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TEZELE PENTRU PLENARA CC. AL RCR.
- PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR 

Strinsa legM a partidului cu masele - condiție 
a ridicării nivelului calitativ al întregii activități

„In activitatea lor, comuniștii, activul și cadrele de partid

trebuie să întărească continuu legăturile cu masele de oameni

ai muncii, cu întregul popor46

NICOLAE CEAUȘESCU

Marile izbinzl obținute in edi
ficarea societății socialiste 
pe pămîntul României iși au 

originea in faptul că Partidul Co
rii unist Român, , indeplinindu-și ro
lul de forță politică conducătoare 
a societății noastre, pune la baza 
intregii sale activități dezvoltarea 
și perfecționarea legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii, cu 
întregul popor, principiu care a de
venit, o dată cu cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, una din 
preocupările sale constante. Aceas
tă constantă este, pregnant ilustrată 
și în recentele expuneri ale secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
cuprind idei, concepte, orientări de 
o deosebită valoare teoretică și 
practică privind necesitatea dezvol
tării în continuare a legăturii in
destructibile a partidului cu ma
sele largi ale poporului ca o con
diție fundamentală a însăși creș
terii misiunii sale conducătoare în 
opera istorică de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintare a României spre 
comunism.

„Trebuie să avem permanent în 
vedere — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — teza științifi
că a partidului nostru privind con
strucția socialismului cu poporul și 
pentru popor, că nu se poate con
strui cu succes socialismul fără o 
largă democrație muncitorească- 
revoluționară, fără participarea 
activă a poporului la făurirea con
știentă a propriului său viitor”.

Un strălucit exemplu ni-1 oferă 
!n acest sens însuși secretarul ge
neral al partidului, prezent siste
matic în mijlocul celor ce mun
cesc, in unități economice și so
ciale. pe șantierele de construcții 
și pe ogoare, purtînd un dialog 
viu și neîntrerupt cu toate catego
riile de oameni ai muncii, sfâtu- 
indu-se cu ei, dînd indicații pre
țioase care stimulează și dinami
zează energiile creatoare, determi
nă obținerea unor realizări supe
rioare în toate domeniile. Comu
niștii, oamenii muncii din toate 
județele au avut, in repetate rîn- 
duri, satisfacția de ă-I avea pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
mijlocul lor, în permanente și 
rodnice vizite de lucru, prilej de 
analiză multilaterală, profundă a 
muncii, a rezultatelor, de perfecțio-

nare a activității in toate domeni
ile. Vizitele de lucru ale secretaru
lui general al partidului au consti
tuit totodată minunate prilejuri de 
a învăța nemijlocit, pe viu, con
cret, cum trebuie să se lucreze cu 
masele, ce înseamnă a fi receptiv 
față de părerile oamenilor, a fi o- 
perativ in valorificarea ideilor și 
experienței lor, în rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică.

întărirea continuă a legăturii cu 
masele, asigurarea participării ac
tive a oamenilor muncii la elabo
rarea planurilor, la luarea hotărî- 
rilor și înfăptuirea lor reprezintă 
principii fundamentale ale condu
cerii științifice a societății noastre. 
Aplicarea acestor principii, avînd 
în vedere creșterea continuă a ro
lului conducător al partidului în 
întreaga societate, face necesară, 
așa cum a subliniat tovarășul

Nicolae Ceaușescu în recentele ex
puneri, ridicarea la un nivel cali
tativ superior a intregii activități 
a organelor și organizațiilor de 
partid, prin perfecționarea perma
nentă a stilului și metodelor de 
muncă, promovarea criticii și 
autocriticii revoluționare, dezvol
tarea puternică a democrației in
terne de partid, 
înalte răspunderi și exigențe 
conducerea 
le în toate 
localitățile, 
muncă.

Este meritul conducerii partidu
lui nostru, al secretarului său ge
neral, care, pornind de la teza 
construirii socialismului „cu 
porul, pentru popor”, a inițiat și 
promovat forme și modalități con
crete de acțiune, profund democra
tice, prin care masele largi sînt

asigurarea unei 
in 

vieții economico-socia- 
județele țării, în toate 
in toate colectivele de

po-

chemate să-și spună cuvlntul, să 
participe nemijlocit la conducerea 
societății. Au intrat în practica 
vieții noastre politice asemenea 
forme multiple, de remarcabilă o- 
riginalitate și eficiență socială cum 
sînt : aplicarea prevederii sta
tutare ca organele de partid să 
supună în prealabil unor largi dez
bateri, atit in organizațiile de par
tid cit și cu oamenii muncii, prin
cipalele măsuri privind activitatea 
economică și social-culturală ce 
urmează a fi adoptate ; activitatea 
laborioasă a adunărilor generale și 
a consiliilor oamenilor muncii, con
trolul muncitoresc, 
țenești „Tribuna 
organizarea unor 
conferințe la nivel
cal pe diferite domenii de activi-

adunările cetă- 
democrației” ; 

consfătuiri sau 
central sau lo-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Științele sociale - factor activ în dezvoltarea
• •conștiinței patriotice, revoluționare

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
> 9

Mareșalul V. G. Kulikov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, marți, pe mareșalul Uniunii So
vietice V. G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, și pe generalul de arma
tă A. I. Gribkov, șeful Statului Ma
jor al Forțelor Armate Unite, care

au efectuat o vizită în țara noastră.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-au fost transmise cu această oca
zie, din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, un 
cordial salut, impreună cu cele mai 
bune urări de succes în întreaga 
activitate de partid și de stat.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită tovarășului Mihail

Gorbaciov salutul său și cele mal 
bune urări de succes in întreaga 
activitate.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La întrevedere au participat ge
neral-colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale, și general-maior 
Ștefan Gușă, prim-adjunct al mi
nistrului și șef al Marelui Stat 
Major.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
21 iunie, pe Aii Akbar Velayati, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Islamice Iran, care efectuează o 
vizită in țara noastră.

Președintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost transmis, din’ partea președinte
lui Republicii Islamice Iran. Seyyed 
Aii Khamenei, un cald salut.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin- 
dul său, președintelui Republicii 
Islamice Iran un salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de colaborare dintre

România și Iran și posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea în con
tinuare a acestor raporturi, îndeosebi 
pe plan economic, tehnico-șțiințific 
și in alte sfere de activitate, pornin- 
du-se de la potențialul de care dis
pun cele două țări, precum și de la 
experiența acumulată in cadrul con
lucrării bilaterale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale, o atenție deosebită fiind acor
dată opririi cursei înarmărilor, trece
rii la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, lichidării sub
dezvoltării, instaurării noii ordini 
economice internaționale. S-a subli
niat, ■ totodată, însemnătatea rezolvă-

ril pe cale pașnică a tuturor con
flictelor din diferite zone ale lumii, 

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat necesi
tatea Încetării neintirziate a războiu
lui dintre Iran și Irak și rezolvării 
prin tratative a conflictului, oeea ce 
ar permite celor două țări să-și con
sacre forțele dezvoltării lor econo
mico-sociale, să aducă o contribuție 
sporită la soluționarea problemelor 
complexe ce confruntă omenirea.

La primire a participat tovarășul 
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne.

Au fost de față ambasadorul 
României la Teheran și ambasadorul 
Iranului la București.

Expresie a preocupării secretarului general al 
partidului pentru descifrarea particularităților etapei 
actuale a edificării noii societăți, caracterizată prin 
afirmarea puternică a revoluției tehnico-științifice con
temporane, prin problematica de o mare complexitate 
a edificării socialismului în lumea contemporană, 
expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la ședin
ța din 29 aprilie a Comitetului Politic Executiv con
stituie pentru toți factorii educativi un program concret 
de muncă, de perfecționare a activității de formare 
a omului nou, înarmat cu cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii științifice și ale gîndirii sociale revoluțio
nare. „La baza intregii activități ideologice, politico- 
educative, se arată în expunere, trebuie să stea con
cepția revoluționară despre lume și viață, materialis
mul dialectic și istoric, principiile socialismului știin
țific".

In acest cadru, secretarul general al partidului evi-

denția cerința perfecționării și așezării pe o bază 
mai bună a predării științelor sociale, care trebuie să 
asigure în întregul nostru învățămînt cunoașterea te
meinică a politicii partidului,, a tuturor problemelor 
dezvoltării economico-sociale.
specifice predării științelor 
toate gradele se află în 
atenția cadrelor didactice, a 
cativi, prilej pentru a evidenția rezultatele obținute 
pină acum, precum și pentru a formula propuneri de 
actualizare a conținutului, a căilor de abordare a pro
blematicii sociale contemporane în toate formele de 
învățămînt. Redacția noastră își propune să stimuleze 
această dezbatere și deschide schimbul de păreri pe 
această temă cu o masă-rotundă organizată la 
Universitatea din Cluj-Napoca in legătură cu cerințele 
perfecționării predării științelor sociale.

ÎN ZIARUL DE AZI :
Tematica și metodele 

sociale in școala de 
această perioadă în 
tuturor factorilor edu-
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îndeplinirea exemplară a planului pe primul

• Misiunea educativă 
cultu-a instituției 

rale
• Din scrisorile 

nilor muncii
oame-

• Pe teme de 
aprovizionare

• Rezultate in întrece
rea socialistă

auto-

semestru
în centrul muncii politice și organizatorice!

RĂSPUNDEREA IN MUNCĂ 
PRIN DATELE El CONCRETE

UESFĂSURAREA EXEMPLARA
A CAMPANIEI AGRICOLE DE VARĂ

Satul - in ascensiune spre 
inalta civilizație socialistă

Realizarea ințegtală, la toate sortimentele a planu
lui la producția fizică pe primul semestru al anului 
impune în aceste zile din a doua jumătate a lunii 
iunie o maximă mobilizare a forțelor umane $i mate
riale din toate întreprinderile și sectoarele de activi
tate. Aceasta reprezintă, așa cum a subliniat recent 
secretarul general al partidului, o condiție esențială 
pentru desfășurarea normală, în cît mai bune condiții 
a întregii activități productive. Și, după cum am rela
tat pe larg în paginile ziarului, numeroase colective de 
oameni ai muncii își intensifică eforturile de la o zi la

alta pentru a-și îndeplini cît mai bine sarcinile ce le 
revin.

Există însă și unele excepții, care tocmai prin carac
terul lor particular dovedesc că nu peste tot s-au în
țeles cerințele actuale cu privire la adoptarea unui stil 
de muncă și conducere nou, dinamic, eficient în solu
ționarea problemelor cu care o serie de unități eco
nomice se confruntă. La o asemenea situație ne vom 
referi în sondajul de azi al „Scînteii" în actualitatea 
economică.

— După primele cinci luni din a- 
cest an am realizat sarcinile de plan 
doar în proporție de 10 la sută.

Cu această afirmație de-a dreptul 
incredibilă, inginerul-șef Petre 
Ghenciu ne introduce în „odiseea" 
jalonată de dificultăți de amploare a 
întreprinderii metalurgice din Dro- 
beta-Turnu Severin.

întrebăm aproape involuntar :
— Chiar numai 10 la sută ?
— Din păcate, exact așa. ne răs

punde cu vădită insatisfacție ingine- 
rul-șef.

— Cum este posibil ? îi cerem noi 
amănunte.

înainte de a reda răspunsul și ex
plicațiile primite trebuie să facem o 
paranteză mai largă. întreprinderea 
metalurgică din Drobeta-Turnu Se
verin este o unitate tinără. Prima ei 
capacitate a fost pusă în funcțiune 
In luna octombrie a anului trecut. A

Cîieva concluzii ale unei 
investigații făcute la între
prinderea metalurgică din 

Drobeta-Turnu Severin

intrat în producție cu o întîrziere de 
șase ani și jumătate față de terme
nul, inițial aprobat, după un șir lung 
de aminări și repetate reprogramări. 
„Ceva” n-a mers de la început la 
această investiție. Era necesar, era 
firesc ca măcar o dată cu punerea in 
funcțiune a acestei prime capacități 
lucrurile să intre pe făgașul normal. 
N-au intrat însă nici de această 
dată și iată că, acum, în plină pe
rioadă de atingere a parametrilor

proiectați, întreprinderea lucrează 
numai cu o parte redusă din ca
pacitate.

— Primul motiv îl constituie dis
crepanța dintre sarcinile de plan 
care ne-au fost stabilite și baza ma
terială de care dispunem efectiv — 
ne pune în temă inginerul Ion Nițoi, 
directorul întreprinderii.

— Bine, dar Centrala industrială 
siderurgică Reșița și Ministerul In
dustriei Metalurgice nu vă sprijină ? 
Le-ați solicitat pînă acum acest spri
jin ?

— Am făcut toate demersurile ne
cesare și. situația se cunoaște. Cu 
toate acestea, sistematic repartițiile

Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe IONITA 
Virqiliu TATARU

Secerișul orzului se desfășoară din plin în toate zonele de cîmpie din 
sudul și vestul țârii, această lucrare fiind mai avansată in județele 
Teleorman, Călărași, Brăila, Constanța și Dolj, unde se lucrează pe ulti
mele suprafețe. După cum rezultă din datele comunicate de Ministerul 
Agriculturii, pină in seara zilei de marți. 20 iunie, producția de orz a 
fost strinsă de pe 245 000 de hectare, ceea ce reprezintă 37 la sută din 
suprafața cultivată. Există condiții ca în următoarele zile aria secerișu
lui să se extindă și în celelalte zone ale țării. De altfel, a început să se 
recolteze din plin în județele Gorj, Argeș. Vrancea. Prahova, Dîmbovița 
și Vilcea. Pentru accelerarea ritmului de lucru, specialiștii din unitățile 
agricole au datoria să identifice cu cea mai mare atenție lanurile apie 
pentru a fi recoltate, să organizeze formațiile de combine și prese de 
balotat, în raport cu dimensiunea parcelelor unde se poate lucra.

Condițiile deosebit de prielnice din acest an pentru insămînțarea celei 
de-a doua culturi pe suprafețele planificate trebuie folosite la maximum 
in toate unitățile. De recoltarea orzului este strins legată realizarea în
tocmai a programului de însămînțări ale culturilor duble și succesive, 
lucrare efectuată pe suprafețe mult prea mici în raport cu cele de pe 
care s-a strins producția. Este o situație care evidențiază existenta unor 
mari decalaje care s-au produs ca urmare a faptului că nu s-a acționat 
corespunzător la stringerea paielor de pe miriști. Pentru înlăturarea 
grabnică a acestor decalaje este necesar să fie folosite la eliberarea te
renurilor, așa cum s-a indicat, pe lingă mijloacele mecanice, toate ate
lajele unităților agricole și ale membrilor cooperatorț.

Volumul mare de lucrări ce se efectuează în aceste zile — seceriș. în- 
șămînțarea celei de-a doua culturi, recoltarea furajelor și a legumelor, 
întreținerea culturilor — impune ca organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare și conducerile unităților agricole să acționeze cu fermi
tate pentru mobilizarea puternică a tuturor mecanizatorilor, cooperatori
lor și specialiștilor, a tuturor locuitorilor de la sate la munca in cimp. 
Ne aflăm intr-o perioadă decisivă pentru recolta acestui an și. de aceea, 
acum fiecare zi. fiecare oră trebuie folosite din plin.

ÎN PAGINA A ll-A : Relatări din județele Arad 
și Buzău.

(Continuare în pag. a II-a)

La o „alergătură” de 22 de kilo
metri de Satu Mare — Livada, 
comună mîndră, bogată, adună sa
tele Livada, Adrian. Dumbrava și 
Livada Mică. O 
rîndu-i“ casele, 
rile... „Unul din 
ficație profundă 
diție economică 
comune aflate lingă un mare oraș 
industrial — ne spune Vasile 
Oiegaș, primarul Livezii — este că 
în ultimii zece ani a scăzut sub
stanțial numărul navetiștilor ! Așa 
cum un fenomen deosebit este 
acela că se înregistrează o creștere 
a numărului de muncitori agricoli 
cu inaltă calificare, mulți tineri 
fiind absolvenți ai liceului agro
industrial 
calitate, 
venți ai 
lor serale 
ticultură. 
cultură, 
nie. 
funciare... 
te numărul 
cialiștilor :. 
același timp, do
rința de moder
nizare a vieții, 
de confort este 
mai pronunțată”. 
„Totul 
de fapt 
țele lor 
Greere. 
tiv al 
vada. Și,

. cialiști, ______ .. ______
cei peste 60 de ingineri de la Sta
țiunea de cercetări agricole, unii 
dintre ei. cu titlul de -doctor in 
științe», la specialiștii ce lucrează 
în celelalte unități agricole, la cei 
9 medici, la cadrele didactice de la 
liceu și școlile generale... Ma.jori- 
tatea locuiesc în comună și. firesc, 
acest proces masiv de stabilizare a 
forței de muncă, a cadrelor cu pre
gătiri superioare, cu inaltă califi
care este un factor favorabil, ne
cesar, care se conjugă perfect cu 
procesul de modernizare și urba
nizare pe care îl ............................
românesc”.

