri de locuințe de pe cel
de-al doilea tronson al magistralei
Unirii din municipiul Buzău, au
fost inaugurate moderne spații co
merciale. Astfel, au fost puse la
dispoziția buzoienilor magazinele
„Mercur" și „Fortuna" pentru des
facerea produselor agroalimentare,
precum și o unitate de artizanat.
De asemenea, pe Strada Mare din
orașul Rimnicu Sărat a fQst dată
in folosință o unitate de desfacere
a produselor chimice — cea mai
mare din județ — prevăzută cu
linie de autoservire. (Stelian Chiper).

SATU MARE : Pentru
valorificarea bitumului
Prin grija consiliului popular
județean, a intrat in funcțiune la
Satu Mare o modernă statie auto
mată de preparare a emulsiei cationice bituminoase. După cum ne-a
informat inginerul Ioan Fare, di
rectorul direcției județene de dru
muri. emulsia bituminoasă ce se
obține cu această nouă instalație,
care exclude arderea bitumului,
fiind suficientă doar incălzirea
acestuia, prezintă o serie de certe
avantaje tehnologice și economice.
Astfel, emulsia poate fi păstrată
timp îndelungat in stare fluidizată
în mari rezervoare speciale, poate
fi utilizată și la rece in executarea
diferitelor lucrări asfaltice. fără a
mai fi necesară o reincălzire prea
labilă. Acest produs se obține la un
preț cu peste 50 la sută mai redus
față de bitum. El se întrebuințea
ză. de asemenea, in tratamente bi
tuminoase pentru redarea aderen
tei vechilor covoare asfaltice. in
reparații si asfaltări de drumuri.
(Octav Grumeza).

SUCEAVA : „Expo ’88"
în organizarea comitetului jude
țean de partid, la Suceava s-a des
chis o amplă expoziție în care sinț
prezentate rezultatele activității
colectivelor din unitățile economi
ce privind mai buna organizare a
producției si a muncii, moderniza
rea fluxurilor productive. îndepli
nirea sarcinilor la export, recupe
rarea si reintroducerea in circui
tul economic a materialelor i-efolosibile. Structurată in funcție de
importanta și de ponderea ramu
rilor industriale in economia ju
dețului. ..Expo ’88" reunește pro
duse. utilaje si scule, machete, gra
fice. prototipuri. Intre realizările
deosebite ale colectivelor de oa
meni ai muncii suceveni expuse
aici se remarcă noile produse rea
lizate de întreprinderea de mașini-unelte Suceava, mașinile si
utilajele de Ia Uzina de construc
ții si reparații utilaje si piese de
schimb Vatra Dornei. piesele noi
de mobilier de la întreprinderea de
prelucrare a lemnului Rădăuți,
Combinatul de prelucrare a lem
nului si întreprinderea forestieră
de exploatare si transport Su
ceava. terminalele electronice de la
întreprinderea de rețele electrice și
Centrul teritorial de calcul electro
nic, (Sava Bejinariu).

CIMPULUNG
MOLDOVENESC :
Înfrumusețarea orașului
Orașul Cimpqlung Moldovenesc
este un adevărat san'tier al între
cerii pentru frumos, locul unde se
afirmă din plin inițiativa și spiri
tul gospodăresc ale tuturor locuito
rilor săi. In fiecare zi. dar mai
ales la sfirșit de săptămină, sute de
tineri și virstnici pot fi văzuți la
lucru in jurul blocurilor, in spații
le verzi. Pină acum au fost plantați
peste 7 900 trandafiri, mii de puieți
de molid, mesteacăn și scoruș, zeci
de mii de flori, toate acestea con
ferind un plus de frumusețe ora
șului de la poalele masivului Rarău. De asemenea, in parcurile „Mihai Emineșcu" și „Ion
Creangă"
au fost completate plantațiile și s-au
întreprins ample acțiuni de cură
țenie și ingrijire. (Sava Bejinariu),

BOTOȘANI : Artiștii
plastici în sprijinul
atelierelor de creație
în cadrul eforturilor pentru
perfecționarea organizării muncii
și modernizarea producției, Ia Bo
toșani s-au inițiat ample acțiuni in
sprijinul creației, ridicării nivelu
lui de calitate al produselor. Ast
fel. în organizarea Consiliului ju
dețean de control muncitoresc al
activității economice si sociale.
Uniunii artiștilor plastici si' Comi
tetului de cultură și educație so
cialistă Botoșani, timp de două zile
au avut Joc colocvii-dezbateri,
„procese" ale calității, dialoguri
între artiști plastici și membrii co
lectivelor atelierelor de creație din
Întreprinderi. (Eugen Hrușcă).

Noi construcții de locuințe In municipiul Cluj-Nopoco

Foto : S, Cristian

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani
de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre România și Israel, intre primul-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin

Dăscălescu, și primul-ministru al
Statului Israel. Yitzhak Shamir, a avut loc un schimb de telegrame de
felicitare.

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Ilie Văduva, a avut, marți, o întreve
dere cu delegația parlamentară din
Republica Centrafricană, condusă de
Maurice Methot, președintele Adu
nării Naționale. Au fost abordate
probleme privind extinderea, in
continuare, a colaborării și cooperă

rii economice în domenii de interes
reciproc, lărgirea și diversificarea
schimburilor bilaterale de mărfuri.
în aceeași zi, delegația parlamen
tară centrafricană s-a întilnit cu
membri ai conducerii Ministerului
Afacerilor Externe.
(Agerpres)

Noi curse aeriene spre litoral
începînd de azi, 15 iunie, vor fi'
introduse în circulație două noi
curse aeriene spre și dinspre litora
lul românesc al Mării Negre.
Este vorba de cursa RO 147 —
București — Constanța (la întoarcere
— RO 148), care decolează de pe
aeroportul București Băneasa la ora
12,50 și aterizează pe aeroportul M.
Kogălniceanu — Constanța la ora
13,30, și de cursa RO 111 — Cluj-Napoca — Constanța (la întoarcere —
RO 112), care decolează din Cluj-Napoca la ora 11,50 și aterizează la
Constanța la ora 13,50 fără nici o
escală. La întoarcere, prima cursă

decolează de pe aeroportul M. Ko
gălniceanu — Constanța la ora 14 și
aterizează pe București Băneasa la
ora 14,40, iar cea de-a doua deco
lează din Constanta la ora 13,50 și
sosește la Cluj-Napoca la ora 15,20.
Ambele curse circulă în tot cursul
săptăminii, cu excepția zilei de du
minică. De menționat că in această
vară vor funcționa și alte curse ae
riene ce vor face legătura intre lito
ral și alte centre urbane ale țării,
cum sînt Iași, Bacău, Suceava, Arad,
Oradea, Caransebeș, Tirgu Mureș.
(Agerpres)

„Zilele culturii călinesciene“
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej a
găzduit „Zilele culturii călinesciene“, manifestare
cultural-științifică și artistică înscrisă în cadrul
Festivalului
național
„Cintarea
României". Organizată de comite
tul de cultură și educație socialis
tă al județului Bacău, in colaborare
cu Uniunea scriitorilor, cea de-a
XX-a ediție a „Zilelor culturii călinesciene" a reunit, in orașul petrochimiștilor de pe Trotuș, un
mare număr de scriitori, critici li
terari și de teatru, artiști și cadre
didactice din intreaga țară.
în
toate întreprinderile industriale și
instituțiile municipiului au avut
loc expuneri pe probleme de edu
cație materialist-științifică, dez-

bateri, recitaluri poetice și muzi
cale. vernisări de expoziții, spec
tacole artistice. După
deschide
rea oficială, care a avut loc în sala
mare a casei de cultură din loca
litate, au fost vizionate o expoziție
retrospectivă a „Zilelor culturii
călinesciene" și una de artă plasti
că. Un loc central in cadrul ma
nifestării l-a constituit sesiunea de
comunicări științifice, care s-a des
fășurat pe secții : literatură con
temporană, arte, literatură univer
sală și comparată, literatură cla
sică etc. Ca și în anii trecuți, ac
tuala ediție s-a încheiat cu un re
cital liric sugestiv intitulat „Poe
tul în cetate" și cu un colocviu.
(Gheorghe Baltă).