Da. Livada, un 
agroindustrial. O 
semnele statorniciei, tendința oa
menilor de a se așeza cu tot rostul 
lor in „vatră”, de a nu mai alege 
„drumul" orașului dezvăluie mai 
mult decit o opțiune sentimentală ; 
anume, certitudinea că pot găsi 
aici, in sat, condiții certe (econo
mice, materiale, sociale) de viață, 
de împlinire a personalității lor, pe 
măsura cerințelor mereu crescînde, 
de ordin calitativ ale timpului mo
dern. Un C.U.A.S.C. ce coordonea
ză cinci comune cu C.A.P.-urile 

Respective (Livada, Medieșu Aurit,

descoperi „măsu- 
grădinile, blocu- 

faptele cu semni- 
pentru noua con- 
și socială a unei

din lo- 
absol- 

cursuri- 
de hor- 

agri- 
zooteh- 

îmbunătățiri 
Cres- 

I spe- 
si. in

Sistematizarea — un pro
ces de durată, de ample 
și profunde prefaceri — 
văzută de locuitorii unei 

comune viitor oraș 
agroindustrial - Livada, 

județul Satu Mare
pornește

de la oameni, de la cerin- 
legitime — adaugă Dumitru 
secretar al biroului execu-

Consiliului popular Li- 
cind vorbim de spe- 

trebuie să ne referim la

trăiește azi satul

cunoscut consiliu 
comună în care

Apa, Turulung, Halmeu) și un 
S.M.A. cu 7 secții. Plus o stațiune 
de cercetări agricole (care numai 
pe raza comunei Livada are 2 500 
ha 1) — reprezentativă pentru tot 
nordul Transilvaniei, o asociație 
economică intercooperatistă de 
creștere și ingrășare a tineretului 
taurin (inregistrind 1 700 ha și 
6 000 capete pe an), o asociație 
economică legumicolă (cu sediul 
Ia Apa), țesătoria de in și cînepă 
(ridicată în urmă cu 4 ani), care 
topește inul, .11 prelucrează, il face 
fuior și, uite-așa, scoate 80 mili
oane de lei pe an ! Apoi ,o secție 
de prefabricate a întreprinderii de 
materiale de construcții din Satu 
Mare, cu o producție de un milion 

lei lunar, care 
colaborează cu 
Centrala minie
ră și Antrepriza 
de construcții- 
montaj din Baia 
Mare.... ferma 
piscicolă (luciu 
de apă de 180 ha 
în satul Adrian), 
cu o producție de 
2 300 kg pește la 
hectar pe an. dis
tileria — pe care, 
glumind, livezenii 
o laudă si o cri

tică în același timp, deși realizează 
anual 300 000 lei. Cit privește 
C.A.P.-urile : Livada are un re
marcabil sector zootehnic (1 200 
bovine, 8 000 de oi merinos, 10 000 
porcine), Medieșu Aurit se desfă
șoară pe cea mai mare suprafață 
agricolă a C.U.A.S.C.-ului, Apa are 
an de an producții foarte bune, iar 
Turulung și Halmeu sint zone 
vestite in căpșuni... Trebuie luată 
în calcul și valoarea ■ producției 
mici și a prestărilor de servicii — 
numai cooperația aducind 10 mili
oane. lei pe an, prin cele 24 de secții 
ale sale... Zestrea unei mari comune, 
cu 7 538 de suflete, care se pregă
tește nu de azi, nu de ieri, ci de 
vreo cițiva ani să devină oraș, 

orașul agroindustrial pe care-1 no
tează harta țării de miine ! Fără 
îndoială, o secvență doar din ma
rile înnoiri ale Timpului prezent, 
o secvență din împlinirea progra
mului de sistematizare, proces de 
mare anvergură, la care s-a referit 
secretarul general al partidului 
in ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie și în marele forum democratic 
al oamenilor muncii din industrie 
și agricultură din 2—3 iunie, dar,

Smaranda OȚEANU 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a V-a)
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DESFĂȘURAREA EXEMPLARĂ 
A CAMPANIEI AGRICOLE DE VARĂ
ARAD: Măsuri energice pentru creșterea ritmului de lucru

ÎNDEPLINIREA sarcinilor economice
- oglinda eficienței activității politico-organizatorice

Luni a început secerișul orzului și 
în județul Arad. S-a lucrat în con
siliile agroindustriale din zona de 
cimpie (Arad, Sinleani, Pecica, Vin- 
ga, Curtici) unde stadiul de coacere 
a orzului este mai înaintat decît în 
unitățile din zona colinară. în con
siliul agroindustrial Sinleani, bună
oară, recoltarea orzului se desfășoa
ră acum în toate cele șase unități 
cooperatiste și in fermele I.A.S. Ut- 
viniș. La C.A.P. Horia, deși formația 
de combine intrase in lan abia de 
cîteva ore, presele de balotat, in cu
plu cu sănii, grăbeau eliberarea te
renului. în urma lor, tractoarele, do
tate cu discuri mari, pregăteau tere
nul în diagonală. Umiditatea din sol 
permite o bună pregătire. „Pe cele 
125 hectare cultivate aici cu orz se 
va semăna porumb pentru boabe — 
ne spune Alexandru Miculiț, ingine- 
rul-șef al consiliului agroindustrial 
Sinleani. Și așa se procedează in fie
care unitate. Avem pregătită toată 
sămînța necesară, încit în cel mult 
48 de ore de la recoltare se poate 
semăna în condiții foarte bune". în- 
tr-adevăr, încă de luni, deci din pri
ma zi de recoltat, se lucra la elibe

După ce vineri și sîmbătă, o dată 
cu scăderea umidității, cele peste 
1 000 de combine au fost supuse unor 
noi probe în lan, duminică, în aproa
pe toate unitățile din cele 14 con
silii agroindustriale, s-a trecut Ia re
coltarea celor 15 800 hectare cultivate 
cu orz. Examenul orzului a început, 
cum era și firesc, cu subiectul cel 
mai greu — lanurile căzute — știut 
fiind faptul că bobul de orz, la o 
umiditate mică, se scutură din spic 
la recoltare. Alături de combinele 
prevăzute cu ridicătoare de plante 
au intrat în acțiune formațiile de 
cosași și secerători, pentru ca nici 
un bob din recolta bogată de orz din 
această vară să nu se piardă.

Traversînd județul de la Mihăilești 
la Balta Albă, ne-am convins încă o 
dată de faptul că atunci cînd cam
pania de recoltare a cerealelor păioa- 
se este considerată cauza majoră a 
tuturor oamenilor muncii de pe 
ogoare, ea se desfășoară exemplar, 
în unitățile din consiliul agroindus
trial Mihăilești, lanurile de orz pro
mit producții mari. Inginerul-șef al 
consiliului, Teodor Băcanu, este con
vins că planul va fi depășit și, înso- 
țindu-ne în cîmp, ne-a arătat că în 
urma combinelor nu rămin boabe, 
ceea ce demonstrează etanșeizarea 
perfectă a acestora. La C.A.P. Glo- 
deanu Sărat, din cele 150 hectare cu 
orz, în prima zi de lucru s-au re
coltat 65 hectare. „Chițir , dacă nu în 
,țpațe solele orșula gjunș la. matu
ritate, ne grăbim să-l recoltăm. In 
baza de recepție am organizat echipe 
care-1 lopătează. și. după 48 de ore 
poate fi depozitat" — ne spune! ing. 
Nicolae Oncel, președintele unității. 
O grabă justificată, mai ales în con
dițiile de instabilitate a vremii din 
această perioadă, care însă, așa cum 
ne-am convins, nu afectează calita
tea și mai ales nu generează pierderi

Irigațiile... cu țirîita aduc mai mult pagube!
De la agricultura județului Călărași se așteaptă foarte mult. Și aceas

ta in mod indreptățit. Unitățile agricole din această zonă dispun de tere
nuri, in general cu un grad ridicat de fertilitate, de o puternică bază 
tehnică și materială și, fapt foarte important, de lucrători — mecaniza
tori, cooperatori și specialiști — cu un bun nivel profesional și o bogată 
experiență de producție.

Pentru acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul 
Călărași au de realizat în sectorul vegetal niveluri de producție superioare 
celor din anii precedenți. în strategia obținerii acestor recolte — in me
die la hectar, 13 150 kg de porumb boabe stas, 58 450 kg sfeclă de zahăr, 
3 480 kg de soia și 3 210 kg de floarea-soarelui, ca să ne referim doar la 
principalele culturi prăsitoare — un rol, se poate spune determinant, il 
are exploatarea eficientă, cu maxim randament a terenurilor amenajate 
pentru irigații. Și aceasta deoarece, în acest an, terenurile amenajate 
pentru irigații ocupă 86 la sută din suprafața agricolă a județului. Este și 
motivul pentru care, in continuarea dezbaterii organizate de redacția zia
rului nostru cu cadre de conducere și specialiști din agricultura jude
țului am adus in discuție învățămintele desprinse din experiența anului 
trecut și măsurile ce se impun a fi luate la toate nivelurile pentru îmbu
nătățirea radicală a activității de irigare a culturilor și realizarea produc
țiilor mari prevăzute pe terenurile amenajate.

Recolte ce pot și trebuie 
să se obțină pe toate 
terenurile amenajate

Analiza din cadrul dezbaterii s-a 
referit la situația concretă din con
siliul agroindustrial Perișoru. Din a- 
cest consiliu fac parte cooperativele 
agricole din Perișoru și Ștefan cel 
Mare, întreprinderile agricole de stat 
Jegălia și Drumu Subțire și Stațiu
nea de cercetări pentru culturi iri
gate Mărculești. Dintr-un început, 
tovarășul Nicolae Horia, directorul 
stațiunii de cercetări pentru culturi 
irigate, a ținut să precizeze : „învă
țămintele și concluziile desprinse din 
activitatea anului trecut, ca și din a 
celor anteriori, sînt perfect valabile 
și pentru condițiile acestui an, deși 
sub aspect pluviometric el se anunță 
net favorabil față de anul trecut. Și 
aceasta deoarece este total greșită 
părerea întilnită chiar la unele cadre 
de conducere atît din unitățile agri
cole, cît și de la alte organe, că dacă 
a plouat culturile nu mai trebuie 
udate. Or, tocmai în aceasta constă 
esența agrotehnicii irigate. Să men
ții permanent rezerva de apă în pă- 
mînt potrivit cerințelor specifice fie
cărui tip de sol. Iar dacă acum rezer
va de umiditate din sol este la un 
nivel optim, incepînd cu luna iulie și 
apoi în luna august, datorită consu
mului mare de apă al plantelor, a- 
ceastă rezervă nu mai poate fi refă
cută doar prin ploi decît pentru 
scurtă durată și trebuie intervenit 
cu udări dirijate pentru a crea con
dițiile impuse de realizarea produc
țiilor mari stabilite pe terenurile iri
gate. Și trebuie reținut că orice 
perturbare în asigurarea apei la timp 
duce la accentuarea deficitului de 
umiditate din sol, situație in care 
plantele sint stresate puternic, iar 
producția diminuată substanțial, 
chiar dacă ulterior, dar cu întirziere, 
se asigură apă din belșug".

Situată intr-o zonă caracterizată 
prin precipitații reduse in timpul ve
rii, stațiunea de cercetări din Măr
culești oferă o experiență valoroasă 
referitor la eficiența deosebită a iri
gațiilor. Iată cîteva exemple conclu
dente. Subliniem că producțiile la 
care ne vom referi sînt calculate în 
conformitate cu valoarea indicilor 
stas, stabiliți pentru înmagazinare. 

ratul și pregătitul terenului și la co
operativele agricole Micălaca, Vladi- 
mirescu, Mîndruloc din același con
siliu agroindustrial.

în total, suprafața cu orz ce tre
buie recoltată în acest județ se ridică 
la 22 800 hectare. Ce se întreprinde 
pentru realizarea unei viteze zilnice 
de circa 7 000 hectare în vederea în
cheierii lucrării în cel mult trei zile, 
așa cum s-a stabilit ? Un prim răs
puns primim de la tovarășul loan 
Pașca, director adjunct la direcția 
agricolă județeană. „în toate unită
țile am grupat combinele în formații 
mari de lucru, iar specialiștii urmă
resc ca ele să aibă în față asigurat 
front de lucru suficient. Dispunem 
de 744 prese de balotat, dar cum ele 
nu sînt suficiente pentru a realiza 
un ritm atît de ridicat, am luat mă
suri, cu sprijinul unităților, al consi
liilor populare, ca strîngerea paielor 
să se efectueze și manual. De ase
menea, folosim și mașinile de adu
nat paie în căpițe. Avem și situații 
unde condițiile de recoltat sînt deo
sebite (orzul este nu numai căzut, 
dar pe alocuri pămîntul este umed 
și nu permite intrarea combinelor în 

BUZĂU; Cu mijloace adecvate
de producție. Zor mare, amplă mo
bilizare de forțe și la vecinii de la 
C.A.P. Glodeanu Siliștea. Lîngă o 
combină C-14 îl întîlnim și pe ing. 
Alexandru Georgescu, directorul 
S.M.A. Mihăilești, dînd o mînă de 
ajutor mecanicilor la schimbarea 
unei curele de transmisie care se 
rupsese după aproape o zi de func
ționare. „Combinele C-14 sînt exce
lente — ne precizează acesta. Din 
păcate, curelele de transmisie care 
le echipează sînt de slabă calitate și 
creează stagnări pe fluxul recoltării". 
După circa 10 minute, combina 
C-14 reintră în lan. în atelierul 
mobil există suficiente curele de re
zervă, dar nu și... rezerve de timp, 
iar acum, în orele fierbinți ale sece
rișului, orice minut este prețios pen
tru strîngerea rapidă și fără pierderi 
a recoltei.

De la Mihăilești trecem prin con
siliile agroindustriale Măgura și Po
goanele, unde în lanurile ceva mai 
verzi au fost identificate parcele cu 
orz copt, care pot fi recoltate. Se 
lucrează în ritm susținut, și, demn 
de remarcat, la transportul paielor 
sînt mobilizate peste 500 de atelaje, 
asigurîndu-se operativ front larg de 
lucru tractoarelor cu discuri și se
mănătorilor.

în prima zi de lucru, în consiliul 
agroindustrial Rușețu, orzul a fost 
strîns de pe 235 hectare din cele 830 
hectare cultivate. „în următoarea 
ne-am propus să atingem 300’hec
tare — ne spune ing. Ion Geroșanu, 
dțjectqrul S.M.A. Ruș.ețu. — și dacă 
nu vă ploua vom putea spune că re
petiția generală înaintea marii cam
panii a griului s-a încheiat așa cum 
ne-am propus, adică bine, repede și 
fără pierderi".

în consiliul agroindustrial Săgeata, 
lanurile de orz de pe cele 1 460 hec

La griu, producția medie la hectar 
pe perioada anilor 1984—1987 a fost 
de 5 100 kg (cu 14 la sută umiditate), 
cu un virf de 6 500 kg, față de nu

SE IMPUNE ASIGURAREA TUTUROR CONDIȚIILOR PENTRU FUNCȚIONAREA NORMALA 
A SISTEMELOR DE IRIGAȚII, REPARAREA Șl BUNA LOR ÎNTREȚINERE

mai 2 320 kg, cît a fost producția 
medie in condiții de neirigare. La 
porumb, producția medie la hectar, 
calculată pe ultimii 10 ani, a fost de 
aproape 7 000 kg boabe (cu 15,5 la 
sută umiditate), cu un nivel maxim 
de 12 600 kg, corespunzător unei pro
ducții de știuleți de circa 22 000 kg la 
hectar. Producții mari s-au realizat 
și la celelalte culturi ; la soia, pe pe
rioada 1984—1987 — 3 900 kg Ia hec
tar, iar la floarea-soarelui — 3 330 
kg, în timp ce la sfecla de zahăr s-a 
obținut, în medie pe ultimii cinci 
ani, 62,4 tone la hectar, față de 23,3 
tone pe teren neirigat. „Asemenea 
niveluri de producție, care desigur nu 
exprimă pe deplin ceea ce putem 
obține în condiții de irigare — sub
linia tovarășul Valerian Stoica, se
cretarul științific al stațiunii — pre
supun aplicarea unei agrotehnici im
pecabile. Și cînd spun aceasta am in 
vedere asigurarea la. nivel optim a 
tuturor factorilor din tehnologia fie
cărei culturi : lucrările solului, soiul 
sau hibridul, sămînța, combaterea 
dăunătorilor și a bolilor, întreținerea 
plantelor și recoltarea. Dar, oricît de 
bine am calcula și am realiza toate 
aceste verigi din tehnologie, fără a- 
plicarea udărilor la timp și cu can
titățile de apă stabilite nu se pot 
obține producțiile prevăzute la iri
gat, ci, dimpotrivă, se poate ajunge 
la niveluri inferioare celor de pe te
renurile neirigate. Lucru firesc de
oarece unii factori hotăritori pentru 
nivelul producției, cum sint densita
tea plantelor și ingrășămintele chi
mice, dimensionați corespunzător a- 
grotehnicii irigate, in lipsa apei ac
ționează in sens invers, determinind 
scăderea producției".

Dar producții mari, corespunzător 
cerințelor pe terenurile irigate se 
obțin intr-un număr restrîns de uni
tăți agricole, în cele mai multe ele 

lan), ceea ce a determinat unitățile 
respective să formeze echipe de co
sași. Pînă în prezent, o asemenea 
situație avem pe circa 5 000 hectare 
de orz și grîu, care vor fi cosite de 
aproape 4 000 de oameni. Referitor 
la culturile duble, avem de semănat 
în perioada imediat următoare recol
tării 65 420 hectare, din care 23 280 
hectare cu porumb pentru boabe. 
Este o suprafață mare, iar pentru a 
putea obține din culturile duble re
zultatele scontate trebuie să le însă- 
mînțăm imediat după recoltare".

Pretutindeni, activiștii de partid 
repartizați în unități, specialiștii, co
lectivele de sprijin din fiecare con
siliu agroindustrial urmăresc și asi
gură o bună organizare a muncii la 
recoltat, eliberat, pregătit teren și 
semănatul culturilor duble. La cele 
de mai sus mai adăugăm doar că 
transportul paielor la sectoarele zo
otehnice se face peste tot cu atela
jele, îneît mijloacele mecanice să 
poată fi utilizate la celelalte lucrări 
deosebit de urgente.

Tristan MT HUT A
corespondentul „Scînteii"

tare sînt în mare parte căzute. Combi
nele înaintează mai greu, iar unde 
nu răzbesc intră în acțiune formațiile 
de cosași și secerători. Mobilizarea 
exemplară a forțelor, buna organi
zare a activității formațiilor de lucru 
complexe constituie și aici argumen
te că recoltarea se va încheia în ur
mătoarele două-trei zile.

La I.A.S. Rîmnicu Sărat, secerișul 
orzului a început cu lanurile lovite 
de grindină, care însumează 120 hec
tare. Inginerul Mircea Manole, direc
torul întreprinderii, ne precizează că 
„pe aceste suprafețe, recoltarea fă- 
cîndu-se cu maximum de grijă și 
atenție, s-a realizat o producție me
die de aproape 6 000 kg la hectar. 
Sîntem însă siguri că pe cele 750 
hectare care ne-au mai rămas de re
coltat vom obține peste 7 000 kg la 
hectar".

Aceeași convingere, a realizării 
unor producții mari, întîlnim și la 
cooperatorii din consiliul agroindus
trial Balta Albă, unde orzul de pe 
cele 1 200 hectare fusese strîns pînă 
aseară în proporție de peste 30 la 
sută. „Lucrăm cu 79 de combine și 
6 formații de cosași și secerători — 
ne precizează Neculai Feraru, pre
ședintele consiliului. Concomitent cu 
recoltarea, realizăm și însămînțarea 
culturilor duble, pentru a valorifica 
din plin umiditatea bună existentă 
în sol și a obține producții mari de 
porumb, furaje și legume. Cu cele 
58 de autocamioane și cu 350' de ate
laje, întreaga producție de orz și paie 
este transportată în aceeași zi în 
baza de recepție și în sectoarele zoo
tehnice. Față de anii trecuți, vom 
obține, atît la orz, cît și la griu, pro
ducții mari, mult superioare".

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

realizîndu-se pe suprafețe mici, com
parativ cu cele amenajate, și nu 
concomitent la toate culturile.

Economia de apă 
aduce pierderi de milioane

I.A.S. Jegălia a obținut două ti
tluri de „Erou al Noii Revoluții A- 
grare". în 1986 — pentru producția 
de grîu și în 1987 — pentru produc
ția de floarea-soarelui. Anul trecut, 
pe 450 de hectare unde s-a făcut u- 
darea de aprovizionare în toamnă și 
s-au aplicat două udări în primă
vară, s-au administrat îngrășăminte 
în cantități optime, s-au făcut două 
tratamente foliare, iar recoltarea s-a 
realizat în timp scurt și fără pier
deri, producția a fost de peste 8 000 
kg grîu, în medie la hectar. Ce folos 
însă, dacă pe întreaga suprafață cul
tivată cu grîu — de 1 880 hectare, 
producția medie nu a trecut de 4 500 
kg la hectar 7 Și aceasta deoarece 

pe restul suprafeței nu s-au asigurat 
in regim optim chiar mai mulți fac
tori din tehnologie, în principal în- 
grășămintele chimice și apa pentru 
irigație. Aceeași situație se intîlnește 
in această unitate și la cultura po
rumbului. în fermele unde s-au a- 
plicat 3—4 udări, însumînd 2 400— 
3 200 mc de apă la hectar, asigurin- 
du-se totodată niveluri optime și ce
lorlalți factori din tehnologie, pro
ducția a fost de 9 200 kg boabe stas 
la hectar. în schimb, în cele mai 
multe ferme, unde s-a aplicat o sin
gură udare cu 800 mc de apă la hec
tar, producția a fost doar de 4 800 kg 
boabe la hectar. „încă de la 'înfiin
țarea culturii de porumb — spunea 
tovarășul Aurel Stănescu, directorul 
întreprinderii — pe toată suprafața 
am aplicat elementele din tehnologie 
dimensionate corespunzător realizării 
producției planificate. Din cauza lip
sei de apă însă, tocmai în perioa
dele critice, celelalte elemente, ca 
fertilizarea superioară, densitatea 
sporită, hibrizii de mare productivi
tate și agrotehnica intensivă aplica
tă nu au mai putut fi puse in va
loare. Evident, producția s-a dimi
nuat văzind cu ochii, fără a avea pu
tința de a interveni".

în mod asemănător se prezintă si
tuația și în celelalte unități din con
siliul agroindustrial Perișoru, chiar 
cu unele accente agravante în coope
rativele agricole. Anul trecut, dato
rită rieasigurării apei, pe cele 24 000 
hectare amenajate în acest consiliu 
s-au aplicat în medie doar 1,5 udări, 
ceea ce reprezintă foarte puțin, față 
de 4—5 și chiar 6 udări cîte au fost 
programate la unele culturi. A apli
ca o singură udare la culturile iri
gate, remarcau specialiștii din cer
cetare, este chiar foarte dăunător. 
Plantele pornesc puternic în vegeta
ție, și apoi nu mai au suportul —

Ca toți comuniștii, ca întregul 
partid am studiat cu cea mai mare 
atenție expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, din 29 aprilie a.c., 
care reprezintă o contribuție de 
excepțională însemnătate la dezvol
tarea teoriei și practicii construcției 
socialiste, la îmbogățirea gîndirii re
voluționare, constituindu-se totodată 
într-un mobilizator program de ac
țiune pentru întregul nostru popor. 
Documentul aflat în dezbaterea 
partidului cuprinde o analiză științi
fică, profundă, din perspectiva dia
lecticii, a complexității actualei 
etape de construcție socialistă, a 
unor probleme de maximă însemnă
tate, cum sînt creșterea rolului con
ducerii politice în procesul de an
samblu al societății, importanța ho- 
tărîtoare a aplicării științei în mun
ca de conducere și organizare, îmbi
narea armonioasă a răspunderii in
dividuale cu cea colectivă, funcționa
rea mai eficientă a organismelor de
mocrației muncitorești-revoluționare, 
afirmarea mai puternică a rolului 
organelor și organizațiilor de partid 
în promovarea spiritului revoluțio
nar, în întărirea climatului de lega
litate, în intensificarea activității 
politico-educative de formare a 
omului nou.

Ca și alte documente elaborate 
prin gîndirea creatoare a secretaru
lui general al partidului, expunerea 
pune cu putere în relief marile 
virtuți dialectice, revoluționare ale 
gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rolul său hotăritor în aplicarea crea
toare a adevărurilor generale ale 
socialismului științific la particulari
tățile actualei etape de dezvoltare a 
tării, în generalizarea teoretică a ex
perienței revoluției și construcției 
socialiste din România.

Din multitudinea ideilor, tezelor, 
orientărilor cuprinse în expunere se

Aspect de muncă de la întreprin
derea „Automatica" din Capitală 
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apa — pentru a se dezvolta și fruc
tifica normal. în cazul lanurilor de 
porumb cu densități mari, lipsa apei 
în fazele critice provoacă apariția 
fenomenului de sterilitate ce poate 
cuprinde 35—40 la sută din plante, 
duce la diminuarea numărului de 
boabe pe știuleți și la scăderea ma
sei a 1 000 de boabe, ceea ce am
plifică pierderile la recoltarea me
canică. în plus, plantele devin sen
sibile la- fringere, cădere și la boli, 
neajunsuri care scad randamentul la 
livrare și au influență negativă în 
conservarea producției. în final, toa
te acestea determină dublarea pre
țului de cost pe tona de produs. Ce 
consecințe în plan economic au avut 
toate acestea în cazul I.A.S. Jegă
lia 7 Specialiștii din această unitate 
ne-au prezentat un calcul edificator. 
Datorită neasigurării apei, unitatea 
s-a înscris, pe de o parte, cu o eco
nomie de circa 200 000 lei, pe de altă 
parte însă, din cauza neirigării co
respunzătoare a culturilor, această 

economie s-a soldat cu pagube mari, 
numai în cazul porumbului de 4 mi
lioane lei. „Paguba este insă dublă
— sublinia directorul întreprinderii. 
Noi nu am reușit să recuperăm ce 
am investit prin aplicarea tehnolo
giei intensive la irigat, iar țara nu 
a primit cantitatea de porumb pe 
care sconta. Numai de la unitatea 
noastră circa 12 000 tone".

Pe un sfert din suprafață 
se „irigă" cu... intenții

Realizarea producțiilor mari stabi
lite la irigat implică și rezolvarea 
altor probleme legate în principal de 
asigurarea funcționalității sistemelor 
mai vechi. Aducem în discuție acest 
aspect întrucît o parte din amena
jările existente in județul Călărași
— cele cu canale deschise și moto- 
pompe, realizate cu 20—25 de ani în 
urmă, și care se intind pe 128 000 
hectare — nu-și mai pot îndeplini 
in bune condiții funcția de bază : 
transportul apei pentru irigarea cul
turilor. La C.A.P. Perișoru, bunăoa
ră, pe 20 la sută din rețeaua de ca
nale apa nu mai poate circula decît 
cu pierderi foarte mari, care depă
șesc 80 la sută din cantitatea de apă 
pompată, ceea ce, în afara pierde
rilor de ordin financiar și de ener
gie, reprezintă un pericol real pen
tru degradarea solului prin înmlăș- 
tinire sau sărăturare secundară. Tot 
în această unitate, 800 hectare ame
najate sint alimentate prin jghea
buri, realizate în anul 1969, care a- 
cum au devenit practic nefuncționa- 
le. (Pe județ sînt 10 000 hectare în 
această situație, a căror funcționare 
nu poate fi soluționată întrucît din 
1971 nici o unitate nu mai produce 
jgheaburi). Dacă vom mai arăta că 

desprinde în mod deosebit impor
tanța pe care o acordă secretarul 
general al partidului conducerii eco- 
nomico-sociale, perfecționării aces
teia în procesul de ansamblu al so
cietății noastre in etapa actuală. Am 
reținut în mod deosebit analiza exi
gentă pe care o face conducătorul 
partidului și statului nostru cu 
privire ia îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială, sub
liniind puternic atit rezultatele ob
ținute, cit și greutățile și lipsurile 
existente, precum și direcțiile de ac
țiune în activitatea viitoare.

în ce privește activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, situația din municipiul 
Tg. Jiu pe cinci luni se prezintă 
astfel : planul producției-marfâ a 
fost îndeplinit in proporție de 100,9 
la sută, producția netă — 100,4 la 
sută, productivitatea muncii — 100,1 
la sută, iar cheltuielile materiale la 
1 000 iei producție-marfă au fost 
reduse cu 10,10 lei. Cu toate acestea, 
avem un număr de cinci unități care 
nu și-au realizat integral planul, nici 
prevederile producției pentru export, 
iar în activitatea de investiții avem 
o serie de restanțe. Aceasta înseamnă 
că in conducerea și organizarea acti
vității concrete din unități persistă 
încă neajunsuri, organele și organi
zațiile de partid nereușind să deter
mine din partea organelor de con
ducere colectivă măsuri eficiente și 
nici să asigure o mobilizare efectivă 
a comuniștilor, a oamenilor muncii 
din unitățile respective pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. In spiri
tul orientărilor secretarului general 
al partidului, sîntem deciși să înlă
turăm cit mai grabnic aceste defi
ciențe, astfel ca toate unitățile să-și 
realizeze sarcinile de plan.

Condiția esențială a perfecționării 
conducerii în etapa actuală, așa cum

Răspunderea în
(Urmare din pag. I)
primite sint cu mult mai mici decît 
necesarul de țagle fundamentat po
trivit normelor de consum. Pentru 
această lună ele nu se ridică nici la 
jumătate din volumul necesarului. 
Cît despre livrările propriu-zise, 
chiar și în aceste condiții furnizo
rii nu ne-au expediat pînă astăzi 
absolut nici un gram de metal.

— Situație care ne-a obligat să 
modificăm programul de fabricație 
— intervine în discuție inginerul- 
șef Petre Ghenciu.

întrebat asupra situației relatate, 
tovarășul Eleodor Popescu, director 
în Ministerul Industriei Metalurgi
ce, ne spune :,

— Dacă sînt' în temă cu Situația 
unității 'noastre din Drobetâ-Turnu 
Severin ? Evident că da. Nu i-am 
repartizat mai multe țagle pen
tru că utilajele date în exploatare 
acolo nu funcționează corespunzător.

— V-am ruga să fiți mai concret.
— Mai concret, trebuia să fie asi

milată întreaga gamă de diametre la 

la C.A.P. Perișoru din cele 63 de 
motopompe necesare mai există doar 
40, dar și acestea cu termen normat 
de funcționare expirat, rezultă că la 
această cooperativă nu se poate vorbi 
de exploatarea rațională a sistemu
lui de irigații, ci de lăsarea lui în 
paragină. Aceasta și explică de ce în 
această unitate producțiile realizate 
în condiții de irigare (toată supra
fața cooperativei — 3 406 hectare 
este amenajată) reprezintă nici ju
mătate din cele planificate. Această 
stare de lucruri se poate întilni și 
în alte locuri. Unele unități, dato
rită randamentului scăzut, de numai 
20 la sută la transportul apei pe ca
nale, care conduce la cheltuieli foar
te mari, dar și la degradarea pămin- 
tului datorită infiltrațiilor mari de 
apă, pur șl simplu au renunțat să 
mai irige. Ca atare, canalele au fost 
lăsate să se deterioreze. Este cazul, 
printre altele, al cooperativelor agri
cole Roseți, Unirea, Modelu, Vlad 
Tepeș și Alexandru Odobescu. In a- 
ceeași ordine de idei, se pune între
barea : cum pot fi’ făcute udările la 
timp și cu normele de apă stabi
lite, cînd din echipamentele mobile 
și motopompele necesare aplicării u- 
dărilor pe cele 128 000 hectare ame
najate cu canale deschise, 80 la sută 
sînt casate, în inventarul unităților 
agricole mai aflîndu-se la această 
dată doar circa 50 la sută din nu
mărul prevăzut în regulamentul de 
exploatare a sistemului de irigații 7 
Aceasta este de natură să ducă la 
dublarea perioadei de revenire cu 
udări pe aceeași suprafață, de la 14 
zile, la 28—30 de zile, cu toate con
secințele ce* decurg de aici asupra 
dezvoltării culturilor.

Am supus atenției doar cîteva as
pecte, dar suficiente, credem, pentru 
a dovedi că pe un sfert din supra
fața amenajată pentru irigații în ju
dețul Călărași nu există condiții 
pentru udarea culturilor în mod ști
ințific, în conformitate cu cerințele, 
cu programele stabilite. Este adevă
rat că, potrivit programului jude
țean, derivat din sarcinile stabilite 
în programul național de îmbunătă
țiri funciare, o parte din aceste a- 
menajări vechi trebuiau să fie de 
mult modernizate, iar altele să fie in 
curs de modernizare. Dar întirzierile 
în materializarea acestui program, 
pentru recuperarea cărora organele 
centrale de resort trebuie să acorde 
un sprijin mai eficient, nu pot jus
tifica dezinteresul conducerilor din 
unele unități agricole și nici lipsa 
intervenției organelor județene de 
specialitate, pentru a asigura func
ționarea optimă a tuturor amenajă
rilor existente, chiar dacă aceasta 
presupune un efort mai mare. Toc
mai de aceea, este de datoria comi
tetului județean de partid, a orga
nelor agricole județene ca, benefi
ciind de ajutorul necesar din partea 
organelor centrale de resort, să la 
măsurile ce se impun, astfel îneît să 
se asigure irigarea normală a cultu
rilor și pe terenurile cu amenajări 
vechi, pînă ce începe modernizarea 
fiecărui sistem.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA 

reiese din expunere, o constituie în
tărirea laturii sale democratice, in
tensificarea preocupărilor pentru 
participarea efectivă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la dez
baterea și soluționarea problemelor 
din domeniul lor de activitate. 
Tocmai de aceea, biroul comitetului 
municipal de partid va acționa și 
mai ferm pentru asigurarea funcțio
nării cu eficiență sporită a adunări
lor generale, a celor 65 consilii ale 
oamenilor muncii în vederea creș
terii competenței acestor organisme 
și instaurării unui climat de înaltă 
responsabilitate în rîndurile tuturor 
colectivelor de muncă. Aceasta se 
impune cu atit mai mult cu cît în 
activitatea unor organisme de con
ducere colectivă din unitățile muni
cipiului există încă — așa cum se 
apreciază și in tezele expunerii — 
formalism și rutină.

Un loc de primă importanță revine 
în etapa actuală exercitării în bune 
condiții a rolului conducător al 
partidului, al fiecărei organizații în 
parte, manifestării acestora ca cen
tru vital al colectivelor în care ac
ționează. în scopul materializării 
acestei teze fundamentale, vom 
acționa mai concret în vederea creș
terii competenței activiștilor, a 
comuniștilor, a capacității lor de a 
soluționa problemele, de a acționa 
dinamic, eficient, din interiorul co
lectivelor în care lucrează, în strînsă 
colaborare cu masele de oameni ai 
muncii. Avem 452 organizații de 
bază, care cuprind peste 20 450 mem
bri de partid, o forță puternică în 
mobilizarea colectivelor de muncă la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, forță 
pe care sîntem hotărîți s-o activizăm 
în consens cu cerințele și exigențele 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Pentru creșterea rolului conducă
tor al organelor și organizațiilor de 
partid, comitetul municipal de 

muncă prin datele ei concrete
oțel-beton. Or, pînă acum, pentru că 
nu și-au pus la punct instalațiile 
care să dirijeze buclele de dimen
siuni mici nu au asimilat decît oțe
lul cu diametrele de la 32 mm în 
sus. Produse la care cerințele sînt 
în scădere. Ce rost ar avea să reali
zeze un oțel-beton destinat să ră- 
mînă în stoc 7

— întrevedeți vreo posibilitate de 
a depăși acest impas 7

— Da, ne răspunde reprezentantul 
ministerului. Centrala industrială si
derurgică din Reșița, cu o experiență 
recunoscută in materie, să-i ajute cu 
mai multă hotărîre.

Acesta este, pe scurt, răspunsul 
primit, care — trebuie precizat — 
este numai în parte justificat. Pen
tru că un asemenea sprijin, de la 
„distanță" și deloc angajant, nu poa
te duce în nici un caz la depășirea 
situației și dificultăților actuale cu 
care se confruntă întreprinderea. E 
drept, centrala industrială coordona
toare, la care ne vom referi, poartă 
la rîndul ei o mare răspundere, are 
datoria să se implice activ în acti
vitatea fiecăreia dintre unitățile sale. 
Ea este, în fond, titulară de plan și, 
în această calitate, poartă nemijlocit 
răspunderea pentru asigurarea con
dițiilor necesare realizării ritmice și 
integrale a sarcinilor stabilite. Dar 
dacă centrala nu-și duce la îndepli
nire obligațiile, cine este atunci che
mat să introducă un climat de ordi
ne riguroasă în activitatea ei 7 Evi
dent, ministerul coordonator, specia
liștii săi. Și pentru că aceștia nu o 
fac, nici centrala nu-și face prea 
mari probleme. Dovadă, chiar zilele 
trecute, trei cadre de conducere din 
centrală — directorul comercial, șe
ful serviciului aprovizionare și șeful 
serviciului desfacere — au fost la 
Drobeta-Turnu Severin. Nu știm ce 
concluzii au desprins din cele văzute 
aici, dar știm că întreprinderea s-a 
ales cu promisiunea că va primi ceva 
carbid, ceva rulmenți, niște ulei de 
compresor și de motor. Bune și aces
tea, dar pe lingă marile probleme, 
problemele de fond existente în în
treprinderea metalurgică, măsurile 
luate și sprijinul acordat nu repre
zintă altceva decit un paliativ.

Organizarea - punctul 
nevralgic

E adevărat, multe din greutățile 
întreprinderii metalurgice se dato
rează lipsei de sprijin primit din 
partea centralei și ministerului. Deși 
legea prevede atribuții clare pentru 
cele două foruri coordonatoare, în 
realitate acestea sînt, sub diverse 
motive, ignorate. Nu e mai puțin a- 
devărat însă că o mare parte din 
greutățile întreprinderii se datorează 
modului în care este organizată și se 
desfășoară activitatea de producție. 
Cum altfel poate fi explicat faptul 
că, într-o unitate cu „foc continuu", 
abia s-au organizat două schimburi 
de lucru și nici acestea complete 7

— Cît personal muncitor ar trebui 
să fie la ora actuală in unitate 7

— Peste 700, dar nu dispunem nici 
de 400 — ne precizează inginerul-șef 
Petre Ghenciu.

Trei sînt cauzele care concură la 
această situație nefirească. Oamenii 
nu sint atrași să lucreze într-o în
treprindere cu rezultate atît de sla
be. Apoi, centrala este complet 
dezinteresată de sprijinirea unității 
cu personal calificat. Se vorbește 
aici de lipsa unei tradiții în dome
niul metalurgiei. Părere în bună 
parte întemeiată. Dar a privi această 
situație ca pe o fatalitate, fără a 
căuta vreo soluție, fără a asigura 
perspectiva în domeniul pregătirii 
profesionale este cu totul altceva. 
Reșița, unde se află centrala indus
trială coordonatoare și de unde, 
e drept, au venit cîțiva specialiști, 
se află la o distanță relativ mică. 
In schimb, modul în care în
țelege să ajute întreprinderea o 
situează la mare distanță de 

Așadar, întreprinderea metalurgică din Drobeta-Turnu Severin se con
fruntă cu probleme serioase în activitatea productivă și are nevoie de un 
sprijin hotărit îndeosebi din partea Centralei industriale siderurgice din 
Reșița.

Pe de altă parte. întreprinderea metalurgică însăși trebuie să-și acorde 
singură principalul sprijin. Multe din greutățile intimpinate în activita
tea productivă nu pot fi depășite decit printr-un efort organizatoric bine 
coordonat. în ultimă instanță prin manifestarea plenară a principiilor 
autcconducerii muncitorești. Nu e nevoie să vină cineva din afară să 
pună ordine în activitatea diferitelor compartimente funcționale, să arate 
cu degetul ce trebuie făcut și unde trebuie făcut. Ordinea, disciplina în 
muncă, spiritul de bun gospodar nu pot fi asigurate prin „repartiție" de 
la minister sau centrală. Ele trebuie înțelese în esența lor. cultivate zi de 
zl în rîndul muncitorilor și specialiștilor, urmărite cu perseverență de 
către organizația de partid, de consiliul oamenilor muncii.

partid va acționa cu fermitate pen
tru întărirea vieții interne de partid 
și manifestarea plenară a democra
ției de partid, pentru îmbunătățirea 
repartizării forțelor în vederea rea
lizării sarcinilor ; se vor lua măsuri 
ca toți comuniștii să desfășoare acti
vitate politică și social-obștească pe 
bază de sarcini concrete ; organiza
țiile de partid vor manifesta o preo
cupare sporită penti u îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
organizațiilor de masă, obștești și de 
stat ; o atenție deosebită se va 
acorda activizării organizațiilor de 
sindicat pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și sociale, precum și a 
angajamentelor asumate ; în spiritul 
expunerii, vom intensifica activita
tea de pregătire și educare a activu
lui de partid și de stat, în vederea 
înțelegerii temeinice a proceselor șl 
fenomenelor vieții economico-sociale 
din etapa actuală.

Magistrala expunere a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie un 
nesecat izvor de învățăminte, de în
demnuri comuniste la răspundere și 
acțiune. Ea se află permanent pe 
masa de lucru a comitetului mu
nicipal de partid pentru că ne dăm 
seama că tezele, ideile și orientările 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică pe care le conține își vor 
pune pecetea pe dezvoltarea actuală 
și viitoare a patriei noastre. Consi
derăm că cea mai bună dovadă a 
înțelegerii depline a conținutului și 
semnificațiilor expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o va constitui 
realizarea integrală a planului pe se
mestrul I, pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal.

Titus PÎINIȘOARĂ
prim-secretar al Comitetului 
municipal Tîrgu Jiu al P.C.R.

cerințele actuale ale producției. 
Atît de mare îneît și puținii 
specialiști repartizați spre calificare 
acolo nu au mai fost trimiși înapoi.