PUTEREA DE NESTĂVILIT
A POPORULUI
(Urmare din pag. I)
întinde mina către șefii națiunii re
generate".
Cu multă hotărire și curaj s-au
ridicat masele populare la apărarea
revoluției în fața primejdiei inter
venției puterilor retrograde. în con
dițiile în care, la 19/31 iulie 1848,
armata otomană a trecut Dunărea
pe la Giurgiu, la 20 iulie/1 august pe
Cimpul Libertății de lingă Bucu
rești a avut loc o' impresionantă
adunare populară, la care cei peste
30 000 de orășeni și țărani din îm
prejurimi, care asigurau o adevăra
tă permanență a satelor in capitala
regimului revoluționar victorios, au
protestat împotriva invaziei străine.
Pentru apărarea Capitalei, a revo
luției, in septembrie 1848 s-au strins,
după unele informații,
în jur de
200 000 de oameni, orășeni și țărani.
Sătenii — consemnează Ion Heliade
Rădulescu — „din toate județele se
sculase cu grămada și veneau
la
București ca să iasă înaintea turci
lor... Mai mult decît patru județe se
aflau in Capitală și mai soseau in
fiecare zi". La știrea apropierii oști
rilor otomane de Capitală — notea
ză publicistul I. G, Bibicescu — in
„oraș era mare agitațiune ; poporul
se întruni pe Cimpul Libertății și
strigătul «4a arme- începu a se auzi
pretutindeni". în afara orașului se
masaseră mai mult de 40 000 de ță
rani din județele Dîmbovița, Ialo
mița, Ilfov, Prahova, Vlașca. Cind, la
13/25 septembrie, una dintre coloane
le turcești a forțat intrarea in Capi
tală, cu scopul de a cuceri cazarma
de la Mihai Vodă, „plebea, care cu
prinsese drumul — remarca un par
ticipant la evenimente — nu lăsase
pe turci ca să treacă, amenințîndu-i
că numai peste cadavrele lor vor
trece". Nici in împrejurările în care
otomanii au încercat să se impună
prin arme, masele bucureștene, îm
preună cu țăranii, veniți in număr
impresionant de mare in Capitală,
deși neinarmați, au opus o rezisten
ță dirză, zeci și sute de oameni au
fost căleați în copitele cailor sau ră
puși de gloanțele și baionetele in
vadatorilor. Această rezistentă teme
rară arăta cu o deosebită elocvență
că, în condițiile în care masele erau
înarmate, acestea ar fi ripostat de
cisiv cotropitorilor. Momentul de
culme al rezistentei maselor în Ca
pitală a fost înregistrat la 13/25 sep
tembrie 1848, cind infanteriștii din
regimentul de sub conducerea maio
rului Nicolae Greceanu și compania
de pompieri de sub comanda căpi
tanului Pavel Zăgănescu au refuzat
să predea armele și au purtat o eroi
că luptă cu forțele ocupantului, net
superioare, dind numeroase jertfe.
O expresie profund revelatoare a
voinței maselor de a apăra revoluția
în fața invadatorilor străini a fost
organizarea taberei militare din ju
dețul Vilcea, de sub conducerea ge
neralului Gheorghe Magheru, în care
s-au înrolat zeci de mii de luptători.
Revoluția română a continuat
însă in Transilvania. Regimul revo

luționar instaurat aici a trecut la
măsuri urgente de apărare. în oc
tombrie 1848, Comitetul Național
Român, un adevărat guvern revolu
ționar, a hotărit organizarea a 15
legiuni de ostași. în mai multe ju
dețe administrația nobiliară străină
a fost înlocuită cu administrația re
voluționară română. Limba română
a fost declarată limbă oficială, in
justiție au fost aleși judecători ro
mâni. Munții Apuseni, unde se con
centraseră revoluționarii români din
întreaga Transilvanie, aveau să fie
înconjurați de armata ungară. Re
voluția română intra intr-o
nouă
fază, cind trebuia să se apere îm
potriva unei armate care, deși se
proclama revoluționară, acționa ase
menea feudalității ungare,
contrar
drepturilor și aspirațiilor naționale
ale poporului român. Rezistența re
voluționară românească a fost neșo
văitoare, o adevărată luptă pe via
tă și pe moarte împotriva elementu
lui feudal asupritor, care a durat
pină in vara anului 1849.
Toate acestea arată că și în Mun
tenia și Transilvania, ca, de altfel,
și în Moldova, revoluția, regimurile
revoluționare victorioase ar fi dăi
nuit dacă nu interveneau forțele ar
mate ale celor trei imperii încon
jurătoare — otoman, habsburgic și
țarist. Căci revoluția avea toate con
dițiile social-economice obiective și
subiective pentru a fi viabilă, a se
dezvolta, fiind transpusă în viața
de zi cu zi de mase. De aceea, re
voluția română de Ia 1848, înăbușită
în singe, nu a fost și nu putea fi
niciodată înfrîntă. Năzuințele care
au generat-o răspundeau
cerin
țelor implacabile ale progresului is
toric și aparțineau celor- mai largi
forțe de progres ale națiunii : ma
sele populare. De altfel, pe temeiu
rile adine înrădăcinate și vitalizate
ale momentului 1848, masele popu
lare vor fi forța propulsoare a spi
ritului de continuă revoluționare a
poporului. liantul altor momente
fundamentale, sociale și naționale,
cum au fost : unirea Munteniei cu
Moldova, în 1859, reforma agrară de
la 1864, marele război național și
popular pentru independența de stat
deplină din 1877—1878, marea răscoa
lă revoluționară de la 1907, războiul
de reîntregire națională din 1916—
1918, făurirea marii Uniri din 1918.
A revenit clasei muncitoare,
in
frunte cu partidul său revoluționar,
misiunea istorică de a prelua idea
lurile revoluționare de la 1848 —
idealuri pregnant populare, inspirate
și promovate de mase — de a le
ridica, în noile condiții, pe treapta
lor cea mai înaltă. O dată cu trium
ful revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 au răsărit
zorii unei noi epoci în istoria pa
triei, în care, prin cucerirea întregii
puteri pofitice și economice de către
clasa muncitoare și principalul său
aliat, țărănimea, prin edificarea so
cietății socialiste, aveau să fie îm
plinite visurile de dreptate socială
și libertate națională ale maselor.

10 DE Ml DE IA SlfiBIEIRlA RElATIliOR
DIPEOMATICl CINIRE HĂNIA SI 1SRAEI
Se implinesc, în aceste zile, 40 de
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și statul Is
rael. Acest act politic, petrecut la
puțin timp după proclamarea inde
pendenței de stat a
Israelului, a
constituit un eveniment marcant
in raporturile reciproce, de mare
însemnătate pentru dezvoltarea pe
multiple planuri a relațiilor din
tre cele două țări și popoa
re. Se poate spune că evolu
țiile ulterioare din aceste patru de
cenii. insăși viața au confirmat te
meinicia acestei hotărîri, așa cum
arată caracterul pozitiv, rodnic, al
ansamblului legăturilor interstatale
româno-israeliene.
Astfel, in decursul timpului au
avut loc multiple contacte politice,
vizite reciproce și intilniri. inclusiv
o serie de intilniri la nivelul cel
mai inalt, care au marcat impor
tante jaloane in dezvoltarea unor ra
porturi corecte, de prietenie și cola
borare dintre România și Israel, din
tre popoarele român și israelian. In
spiritul hotărîrilor la nivel* inalt, in
tre cele două țări au fost semnate
o serie de acorduri de colaborare in
domenii de interes comun. Au cu
noscut un curs ascendent relațiile
economice, impulsionate de progre
sele înregistrate de eoonomiile na
ționale ale ambelor țări, de unele
aspecte complementare ale produse
lor lor; au crescut schimburile co
merciale ; s-au identificat noi direcții
pentru diversificarea cooperării ; s-au
extins colaborarea tehnico-științifică,
precum și legăturile în domeniile
turistic, cultural, etc. Fără îndoială
că acordurile și înțelegerile convenite
creează premise pentru dezvoltarea
pe mai departe a relațiilor românoisraeliene. in interesul ambelor țări
și popoare si in consens cu cerințele
generale de adincire a înțelegerii
internaționale, a conlucrării con
structive dintre toate statele șl po
poarele lumii.
întreaga această evoluție a rela
țiilor româno-israeliene evidențiază
cu putere caracterul fertil al princi
piilor noi de raporturi interstatale,
așezate ferm și la baza acestor rela
ții. ca. de altfel, la baza întregii
activități internaționale a României
socialiste : respectul
independenței
si suveranității naționale, egalității
depline in drepturi, neamestecul în
treburile interne și avantajul re
ciproc.
într-adevăr.
respectarea
strictă a acestor principii s-a dove
dit și se dovedește ca reprezentînd
factorul esențial, fundamental al în
țelegerii și colaborării.
Evoluția raporturilor
româno-is
raeliene în cele patru decenii de la
stabilirea relațiilor diplomatice evi
dențiază cu claritate că deosebirile
de orinduire. de orientare si de ac
țiune politică nu pot și nu trebuie
să împiedice statornicirea unor
raporturi normale între state. După
cum este știut. România socialistă,
situîndu-se în mod constant pe po
zițiile coexistentei pașnice intre toa
te statele, indiferent de natura orînduirii. de mărime sau situare geo
grafică. a considerat si consideră că
deosebirile de vederi, modul diferit
de interpretare a unor evenimente
sau procese nu trebuie să afecteze
relațiile dintre state, stabilirea sau
menținerea acestora. Dimpotrivă,
tara noastră a considerat și conside
ră că relațiile diplomatice permit
desfășurarea dialogului politic, nete
zesc calea contactelor și discuțiilor
directe, inlesnesc schimbul deschis
de vederi, creează posibilitatea unei
mai bune înțelegeri reciproce a po
zițiilor și. deci, conturării unor
puncte d.e convergentă — cu alte

tV
20.00 Telejurnal
20,25 In pregătirea plenarei . C.C. al
P.C.R. Un amplu și
insuflețitor
program pentru perfecționarea în
tregii activități.
Schimbările in
structura socială.
Apropierea și
omogenizarea claselor și catego
riilor sociale — proces legic re
voluționar

cuvinte, favorizind afimarea
unui
rol activ, inițierea de consultări și
acțiuni constructive. Aceasta este
poziția statornică, in lumina căreia
România concepe relațiile sale cu
Israelul, ca și cu oricare altă tară a
lumii.
Este, astfel, bine cunoscută im
portanța pe care tara noastră o
acordă stingerii focarelor de încor
dare și conflict din Orientul Mijlo
ciu. care cauzează mari suferințe po
poarelor din zonă, creind. totodată,
grave pericole la adresa păcii și
securități nu numai în regiunea res
pectivă. ci și în imediata vecinătate,
în Europa, ca și în intreaga lume. In
acest sens. România se pronunță in
mod ferm pentru o reglementare po
litică globală. *
iustă și trainică în
Orientul Mijlociu, care să ducă la
retragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate în urma războiului
din 1967. la rezolvarea problemei
poporului palestinian, prin recu
noașterea dreptului său la autode
terminare. inclusiv la crearea unui
stat propriu independent, la asigu
rarea integrității, suveranității și
securității tuturor statelor din re
giune. inclusiv a Israelului.
în promovarea acestei poziții, țara
noastră pornește de la adevărul in
contestabil că, printr-o soluționare
politică globală, justă și durabilă,
s-ar curma suferințele pricinuite de
prelungirea conflictului, iar popoa
rele israelian și arabe ar putea să-și
consacre eforturile creatoare muncii
pașnice, constructive, incit regiunea
Orientului Mijlociu, leagăn de stră
lucite civilizații, să devină o regiune
a păcii și progresului. Este convin
gerea României că o asemenea pozi
ție corespunde întru totul cerințelor
păcii și imperativelor securității in
ternaționale. intereselor poporului is
raelian, sentimentelor de prietenie și
solidaritate pe care poporul român
le nutrește față de popoarele arabe.
în acest spirit. România se pro
nunță pentru intensificarea eforturi
lor și acțiunilor politico-diplomatics
pe plan internațional pentru realiza
rea unei soluționări globale, pe cale
politică, prin tratative a situației din
Orientul Mijlociu. Evidențiind actua
litatea stringentă a unui asemenea obiectiv, țara noastră consideră că un
rol important in acest sens l-ar avea
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace, sub egida O.N.U., la
care să participe toate părțile intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eliberea Palestinei și Israelul, precum
și membrii permanenți ai Consiliului
de Securitate.
Așa cum se știe, această idee a ciștigat tot mai mult teren, este tot
mai larg împărtășită pe plan inter
național. într-adevăr, intreaga evo
luție internațională dovedește cu pri
sosință că nu pe calea războiului, nu
prin acte de forță, ci exclusiv pe cale
politică, prin dialog, prin tratative se
poate ajunge la soluționarea conflic
telor și diferendelor existente, se
poate ajunge la rezolvări viabile, corespunzetoare intereselor reale, fun
damentale ale popoarelor respective,
intereselor păcii și securității inter
naționale.
împlinirea a 40 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre
România și Israel constituie un nou
prilej de reafirmare a dorinței co
mune de înțelegere și dezvoltare a
colaborării, cu convingerea că aceas
ta răspunde deopotrivă aspirațiilor
celor două popoare, inscriindu-se tot
odată ca un aport la cauza păcii, co
laborării și destinderii în intreaga
lume.

T. DUMITRU
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
INFORMAȚII DIN FOTBAL

Finalistele

„Cupei României' vor fi cunoscute astă-seară

Stadionul „23 August" din Capitală
găzduiește astă-seară meciurile se
mifinale ale „Cupei României" la
fotbal. în cuplaj, se întrec patru
divizionare A, toate bucureștene.
Ordinea semifinalelor, stabilită prin
tragere la sorți, este următoarea :
Steaua — Sportul studențesc și
Dinamo — Victoria. Primul meci

începe la ora 18, iar în continuare
cel de-al doilea. Conform regulamen
tului competiției, dacă după primele
90 de minute de joc scorul este egal,
se dispută in continuare două repri
ze a 15 minute. Dacă și după pre
lungiri scorul rămine egal, pentru
departajare și stabilirea echipei ca
lificate se vor executa lovituri de
la 11 m.

*

*

• După o zi de pauză, ieri au fost
reluate meciurile turneului final al
campionatului european de fotbal ca
se desfășoară in R.F. Germania. La
Gelsenkirchen s-a disputat partida
dintre echinele R.F. Germania și Da
nemarcei. Scor 2—0 (1—0). Golurile au
fost înscrise de Klinsmann (min. 10) și
Thon (min. 87). Aseară, la Frankfurt
pe Main. Italia — Spania I—0 (0—0).
Autorul golului: Vialli.

• Campionatul de fotbal al Iugo
slaviei a fost ciștigat la actuala edi
ție de echipa Steaua Roșie Belgrad
(45 puncte), urmată in clasamentul

final de formațiile Partizan Belgrad
(44 puncte) și Velez Mostar (42
puncte).

• Turneul internațional de fotbal
pentru tineret de la Toulon (Franța)
a fost ciștigat de selecționata Fran
ței, care a învins in finală cu scorul
de 4—2 (după prelungiri) echipa An
gliei. La Încheierea timpului regula
mentar de joc scorul a fost egal
(2—2). în partida pentru locurile
3—4, reprezentativa Bulgariei a în
trecut cu 5—4 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) formația
U.R.S.S.