Lipsa forței de muncă constituie 
însă doar o fațetă a lucrurilor. Pen
tru că în orice loc din întreprindere 
sînt vizibile lipsa de organizare, pro
vizoratul, adoptarea unor măsuri do 
organizare ad-hoc. Am vrut să dis
cutăm cu cineva în depozitul de ma
terii prime. N-am avut cu cine, pen
tru că șeful depozitului era... plecat. 
Cu maistrul cuptorar Petre Foti am 
avut mai mult noroc. Se afla la pos
tul său de lucru, dar era vădit ne
mulțumit de faptul că numărul cup- 
torarilor era de două ori mai mic 
decît cel necesar. Constatare pe care 
am putut s-o facem pe întregul flux 
de producție; Ne adresăm laminato- 
rului Paul Scarlat, care trebăluia, 
împreună cu maistrul de schimb Po
pescu Dumitru și tehnologul Petre 
Birovescu, pe lîngă o cajă defectă. 
„Iar s-au dezaxat cilindrii cajei, de
fecțiune din păcate destul de frec
ventă" — ne spune laminatorul.

Și totuși, ce s-a produs în uni
tate astăzi 7 întrebare firească, de
oarece mai sînt puține minute pînă 
la sfîrșitul primului schimb. „80 tone 
de laminate" — ne răspunde lamina
torul Nicolae Popescu. Vrem să le 
vedem. Dar... în depozitul de pro
duse finite nu este nimeni. Solicităm 
avizele de expediție. Nu sînt întoc
mite, pentru că... se așteaptă rezul
tatele probelor de laborator de la 
Reșița. De ce tocmai de la Reșița 7 
Pentru că pur și simplu întreprinde
rea nu dispune de un laborator spe
cializat pentru controlul tehnic al 
calității produselor.

Secvențele surprinse pe fluxul de 
fabricație pun în evidență concluzia 
că in întreprinderea metalurgică din 
Drobeta-Turnu Severin sint încă 
multe, foarte multe de făcut. Iar 
primii care au datoria să acționeze 
hotărit pentru introducerea unui cli
mat ferm de ordine și disciplină, 
pentru o mai bună organizare a 
locurilor de muncă, o repartizare ju
dicioasă a sarcinilor pe oameni și un 
control exigent al modului în care 
aceștia își îndeplinesc atribuțiile sînt 
consiliul oamenilor muncii, organi
zația de partid, conducerea întreprin
derii.

Peste puțin timp ar trebui să intre 
In funcțiune, în cadrul unității, o 
nouă capacitate. Lucrările de con
strucții și montaj tehnologic sint, 
practic, terminate, dar pînă la 
momentul inaugural au mai ră
mas de pus la punct o serie de 
amănunte care, tot aminate, riscă să 
se transforme într-o adevărată „bu
turugă". Este vorba, în primul rînd, 
de remedierile solicitate de către be
neficiari la unele dintre echipamen
tele primite, în primul rînd la foar
feci de diferite tipuri, la căile cu 
role de alimentare aferente patului 
de răcire și, în sfîrșit, chiar Ia patul 
de răcire în sine.

— I-ați solicitat pe furnizori să vă 
acorde sprijinul de care aveți ne
voie 7 — ne adresăm tovarășului 
Emilian Drăgan, șeful serviciului in
vestiții.

— De anunțat, i-am anunțat, în 
mai multe rînduri, dar numai unul 
dintre ei — întreprinderea de Utilaj 
greu din Craiova — â răspuns la a- 
pelul nostru. Ceilalți — întreprinde
rile de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila și de utilaj metalurgic din 
Buzău — nu au răspuns nici la adre
sele trimise în urmă cu trei zile, nici 
la celelalte dinainte.

Motiv pentru care reproducem în 
ziar apelul adresat întreprinderilor 
din Brăila și Buzău : „Rugăm tri
miteți de urgență o echipă „Service" 
pentru remedieri la utilajele livrate 
de dumneavoastră la a doua capaci
tate de producție". Va fi, în sfîrșit, 
recepționată această solicitare pre
santă 7 I se va da curs 7 O dată cu 
beneficiarul, așteptăm și noi răspun
sul cuvenit.
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ȘTIINȚELE SOCIALE
-factor activ în dezvoltarea conștiinței patriotice, revoluționare

„în mod deosebit doresc să atrag atenția asupra necesității 
perfecționării și așezării pe o bază mai bună a predării știin
țelor sociale, care trebuie să asigure în întregul nostru învă- 
tămînt cunoașterea temeinică a politicii partidului, a proble
melor construcției socialismului, dar și a tuturor problemelor 
dezvoltării economico-sociale64.

NICOLAE CEAUȘESCU

Acad. ȘTEFAN PASCU : Una 
din funcțiile și îndatoririle de 
căpetenie ale școlii este educa
ția tineretului. Nu orice educa
ție insă, ci una întemeiată pe 
știință și conștiință, din care iz
vorăsc convingeri puternice și, 
pătrunzind in conștiința tinere
tului, capătă caracter de perma
nență, îl Însoțesc in tot ceea ce 
gîndește și infăptuiește. Aceste 
convingeri sint factori stimula
tori ai întregii activități, ai ati
tudinii generale in societate și 
față de societate. Ele formează 
conștiința marilor răspunderi și 
îndatoriri pe care fiecare cetă
țean le are față de patrie, față 
de cuceririle socialiste ale po
porului. Ceea ce înseamnă cău
tarea adevărului, înțelegerea 
frumosului, înnobilarea scopuri
lor vieții sociale spre dezvolta
rea societății.

înțeleasă in acest sens, edu
cația se înscrie pe două coor
donate esențiale. Cea dintîi este 
conștiința apartenenței la o a- 
numită realitate geografică, is
torică, socială și spirituală. Cea 
de-a doua este conștiința mari
lor răspunderi ce derivă din a- 
partenența la asemenea reali-’ 
tăți. Bunii patrioți nu numai 
au înțeles, ci in același timp 
și-au și făurit un ideal și o da
torie de conștiință de a-și sluji 
patria cu devotament și dăruire 
neprecupețite. Istoria ne oferă 
asemenea exemple de înțelege
re și acțiune patriotică la care 
poate să subscrie și știința so
cială contemporană. Cu peste 
un secol și trei decenii în ur
mă, Aaron Florian scria în acest 
spirit că „orice cetățean își va 
iubi patria atunci cînd va ști 
că instituțiile și așezămlntele 
patriei sale sint cele mai sincere 
chezășuiri pentru cea mai mare 
îmbunătățire a sa, materială și 
morală". Și continua cu aceeași 
îndreptățire spunînd că „Un pa
triotism infocat de care să fie 
însuflețiți toți cetățenii de ob
ște, fără deosebire, nu se poate 
găsi decît in republicele adevă
rate, așezate pe principii popu
lare, pentru că numai aici ori
care cetățean se află în cea mai 
de aproape relație cu patria sa“ 
(A. Florian, „Patria, patriotul 
și patriotismul", București 1857).

Său cît de frumos și convin
gător — fiindcă izvorau din con
vingere — continuă să răsune in 
mintea și inima celor ce le în
țeleg sensul și semnificația cu
vintele reprezentantului munci
torimii la Marea Adunare Na
țională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918 : „Socialiștii nu

Prof. univ. AUREL NEGU- 
CIOIU : Prin conținutul ei, ex
punerea rostită de secretarul 
general al partidului la ședința 
din 29 aprilie a Comitetului Po
litic Executiv reprezintă o a- 
bordare de referință, care cer
cetează cu luciditate și profun
zime legile obiective ce guver
nează mișcarea — construcția, 
funcționarea și dezvoltarea so
cietății socialiste, linia politică 
generală și strategia dezvoltării 
elaborate de către partid, con
cordanța lor cu legile obiective, 
cu trebuințele și interesele fun
damentale ale devenirii socia
liste a patriei, cu posibilitățile 
de care dispunem în prezent și 
vom dispune in viitor.

Creșterea rolului și amplifi
carea funcțiilor economiei poli
tice presupun, în acest cadru, 
sporirea aportului științei eco
nomice la aprofundarea în con
tinuare a cunoașterii veridice a 
relațiilor economice în legătu
rile lor organice cu forțele pro
ductive, a legilor economice o- 
biective care guvernează func
ționarea și dezvoltarea econo- 
mico-socială. într-o asemenea 
înțelegere, perfecționarea stu- 

spun ubi bene ibi patria, ci zi
cem că acolo unde ți-e patria 
să-ți creezi fericirea vieții tale".

Cont. univ. TEODOR LUP- 
ȘE : Istoria ne invață că forța 
și factorul determinant al ma
rilor infăptuiri au fost și rămin 
masele de oameni ai muncii. 
Dacă privim în perspectiva ani
lor 2000, această forță este re
prezentată de tineretul care se 
pregătește astăzi în licee, școli 
și facultăți.

Predării științelor sociale in 
școala românească îi revin de 
aceea sarcini de mare răspun
dere în procesul formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste, 
patriotice, revoluționare. In 
centrul activității de predare și 
seminarizare trebuie să se afle 
constant preocuparea de a-i în
văța și a-i obișnui pe tineri să 
gindească în mod creator și de 
sine stătător, prin prisma ce
rințelor și a principiilor concep
ției științifice a partidului nos
tru despre lume și viață. Este 
necesară în acest sens sporirea 
contribuției disciplinelor filozo
fice la însușirea aprofundată a 
sistemului de valori al orin- 
duirii socialiste : munca, activi
tatea novatoare și creatoare în
dreptată spre producerea de bu
nuri materiale și spirituale, 
umanismul, înaltele cerințe de 
dreptate și justețe, princi
piile eticii și echității socia
liste, cultivînd la toți tinerii 
dragostea și respectul pentru 
valorile perene cum sint patria, 
poporul și tezaurul său cultural.

Predarea filozofiei, in strinsă 
legătură cu mutațiile care se 
petrec în știința și istoria con
temporană, contribuie astfel la 
cultivarea spiritului revoluționar 
și a răspunderii personale in 
promovarea noului, a tot ceea 
ce este valoros și slujește ridi
cării României pe noi trepte de 
civilizație și progres. Iată de ce 
activitățile instructiv-educative 
nu se pot limita la acumularea 
și repetarea abstractă și sterilă 
de informații, oricit ar fi aces
tea de multe și interesante, ci 
presupun — prin însăși menirea 
de a fi a școlii — sporirea con
tinuă a contribuției procesului 
instructiv la făurirea de specia
liști cu o înaltă pregătire pro- 
fesional-științifică dublată de 
convingeri și atitudini înaintate, 
ferme, care să permită integra
rea activă și rapidă în munca 
pentru care s-au instruit, adu- 
cîndu-și contribuția la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
edificării societății socialiste.

dierii, predării și însușirii eco
nomiei politice ca disciplină de 
învățămînt reprezintă o acțiune 
unitară, complexă, care reclamă 
amplificarea funcțiilor teoretice 
cognitive, a funcției metodolo
gice a acesteia in raport cu ce
lelalte ramuri ale științei eco
nomice, ca și a funcțiilor prac
tic politică și educativă, privite 
în unitatea și interacțiunea lor 
dialectică. Un asemenea proces 
include în sine ca momente e- 
sențiale : încorporarea organică, 
firească și nu formală și super
ficială, a programului ideologic 
și a documentelor partidului, a 
operei secretarului general al 
partidului, a ideilor cu adevărat 
originale, a modalităților meto
dologice de abordare, precum și 
regîndirea permanentă a prele
gerilor, seminariilor, a manua
lelor și cursurilor în spiritul 
concepției și Programului ideo
logic al partidului.

Concomitent, se cere întărită 
preocuparea pentru formarea 
la studenți nu numai a unei în
tinse și bogate culturi econo
mice, dar și a unei gindiri eco
nomice inaintate.

Prof. univ. GHEORGHE DI- 
TU : Sporirea aportului econo
miei politice, al științei econo
mice în general, la pregătirea 
profesională a viitorilor specia^ 
liști cu studii superioare, la 
crearea unei avansate conștiințe 
economice, condiție indispensa
bilă formării unor proprietari, 
producători și beneficiari socia
liști capabili să se angajeze 
responsabil și competent în în
treaga operă de făurire a so
cialismului multilateral dezvol
tat și comunismului în Româ
nia, presupune — în spiritul 
indicațiilor secretarului general 
al partidului — o laborioasă acti
vitate de perfecționare multila
terală a predării acestei disci
pline în învățămîntul superior.

La ședința comună a Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Na
țional al Agriculturii, tova
rășul’Nicolae Ceaușescu a sub
liniat încă o dată cu putere 
această cerință, arătînd că a

• Profesorul și cercetătorul, o răspundere unitară
• Cum formăm gindirea economică a viitorilor 
specialiști • Formarea conștiinței socialiste și

stimularea acțiunii revoluționare
vem nevoie de buni ingineri în 
toate sectoarele, de buni tehni
cieni, dar pentru a deveni buni 
conducători de întreprindere, de 
fabrică sau chiar de secție este 
nevoie ca aceștia să aibă in 
același timp și o temeinică pre
gătire economică, de organizare 
și conducere. „Nu se poate în 
nici un domeniu asigura o con
ducere corespunzătoare cerințe
lor dezvoltării actuale fără o 
inaltă pregătire economică și de 
conducere în toate sectoarele ! 
Să facem deci astfel ca alături 
de pregătirea temeinică de spe
cialitate, de însușirea celor mai 
noi cunoștințe in fiecare dome
niu, să asigurăm cadrelor noas
tre și de fapt întregului tineret 
și pregătirea temeinică econo
mică și de conducere — începind 
cu liceul, dar mai cu seamă in 
invățămintul superior in toate 
domeniile".

Prof. univ. AUREL NEGU- 
CIOIU : Descoperirea și formu
larea legilor economice obiec
tive, dezvăluirea cauzelor, a e- 
senței, conținutului, a formelor 
de manifestare și a mecanis
mului lor de acțiune ridică cu 
adevărat cunoștințele economi
ce la rang de știință. In această 
ordine de idei, cred că se im
pun o corelare mai judicioasă 
a cunoștințelor socialmente ne
cesare de economie politică, pe 
diferite trepte ale școlii, îmbu
nătățirea programelor atît sub 
aspectul volumului, cît și al 
structurii. In acest scop consi
der necesară desfășurarea unei 
dezbateri in reviste de specia
litate în legătură cu conținutul 
și structura manualelor de eco
nomie politică pe profile de 
învățămint, a raportului dintre 
manual (curs) și tratat ; ca și 
a corelațiilor dintre predare, 
seminarizare și celelalte forme 
de activitate didactică. După 
părerea mea, predarea și însu
șirea economiei politice și-ar 
îndeplini la un nivel superior 
funcțiile sale dacă structura 
predării și a manualelor ar fi 
construită pe baza unității logi
cului și istoricului, a evoluției 
istorice a modurilor de produc
ție și dacă între formele acti

vității didactice și-ar găsi loc 
și seminariile speciale.

înarmarea tinerilor, a viito
rilor specialiști cu metode, in
strumente și tehnici eficiente 
de investigare independentă a 
proceselor și fenomenelor eco
nomice implică formarea unui 
ascuțit spirit de observație, a 
capacității de a pătrunde în 
straturile adinei ale esenței a- 
cestor fenomene și de a desco
peri legile obiective care le 
guvernează, cauzele lor obiecti
ve, conținutul și formele de ma
nifestare, mecanismul de acțiu
ne, contradicțiile interne ima
nente, condițiile care generează 
posibilitatea acțiunii și factorii 
care contribuie la transformarea 
posibilității in realitate.

Legarea cît mai organică a 
studierii șl predării economiei 
politice de practica edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, de 
realitățile economico-sociale na
ționale și internaționale presu

pune în acest cadru ca sursele 
permanente de informare a 
profesorului și a studentului să 
fie atit bibliografia, cit și pro
cesele economice concrete si 
reale.

In concepția partidului nos
tru, dezvoltarea științei în ge
neral, deci și a economiei poli
tice, nu este impulsionată nu
mai de logica ei internă, ci și 
de trebuințele practicii econo
mice. Legarea organică a teo
riei de practică, a muncii poli
tico-educative de viață include 
în sine o dublă întoarcere : În
toarcerea, în primul rind, a teo
riei spre practică pentru a o 
reflecta cit mai veridic și cu
noaște cît mai cuprinzător și 
profund ; întoarcerea, în al 
doilea rînd, a practicii econo-* 
mice spre știință, pentru ca ea 
să reprezinte într-o măsură tot 
mai mare știința aplicată. Re
zultatul este și el dublu :. pro
gresul tot mai evident al știin
ței, ridicarea nivelului ei teore
tic și amplificarea funcțiilor ei 
sociale practice, pe de o 
parte, precum și accentuarea 
caracterului științific, sporirea 
raționalității, eficienței și pro
gresului practicii economico- 
sociale, pe de altă parte.

Prof. univ. GIIEORGIIE 
DIȚU : Cred că ar fi utilă, pen
tru a asigura o prezentare sis
tematică a politicii economice a 
partidului și statului nostru, in
troducerea în anii mai mari a 
unui curs special de politică 
economică. Aceasta nu înseam
nă și nu poate însemna renun
țarea la integrarea organică a 
politicii partidului în tratarea 
tuturor problemelor teoriei eco
nomice. Dimpotrivă, o analiză 
și înțelegere temeinică a meca
nismelor de funcționare ale or
ganismului economic în general, 
a celui socialist în special nu 
este posibilă decît prin perspec
tiva abordării integratoare a 
proceselor și fenomenelor, a 
unității organice dintre obiectiv 
și subiectiv, dintre cerințele 
legităților obiective și activita
tea practică nemijlocită de fo
losire a lor în organizarea și 
conducerea vieții economico- 

sociale. Integrarea problemelor 
: de politică economică in proble

matica cursului se cere in acest 
sens ea însăși mult Îmbunătă
țită. Predarea unui curs special 
de politică economică ar per
mite, așa cum spuneam, o pre
zentare unitară, organic înche
gată a acestei problematici, o 
mai mare operativitate în dez
baterea problemelor noi, ar per
mite evitarea prezentărilor 
fragmentare la care se recurge 
uneori în prezent și în același 
timp revenirile, care întrerup 
continuitatea în cadrul cursului 
de economie politică, atunci 
cind măsurile de politică econo
mică se referă la probleme deja 
parcurse.

Consider necesară o mai 
bună corelare a predării econo
miei politice cu celelalte disci
pline economice, îndeosebi în 
învățămîntul politehnic și agro
nomic.

In același timp, consider că 
ar fi în folosul procesului in- 
structiv-educativ dacă s-ar 
realiza, așa cum a sugerat aici 
și tovarășul Negucioiu, reve
nirea la succesiunea firească în

Conf. univ. TEODOR LUPȘE: 
Se impune să subliniem cu ho- 
tărire necesitatea creșterii com
bativității și caracterului mili
tant al predării și însușirii 
principiilor materialismului- dia
lectic și istoric, a valorilor noi 
pe care le promovează în prac
tică procesul istoric al edifică
rii societății socialiste, respin- 
gind în chip argumentat con
cepțiile și atitudinile nihiliste 
și cosmopolite, naționalist- 
șoviniste sau mistice și obscu

rantiste, care denigrează valo
rile umaniste. Prin autoperfec- 
ționarea profesională și politi- 
co-ideologică, prin ridicarea 
continuă a măiestriei didactice 
și pedagogice, cadrele care pre
dau filozofia sint chemate să 
încorporeze logic și convingă
tor in activitățile de predare 
și seminarizare orientările și 
tezele cuprinse în expunerea 
din 29 aprilie, precum și rezul
tatele actuale ale cercetării 
științifice de specialitate.

Conf. univ. ANDREI SIDA : 
Structura, principiile și orien
tarea generală a învățămîntului 
românesc, și în cadrul acestuia 
al predării științelor sociale, co
respund cerințelor actualei eta
pe de formare și pregătire a ti
nerei generații. Există însă și 
în acest domeniu cerințe pe de
plin întemeiate de perfecționare 
și creștere a eficienței educa
tive, de valorificare superioară 
a sistemului general de învăță
mînt și, implicit, al celui de 
științe sociale.