ALTE ȘTIRI

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Spectacol de creații vesti
mentare — 15 ; 19.30 : (sala Atelier) :
Cartea lui Ioviță — 18
e Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. sala Studio) :
„Panoramic
XX". Tineri compozitori. Ansamblul
„Contemporan".
Conducerea
mu
zicală : Marcel Spinei — 17,30 ;
(la
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România) : Recital de pian :
Valentin Sandu — 18 ; (Ateneul Ro
mân) : „Confluența artelor" (Muzică literatură-plastică).
Spectacol reali
zat de Cristina Vasiliu. Dirijor : V.
Gruescu — 18
© 'opera Română (13 18 57) : Don
Qui.jote — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — .18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Livada de vișini — 18 ;
(sala Studio) : Complotul miliarda
rilor ■— 18,30

I

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78. grădina Boema) : O
seară la Boema — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Stop, in top Daniela — 15
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77, sala
Victoria) : Mănușa — 10 : Făt-Frumos
din lacrimă — 15 ; (sala Cosmonauțllor. 11 12 04) :
Motanul încălțat —
10 ; 15
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
© Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59. la sala Schitu Măgureanu a
Teatrului ..Lucia Sturdza Bulandra"):
Stres — 18,30

cinema
• Biciul fermecat: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11: 13.15; 13.30; 17,45: 20
• Iacob : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17,15; 19.30
• Duminică în familie : DACIA
(50 35 94)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20

• Rezervă la start : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17: 19
• Niște băieți grozavi : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19
e Flăcări pe comori :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 93) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19
• Trenul de aur; VIITORUL (10 67 40)
— 15; 18
• Temerarii de la scara doi : DOINA
(16 35 38) — 9 : 11 ; 13; 15
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 15 ; 17. Sclava iubirii — 19:
COTROCENI (49 48 48)
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15;
13.30;
15,45;
18;
20,
FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,30
• Moromeții : STUDIO (59 53 15) 10; 12,45; 16: 18,45
• Atacul decisiv • TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Nu e ușor cu bărbații • PACEA
(71 30 35) — 9; 11; 13: 15; 17.15: 19,30,
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) 20,30
• Cronica adolescenței : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Operație
riscantă :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 iunie, ora 20 — 18 iunie,
ora 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă în primele zile, apoi se
va ameliora.
Cerul va fi temporar
noros.
Vor cădea averse
locâle de
ploaie, însoțite și de descărcări elec
trice in majoritatea regiunilor și in cea
mai mare parte a intervalului, exceptînd ultima zi, unde acestea vor de
veni izolate în centrul, estul și sudul

țării, răminînd locale însă în regiunile
vestice. Izolat, vor fi condiții pentru
căderi de grindină, iar cantitățile de apă
vor depăși 20 litri pe metru pătrat în 24
de ore. Vîntul va sufla slab pînă Ia
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 8 și 18 grade, mai coborite izolat în prima noapte in
depre
siuni, iar cele maxime, între 20 și 30
de grade, ușor mai scăzute in prima zi
în nord-est. în București : Vremea va
fi ușor instabilă, iar cerul
temporar
noros. favorabil averselor de ploaie și
descărcărilor electrice după-amiaza.
Vînt slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 14 și 17
grade, iar cele maxime între 27 și 30
de grade.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică, 19 iunie, va avea loc
TRAGEREA MULTIPLA PRONOEXPRES „OLIMPIC". Această tra
gere se constituie intr-un eveni
ment deosebit, cu mari și impor
tante elemente de atractivi tate. Se
extrag 48 de numere, cuprinse in
8 extrageri „legate" cite două, cu

posibilitatea de a se cîștiga și cu
4 sau 5 numere din 12 extrase. Din
suita bogată a câștigurilor nu lip
sesc autoturismele, excursiile pes
te hotare și sumele de bani de va
lori fixe și variabile. ULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor este
S1MBATA, 18 iunie.

ȘAH. în turneul internațional fe
minin de șah de la Piotrkow Tribunalski, după cinci runde, in fruntea
clasamentului se află maestra Bojena Kaczorowska (Polonia), cu 4
puncte, urmată de sovieticele Zaițeva și Lelciuk — 3 puncte, Gabriela
Olărașu-Stanciu (România) — 2,3
puncte etc. în runda a 4-a Stanciu a
remizat cu poloneza Szmacinska, iar
în cea de-a cincea a impărțit punc
tul cu Elisabeta Polihroniade.
ATLETISM. în ultima zi a con
cursului internațional de atletism de
la Leningrad, sovietica Ludmila
Kondratieva a ciștigat cursa de 200
m în 22”74/100. coechipiera sa Elena
Zvereva a terminat învingătoare la
aruncarea discului, cu 71,58 m, iar
Petra Felke (R. D. Germană) s-a si
tuat pe primul loc in proba de arun
care a suliței, cu 74.02 m.
TENIS. Tenismanul suedez Mats
Wilander și-a consolidat poziția de
lider in clasamentul general al „Ma
relui premiu", totalizind in prezent
3 573 puncte. îl urmează americanul
Andre Agassi (2 430 puncte), suede
zul Stefan Edberg (2 234 puncte),
cehoslovacul Ivan Lendl (2 108 punc-

te), vest.-germanu! Boris Becker
(2 038 puncte) și francezul Yannick
Noah (1 880 puncte).

BASCHET. în continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde în Polonia,
echipa masculină de baschet a R. P.
Chineze a susținut la Gdansk un
nou meci în compania selecționatei
țării-gazdă. De data aceasta victoria
a revenit baschetbaliștilor polonezi
cu scorul de 98—62 (43—29). în pri
mul joc, disputat cu o zi în urmă,
oaspeții ciștigaseră cu scorul de
105-101.

NATAȚIE. în ultima zi a con
cursului internațional de natație de
la Roma, recordmanul englez Adrian
Moorhouse și-a adjudecat victoria în
proba de 100 m bras, cu timpul de
l’03”85/100, italianul Giorgio Lambert!
s-a clasat pe primul loc la 100 m
liber cu Sl”16/100, iar compatrioata
sa Silvia Perși a ciștigat nroba si
milară feminină în 57”89/I00.
JUDO. în turul II al „Cupei cam
pionilor europeni" la judo, echipa
A.C.B.B. Paris a întrecut, în depla
sare, cu scorul de 5—2, formația po
loneză Czarni Bytom.
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asemenea arme 5< lichidarea celor
existente.
In prezent, în unele zone ale globului, unde au loc conflicte regionale, se semnalează, așa cum se știe,
folosirea de gaze toxice, cu tot cor
tegiul de consecințe ce decurg de
aici, chiar dacă restrînse la scară lo
cală. De aceea, o deosebită impor
tanță ar avea, așa cum propune țara
noastră, ca, pînă cînd toate armele
chimice vor fi distruse, statele să-și
asume angajamentul că, in nici o îm
prejurare, nu vor recurge la asemenea arme.
procesul
dezarmării
Neîndoios,
chimice ar putea fi accelerat prin
crearea de zone libere de arma chimică in diverse părți ale lumii — similare zonelor denuclearizate sau
extinzîndu-le sfera pentru a cuprin
de și acest tip de mijloace de luptă.
Este cunoscută, în acest sens, iniția
tiva României și a Bulgariei privind
realizarea în Balcani a unei astfel
de zone fără arme chimice, se cu
nosc și alte propuneri, cum ar fi cele
ale R. D. Germane și Cehoslovaciei
de creare a unei asemenea zone în
Europa centrală. încurajarea de că
tre O.N.U. a unor acțiuni de acest
gen, așa cum prevăd noile propuneri
ale țării noastre, ar răspunde unui
deziderat larg împărtășit și ar constitui, în același timp, un sprijin
concret p.entru negocierile, în curs
de desfășurare, asupra Convenției de
interzicere și eliminare a armelor
chimice.
Impunîndu-se ca o cerință de cea
mai mare urgență și acuitate, lichi
darea deplină și definitivă a armelor
chimice, obiectiv pe deplin realizabil
in condițiile manifestării voinței po
litice a statelor, s-ar înscrie, neîndo
ios, ca o contribuție majoră la an
samblul eforturilor în direcția dezar
mării, a edificării unei securități
trainice în lume, în conformitate cu
interesele și așteptările tuturor po
poarelor.