Exigențele îmbunătățirii în 
continuare a predării științelor 
sociale și, in acest context, a 
socialismului științific, a științei 
conducerii societății vizează în 
prezent o mai bună echilibrare 
a planurilor de învățămint, a 
ponderii diferitelor discipline 
de științe sociale — între care 
s-ar putea lua în considerație 
și un curs special privind con
ducerea științifică a societății 
— în raport cu celelalte cate
gorii de discipline în funcție de 
profilurile instituțiilor școlare; o 
echilibrare și armonizare a pon
derii disciplinelor de științe so
ciale între ele după criterii 
obiective de apreciere a func
țiilor ideologice și educative ale 
acestor’ discipline. In acest sens, 
este profund actuală necesita
tea asigurării efective, în prac
tică a predării unitare (nu uni
forme) a știihțelor sociale în 
ambele sensuri ale acestui prin
cipiu : cel al succesiunii trep
telor de complexitate între în
vățămîntul liceal, învățămîntul 
universitar, — în ambele Iul 
forme : de zi și cel seral — pre- 

studierea economiei politice în 
învățămîntul superor, și anume: 
analiza mai îhtîi a problemelor 
teoretice generale ale economiei 
capitaliste și în continuare a 
economiei socialiste, așa cum, 
de altfel, s-a desfășurat și pro
cesul istoric. Analiza temeinică 
a mecanismului de funcționare 
a organismului economiei capi
taliste, a legităților obiective 
ale dezvoltării sale permite o 
fundamentare mai riguroasă a 
necesității și inevitabilității tre
cerii omenirii la socialism, înțe
legerea mai lesnicioasă a proce
sului istoric firesc de evoluție a 
societății. Altminteri sînt ne
cesare nu o dată în procesul 
de predare incursiuni, foarte 
întinse,’ în problematica econo
miei politice a orînduirilor pre- 
socialiste, pentru a facilita în
țelegerea corectă a probleme
lor de economie socialistă.

In prezent apare nefiresc Ca 
In predare, după analiza multi
laterală a economiei socialiste, 
a procesului de trecere la faza 
superioară a societății comunis
te, să se treacă în continuare 
Ia analiza apariției și dezvol
tării capitalismului.

cum și învățămîntul postuniver
sitar, de perfecționare și spe
cializare a cadrelor din diferi
tele domenii. (Notăm aici fap
tul că la învățămîntul post
universitar — perfecționare, spe
cializare, reciclare — nu se rea
lizează în prezent predarea dis
ciplinelor de științe sociale de
ci t pentru cadrele didactice 
absolvenți ai Universității).

Prof. univ. dr. ACHIM MIIIU: 
Ideea din expunerea din 29 

aprilie a secretarului general al 
partidului referitoare la perfec
ționarea și așezarea pe o bază 
mai bună a predării științelor 
sociale implică elaborarea unui 
plan de perspectivă bine gîndit, 
temeinic legăt de nivelul actual 
al științelor sociale și de orien
tările fundamentale ale politicii 
partidului. Este necesară, desi
gur, în acest cadru, realizarea 
unei structuri armonioase a dis
ciplinelor socio-umane la dife
rite niveluri de învățămint. 
Elaborarea programelor fiecă
rei discipline se cere în același 
timp corelată mai s'trîns cu 
elaborarea manualelor. Consi
der că trebuie să se instituie 
concursuri, cel puțin pentru 
manualele principale și cu o 
arie mare de predare. Am în 
vedere înlăturarea unei anu
mite rutine și birocratizări, ce 
se manifestă, după părerea 
mea, în domeniul predării știin
țelor socio-umane. Ținînd sea
ma de structura de vîrstă a ca
drelor didactice de la aceste 
discipline, de prezența unei 
anumite diviziuni a intereselor 
teoretice și de cercetare pe 
anumite probleme în rîndul ca
drelor didactice, s-au fixat rigid 
anumite preferințe, s-a născut o 
anumită independență a struc
turii și conținutului științelor 
sociale, față de cerințele cu
noașterii contemporane, ale pro
gresului unor științe sociale, ale 
nevoilor dezvoltării lumii con
temporane șt ale societății so
cialiste în mod deosebit.

In prezent, manualele de filo
zofie din învățămîntul superior 
și licee, prin conținutul și sti
lul lor, ignoră în bună parte 
contradicțiile și inegalitățile so
ciale existente la scară plane
tară, uriașa cursă a înarmărilor, 
maladia ecologică, gravele con
flicte militare, active sau în 
stare latentă, condiția atît de 
stresantă a omului zilelor noas
tre, crizele economice, finan
ciare și de materii prime, greu
tățile, lipsurile și greșelile care, 
așa cum evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea 
din luna aprilie, s-au manifes
tat, în diferite etape, în țările 
socialiste. Ceea ce le lipsește, 

în esență, acestor manuale este 
tocmai conținutul și stilul pro- 
blematizant. Tînărul trebuie să 
știe că trăiește într-o realitate 
căreia nu-i lipsesc contradicțiile 
și fenomenele ce îl obligă să 
fie gata permanent de acțiune 
menită să îmbunătățească stă
rile de lucruri existente. In 
manualele la care mă refer, 
tinărul este pus să lupte în 
fiecare lecție cu metafizica (o 
racilă a secolelor trecute) și nu 
împotriva vechiului din zilele 
noastre, pentru creație continuă 
și de vîrf în domeniul științei, 
tehnicii, culturii generale. Cred 
in acest sens că o utilitate deo
sebită ar avea un curs dedicat 
problemelor filozofice ale crea
ției in lumea contemporană, în 
societatea noastră socialistă. O 
asemenea cerință rezultă din 
spiritul documentelor de partid, 
din însuși cursul dezvoltării so
cietății noastre în etapa actuală 
și în perspectivă. Totodată, pe 
această cale s-ar contribui la 
dezvoltarea armonioasă a spe
cialistului în general.

Conf. univ. ANDREI SIDA : 
învățămîntul superior poate 
realiza o îmbunătățire calita
tivă a predării științelor sociale 
și prin ridicarea nivelului de 
informare și documentare al 
cadrelor didactice. Domenii și 
probleme cum sint dialogul și 
confruntările de idei contem
porane. raportul dintre general 
și particular în construirea so
cialismului, stadiul actual al 
mișcării comuniste internațio
nale etc., stimularea dezbateri
lor și schimburilor de experien
ță pe probleme ale metodolo
giei și tehnologiei didactice 
presupun azi o asemenea îmbu
nătățire a informării și docu
mentării de specialitate. In 
planul mai general al pregătirii 
și perfecționării cadrelor didac
tice pentru învățămîntul supe
rior se pune, în opinia mea, și 
problema — de deosebită actua
litate și însemnătate eviden
tă — a întineririi colectivelor 
de catedră.

Cred că poate fi îmbunătățit 
în același timp și conținutul 
cercetării științifice prin spori
rea exigențelor față de calitatea 
lucrărilor elaborate și valorifi
carea lor prin diversele forme 
ale publicațiilor cu caracter 
teoretic-ideologic și de propa
gandă.

Cercetarea științifică trebuie 
să fie valorificată, desigur, și 
în procesul didactic. Ea este 
orientată cu precădere spre 
studiul și fundamentarea teore
tică a tezelor și conceptelor 
promovate de partidul nostru în 
dialogul contemporan de idei. 
Mă refer la tezele asupra conti
nuității procesului revoluționar 
în socialism, făurirea socialis
mului cu poporul și pentru po
por, formarea poporului mun
citor unic, la originalitatea sis
temului politic al democrației 
muncitorești-revoluționare. A- 
pare necesară, în acest cadru, 
elaborarea unui tratat de socia
lism științific. Pentru evitarea 
suprapunerilor sau paralelisme
lor dintre diferitele colective de 
cadre sau cercetători din țară, 
s-ar putea realiza o colaborare 
a acestora în sensul adîncirii 
specializării pe probleme sau pe 
domenii a diferitelor colective 
de catedră și de cercetare din 
centrele universitare.

Integrarea în activitatea prac
tică a cadrelor de științe sociale 
în general și a celor de la so
cialism științific se realizează 
astăzi în principal prin aportul 
lor la activitatea politico-ideo- 
logică și de propagandă din in
stitutele de învățămînt superior, 
din centrele universitare, din 
municipiu și județ, ca și la ac
tivitatea cabinetului județean 
de partid, la desfășurarea acti
vităților Universității politice 
și de conducere, în presa și pu
blicațiile de partid, în revistele 
de cultură. Se cere renunțat, în 
acest sens, la formalismul de 
pină acum în integrarea cadre
lor didactice care predau știin
țele sociale, astfel îneît să se 

Perfecționarea conținutului și metodologiei predării științelor 
sociale - s-a evidențiat în cadrul dezbaterii — presupune in 
mod prioritar ca la nivelul fiecărei trepte a sistemului de invă- 
țămînt să se realizeze o creștere calitativă a întregii activități, 
a muncii tuturor cadrelor didactice.

Punind un accent mai mare pe însușirea sistemului valorilor 
socialiste, a cunoașterii și acțiunii revoluționare, patriotice, pre
darea științelor sociale este chemată să asigure în rîndul tine
rilor aflați pe băncile școlii, specialiștii deceniilor următoare, 
spiritul militant, comunist, pregătindu-i prin muncă, pentru mun
că și viață, formindu-le conștiința participării, a competenței 
profesionale, conștiința militantismului revoluționar.

Ioan STANESCU 
Marin OPREA

asigure condițiile necesare pen
tru o pregătire de specialitate 
temeinică și pentru desfășurarea 
unei munci de calitate.

Consider de asemenea că pre
gătirea specifică a profesorului 
de socialism științific se poate 
realiza în condiții mai bune 
prin asigurarea formării, în fa
cultățile de istorie-filozofie, și 
a specializării specifice de so
cialism științific. în prezent 
profilurile de istorie, respectiv 
de filozofie suplinesc, dar nu re
zolvă integral problema pregă
tirii cadrelor didactice pentru 
predarea socialismului științific.

Prof. univ. NICOLAE KAL- 
LOS : Toate elementele con
structive ale învățămîntului — 
de la sistemul de admitere și 
pină la cel de repartizare a ab- 
solvenților,* fondurile afectate 
și posibilitățile de documentare, 
numărul de ore al studenților 
și normele cadrelor didactice, 
planurile de învățămînt și pe
dagogia universitară etc. — se 
leagă și se corelează între ele 
atît de strîns, îneît o modificare 
mai însemnată a unuia este 
condiționată de schimbări în 
celelalte domenii, respectiv se 
repercutează asupra tuturor 
acestora. Iată de ce eu mă voi 
rezuma la formularea a citorva 
opinii privitoare la predarea 
filozofiei în facultatea de spe
cialitate, și la învățămîntul 
filozofic pentru celelalte specia
lități.

Dubla specializare de filozo- 
fie-istorie, respectiv istorie- 
filozofie este justificată în mod 
obiectiv prin posibilitățile ac
tuale de repartizare a absolven
ților acestor facultăți, care sînt 
orientați în exclusivitate spre 
cariera pedagogică în școli și 
licee. Cred însă că învățămîntul 
filozofic, care are menirea să 
pregătească oameni calificați 
pentru diverse domenii ale vie
ții sociale și culturale, nu ar 
trebui să se restrîngă la pregă
tirea profesorilor de liceu. De
sigur, și profesorilor de liceu le 
este deschisă calea pentru o ac
tivitate de creație științifică- 
teoretică. Departe de mine gin- 
dul de a subestima munca va
loroasă și importantă desfășu
rată de covîrșitoarea majoritate 
a profesorilor de științe sociale 
din licee. Sînt însă convins — 
pe bază cunoașterii’ unui mare 
număr de cazuri concrete — că 
renunțînd la a mai reține în 
cercetare, în învățămîntul su
perior, în edituri, în redacții 
etc. pe cei mai dotați absol
venți am făcut și facem o 
mare risipă de capital intelec
tual. Totodată, orientarea ex
clusiv pedagogică a secțiilor de 
filozofie și istorie își pune in 
mod necesar amprenta atît asu
pra planurilor de învățămînt, cît 
și asupra programelor analitice, 
făcînd ca pregătirea viitorilor 
filozofi sau istorici să fie orien
tată în mod unilateral spre 
aspectele pedagogice.

Este unanim recunoscută im
portanța factorului uman în 
toate sectoarele activității și 
dezvoltării economico-sociale. 
In prezent nu asigurăm însă 
pregătire superioară în domenii 
nemijlocit legate de factorul 
uman cum sînt psihologia și 
sociologia. In cadrul principiu
lui actual al dublei specializări 
la Facultatea de filozofie consi
der că tocmai specialitățile 
amintite ar putea cel mai bine 
să facă corp comun, organic cu 
filozofia.

Pluridisciplinaritatea, polica
lificarea, in orice domeniu, se 
realizează astăzi, desigur, in 
cadrul unui domeniu dat, și nu 
între domenii diferite. Filozofia 
este astăzi un domeniu imens. 
O specializare îngustă în filo
zofie ar însemna să pregătim 
specialiști numai in logică sau 
numai în estetică, in istoria 
filozofiei, în epistemologie etc. 
învățămîntul nostru filozofic 
poate și trebuie să asigure o 
pregătire filozofică largă, ge
nerală. care să creeze fundai- 
mentele unei specializări vii
toare.

STRÎNSA LEGĂTURĂ A PARTIDULUI CU MASELE
(Urmare din pag. I)
tate, dezbaterea publică a diferi
telor proiecte de hotăriri ale parti
dului sau de legi ale țării ; dreptul 
la inițiativă legislativă al organi
zațiilor de masă și obștești, pre
zența reprezentanților acestor or
ganizații in conducerea colectivă 
a unor organe de stat (guvern, mi
nistere, organe locale) ; organiza
rea dreptului de petiționare, pe 
baza căruia oamenii muncii se a- 
dresează prin scrisori, sesizări și 
audiențe organelor de partid și de 
stat ș.a.

Stringerea continuă a legăturii 
partidului cu masele depinde,’ în
tr-o bună măsură, și de modul în 
care organizațiile de partid știu și 
reușesc să asigure buna funcțio

nare a acestui cadru, să-1 folosească 
în vederea sporirii eficienței întregii 
activități economico-sociale. In a- 
ceastă privință, la ședința comună 
a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliului Națio
nal al Agriculturii. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU spunea : 
„Acum, hotăritor este să facem in 
așa fel incit toate aceste organis
me să-și desfășoare activitatea in 
cele mai bune condiții, să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru li
chidarea oricăror forme birocrati
ce, administrative, de conducere 
din birou a activității, pentru rea
lizarea unei noi atitudini, care să 
asigure buna funcționare a nou
lui sistem de planificare și condu
cere democratică a intregii acti
vități". Tocmai de aceea, pentru 
cunoașterea realității, a probleme

lor cu care se confruntă colecti
vele de oameni ai muncii și, pe 
această bază, pentru acordarea 
unui sprijin competent, în cunoș
tință de cauză, bunei funcționări 
a organismelor democrației mun
citorești-revoluționare, comuniștii 
trebuie să se integreze mai puter
nic în activitatea acestor organis
me, să-și aducă contribuția lor la 
îmbogățirea conținutului muncii a- 
cestora, să militeze cu mai multă 
fermitate pentru promovarea unui 
stil de muncă revoluționar comu
nist în activitatea organelor de 
conducere colectivă.

In tezele supuse dezbaterii parti
dului, întregului popor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
imperativul îmbunătățirii și dina
mizării activității desfășurate de 
sindicate. Uniunea Tineretului Co

munist, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, Organizația De
mocrației și Unității Socialiste, or
ganizațiile de femei, celelalte or
ganizații de masă și obștești, pen
tru a asigura, și pe această cale, 
participarea oamenilor muncii la 
luarea deciziilor, concomitent cu 
ridicarea gradului de participare 
la înfăptuirea lor. Organele și or
ganizațiile de partid trebuie să 
acorde o mai mare atenție spriji
nirii, îndrumării și activizării or
ganizațiilor de masă și obștești 
pentru a desfășura cu mai multă 
eficiență activități specifice lor în 
vederea unirii într-un singur șuvoi 
a energiilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea 
hotăririlor și programelor partidu
lui de dezvoltare economico-socială 
a patriei.

întărirea continuă a legăturii 
partidului cu masele impune, de 
asemenea, ca fiecare activist de 
partid și de stat, fiecare comunist 
care îndeplinește o funcție de răs
pundere să fie mereu prezent în 
mijlocul oamenilor muncii, să se 
sfătuiască cu ei și să găsească îm
preună căile și modalitățile cele 
mai adecvate în înfăptuirea sar
cinilor economice actuale — înde
plinirea planului la producția fi
zică, sporirea exportului, reduce
rea cheltuielilor materiale, asigu
rarea unor producții agricole su
perioare, perfecționarea organizării 
muncii și modernizarea proceselor 
de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
creșterea productivității muncii, 
sporirea eficienței economice și 

altele — să le cunoască opiniile, 
gîndurile, cerințele justificate, să 
acționeze pentru soluționarea lor 
avind mereu in atenție teza de im
portanță excepțională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
„comuniștii, cadrele principale tre
buie să se afle în primele 
rînduri, in cele mai grele și com
plexe probleme". De aceea este ne
cesar ca organele de partid să nu 
se limiteze numai la aplicarea for
mală a indicației ca fiecare acti
vist să-și petreacă două treimi din 
timpul de lucru pe teren, ci să 
insiste ca fiecare activist să con
lucreze cu colectivele de muncă in 
realizarea sarcinilor ce le revin, să 
fie promotorul generalizării și va
lorificării experienței înaintate a 
maselor, să pună umărul, alături 
de ele, la învingerea dificultăților 

care apar, la înlăturarea neajun
surilor.

Cerință deosebit de importantă 
în exercitarea rolului conducător 
al partidului, subliniată cu preg
nanță și limpezime de secretarul 
general al partidului, întărirea 
continuă a legăturii cu masele va 
trebui să stea și mai puternic in 
viitor în atenția organelor și orga
nizațiilor de partid, ea fiind — așa 
cum a subliniat din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru — chezășia 
unității întregului popor în 
jurul partidului, condiție primor
dială în îndeplinirea mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al 
XlII-lea Congres și de Conferința 
Națională ale partidului pentru ri
dicarea patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație.

y
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„AZI, CASA DE CULTURĂ VĂ APARȚINU! ’ DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
o inijiativă valoroasă cu condiția

ca azi să fie în fiecare zi
în ansamblul mijloacelor de in

struire și educație create in socie
tatea noastră socialistă, casa de cul
tură, instituție cu un profil complex 
și funcționalitate multiplă, ocupă un 
loc distinct, bine precizat. Ea înles
nește accesul oamenilor muncii că
tre valorile culturii, creează și răs
pândește convingeri cultural-științj- 
fice și politice, modele de comporta
ment. Prin natura activității sale 
insă, o casă de cultură trebuie să 
fie nu doar un simplu dispecer, ci — 
oferind o gamă largă de „servicii" 
culturale către populație — o insti
tuție activă, urmărind să dezvolte 
la oameni virtuțile și gustul parti
cipării la acțiunea cultural-educati- 
vă, la difuzarea valorilor, precum și 
la crearea lor. în ceea ce privește 
funcția de difuzare a valorilor, a- 
ceasta capătă o mare importanță în 
contextul dezvoltării puternice in 
țara noastră a științei și tehnicii, al 
stimulării creativității umane in 
toate straturile și la toate nivelurile 
societății. De o mare importan
ță se vădește, așadar, cunoaș
terea oamenilor care trec pragul ca
sei de cultură, a nevoilor lor spiri
tuale. a zonei de interese predilecte, 
a cerințelor pe care sfera lor de ac
tivitate le ridică etc. Iată de ce 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Turnu Măgurele, instituție cu func
ții polivalente, are permanent în ve
dere larga deschidere ,spre oamenii 
muncii, de cele mai felurite condiții 
socioprofesionale. Preocuparea pen
tru diversificarea și creșterea calita
tivă a tuturor manifestărilor are 
drept scop esențial transformarea 
acestei instituții într-un adevărat 
centru de educare patriotică, civică. 
Legătura dintre conținutul manifes
tărilor și realitățile locale si coti
diene este o premisă pe care ne 
străduim să o punem în valoare cu 
orice prilej, fie că se discută reali
zarea planului economic în nrofil 
teritorial. succesele sau rămînerile 
în urmă din unele întreprinderi, pro
paganda pe teme juridice sau cetă
țenești, fie sărbătorirea marilor eve
nimente de interes național. Astfel, 
acțiunea intitulată „Azi. casa de cul
tură vă aparține" oferă prilejul în
treprinderilor și instituțiilor muni
cipiului să-și alcătuiască, cu spriji
nul nostru, programe susținute de 
propriile formații. în cadrul cărora 
conducătorii de Întreprinderi, secre
tarii organizațiilor de partid din uni
tățile respective prezintă aspecte ale 
muncii și disciplinei, evidențiindu-se 
fruntașii în producție sau criticîn- 
du-se — inclusiv în programele gru
purilor satirice — neajunsuri și ati
tudini înapoiate. O altă serie de ma
nifestări au ca obiect educația ateis
tă, cunoașterea marilor valori ale 
spiritualității românești, aspecte ale 
progresului tehnico-științific. ale le
gării invățămintului cu cercetarea si 
producția. Am inițiat în acest an și 
se află în plină desfășurare o suită 
de manifestări politico-educative 
reunite sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de apr 
a patriei", concursuri „cine știe ciș- 
tigă". Desfășurăm și o largă activi
tate artistică, știut fiind că una din
tre funcțiile casei de cultură este și 
aceea de depistare, promovare și cul
tivare a talentelor din rîndul oame
nilor muncii. Aș 
vitatea teatrului 
chime de 12 ani, 
nentă. avind un 
jucat de un colectiv de artiști ama
tori pasionați și taientați. sub îndru
marea unor regizori comnetenți. An
samblul de estradă, formațiile de 
muzică ușoară sau muzică tînără, 
grupul satiric, formațiile de dans de 
societate, dans modern sau dans cu 
temă aduc prin culoare, dinamică și 
inventivitate un spirit tineresc, pre
țuit de un public larg și receptiv. La 
ultima ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României", cu monta
jul literar-muzical-coregrafic, an
samblul de estradă, o serie de recita
tori și artiști plastici am obtinut mai 
multe titluri de laureați Premiul I 
a fost atribuit și bibliotecii noas
tre. iar pentru activitatea de ansam
blu, Casa de cultură a sindicatelor

aminti, astfel, acti- 
popular, cu o ve- 
cu stagiune perma- 
repertoriu variat.

a fost răsplătidin Turnu Măgurele 
tă cu același premiu.

Am putea să ne declarăm satisfă- 
cuți, mulțumiți cu rezultatele de 
pînă acum ? Sintem departe de a 
considera că ne-am achitat de toate 
sarcinile ce ne revin. Sintem con- 
știenți că. pentru a fi la înălțimea 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. mai avem multe 
de făcut. Trebuie să acordăm mai 
mare atenție activității de îndruma
re a formațiilor artistice din unită
țile economice și instituții, pentru a 
reuși in acest fel să descoperim noi 
talente, să le ajutăm să se dezvolte, 
în sfîrșit. avem în vedere și necesi
tatea de a asigura oamenilor petre-

MISIUNEA 
EDUCATIVĂ

A INSTITUȚIEI 
CULTURALE

cerea plăcută a timpului liber in ca
drul unor acțiuni recreative, distrac
tive. în ansamblu insă, cred că tre
buie să acționăm mai perseverent și 
cu mijloace mai adecvate pentru a 
intensifica proporția participării ac
tive a oamenilor la, acțiunile casei 
de cultură. în această instituție, pre
dominantă trebuie să fie calitatea de 
participant, și nu aceea de spectator 
sau simplu receptor. Din observații
le și constatările de pînă acum, din 
diverse locuri, se poate spune că e- 
Xistă o tendință de parțială deturna
re a unor case de cultură, cluburi și 
cămine culturale de la funcțiunile lor 
firești, educative. Scopul lor princi
pal nu este de a realiza exclusiv 
spectacole și cercuri artistice, ele nu 
sînt, cum se întimplă in unele locuri 
și în anumite perioade, instituții ar
tistice. Chiar și o parte a publicu
lui. ca și unii activiști culturali con
sideră casa de cultură o instituție 
artistică, de spectacole, ceea ce nu 
corespunde, dccit parțial, menirii ei. 
Activitatea ei nu este centrată pe 
divertisment, pe recreare, pe relaxa
re, pe activități compensatorii in ra
port cu cele referitoare la producție. 
De altfel, precizînd că aceste insti
tuții trebuie să se manifeste ca ade
vărate focare de educație și cultu
ră. de formare a conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, secretarul 
general al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția 
că ..este necesar să luăm măsuri se
rioase în domeniul muncii cultural- 
educative de masă. Cluburile munci
torești, căminele culturale au deve
nit nu atit instituții de educație, cit 
mai mult instituții de distracție — Și 
aceasta fără un conținut educativ". 
Iată de ce trebuie să facem eforturi 
mai mari ca să depășim acea rămî- 
nere în urmă în activitatea politico- 
educativă sesizată și criticată de se
cretarul general al partidului. în ca
drul instituțiilor noastre, al caselor 
de cultură este necesar să crească 
volumul și calitatea activităților des
tinate formării și răspindirii unor 
convingeri cultural-științifice și po
litice, a unor modele dc comporta
ment, Or, constatăm uneori 
numite intervale de timp, 
tura programelor noastre 
acțiunilor vizind formarea 
ței socialiste este mică, necorespun
zătoare. iar a acelora de divertis
ment este disproporționată. N-ar fo
losi nimănui să ascundem faptul că, 
uneori, serile de spectacole — în ul
tima vreme numeroase - 
prin obligația instituției 
za beneficii, nu aduc, în 
sură, beneficii educative, 
se acceptă spectacole cu 
precar, needucativ. Ce cauze stau la 
baza slabului interes fată de activi
tatea unor case de cultură ? Credem 
că unele dintre ele. pe scurt, ar fi 
următoarele : monotonia, repetarea 
acelorași programe (dans, muzică u- 
șoară). inadecvarea tematică a unor 
dezbateri care nu țin seama de pro
filul și interesul oamenilor și nu 
atrag personalități de seamă din ști
ință, artă, cultură, care se bucură de 
prestigiu, slaba pregătire profesiona
lă a unor cadre etc.

Cunoașterea cît mai riguroasă și 
aprofundată a opțiunilor și interese
lor oamenilor muncii pentru acțiu
nile cultural-științifice și artistice 
reprezintă o condiție esențială a efi
cienței educative și ideologice a ac
tivității caselor de cultură. Obliga
ția de a cunoaște oamenii, gusturile, 
preferințele și nevoile lor reale in
tră în cadrul general al democrației 
noastre socialiste, a cărei cerință 
fundamentală este participarea ma
selor la conducerea, organizarea și 
desfășurarea vieții sociale.

Sînt doar cîteva constatări, obser
vații pe marginea activității noastre, 
precum și, implicit, direcțiile în 
care, acționînd mai energic, dinamic, 
așa cum ne cere conducerea parti
dului, ne vom putea îmbunătăți 
munca, ridicînd întreaga viață cultu
rală la noi cote calitative.

că, în a- 
în struc- 
ponderea 
conștiin-

- justificate 
de a reali- 
aceeași mă- 
căci adesea 
un conținut

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •
• Pentru oamenii inventivi nu 

există „nu se poate" susține cores
pondentul voluntar Alexandru Du
mitru, inginer la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, care aduce în dis
cuție preocuparea colectivului din 
care face parte pentru economi
sirea unui material energointen- 
siv — aluminiul. La instalațiile de 
foraj, afirmă el, intră o serie de 
piese, numite ambreiaje ventilate 
cu burduf, ai căror saboți sint 
confecționați prin turnarea sub pre
siune a 
anual la 
de peste 80 tone. Au existat multe 
încercări

aluminiului. Consumul 
acest prețios metal este

de înlocuire a saboțiior 
din aluminiu cu alții confecționați 
din tablă de oțel în construcție su
dată. însă soluția propusă nu în
trunea toate condițiile tehnice ce
rute de proiectant.

Plecînd de la ideea că „nu se 
poate să nu se poată", inginerul 
Victor Lambrescu, directorul tehnic 
al centralei de utilaj petrolier, a 
reușit în cele din urmă, să fabrice 
acești saboți din tablă de oțel care 
au trecut toate probele impuse. La 
realizarea acestei soluții tehnice 
inedite au mai colaborat inginerii 
Leca Ștefan de la întreprinderea 
de autocamioane Brașov, Nicolae 
Angelescu de la „1 Mai’^PIoiești și 
alți specialiști de ~ 
Ploiești.

Proba „de foc" 
realizarea celor 11 
realizării sabotului respectiv, care 
este de o construcție nu tocmai 
simplă.

deletniciri utile societății ocupă un 
loc important in activitatea cadre
lor didactice din orașul Motru, 
afirmă în scrisoarea sa corespon
dentul voluntar Teodor Abagiu. 
Aproape 1 400 de copii frecventea.- 
ză zilnic, după preferințe, unul din 
cercurile tehnico-aplicative, orga
nizat la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei : radioelectronică, elec
tromecanică minieră, agrobiologie, 
cusături artizanale, instrumente 
muzicale, gimnastică artistică, dan
suri populare și tematice etc.

Realizarea cea mai importantă a 
micuților cursanți o constituie in
stalația „Ecocas", proiectată și rea
lizată in cadrul cercului de radio
electronică. Aceasta transformă for
ța jetului de apă de la chiuvetadin 
bucătărie în energie electrică. Cei 
12 volți obținuți pot fi stocați în- 
tr-un acumulator și utilizați pentru 
funcționarea unui aparat de radio, 
casetofon sau a unui televizor por
tabil. în prezent micii electroniști 
lucrează la realizarea unui ceas cu 
circuite integrate si a unei stații 
eoliene.

Rezultate 
trează și în 
agrobiologie, 
incinta unității.

terii" sculele, că tencuiala a și în
ceput să crape și să cadă. Dar nu 
numai atît! Tîmplăria e vopsită ne
uniform, tabla de pe acoperiș, pre
văzută în deviz să fie complet nouă, 
este în mare parte veche și degra
dată, încît plouă în încăperi și în 
cabina de proiecție a operatorului 
de cinema. în sala mare nu func
ționează nici instalația de lumină 
electrică. Fapt este că în prezent 
clădirea este aproape nefuncțio
nală. Autorul scrisorii invită con
ducerea unității, lucrătorii care 
nu și-au onorat meseria să vină la 
fața locului și să refacă lucrările 
la un nivel de calitate corespun
zător. Ceea ce este drept și nor
mal întrucît pentru banii încasați 
trebuie să-și facă datoria. în plus, 
ei vor suporta și daunele — res
pectiv materialele irosite.

de Ia întreprinderea mecanică na
vală Galați, ne comunică vești 
despre... activitatea legumicolă ce 
se desfășoară pentru mai buna a- 
provizionare a propriei cantine cu 
cantități sporite de legume. Răs
punderea înfăptuirii acestei sarcini 
cu caracter obștesc și-a asumat-o 
comitetul de partid din secția me- 
cano-energetică ; ea a găsit în sub- 
inginerul Ionel Sîrbu și maistrul 
Titi Lupoaie, doi prieepuți horticul
tori.

O contribuție deosebită au adus 
muncitorii Vasilica Țocu, Victoria 
Tomescu, Gherghina Prodan, Ion 
Simion, Frăsinica Solomon și Vir
gil Gîndac.

tă I.P.C.U.P.

a constat și în 
ștanțe necesare

© Activitatea de formare la co
piii de vîrstă școlară și preșcolară 
a deprinderilor pentru diverse în-

meritorii se lnregis- 
cadrul cercului de 

în solarul și sera din

• încă din anul 1983, la cămi
nul cultural din comuna noastră — 
Văculești, județul Botoșani — au 
început lucrări de reparații capitale 
ce s-au ridicat la suma de aproape 
jumătate de milion de lei — ne 
scrie profesorul Gh. Serban din 
localitate. în noiembrie anul trecut, 
unitatea de gospodărie comunală și 
locativă Dorohoi a închis. în fine, 
șantierul. Abia și-au strîns „meș-

• La Solea, frumosul oraș din 
nordul județului Suceava, ziarele 
se distribuie o dată la 3 zile. Așa ne 
informează abonatul nostru Vasile 
Diaconu care locuiește în str. „23 
August" nr. 27. De la poștă i s-a 
spus că situația va dura o lună de 
zile, pînă se întoarce factorul poș
tal din concediu. „Vă rugăm să 
îndreptați dv. această stare de lu
cruri", conchide autorul scrisorii.

Cu toată bunăvoința, dar ziarul 
tot un factor poștal trebuie să vi-1 
aducă acasă. Conducerea oficiului 
poștal are obligația să ia toate mă
surile pentru distribuirea operativă 
a presei și a celorlalte trimiteri 
poștale, această operație nefăcîn- 
du-se benevol, ci contra cost.

® în noua sa scrisoare adresată 
redacției, maistrul Nicolae Boghean

• în după-amiaza unei zile de 
mai a.c. am poposit 
nești pentru a lua 
București, după o zi 
iarbă verde în pădurea din vecină
tate — ne-a scris Pătruș Păun din 
București, Șoseaua Mihai Bravu, 
nr. 301, sectorul 2. Peste 50 de ce
tățeni așteptau în fața casei de bi
lete. După o jumătate de oră am 
aflat însă că persoana care trebuia 
să elibereze bilete... plecase acasă 
(!?). Așa că mulți au ajuns in 
București clandestin, frustrînd 
C.F.R.-ul de taxele legale de trans
port. Eu 
și i-am 
dar am 
venient.
35 lei.

Nu revendic diferența de preț, 
ci doar îmi exprim nemulțumirea 
față de cel care ne-a umbrit, prin 
actul său de indisciplină, o zi așa 
de frumoasă.

în gara Bră- 
trenul spre 
petrecută la

1-am căutat pe conductor 
semnalat cazul întîmplat, 
fost taxat drept contra- 

în loc de 6 lei am plătit...

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
© Unde-i lege, nu-i tocmeală I într-o scrisoa

re adresată ziarului, se afirma că vicepreședin
ta biroului executiv al Consiliului popular din 
comuna Gogoșu, județul Dolj, Aurelia Iriza, 
contrar prevederilor legii sistematizării, a exe
cutat lucrări de extindere la locuința proprietate 
personală situată în afara perimetrului construi- 
bil. Din răspunsul Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. rezultă că faptele se confirmă. Astfel, 
încă din luna iulie a anului trecut, A.I. a fost 
amendată cu 3 000 lei, dispunîndu-se, totodată, 
sistarea lucrărilor și demolarea construcției rea
lizate abuziv. Dar, nesocotind obligațiile legale 
ce-i reveneau — cu atît mai mult cu cît prin 
funcția ce o deținea răspundea direct de apli
carea prevederilor legii sistematizării pe terito
riul comunei — vicepreședinta a continuat lu
crările. Motiv pentru care s-a hotărît destituirea 
ei din funcție și sancționarea pe linie de partid 
cu „vot de blam cu avertisment".

Concluziile rezultate cu prilejul soluționării 
scrisorii au fost analizate și în ședința cu acti
vul de partid din comună.
• Operativ, la obiect. Toate lucrările nece

sare asigurării bunei exploatări a blocului

XVIII din ansamblul „Electronicii", sectorul 1, 
precum și remedierile prevăzute în perioada de 
garanție vor fi finalizate în această lună, pînă 
la recepția finală, programată pentru data de 
30 iunie a.c. Precizarea este făcută de D.G.D.A.L. 
București, la o scrisoare adresată redacției de 
comitetul asociației locatarilor.

® îmbunătățirea condițiilor de transport în 
comun cu autobuzele I.T.A. a constituit obiectul 
scrisorii adresate redacției de către corespon
dentul nostru voluntar Vasile Prodelea din 
Pașcani. Centrala de transporturi auto ne-a co
municat că pentru asigurarea unor condiții bune 
de transport. I.T.A. Iași, împreună cu condu
cerea autobazei Pașcani, urmărește în perma
nență ca parcul activ de autobuze să fie zilnic 
la nivelul cerințelor. De asemenea. în acest an, 
I.T.A. Iași va fi dotată cu noi autobuze, din care 
5 sînt destinate autobazei Pașcani, ceea ce va 
contribui la îmbunătățirea servirii publicului 
călător.

© Propunerea făcută în scrisoarea adresată 
„Scînteii" privind reamplasarea unei unități de 
alimentație publică din comuna Ibănești, jude
țul Mureș — ne-a răspuns biroul executiv al

consiliului popular din această localitate — a 
fost analizată cu toată atenția. Unitatea respec
tivă a fost înființată anul trecut, ca urmare a 
solicitărilor cetățenilor, iar amplasarea s-a făcut 
in apropierea stației de autobuz și la circa 150 
m de locul unde se organizează aria pentru tre- 
ieriș în campaniile de vară. Aici se desfac, cu 
prioritate, băuturi răcoritoare, biscuiți, dulciuri, 
bilete de călătorie I.T.A. etc. Atît locul unde 
funcționează, cît și programul de activitate al 
unității au fost judicios stabilite prin consul
tarea cetățenilor, iar mutarea acesteia în altă 
parte nu se justifică — se arată în finalul răs
punsului.
• Solicitudine. în cursul acestei luni, Admi

nistrația domeniului public a sectorului 5 din 
Capitală va construi, prin sectorul drumuri, o 
gură de scurgere pe strada Pasteur, în zona 
complexului alimentar, prin care se vor capta 
apele pluviale ce stagnează pe rigolă. Măsura 
a fost luată în urma soluționării unei sesizări 
primite din partea ziarului.Ștefan VATAMANU 

directorul Casei de cultură 
a sindicatelor din Turnu Măgurele

i.

Aspect din laboratorul de fizică al Liceului de matematică-fizică „Liviu Rebreanu” din Bistrița
Foto : S. Cristian

„EFICIENȚA" UNOR DISCUȚII CE S-AR FI DORIT CONCRETE

Ocolind conținutul râmîn doar vorbele...
— Și de ce nu reparați acoperi

șurile ? De ce le... cirpiți în con
tinuare ?

Răspunsul e un autentic prolog
la... cocoșul roșu :

— Știți, primim bitum și carton 
asfaltat cu foarte ..... . _ ’ '
Și-i de slabă calitate — căldura 
mare-1 înmoaie, curge, frigul îl 
contractă, crapă. în plus, tot așe- 
zînd strat peste strat, s-a ajuns ca 
greutatea admisibilă pe unitatea de 
suprafață să fie depășită...

Am ales acest exemplu pentru că 
este tipic. Să repetăm : în cele 3 
hale ale întreprinderii plouă de zece 
ani ; se produc pagube notabile; se 
depășesc costurile de producție ; 
toți sînt convinși că așa nu e bine, 
că așa nu mai merge ; de zece ani, 
se ridică în ședințe ; și vorbesc... 
Vorbele sînt adunate în procese 
verbale. Procesele verbale se îndo- 
sariază și se păstrează. Au tot ce 
le trebuie : și critică, și autocritică, 
și agrafe pentru prins filele.