de mai mulți ani pe agenda Confe
rinței de dezarmare de la Geneva,
finalizarea negocierilor se lasă aș
teptată.
Astăzi este unanim admis că, din
punct de vedere al capacității dis
tructive, armele chimice, în special
așa-nuniita „variantă binară" a lor,
se apropie foarte mult de cele nu
cleare, întrecînd, oricum, în mod co
pleșitor potențialul de ucidere al
tehnicii de luptă convenționale. Pe
de altă parte, armele chimice sînt
mai puțin costisitoare decît cele nu
cleare, i^r fabricarea lor mai puțin
complicată în comparație cu acestea
din urmă, ceea ce și explică sporirea
neintreruptă a numărului de state
care posedă arsenale chimice.
Asemenea tendințe de proliferare a
armamentului chimic au loc pe fun
dalul îndemnurilor deschise, din ulti
ma vreme, ale anumitor cercuri occi
dentale de a se proceda la o „com
pensare" a „golului" ce s-ar produce
în panoplia militară ca urmare a li
chidării rachetelor nucleare cu rază
medie și mai scurtă de acțiune. In
acest sens, într-un șir de țări ale
alianței nord-atlantice s-au înregis
trat declarații oficiale menite să
„justifice" recrudescența înarmărilor
chimice, declarații însoțite de măsuri
concrete într-o asemenea direcție.
Tocmai pornind de la astfel de
realități, de la preocuparea pe care
o generează în cercurile cele mai
largi ale opiniei publice internațio
nale un atare curs. România so
cialistă, animată de dorința de a se
garanta condiții de securitate și sta
bilitate pentru toate statele, de a se
reduce pericolul de război și a se
realiza dezarmarea, propune la ac
tuala sesiune specială a Adunării
Generale a O.N.U. — în strînsă legă
tură cu acțiunile practice care să
ducă la reducerea și lichidarea ar
mamentului nuclear — înfăptuirea
unor acțiuni și măsuri care, reafirmînd principiul interzicerii utilizării
armelor chimice, să prevadă înce
tarea producerii tuturor tipurilor de

Romulus CAJPLESCU
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® Un singur litru de substanță de ț
numită VX (cu efecte neuroparalizante ț
instantanee) este, teoretic, suficient ț
pentru a ucide un milion de oameni și ț
a provoca invalidități grave altui mi ț
ț
lion.
• Potrivit aprecierilor specialiștilor, ț
rezervele mondiale de gaze neuropa ț
ralizante întrec de mai multe mii de ori ț
cantitatea necesară distrugerii întregii ț
ț
omeniri.
ț

ARMELE CHIMICE: EFECTE UCIGĂTOARE APROPIATE DE ALE ARMELOR NUCLEARE
• în ultimele patru decenii, în arse
nalele multor state au fost introduse,
pe lîngă gazele asfixiante sau toxice
„clasice", imense cantități.de substan
țe neuroparalizante, psihochimice ș.a.
— cu o uriașă forță de ucidere.
• Efecte mortale imediate au așazisele „arme binare", constînd din doi
componenți, inofensivi cînd sînt izolați
unul de altul, dar prin al căror amestec
rezultă un compus letal.

CRITICI LA ADRESA
PROTECTIONISMULUI
COMERCIAL

Există evoluții încurajatoare în relațiile Est-Vest"

Aprecieri ale reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre
‘ C.E.E.
ale
LUXEMBURG 14 (Agerpres). — In
declarația adoptată la încheierea
reuniunii Consiliului Ministerial al
C.E.E., care a avut loc la Luxemburg,
se apreciază că recentele evoluții în
relațiile Est-Vest sînt încurajatoare
— informează agențiile D.P.A. și
ANSA. Miniștrii de externe din cele
12 țări membre ale Pieței comune
și-au exprimat, de asemenea, spe-
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Amplu și complex program de ac
țiune, propunerile în zece puncte
prezentate de țara noastră la actuala
sesiune specială a O.N.U. au în ve
dere toate laturile și aspectele pro
cesului dezarmării ca problemă fun
damentală a vremurilor noastre, că
reia România socialistă, președintele
Nicolae Ceaușescu i-au acordat și li
acordă în permanență maximum de
atenție în întreaga lor activitate pe
tărîm internațional. Punînd pe pri
mul plan, ca „prioritatea priorități
lor" așa cum este și firesc, impera
tivul dezarmării nucleare, acest ve
ritabil „decalog" al cerințelor de
bază pentru edificarea unei lumi a
păcii — deziderat ce îngemănează
aspirațiile cele mai scumpe ale tu
turor popoarelor — pune, în același
timp, in lumină necesitatea adoptă
rii, în paralel, a unor măsuri con
crete, efective și în alte direcții, în
tre care se desprinde, prin însemnă
tatea sa, lichidarea deplină și defini
tivă a armelor chimice.
Este unanim recunoscut că, alături
de armamentul nuclear, armele chi
mice constituie cel mai înspăimîntător mijloc de distrugere în masă, ex
periența tragică a primului război
mondial, cu hecatombele de victime
ale gazelor toxice folosite pe front,
stăruind neîncetat în memoria ome
nirii. Desigur, Protocolul de la Ge
neva din 1925 a interzis folosirea în
război a gazelor asfixiante și toxice,
dar acest document nu a împiedicat
fabricarea, perfecționarea și deține
rea de asemenea arme de extermi
nare a unor mari mulțimi de oameni.
Mai mult, deși în cursul celui de-al
doilea război mondial nu s-a recurs
la mijloacele chimice de luptă — nici
chiar hitleriștii neîndrăznind să le
utilizeze — în perioada postbelică
ele au cunoscut un proces de conti
nuă dezvoltare, concomitent cu esca
lada și perfecționarea arsenalelor
nucleare. Și, cu toate că încheierea
unei convenții internaționale privind .
interzicerea armelor chimice și distrugerea stocurilor existente se află
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BRUXELLES 14 (Agerpres). —
Comerțul internațional trebuie im
pulsionat și liberalizat, se arată in
tr-un raport al Asociației de comerț
exterior, organism din cadrul Pieței
comune. Această concluzie a fost ex
primată în perspectiva
reluării
negocierilor din cadrul Acordului
General pentru Tarife și Comerț
(G.A.T.T.). In opinia acestui orga
nism, unele acorduri realizate în le
gătură cu o serie de produse comer
ciale au un caracter protectionist.

ranța că Reuniunea general-europeană a C,S.C.E. de la Viena se va
încheia printr-un document substan
țial și echilibrat, care ar putea în
lesni începerea, la o dată apropiată,
a negocierilor privind armamentele
convenționale și realizarea unui echi
libru stabil și sigur al forțelor ar
mate convenționale in Europa, la un
nivel mai scăzut.

ficativ, ilustrînd reconsiderarea atitudinii celor ce s-au lăsat amăgiți
de lozincile demagogice ale acestei
grupări care, în esență, se situează
pe poziții xenofobe, rasiste, fascizante, speculind îngrijorările unor
sectoare ale opiniei publice față de
acutizarea unor serioase probleme
de ordin economico-social.
Se poate spune că rezultatele
alegerilor legislative din Franța
ilustrează, în ansamblul lor, anu
mite convergențe de aspirații ale
marii majorități a poporului fran-

27 de locuri (totuși, în raport cu
structura Adunării Naționale ante
rioare, numărul mandatelor P.C.F.
se reduce cu 8 locuri). In ansam
blu, forțele de stînga dețin majoritatea mandatelor in noul parlament.
In legătură cu aceasta, presa
franceză scoate în evidență rolul
decisiv pe care l-a avut in cadrul
celui de-al doilea tur de scrutin
decizia adoptată de conducerile celor două partide — comunist și socialist — de a-și retrage reciproc