Sigur, e mult mai ușor să vor
bești decît să faci. Unii uită că nu 
numai întreprinderile trebuie să fie 
eficiente, ci și vorbele ; că nu nu
mai ogoarele trebuie să rodească, 
ci și cuvintele. Iar eficiența, rodul 
cuvintelor, al vorbelor nu-i altceva 
— nu trebuie să fie altceva ! — de
cît fapta, acțiunea. Revenind la 
exemplul de la I.M.U. Bacău : nu 
greu, ci imposibil îi este cuiva să 
creadă că oameni care produc ce
lule flexibile, deci tehnică de virf. 
nu pot rezolva de zece ani „pro
blema" unor acoperișuri...

Sînt însă și cazuri cînd oameni 
deosebit de taientați, de bine inten
ționați, activi, ar vrea din tot su
fletul ca vorba lor, ca ideea lor să 
fie imediat transpusă în practică, 
dar n-au puterea necesară. Se zbat 
pentru bunul mers al întreprinde
rii, creează, inventează, perseve
rează pe asprul drum al perfecțio
nării permanente, dar se trezesc 
uneori împinși pe cărări atît de în- 
tortochiate... O astfel de nefirească 
situație am desprins-o din discuția 
pe care am purtat-o cu șeful Co
misiei inginerilor și tehnicienilor 
de la întreprinderea „Electrocon-

Pentru întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Bacău „problema 
acoperișurilor" a devenit un fel de 
basm cu cocoșul roșu (acela în 
care se povestește cum un cocoș a 
fost mîncat de o vulpe, care a fost 
mincată de un ogar, care a fost 
mincat de... și tot așa, la nesfîrșit). 
Prima dată . ”
discutat prin ’76—77. S-au discutat 
în grupele sindicale, în diferite a- 
dunări generale, în consiliul oame
nilor muncii și în biroul acestuia... 
în ultimul deceniu n-a fost an în 
care, de două-trei ori. în ședințe 
mai lungi sau mai scurte, unul sau 
altul dintre cei care lucrează la 
I.M.U. Bacău „să nu fi ridicat pro
blema". Care „problemă" ? Aceas
ta : „Tovarăși, plouă în halele de 
producție. Trebuie să găsim soluții 
pentru repararea acoperișurilor 1“ 
Ultima dată — sperăm să fie chiar 
ultima ! — s-au rostit respectivele 
fraze în ședința biroului comitetu
lui de partid din 18 aprilie a.c. 
S-au calculat și pagubele (trecute 
pe... costuri de producție !) pe care 
ploile le provoacă utilajelor între
prinderii...

— Cît ? l-am întrebat pe lngi- 
nerul-șef.

— Două pînă la două milioane și 
jumătate de lei pe an 1 Deși între
prinderea e nouă, prima capacitate 
a intrat în producție pe 31 august 
1973... Avem peste 50 000 m.p. de 
acoperiș...

Aici fie zis : hidroizolația execu
tată de constructori pe vremea cînd 
au înălțat halele s-a dovedit a fi 
necorespunzătoare. După numai un 
an și jumătate a cedat. O repara
ție capitală, conform normelor in 
vigoare, nu-i posibilă decît după 
50 de ani de la data punerii în 
funcțiune. Motiv pentru care a 
început cîrpeala. Firește, și asta a 
costat. Și nu puțin. Sumele chel
tuite pină acum pentru „oblojeli" 
depășesc cu mult costul unei lu
crări serioase, rezistente în timp. 
De fapt în aceasta constă și vina 
celor de la I.M.U. — faptul că. de 
ani în șir, tot discută și iar discută 
cum să peticească peticeala. Așa 
că întrebăm din nou :

„acoperișurile" s-au

mare greutate.

tact" Botoșani. Are 33 de ani, 169 
propuneri de invenții — în medie 
„rulează" cu 24,14... invenții pe an ! 
— și posesorul a 62 de brevete. 
L-am întrebat :

— Cum vă explicați diferența de 
la 62 la 169 ? A răspuns :

— Teoretic, așa cum merg lucru
rile acum, timpul cel mai scurt în 
care poți obține un brevet este de 
6 luni. De regulă, practic, deci, ți 
se acordă și după 18—32 de luni. 
N-ai brevetul, nici invenția n-o 
poți aplica, deci nu poți scoate pro
dusul pe piață. Acum, în lumea 
electronicii, de pildă, ciclul de via
ță al unui produs este de 3—4 ani. 
Nu numai concurența, ci chiar eu 
fac între timp altă invenție. Și-a- 
tunci, tot așteptîndu-ți brevetele, 
cum mai poți rămîne competitiv ? 
De ani în șir tot discutăm și iar 
discutăm, că trebuie făcut ceva și în 
această direcție, dar văd că nu se 
schimbă nimic. în vorbe susținem 
că invențiile trebuie valorificate în 
cel mai scurt timp cu putință, toți 
sintem convinși că așa e bine... Și 
uite-așa se face pasul de la vorbă 
la... vorbărie.

Numai așa ? Nu, încă și în mul
te — din păcate — alte feluri. Un 
exemplu tot din Botoșani. în zia
rul nostru cu nr. 14 163 din 3 mar
tie a.c. am publicat ancheta cu ti
tlul „Promovarea celor mai buni 
nu se face prin concursuri de... îm
prejurări". Prezentam acolo cazul 
unei muncitoare — fost cofetar, 
apoi operator chimist, fără liceu, 
fără pregătire pedagogică — căreia 
în urma unui... concurs, conducerea 
întreprinderii „Melana" i-a încre
dințat „atribuțiuni de maistru in
structor" la școala generală cu cel 
mai mare număr de elevi din tot 
județul Botoșani. Pledam acolo 
pentru ideea ocupării funcțiilor 
prin concursuri, pentru adevăr și 
competență, pentru răspundere, 
onestitate și autoritate. Ancheta 
respectivă a avut un ecou deose
bit. Am primit la redacție multe 
telefoane și scrisori prin care oa
meni de bine din toate profesiile și 
din multe locuri din țară se decla
rau de acord și încurajau ideile

prilej cu 
rezolvare 

nici o ves- 
a... vorbe-

promovate în respectivul text. In
spectoratul școlar, județean Boto
șani a păstrat însă o tăcere cel pu
țin bizară, ca și cînd nu pe „teri
toriul său" ar fi avjit loc întîm- 
plarea cu pricina. Nici de la Co
mitetul municipal de partid Boto
șani — cu unul dintre secretarii a- 
cestuia discutasem cazul înainte de 
publicarea articolului, 
care ni s-a promis și o 
pozitivă — n-am primit 
te. Iată o altă ipostază
lor. în schimb, ne-a „răspuns" con
ducerea întreprinderii „Melana". 
Nu ne-au reproșat — decît printre 
rînduri — faptul că am scris ce 
am scris despre dumnealor.
mulțumit să ne comunice că litera 
legii a fost respectată întru totul. 
Adăugăm noi : nu intru totul și nu 
și spiritul ei !

Firește, ca totdeauna, milităm 
pentru soluționarea problemelor nu 
încâlcind, nici eludînd legile țării. 
Tovarășii de la „Melana" s-au pre
făcut însă a nu înțelege întrebarea 
fundamentală la care trebuiau să 
răspundă : Este sau nu este profi
tabilă pentru societatea noastră nu
mirea unei persoane într-un post 
pentru care nu are pregătirea ne
cesară ? Noi susținem că nu, aceas
ta fiind și litera și spiritul tuturor 
reglementărilor. Conducerea de la 
„Melana" — prin menținerea în 
funcție a persoanei — se vede trea
ba că este de altă 
tivul pentru care 
punsul primit ca

...în interiorul 
care mă deplasam . 
tesc o inscripție făcută cu șablo
nul : «Prin construcție vehiculul nu 
pornește decît cu ușile închise*. 
Sîntem intre două stații, ne> depla
săm cu viteză, ușile sînt deschise, 
pe scară cîțiva tineri își umplu plă- 
mînii respirînd aerul proaspăt al 
dimineții de vară. Privesc și mă 
întreb :

Cum pot fi aduși la realitate cei 
care fac cu atita ușurință pasul 
dinspre vorbă spre... vorbărie ?

S-au

părere. Iată mo- 
considerăm răs- 
fiind... vorbăriș. 
autobuzului cu 
spre redacție ci-

Mircea BUNEA

Rubrică realizată de N. ROȘCA

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Centura" legumicolă a Craiovei
sursă de aprovizionare a

Amplasată în imediata vecinătate 
a Jiului, Craiova oferă — prin po
ziția geografică, cu multe surse de 
apă, prin solurile roditoare de jur- 
împrejurul municipiului — condiții 
dintre cele mai bune dezvoltării le
gumicultorii 
sigur, 
rale 
multă 
în

și pomiculturil. De- 
asemenea condiții natu- 

favorabile au existat de 
vreme, dar punerea lor 

adevărata valoare a început 
mai de curind, mai exact la începu
tul acestui cincinal, materializîn- 
du-se astfel o pilduitoare inițiativă 
a comitetului municipal de partid 
privind cultivarea fiecărei palme de 
pămînt înmănuncheată în „Centura 
Craiovei". Scopul ? „Obținerea unor 
producții mult sporite de legume și 
fructe pentru mai buna și operativa 
aprovizionare a celor aproape 400 000 
de locuitori ai municipiului Craiova" 
— a ținut să precizeze tovarășul Ion 
Voiculescu, președintele Consiliului 
popular municipal Craiova. Cum s-a 
acționat ? S-a început cu inventa
rierea tuturor suprafețelor cu soluri 
pretabile pentru cultura legumelor, 
cartofilor, verdețurilor și altele, te
renuri ce au și posibilități de iri
gare prin amenajări locale, acțiune 
la care au fost antrenați și specia
liști de la stațiunile de cercetări din 
județ. Ce a rezultat ?

„Cultivarea în acest an a 750 hec
tare cu legume, printre care 50 hec
tare cu mazăre, 20 hectare cu varză 
timpurie, 10 hectare cu conopidă, 26 
hectare cu morcovi. 175 hectare cu 
cartofi, însemnate suprafețe cu to
mate, bame și alte legume pe te
renurile unităților agricole din co
munele suburbane Șimnic, Bucovăț, 
Cernele, Ișainița și Podari, compa
rativ cu numai 120 hectare cîte au 
fost în cultură în 1985, fapt ce va 
duce la reducerea cu 15—40 km a 
distantei de la care se aduceau cele 
mai mari cantități de legume și 
fructe, cartofi și zarzavaturi pe pie
țele orașului — ne spunea Victoria 
Nițescu, președinta consiliului agro
industrial Șimnic. O dată stabilite su
prafețele cele mai productive, aces
tea au fost fertilizate corespunză
tor, plantate cu răsaduri și semințe 
din soiurile cele mai productive, 

' obținute de la stațiunea de cercetări 
legumicole Ișainița, iar o bună par

te din aceste suprafețe se irigă... 
fără sisteme de irigații". Cum ? 
„Am pus în valoare resursele de 
apă din zonă, ne explică Iliodor 
Plăstoi, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului Cra
iova. Cu ajutorul moto și electro- 
pompelor aducem apa Jiului și Ama- 
radiei la rădăcina plantelor sau din 
puțuri forate, dar și cu ajutorul... 
roților grădinarului pe care le-am 
amplasat pe canalul de aducțiune al 
termocentralei, revitalizînd o fru
moasă tradiție specifică cultivatorilor 
de legume din vecinătatea Craiovei".

Este de relevat că acționîndu-se în 
această manieră, cu răspundere și 
spirit gospodăresc, în vederea pune
rii în valoare a unor suprafețe de 
pămînt, se prevede ca în acest an 
„Centura Craiovei" să asigure locui
torilor municipiului întregul necesar 
de legume de consum.•>Cîndva, cu 
toate că în unitățile agricole din lo
calitățile suburbane erau condiții fa
vorabile obținerii unor producții si
gure și stabile de cartofi, usturoi, 
bame, conopidă, dovlecei și legume- 
verdețuri, cu trei ani în urmă în 
„Centura Craiovei" nici nu erau 
prevăzute asemenea culturi, ele fiind 
aduse pe piața municipiului din alte 
localități aflate departe de oraș, cu 
mari cheltuieli de transport.

Pe linia aceluiași raționament, al 
apropierii producătorilor de consu
matori, se înscrie și înființarea, în 
imediata vecinătate a Craiovei, în 
zona Livezi — Podari, a unei mo
derne plantații pomicole. „Pentru a 
nu mai fi nevoiți să aducem fructe 
proaspete de la mari distanțe, am 
înființat mai întîi 90 hectare plan
tații pomicole la Cîrcea, 150 hectare 
la Cernele și începind din toamna 
anului 1987 s-a trecut la amena
jarea plantației de la Livezi — Po
dari, care, în final, va avea 300 hec
tare — ne spune dr. ing. Constan
tin Magherescu, directorul 
de cercetare și producție 
Dolj. Aceasta din urmă o amenajăm 
pe terenuri în pantă, improprii pen
tru agricultură, slab productive, pe 
terenuri supuse eroziunii. Pînă acum 
s-au plantat primele 100 hectare cu 
cireși, vișini și pruni, din soiuri pro
ductive de înalt randament, asigu
rate din pepinierele proprii. Pe ace^-

Stațiunii 
pomicolă

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Amfiteatru) : Un anotimp firi 
nume — 18
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Co
mori camerale" : LUMINIȚA PE
TRE — vioară ; DANA BORȘAN 
— plan. Colaborează Cvartetul de 
coarde „PHILHARMON1A" — 19 
© Opera Română (13 18 57) — Li
liacul — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 19
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) ; O noapte furtunoasă — 
18,30
© Teatrul Giulesti (sala Maiestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19
& Teatrul satlric-muzical „C. Tă-

nașe" (15 56 78, Grădina Boema) :
O seară la Boema — 19
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00); Cintă, ciocîrlle 
— 18
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
sala Victoria) : Bu-Ali — 10; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) ! Amnarul 
fermecat — 15
© Circul București (10 41 95) : Ste
lele Circului din Moscova — 19

cinema
© Să-ți vorbesc despre mine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13: 15; 17; 19 
© Iacob : DOINA (16 35 38) — 17; 
19,15
© In fiecare zi ml-e dor de tine : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13;

o importantă
populației
te terenuri am înființat un poligon 
de cercetare de 20 hectare, în care 
urmărim să clarificăm probleme le
gate de combaterea eroziunii solu
lui, prin terasare și plantare pe te
rase ; amenajarea terenului și plan
tarea pe curbe de nivel ; amenaja
rea de benzi înierbate. întreaga 
plantație se va iriga gravitațional cu 
apă „urcată" în bazine speciale din 
Jiu.

Practic, încă în acest an, supra
fețele pomicole „gospodărite" de sta
țiunea pomicolă asigură peste 25 la 
sută din necesarul de fructe destinate 
consumului populației din municipiul 
Craiova. O contribuție însemnată la 
aprovizionarea craiovenilor o au și 

■ gospodăriile populației din cele cinci 
comune suburbane care, în acest an, 
au contractat însemnate cantități de 
carne, lapte, miere, ouă, legume, 
fructe, struguri, cartofi și altele. Cu 
rezultate mai bune se înscriu locui
torii din Bucovăț și Podari.

începind din acest an, pe baza unei 
inițiative a organelor locale s-a ho
tărît înființarea 
sîliu popular 
anexă, care, la 
țească fondul 
populației din 
Și iată ce ne-a 
vestigație pe această temă : în toa
te comunele suburbane, gospodarii 
din, fruntea primăriilor „s-au 
descurcat" cum au putut și au ame
najat spații de cazare pentru ani
male, iepuri și palmipede ce urmea
ză să le asigure fiecare consiliu 
popular pină la sfîrșitul acestui an. 
Numai că, așa cum ne spuneau pre
ședinții consiliilor populare comu
nale de aici, încă mai există necla
rități și probleme neduse pînă la 
capăt în ceea ce privește modalită
țile concrete și fondurile pentru 
cumpărarea acestor animale, păsări, 
iepuri și altele, necesare dezvoltă
rii gospodăriilor-anexă. Faptul pune 
sub semnul îndoielii realizarea efec
tivelor planificate pentru acest an. 
Așadar, o inițiativă bună finalizată 
doar pe jumătate.

pe lîngă fiecare con- 
a unor gospodării- 
rindu-le, să îmbogă- 
de aprovizionare a 
municipiul Craiova, 

relevat o recentă In-

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii

15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, GRADI
NA AURORA — 21
© Flâeărl pe comori : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 15; 17; 19 

doi : 
11; 13 
ARTA 

17,15;

© Temerarii de la scara 
FLOREASCA (33 29 71) — 9;
• Duminica in familie : 
(213186) — 9; 11; 13; 15;
19.30
© Niște băieți grozavi : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19
© Rezervă la start : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Pădurea : MIORIȚA (14 27 14)
_ 9* 11’ 13’ 15’ 17l 19
© Garda drapelului ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
© Nu e ușor cu bărbații : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19 
GRADINA MODERN (85 77 12) —
20.30
« Atacul decisiv : DRUMUL SĂ
RII . : . 3 13) — 15: 17: 19
g> 'ne ■ itibilu! de la etajul XIX: 
FERE’.ITARI (30 49 85) — 15; 17; 19

I
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Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului

Prezentăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, din domeniul circulației 
mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a realizărilor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuțt în criteriile de organizare a întrecerii socia
liste, la 31 mai pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA 

Locul I : întreprinderea minieră 
Pinoasa, județul Gorj, cu 839,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Horezu, județul Vîlcea, cu 545,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Zalău, județul Sălaj, cu 
546,3 puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, județul Bihor, cu 
411,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR 
DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 

NAVALE ȘI ECHIPAMENTE 
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea „Tim
puri Noi" — București, cu 493,8 
puncte.

Locul 
strucții 
Brașov,

Locul 
strucții 
Drobeta-Turnu 
Mehedinți, cu 256 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, cu 
807,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, județul Ar
geș, cu 708,9 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș", 
puncte.

II : întreprinderea de con- 
aeronautice Ghimbav — 
cu 477,5 puncte.
III : întreprinderea de con- 
navale și prelucrări la cald

Severin, județul

județul Timiș, cu 490,7

IN INDUSTRIA 
MAȘINI-UNELTE,DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE 

Locul I : întreprinderea de echi
pament 
cea, cu 735,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma- 
șini-unelte Arad, cu 644,5 puncte.

Locul III : întreprinderea nr. 
Brașov, cu 491,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
MATASE, IN, CÎNEPA 

Locul I : întreprinderea Țesătorla 
de mătase Sighișoara, județul Mu
reș, cu 863,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de mă
tase „Flamura Roșie" — București, 
cu 677,7 puncte.

Locul III : întreprinderea Inte
grata de in Zalău, județul Sălaj, cu 
603,3 puncte.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR 

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 743,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu, cu 480,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul 
Teleorman, cu 271,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI 

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Teleorman, 
cu 977 puncte.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, 
cu 941,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
DE STAT PENTRU

ȘI ÎNGRAȘAREA
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 615,4 puncte.
Locul II : Combinatul pentru 

producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 353 puncte.

hidraulic Rîmnicu Vîl-

2

AGRICOLE 
CREȘTEREA 
PORCILOR

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză de construcții-montaj și re
parații siderurgice Galați — Mi
nisterul Industriei Metalurgice, cu 
702.4 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice București — Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, cu 697,1 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj și 
reparații Brașov — Ministerul In
dustrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții, cu 662,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Dîmbovița, cu 
puncte.

Locul II : 
transporturi auto Sibiu, cu 
puncte.