ALEGERILE LEGISLATIVE DIN FRANȚA
cez, însăși noua configurație a fo
rului legislativ suprem, exprimînd
un anumit echilibru de forțe, con
stituie, așa cum se relevă în pri
mele declarații ale liderilor politici,
în comentariile presei, un îndemn
la realizarea unui consens național
in diversele probleme concrete pri
vind căile și modalitățile de solu
ționare a marilor probleme cu care
se confruntă în prezent societatea
franceză. In acest sens, șeful gu
vernului, Michel Rocard, sublinia
că „rezultatele alegerilor oferă
mijloacele de a transpune în viață
orientările formulate de președin
tele republicii".
Situația creată în noua Adunare
Națională, unde nici una din for
mațiile politice nu dispune de ma
joritatea absolută a mandatelor, ri
dică, desigur, unele întrebări cu
privire la modul de guvernare vii
toare. în comentariile presei fran
ceze se relevă, în acest sens, că,
practic, toate posibilitățile rămîn
deschise. Evident, înainte de toate
se pune întrebarea cu privire la

candidați! proprii in favoarea candidatului cel mai bine plasat din
partea unuia sau altuia dintre respectivele partide.
în ceea ce privește forțele de
centru-dreapta (Adunarea pentru
Republică și Uniunea pentru De
mocrația Franceză), care au acțio
nat împreună in cele două tururi
de scrutin, in cadrul așa-numitei
„Uniuni a Regrupării și a Centru
lui", ele au obținut 271 de mandate
în noua Adunare Națională, înregistrînd un regres față de ultimele
alegeri, cînd își adjudecaseră ma
joritatea parlamentară.
In sfîrșit, alegerile de duminică
au marcat o înfringere zdrobitoare
pentru partidul de extremă dreap
tă Frontul Național, care, practic,
a fost exclus de pe scena parla
mentară, nemaiavînd decît un sin
gur loc în Adunarea Națională,
față de 32 cit avusese în vechea
legislatură și după ce înregistrase
peste 14 la sută din voturi în pri
mul tur al alegerilor prezidențiale.
Faptul în sine este profund semni-

Vizita delegației parlamentare române
la Strasbourg

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). - La Națiunile Unite continuă lu
crările sesiunii speciale a Adunării Generale, a O.N.U. consacrate dezar
mării, in cadrul cărora, în luările de cuvînt, vorbitorii se pronunță pentru
adoptarea de măsuri concrete în direcția realizării dezarmării și, în pri
mul rînd, a celei nucleare, pentru încetarea cursei înarmărilor și crearea
unor condiții de pace și securitate pentru toate popoarele lumii.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, ministrul afacerilor externe al
R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, a
relevat că pentru obținerea unor re
zultate concrete în dialogul interna
țional este necesar ca statele să re
nunțe la concepția bazată pe forță
și să manifeste o atitudine calitativ
nouă față de factorul nuclear. Pe
fondul realităților actuale ale epocii
nuclearo-cosmice — a arătat el —
soluționarea problemelor internațio
nale rezidă in dialogul politic, în
renunțarea la armamente, în demili
tarizarea relațiilor internaționale și
în crearea unei lumi a păcii, lipsită
de amenințarea cu forța.
Problema dezarmării nucleare este
strins legată de asigurarea păcii și
securității internaționale generale —
a declarat în intervenția sa repre
zentantul permanent al Siriei la
O.N.U. Tratatul cu privire la lichi
darea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune trebuie să
deschidă calea spre noi măsuri ma
jore de eliminare a armelor nu
cleare și a altor arme de extermi
nare în masă, a menționat vorbito
rul. El a subliniat, totodată, necesi
tatea neadmiterii transferării cursei
înarmărilor in spațiul cosmic.
Pak Gil Yon, șeful misiunii obser
vatorului permanent al R.P.D. Co
reene pe lingă O.N.U., a prezentat pa
larg poziția și propunerile R.P.D.
Coreene vizînd transformarea Pe
ninsulei coreene într-o zonă liberă
de arme nucleare, a păcii, care să
fie extinsă ulterior in toată regiunea
din nord-estul Asiei. Amintind că
Guvernul R.P.D. Coreene a declarat
nordul Coreei zonă liberă de arme
nucleare și a adoptat măsuri care
interzic testarea, producerea, trans
portul, tranzitul și stocarea armelor
nucleare în această zonă, el a con
damnat demonstrațiile de forță și
manevrele militare ale regimului
sud-coreean și ale autorităților ame
ricane in Coreea de Sud.
In discursul său, ministrul de
externe al Senegalului. Ibrahim Fall,
a reafirmat atașamentul țării sale la
cauza dezarmării, în primul rind a

dezarmării nucleare. El a arătat că
Senegalul, alături de alte state afri
cane, este îngrijorat de planurile
regimului de la Pretoria de a produ
ce armamente nucleare și, în context,
a condamnat cooperarea în acest
domeniu dintre unele state și com
panii occidentale și R.S.A., care
contravine rezoluțiilor adoptate de
Națiunile Unite.
Ministrul de externe al Egiptului,
Abdel Meguid, a cerut să se realize
ze noi măsuri în direcția păcii, prin
încheierea unor acorduri asupra in
terzicerii totale a experiențelor cu
arme nucleare și a armelor chimice
și a criticat acumularea de arma
mente nucleare. El a prezentat o
propunere menită să ducă la edifi
carea unei zone libere de arme nu
cleare. in Orientul Mijlociu. Aceasta
prevede în esență angajamentul ță
rilor din regiune și. ăl puterilor nu
cleare de a nu introduce arme nu
cleare în zonă și desemnarea de că
tre secretarul general al O.N.U. a
unui reprezentant personal sau a
unui grup de experți pentru a iniția
contacte cu statele din regiune în
vederea elaborării unui proiect de
acord vizînd asigurarea condițiilor
necesare pentru crearea unei zone
denuclearizate în Orientul Mijlociu.
Secretarul de stat al S.U.A.,
George Shultz, a subliniat răspun
derea ce revine tuturor țărilor in
direcția făuririi unei lumi mai si
gure. El a evidențiat in context că o
atenție deosebită trebuie să fie acor
dată neproliferării armelor nuclea
re, chimice și a rachetelor balistice.
Vorbitorul a arătat, de asemenea, că
încheierea unui tratat între S.U.A.
și U.R.S.S. asupra reducerii arsena
lelor de arme nucleare strategice are
o deosebită prioritate pentru Statele
Unite și s-a referit, totodată, la
acordul sovieto-american cu privire
la începerea de negocieri referitoare
la încetarea experiențelor nucleare.
Pe de ailtă parte, secretarul de stat
a afirmat că elementele procesului
de dezarmare trebuie susținute de
progrese și în alte domenii pentru
înfăptuirea unei păci durabile pe
glob.

Dezbateri vizînd împiedicarea extinderii
cursei

înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— La New York au început lucrările
sesiunii Comitetului O.N.U. pentru
utilizarea în scopuri pașnice a spa
țiului extraatmosferic. Pe ordinea de
zi a actualei sesiuni, care va dura
pină la 24 iunie, se află și contribu
ția O.N.U. la împiedicarea extinderii
cursei înarmărilor în Cosmos. Printr-o hotărire adoptată de cea de-a
42-a sesiune a Adunării Generale a

în

Cosmos

O.N.U., comitetul a fost însărcinat să
examineze căile și mijloacele prin
care spațiul extraatmosferic să fie
rezervat în exclusivitate pentru sco
puri pașnice. Totodată, vor fi exami
nate probleme privind cercetarea cu
ajutorul sateliților a Pămintului, uti
lizarea surselor de energie în Cos
mos, probleme juridice privind defi
nirea spațiului cosmic, problema or
bitelor geostaționare etc.
----------- —;-------------

Convocarea Plenarei C. C. al P. C.
ROMA 14 (Agerpres). — Agenția
A.N.S.A. informează că Alessandro
Natta și-a prezentat demisia din
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Italian, tntr-o scri
soare adresată Comitetului Central
și Comisiei Centrale de Control ale

o
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a O.N.U. consacrate dezarmării

P.C.I.. el își motivează hqtărîrea lua
tă prin starea sănătății sale.
întrunită la Roma pentru a dezba
te această cerere, Direcțiunea P.C.I.
a convocat plenara Comitetului Cen
tral, care va proceda la alegerea
noului secretar general al partidului.

STRASBOURG 14 (Agerpres). , —
Delegația Marii Adunări Naționale
condusă de tovarășul Nicolae Giosan,
aflată in vizită oficială la Strasbourg,
s-a întîlnit cu Louis Jung, președin
tele Adunării Parlamentare a Consi
liului Europei, precum și cu alți
membri ai acestui organism. In ca
drul convorbirilor au fost evidenția
te rolul și răspunderile ce revin
parlamentelor și parlamentarilor in
soluționarea problemelor majore ale
vieții internaționale, contribuția pe
care o pot aduce la edificarea unui
climat de pace, înțelegere și colabo-

GENEVA 14 (Agerpres). — Pentru
noi pași concreți in direcția dezarmării nucleare și convenționale s-au
pronunțat participanții la o reuniune
Pugwash, desfășurată la Geneva.
La o conferință de presă, Martin
Kaplan, secretar general al conferin
țelor Pugwash. și Robert McNama
ra, fost ministru al apărării al

posibilitatea unor forme de conlu
crare între partidele socialist și co
munist, fie pe probleme de ansam
blu (ipoteză mai puțin creditată
de presa franceză), fie pe probleme
concrete, circumscrise de la caz la
caz. în această lumină, se cuvine
consemnată poziția P.S.F., care a
declarat că. nu se pune problema
reeditării unui guvern al „Uniunii
de stînga" (format din socialiști și
comuniști), de tipul celui din 1981.
La rîndul său, secretarul general al
P. C. Francez, Georges Marchais. a
precizat că in actualele condiții nu,
poate fi vorba de participarea co
muniștilor la viitorul guvern; sau
de realizarea unei coaliții parla
mentare cu socialiștii. în schimb,
deputății comuniști sînt gata să
sprijine în noul for legislativ acele
măsuri ce ar fi destinate combate
rii șomajului, sărăciei, inechităților
sociale.
Potrivit observatorilor politici, alegerile legislative au fost marcate
de importante mutații în dispoziti
vul de centru-dreapta al parlamen
tului, faptul cel mai semnificativ
reprezentîndu-1 avansul înregistrat
de Uniunea pentru Democrația
Franceză, de tendință centristă,
care pentru prima dată depășește
ca număr de locuri pe aliata sa.
Adunarea pentru Republică, cele
peste 50 de mandate cîștigate oferindu-i posibilitatea de a dispune
de un grup parlamentar autonom.
Această regrupare de forțe este
considerată ca fiind de natură să
favorizeze crearea unei uniuni na
ționale, relativ largi, așa cum de
clarase că dorește președintele
Franțois Mitterrand. Se va reflecta
oare — și cum — această situație
asupra componenței viitorului gu
vern ? — iată o întrebare frecvent
ridicată în cercurile politice fran
ceze.

Dumitru ȚINU

S.U.A. și fost președinte al Băncii
Mondiale, au subliniat că in cursul
reuniunii de la Geneva participanții
au arătat' că o deosebită prioritate
trebuie să fie acordată reducerii ar
melor ofensive strategice. Totodată,
s-a evidențiat faptul că doctrina
descurajării nucleare nu a dus, de-a
lungul anilor, decît la o perfecțio
nare tot mai mare și la acumularea
de arme nucleare și ar putea îm
pinge omehirea într-o catastrofă
inimaginabilă.
Mișcarea Pugwash, numită astfel
după localitatea canadiană îh care a
avut loc prima ei conferință în 1957,
este o organizație a oamenilor de
știință cȘre dezbate în cadrul unor
conferințe și seminarii internaționa
le. probleme privind securitatea și
dezarmarea și elaborează o serie de
recomandări asupra direcțiilor de ac
țiune care se impun în aceste do
menii.

Declarații ale președintelui Zairului și președintelui Filipinelor
BRUXELLES 14 (Agerpres). — In
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Bruxelles, președintele
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko,
a condamnat politica de „dictat"
promovată de Fondul Monetar In
ternațional — controlat de statele
occidentale industrializate — față de
țările in curs de dezvoltare. Referindu-se la condițiile insuportabile im
puse de F.M.I. pentru acordarea de
credite, șeful statului zairez a men
ționat că țara sa este pusă în situa
ția de a plăti sume mai mari pentru
acoperirea dobînzilor decît creditele
ce-i sînt furnizate. Numai în perioa
da 1983—1986, Zairul a transferat în
contul băncilor creditoare două mi-

Sfidînd opinia publică, autoritățile de Io Pretoria
cererea de o se redeschide procesul patrioților
la moarte
PRETORIA 14 (Agerpres). — Tri
bunalul Suprem de la Pretoria a res
pins cererea avocaților apărării de a
redeschide procesul celor șase patrioți sud-africani condamnați la
moarte în 1985, după mările demon
strații împotriva apartheidului care
au avut loc în cursul anului 1984 în
orașul Sharpeville, informează agen
țiile de presă. Judecăto. ;I Wessel
Human a susținut că nu are compe
tența de a redeschide un caz deja
judecat. Totodată, Tribunalul Suprem
a prelungit cu incă cinci săptăminî
— pînă la 19 iulie — perioada de
suspendare a execuției.
Sub presiunea opiniei publice sudafricane și internaționale, autoritățile
de la Pretoria au fost nevoite să
amine executarea pedepsei de condamnare la moarte pronunțate împotriva „celor șase din Sharpeville".
La 6 iunie, apărarea celor șase patrioți a prezentat Tribunalului Suprem dovezi de necontestat din care

LONDRA 14 (Agerpres). — în po
fida prelungirii cu încă un an a stării
excepționale în R.S.A., Congresul
Național African — principala gru
pare politică a populației de culoare,
majoritară — este pregătit să aibă
negocieri directe cu guvernul de la
Pretoria, a declarat, într-un interviu
acordat publicației londoneze „The
Observer"; președintele A.N.C., Oli
ver Tambo. El a precizat insă că,
înaintea deschiderii unui astfel de
dialog politic, se impun cu necesi
tate o consultare cu populația de cu
loare, eliberarea liderilor politici,
intre care Nelson Mandela, legaliza
rea A.N.C. și a altor grupări politi
ce, ridicarea stării de urgență în
Africa de Sud. Odată îndeplinite aceste cereri legitime, apartheidul, ca
sistem, se va nărui — a opinat Oliver
Tambo.
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Iran

Irak

BAGDAD 14 (Agerpres). — Forțele
armate irakiene au respins un atac
iranian asupra posturilor de fron
tieră Kut Swadi și Bobian, din re
giunea sudică a frontului, a anunțat
un purtător de cuvînt militar .citat
de agenția INA. Potrivit comuni
catului, trupele irakiene au neutra
lizat toate pozițiile inamicului am
plasate în apropierea celor două
posturi de frontieră.

BOMBARDAMENTE ISRAELIENE
ÎN SUDUL LIBANULUI
BEIRUT 14 (Agerpres). — Artile
ria israeliană a bombardat, marți, o
serie de localități situate la nord
de așa-zisa „zonă de securitate", in
stituită unilateral de Israel în sudul
Libanului. Patru persoane și-au pier
dut viața, iar șapte au fost rănite,
informează agenția KUNA.

pină la 23 iunie, data convocării
Adunării Naționale, în noua sa
componență.

LA TEHERAN s-au desfășurat
marți convorbiri intre ministrul
iranian de externe, Aii Akbar
Velayati, și omologul său
iu
goslav, Budimir Loncear, aflat
intr-o vizită în capitala iramiană.
Au fost discutate — după cum re
latează agenția Taniug — proble
me ale relațiilor bilaterale și ulti
mele evoluții ale situației interna
ționale.
MANDAT. Căpitanii regenți ai
Republicii San Marino, Umberto
Barulli și Rosolino Martelli, au
încredințat Partidului DemocratCreștin Sanmarinez (P.D.C.S.) un
mandat exploratoriu, în vederea
formării noului guvern. Secretarul
general al P.D.C.S., Pier Marino
Menicucci, a declarat că va încerca
să refacă alianța cu Partidul Co
munist, conform dorinței electora
tului, care și-a spus cuvintul în
acest sens, Ia alegerile de la 29
mai — informează agenția A.N.S.A.

DECLARAȚIE. In cadrul unei
conferințe de presă la Managua,
Miguel Obando y Bravo, membru
in conducerea Comisiei de verifi-

Pe de altă parte, au continuat
schimburile de focuri intre' rezisten
ța libaneză și elemente din așa-zisa
„Armată a Libanului de Sud" (ALS).
creată și finanțată de Israel. Luptele
s-au dat în apropierea localității
Barashit, luptătorii din rezistență
atacînd un post al ALS.

n

care a acordurilor de la Sapoa, a
declarat că trebuie continuate
eforturile de instaurare a unei at
mosfere de liniște și calm în Nica
ragua. In acest sens, el a insistat
asupra necesității reluării negocie
rilor dintre guvernul sandinist șl
reprezentanții forțelor „contras"
pentru încheierea unui acord de
încetare definitivă a focului în
țară, informează agenția Prensa
Latina.
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FORȚELE
ARMATE guverna
mentale din Mozambic au dat pu
ternice lovituri bandelor înregi
mentate in așa-zisa „Rezistență na
țională mozambicană" — relevă zia
rul „Noticias", care apare la
Maputo. Se precizează că grupuri
le antiguvernamentale au suferit
pierderi serioase în oameni și ma
în provinciile Gaza,
terial de luptă
‘
Maniaca și Maputo. Centrul de
district din provincia Zambezia,
Milange, a fost eliberat săptămîna
trecută de trupele guvernamentale.
GREVĂ. O grevă generală a
funcționarilor publici a fost de
clanșată marți in Israel. Peste
60 000 de funcționari ai instituțiilor
de stat au încetat lucrul pe timp
nelimitat,
cerînd
îmbunătățirea
condițiilor lor de viață și muncă,
transmit agențiile EFE și K.U.N.-A.
EXPLOZIE.
Agenția T.A.S.S.
transmite că marți, în Uniunea So
vietică în regiunea Semipalatinsk,
a avut loc o explozie nucleară sub
terană cu putere de pînă la 20 kilotone. Experiența s-a efectuat în
scopul perfecționării tehnicii mili
tare, arată T.A.S.S.
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au respins
condamnați

reiese că depozițiile celor doi matorl
ai acuzării au fost obținute de poli
ția sud-africană prin constringere.

dintre

TEHERAN 14 (Agerpres). — Trupe
iraniene au întreprins un atac asupra pozițiilor irakiene din sectorul
operațional
de sud Shalamcheh,
producînd forțelor inamice pierderi
în oameni și tehnică de luptă, anun
ță un comunicat militar iranian ci
tat de agenția IRNA. Au fost efec
tuate bombardamente de aviație și
artilerie asupra pozițiilor irakiene
din zonă, adaugă agenția iraniană
de presă.

- De scurt

DEMISIE.
Primul-ministru
al
Franței. Michel Rocard, a prezen
tat marți demisia guvernului, ca
urmare a alegerilor generale orga
nizate în Franța. Președintele
Franței, Franțois Mitterrand, a ce
rut primului ministru să asigure
soluționarea problemelor curente

liarde dolari, obținînd în schimb de!
două ori mai puțin sub formă de
împrumut.
GENEVA 14 (Agerpres). — îfitr-o
cuvîntare rostită la cea de-a 75-a se
siune a Organizației Internaționale a
Muncii, președintele Filipinelor, Co
razon Aquino, a cerut să se intensi
fice lupta pentru combaterea subdez
voltării in țările lumii a treia. Dato
ria externă amenință posibilitățile
de creștere economică ale statelor in
curs
de
dezvoltare. Următoarea
etapă a eliberării trebuie să fie cea
economică, in care să fie inclusă o
reglementare justă a problemei dato
riilor — a spus șeful statului filipinez.

Noi fapte evidențiază nocivitatea
sistemului de apartheid

AGENȚIILE DE PRESA

CONVORBIRI
GRECO-TURCE.
Primul ministru al Greciei, An
dreas Papandreu, și primul minis
tru al Turciei, Tugiit Ozal, aflat
in vizită Ia Atena, au avut o primă
rundă de convorbiri. Potrivit agen
țiilor de presă, în centrul discuții
lor s-a aflat evoluția relațiilor din
tre cele două țări, in special găsirea
unor soluții la problemele contro
versate.

Expoziția prezintă publicului or
gentinian marile realizări ale
României in toate domeniile, îndeosebi după Congresul al ÎX-lea
al P.C.R.
In alocuțiunile rostite cu prilejul
inaugurării au fost subliniate poli
tica de pace și largă cooperare in
ternațională a României socialiste,
relațiile de prietenie
tradiționale
româno-argentiniene care s-au dez
voltat pe toate planurile.

Țările în curs de dezvoltare suportă tot mai greu
povara datoriilor externe

r

ÎNTREVEDERE. La Moscova a
avut loc o întrevedere intre secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov. și președintele
Republicii Afganistan, Najibullah.
După
cum
relatează
agenția
T.A.S.S.,..............
au fost, examinate, printre
altele, aspecte ale retragerii trupe
lor sovietice din Afganistan și tra
ducerii în viață a acordurilor de la
Geneva. Părțile au analizat, tot
odată, aspecte ale colaborării sovieto-afgane în vederea refacerii
economiei Republicii Afganistan.

rare, in Europa și in întreaga lume,
A fost exprimată dorința de a se
dezvolta, în continuare, conlucrarea
dintre Marea Adunare Națională și
Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei.
★
In cadrul vizitei, delegația a avut
întrevederi cu Henry Plum, președin
tele parlamentului (vest-)european,
precum și cu conducerile grupurilor
socialist, democrat-creștin, comunist,
conservator și ecologist ale acestui
organism.

Expoziție consacrată țării noastre
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). —
La centrul cultural al municipiului
Tigre din provincia Buenos Aires
a fost inaugurată, in prezența unui
numeros public, expoziția de foto
grafii și carte „România —
istorie și prezent". Sint expuse
lucrări
tovarășului
din
opera
Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, inclusiv volume publicate de edituri
argentiniene.

Conflictul

Reconfirmarea opțiunii pentru o politică
de echilibru și înnoiri sociale
La o lună de la scrutinul prezi
dențial care, așa cum se știe, s-a
soldat cu victoria candidatului
Partidului Socialist, Franțois Mit
terrand, susținut de ansamblul for
țelor de stînga, Franța a trăit un
nou eveniment de importanță poli
tică majoră : alegerile legislative.
Intenția, declarată, a președintelui
reales a fost aceea de a organiza
alegeri legislative anticipate spre a
asigura majorității prezidențiale și
o majoritate parlamentară, știut
fiind că în Adunarea Națională
aleasă în urmă cu doi ani partidele
de centru-dreapta dețineau majori
tatea — ceea ce dusese la o situație
aparte, așa-zisa „coabitare" dintre
un președinte socialist și un cabi
net de dreapta.
Potrivit prevederilor constituțio
nale, alegerile legislative s-au des
fășurat in două tururi de scrutin.
Dacă primul tur de scrutin (la 5 iu
nie) a permis mai mult o evaluare
generală a forțelor, cel de-al doilea
(12 iunie) a adus clarificările nece
sare.
Prima constatare ce se impune
este aceea că s-a reconfirmat ten
dința de deplasare spre stînga a
opțiunilor, relevată cu prilejul ale
gerilor prezidențiale. „Majoritatea
Prezidențială pentru o Franță Uni
tă", cum s-a intitulat coaliția din
tre Partidul Socialist și unele gru
pări de orientări apropiate, a obți
nut 276 de mandate din totalul ce
lor 577, fără a dobîndi însă majo
ritatea absolută, așa cum speraseră
respectivele formațiuni. în cadrul acestei coaliții, un spor considerabil
de mandate a înregistrat Partidul
Socialist (260 de mandate de deputați față de 206 in urma alegerilor
legislative din 1986), care a devenit,
astfel, cel mai important grup par
lamentar în noua configurație a
Adunării Naționale. La rîndul său,
Partidul Comunist Francez a obți
nut un rezultat apreciat ca bun —
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