Locul III : întreprinderea 
transporturi auto Brăila, cu 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația Cluj-Napoca Est, 

cu 601 puncte.
Locul II : Stația Ciceu, județul 

Harghita, cu 600,6 puncte.
Locul III : Stația Iași, cu 482 

puncte.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentație 
publică Tirgu Jiu, județul Gorj, cu 
373,3 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Ploiești, județul Prahova, 
cu 372,8 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Rîmnicu Vilcea, cu 345,9 
puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean Pra

hova, cu 528,8 puncte.
Locul II : Oficiul județean Alba, 

cu 500,3 puncte.
Locul III : Oficiul județean Mu

reș, cu 488,4 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE 

Locul I : întreprinderea jude
țeană Sălaj, cu 345,9 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană Tulcea , cu 315,2 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană Teleorman, cu 256,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

ȘI LOCATIVE 
Locul I : întreprinderea județea

nă Botoșani, cu 1 519,9 puncte.
Locul II : întreprinderea jude

țeană Caraș-Severin, cu 1 508,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană Giurgiu, cu 1 052,9 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă Bacău, cu 1314,3 puncte.
Locul II : întreprinderea jude

țeană Constanța, cu 1 299.7 puncte.
Locul III : întreprinderea jude

țeană Timiș, cu 1 296,2 puncte.
ÎN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCA 
Locul I : Uniunea județeană Har

ghita, cu 734,9 puncte.
Locul II : Uniunea județeană 

Satu Mare, cu 694.2 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Sălaj, cu 689,9 puncte.

întreprinderea

833,7

de
762,5

de
745,7

(Urmare din pag. I)
pentru cei care s-au născut, tră
iesc, invață, muncesc în acest colț 
de țară, fiecare pas, flecare ele
ment nou înseamnă o treaptă fun
damentală spre progres, spre civi
lizație. Și, în Livada, comună 
sătmăreană legănată de cîmpia 
someșeană, comună de vestiți gos
podari, s-au și ridicat 7 blocuri și 
un complex comercial, există o 
sală de sport spațioasă, un nou se
diu pentru S.M.A., alte trei blocuri 
la stațiunea de cercetări agricole...

Deschidem poarta casei profeso
rului de istorie Albert Anzik. 
N-am văzut de mult cactuși înflo
riți alături de brazi, alături de 
trandafiri roz... Profesorul Anzik 
este livezean, personalitate a școlii 
sătmărene și autorul unui studiu 
despre comuna in care s-a născut, 
o lucrare din care aflăm că există 
documente despre această așezare 
Încă din epoca bronzului (unelte, 
vase), descoperiri din epoca dacică 
(acele vestite cuptoare, alături de 
alte unelte, alte vase), că livezenii 
dintotdeauna au fost buni agricul
tori și că toate urbariile (registrele 
populației), de cinci secole încoace, 
vorbesc despre tendința comunei 
„de a se aduna", de a se strînge 
spre un centru anume, de a nu 
mai fi răzlețită. O traiectorie clară 
a devenirii satului românesc, în 
general, care a adus, in timp spre 
„inima" lui toate sufletele așeză
rii, determinînd acele relații eco
nomice, sociale care dau persona
litate localităților respective. Deci, 
un proces de secole complex, în 
curs de accelerată cristalizare, de
clanșat de 
fundamentat de

— Chiar casa 
fi foarte curînd 
rășe profesor...

— Deși casa mea de 40 de ani 
este o „casă-martor" la toate pre
facerile comunei, deși nu mi-e de
loc ușor, îmi dau seama că pro
cesul de modernizare este firesc 
și absolut necesar. Livada are toa
te condițiile pentru a deveni un 
oraș agroindustrial, un centru im
portant. Are putere economică, are

necesități obiective, 
condiții obiective, 
dumneavoastră va 
dezafectată, tova-

specialiști, are tineret capabil, iar 
sfatul permanent cu oamenii, cu 
bătrînii mai ales, care știu multe, 
este absolut necesar. Fiecare con
strucție, fiecare casă, fiecare bloc 
va defini personalitatea viitorului 
oraș agroindustrial Livada. Și eu, 
ca profesor de istorie, o dată mai 
mult explic elevilor mei, referin- 
du-mă la ansamblul fenomenului 
de sistematizare, că acesta înseam
nă un eveniment pentru țară, o 
remarcabilă
Istorie.

Dimineață 
Livada. Prin 
parcelele experimentale, e forfota 
obișnuită a unei zile de muncă. Și 
In tihnitul parc al Stațiunii de cer
cetări agricole — parc onorat de o 
falnică tisă înălțată pe un „buchet" 
de tulpine, de un arbore-lalea ra
risim, cu flori roz-violet, de o mag
nolie bătrînă (acolo unde se află 
sediul de vară al taberei de pio
nieri), se simte febra unor anume 
pregătiri pentru primii oaspeți ; în 
timp ce la căminul cultural, mal 
bine-zis la sala căsătoriilor, gest- 
simbol. se fixează pe perete harta 
viitorului oraș.

— De fapt, de cînd se lucrează 
la planurile de sistematizare a cen
trului urban, a tînărului oraș agro
industrial Livada ?

— De doi ani. Acum Insă, Cen
trul județean de proiectare din 
Satu Mare ne-a oferit planuri cla
re, complete — ne explică Veroni
ca Andreescu, secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului comunal 
de partid, o tînără viceprimăriță cu 
un foarte deschis și viu dialog cu 
oamenii comunei. Concret : satul 
Livada are 1 441 de locuințe, dintre 
care 879 vor rămîne în afară de 
vatra satului. Oamenii se vdr muta 
în perimetrul construibil, care este 
de aproximativ 8 hectare, în blocuri 
sau își vor construi locuințe, înles- 
nindu-li-se procurarea materialelor 
necesare. în satul Adrian, din 164 
de locuințe. 92 vor fi dezafectate, 
în Dumbrava, 174 de case (din 315) 
rămîn în afara vetrei satului, iar 
Livada Mică, adică 115 case, va fi 
complet dezafectată.

pagină, un fapt

molcomă, blindă 
livezi, pe cîmp.

de

in 
pe

C. A. P. Purani a încheiat recoltatul orzului
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-a fost 
adresată de către Consiliul de con
ducere al Cooperativei agricole de 
producție Purani, județul Teleor
man, o telegramă în care comuniștii, 
toți 
tate 
nie, 
pe
producție medie de 
hectar.

oamenii muncii din această uni- 
raportează că, în ziua de 21 iu- 
au încheiat recoltatul orzului de 
întreaga suprafață, obținînd o 

8 252 kg la

în telegramă sînt exprimate cele 
mai alese mulțumiri pentru recenta 
vizită efectuată de conducătorul 
partidului și statului la C.A.P. Pu- 
rani, profunda recunoștință pentru 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul dialo
gului purtat cu lucrătorii acestei 
cooperative, precum și angajamentul 
lor de a acționa cu energii sporite 
pentru obținerea și la celelalte 
culturi de recolte bogate, de a parti
cipa cu cantități tot mai mari de 
produse agricole la fondul central al 
statului.

Cronica zilei
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a fost des
chisă, marți, expoziția fotodocumen- 
tară dedicată celei de-a XlX-a Con
ferințe Unionale a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Expoziția, organizată de Muzeul 
Central „V. I. Lenin" din U.R.S.S. și 
Agenția T.A.S.S., 'înfățișează realiză
rile obținute de oamenii sovietici în 
dezvoltarea economico-socială a țării, 
precum și în lupta pentru pace.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost subliniate raporturile 
tradiționale de prietenie și conlucra
re dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, pre
cum și rolul hotărîtor pe care l-au 
avut și îl au în dezvoltarea acestor 
relații întîlnirile' și convorbirile la 
cel mai înalt nivel.1

La vernisaj au luat parte adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai Comitetului munici
pal București al P.C.R. și ai Asocia
ției de prietenie româno-sovietică, 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au fost prezenți E.M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră.

★
Un grup de cadre superioare de 

conducere din Republica Federală 
Nigeria, cursanți ai Institutului na-

țional de studii politice și stra
tegice de pe lingă Ministerul Afa
cerilor Externe al R.F. Nigeria, con
dus de dr. E.E. Soladoye, director de 
studii, a efectuat o vizită de docu
mentare în țara noastră.

Oaspeții au fost primiți succesiv de 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Vasile Milea, ministrul apărării na
ționale, 
membri 
tere, ai 
politice 
ai unor 
ții social-culturale din Capitală și 
din județele Argeș și Constanța. Au 
fost vizitate, de asemenea, între
prinderi industriale și unități agri
cole.

A participat E. Ola Taiwo, am
basadorul R.F. Nigeria la București.

★
Marți dimineața au sosit. Intr-o 

vizită, în portul Constanța, navele 
americane „Tattnall" și „Peterson", 
în aceeași zi, conducătorul marșu
lui, viceamiralul Kendall E. Moran- 
ville, însoțit de un grup de ofițeri 
americani, a făcut vizite protocolare 
primarului municipiului Constanța 
și comandantului Marinei militare.

La Monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o-’coroană de 
flori din partea oaspeților.

(Agerpres)

și au avut întrevederi cu 
ai conducerilor altor minis- 
Academiei de studii social- 
de pe lingă C.C. al P.C.R., 
unități economice și institu-

Vacanța de vară a elevilor
Sîmbătă, 25 iunie, după 

oră de curs, elevii din 
I—VIII și din clasa a X-a 
intra in vacanța de vară, 
ca, din a doua jumătate a 
lie, să li se alăture și 
școlari.

Forurile de resort au 
din vreme un bogat program de 
vacanță pentru elevi, care cuprinde 
activități instructiv-educative, re
creative, cultural-sportive și turis
tice. Peste 400 000 de copii vor fi 
cuprinși în taberele de odihnă șco
lare. Elevii care s-au distins la tra
diționalele olimpiade desfășurate 
pe disciplinele de studiu sau in 
competițiile de creație tehnică și

ultima 
clasele 

vor 
urmind

lunii iu- 
ceilalți

întocmit

artistică își vor petrece o parte din 
vacanță în tabere special organiza
te pentru ei. Agenda vacanței cu
prinde, de asemenea, excursii și 
drumeții, vizionări de filme și 
spectacole adresate celor aflați la 
vîrstă învățăturii, vizite documen
tare la mart obiective economice și 
social-culturale.

Ediția a Vil-a a Festivalului na
țional „Cintarea României", aflată 
acum in faza de masă, va oferi 
pentru copiii și tinerii aflați in va
canță numeroase manifestări — 
coruri, ansambluri folclorice și de 
dans — in cadrul cărora se vor în
trece formații artistice de elevi.

(Agerpres)

Administrația de stat Loto-Pronosport informează
După cum se știe, în cadrul ga

mei largi și diversificate de ac
țiuni care se bucură de mare 
popularitate în rîndul maselor de 
participant, TRAGERILE LOTO 2 
se disting prin posibilitățile care 
creează mari avantaje. între aces
tea se numără și acela de a oferi 
cîștiguri pentru numai 2 numere. 
Șansele cu totul deosebite prin care 
se caracterizează o astfel de tra
gere vor putea fi din nou valorifi
cate duminică, 26 iunie, cînd este 
programată să aibă loc ultima

TRAGERE LOTO 2 a acestui tri
mestru. Participînd cu bilete de 
valoare unică (de numai 10 lei), 
se pot obține frumoase cîștiguri, 
din rîndul cărora nu lipsesc auto
turismele și — ca de obicei — di
ferite sume de bani, de valori fixe 
și variabile. Agențiile Loto-Prono- 
sport din rețeaua răspîndită în di
versele localități ale țării — inclu
siv în locurile de petrecere a con
cediilor — vă stau la dispoziție. 
Ultima zi pentru a juca numerele 
favorite este sîmbătă, 25 iunie.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 iunie, ora 20 — 25 iunie, 
ora 20. în țară: Vremea »a fi predo
minant frumoasă, cu cerul variabil, 
exceptînd regiunile nordice, unde, la 
începutul intervalului, va fi, în gene
ral, instabilă, iar cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi care vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite izolat de

descărcări electrice, cu caracter local 
la începutul Intervalului în nordul țării 
și Izolate în restul teritoriului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
ratura aerului va crește ușor. Minime
le vor fl cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar maximele între 21 și 31 grade, 
mal ridicate la sfîrșitul intervalului In 
sudul țării. în București: Vremea va fi 
predominant frumoasă, iar cerul va fi 
variabil. Condiții de ploaie trecătoare 
la începutul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre 15 șl 19 
grade, iar cele maxime între 28 șl 31 
grade.

Din țările socialiste
Știința in procesul dezvoltării

economiei cehoslovace
Restructurarea complexă a me

canismului economic este în pre
zent condițla-cheie a dezvoltării în 
continuare a economiei cehoslova
ce. în Hotărîrea plenarei a șaptea 
a Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, care în decembrie 
anul trecut s-a ocupat din nou de 
aceste probleme, se arată, printre 
altele, că fără perfecționarea cali
tativă a forțelor de producție, prin 
restructurarea profundă și multila
terală a mecanismului economic, 
nu se poate crea spațiu pentru 
schimbările calitative indispensabi
le în actuala etapă de dezvoltare 
și, legat de aceasta, pentru împli
nirea obiectivelor sociale stabilite. 
Restructurarea mecanismului eco
nomic devine astfel una dintre 
condițiile hotărîtoare și premisele 
trecerii economiei cehoslovace la 
etapa intensivă de dezvoltare.

Restructurarea complexă a me
canismului economic include și noi 
abordări ale problemelor conduce
rii. eficiente a dezvoltării științei 
și tehnicii. Datele obținute pînă 
acum din diferitele întreprinderi 
de producție dau un răspuns lipsit 
de echivoc la întrebarea de ce nu 
se reușește in măsura necesară 
accelerarea dinamicii de inovare, 
de ce rezultatele bune și foarte 
bune obținute în sfera cercetării nu 
găsesc întreprinderi industriale in
teresate să le realizeze. In situația 
în care introducerea în fabricație 
a produselor noi și modernizarea 
bazei de producție au depins mai 
degrabă de repartizarea de resurse 
de către organul superior speciali
zat decît de eficiența gospodăririi, 
o întreprindere care depune efor
turi pentru dezvoltarea tehnică 
este mai puțin avantajată, ba une
ori o „duce mai prost" decît o în
treprindere care manifestă o atitu
dine indiferentă față de dezvolta
rea tehnică. Tocmai de aceea, în 
noul statut al organizațiilor econo
mice și, în special, al întreprinde
rilor de stat, sistemul de instru
mente economice pune pe același 
plan rezultatele economice — ran
damentul șl eficiența — cu 
tul sistematic 
tehnică.

Atenția 
spre baza 
în calitate ... 
de inovare. Hotărîrea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia la plenara men
ționată atrage însă atenția și asu
pra faptului că rezultatele obținute 
în activitatea bazei de cercetare și 
dezvoltare pot constitui numai una 
dintre surse. împreună cu ele, tre
buie luate în calcul și celelalte 
surse ale dezvoltării științei și teh
nicii, cum sînt importul de tehnică 
eficientă, participarea la diviziu
nea internațională a muncii, folo
sirea informațiilor tehnico-științi- 
fice și achiziționarea de licențe. 
Dar, în noile condiții, sursa inovă
rii, a unor rezultate eficiente și de 
înalt nivel, comparabil cu cel mon
dial, trebuie să fie, în primul rînd, 
baza proprie de cercetare științifi
că, numărînd 196 000 lucrători.

Acest rol de neînlocuit al știin
ței a fost evidențiat și în progra
mul adoptat la Congresul al XVII- 
lea al P.C. din Cehoslovacia, pro
gram completat apoi atît la plena-

efor-
pentru dezvoltarea

se 
de 
de

Îndreaptă, firește, 
cercetare științifică 

principal potențial

ra a 7-a a C.C. al partidului, din 
decembrie anul trecut, cît și la 
plenara a 5-a, din martie 1987, con
sacrată accelerării dezvoltării-știin
ței și tehnicii. Accentul pe care 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia îl pune pe rolul științei și 
cercetării a dat unele rezultate po
zitive, ce pot fi folosite chiar de 
pe acum la declanșarea restructu
rării mecanismului economic. Este 
vorba, în primul rînd, despre unele 
rezultate importante obținute de 
baza de cercetare, a căror aplicare 
în practică va duce la inovarea 
fundamentală a produselor și teh
nologiilor de producție. Există în 
ultima perioadă numeroase exem
ple de soluționare rapidă a unor 
probleme tehnico-științifice exi
gente și de introducere fără tără
gănare în producția materială a 
acestor rezultate. Este vorba, de 
exemplu, de introducerea produc
ției de furaje proteice pe bază de 
extract de sulfați la Combinatul 
de la Paskov, introducerea siste
melor de producție flexibile în 
construcțiile de mașini, unele suc
cese în domeniul științelor medi
cale. De aceea, una dintre princi
palele sarcini pe care pune accent 
partidul o constituie strînsa legă
tură dintre știință și practică.

în programul de dezvoltare și a- 
pllcare a rezultatelor științei ceho
slovace sînt precizate sarcinile 
prioritare ale cercetării fundamen
tale în direcțiile strategice și sînt 
trasate căile de atingere a unei 
calități superioare a muncii de că
tre Academia de științe și institu
tele de învățămînt superior, ținînd 
seama de nevoile dezvoltării în 
perspectivă a societății. A sporit 
participarea cercetării fundamen
tale la soluționarea programelor 
speciale și programelor de stat în 
domeniul științei și tehnicii. Mul
te cunoștințe din domeniul cerce
tării fundamentale, de exemplu în 
domeniul fibrelor optice, dezvoltă
rii tehnologiilor cu plasmă, pro
ducției de proteine de fermentație, 
ale cercetării în domeniul ingine
riei genetice, ale litografiei elec
tronice etc., au fost introduse în 
producție prin coordonarea activi
tății academiei cu întreprinderile 
industriale.

în vederea accelerării și extin
derii aplicării rezultatelor științei 
și tehnicii în practică au fost a- 
doptate măsuri de întărire a etape
lor care preced producția — con
stituirea de birouri de proiectare, 
înzestrate cu tehnică înaintată pen
tru automatizarea activității de 
proiectare-construcții. Pînă în anul 
1990 ar urma să fie constituite cel 
puțin 2 000 asemenea birouri. Rea
lizarea acestei măsuri importante 
a fost hotărîtă la jumătatea anului 
trecut și pînă la sfîrșitul anului 
1987 fuseseră deja constituite cîteva 
zeci de asemenea birouri, chiar 
dacă realizarea lor a fost precedată 
de selecția exigentă a ofertelor de 
mijloace tehnice făcute de diferite 
firme occidentale pentru a cores
punde, în ansamblu, cel mai bine 
condițiilor și necesităților Ceho
slovaciei.

In strategia politicii tehnico-ștl- 
ințifice a R. S. Cehoslovace, ca și 
în cea a dezvoltării economioe. fac-

torul hotărîtor îl constituie integra
rea internațională socialistă cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R. Și dacă baza 
pentru viitoarea internaționalizare 
a dezvoltării științei și tehnicii o 
constituie Programul progresului 
tehnico-ștlințific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000 și 
cele cinci direcții prioritare ale 
acestuia, este firesc ca și sectoa
rele prioritare ale dezvoltării știin
ței și tehnicii în Cehoslovacia să 
fie tot electronizarea. automatiza
rea. energetica nucleară, noile ma
teriale și tehnologii și biotehno- 
logia. Cercetarea științifică a R. S. 
Cehoslovace — pe baza rezultate
lor și experienței dobîndite în toa
te domeniile fundamentale ale ști
inței — poate contribui la îndepli
nirea multor sarcini comune țărilor 
socialiste.

Dacă privim din acest punct de 
vedere contribuția științei ceho
slovace. putem menționa citeva 
exemple. încă din anul 1986 R. S. 
Cehoslovacă a contribuit la dez
voltarea in comun prin conceperea 
șl intrarea in producție a micro
calculatorului SM 52/21 de mare 
randament. La sarcina prioritară a 
Programului complex al țărilor 
membre ale C.A.E.R. privind elec
tronizarea. Cehoslovacia a con
tribuit anul trecut și prin pregăti
rea formelor pentru tragerea fibre
lor optice, care constituie baza teh
nologiei de producție a fibrelor la 
parametri mondiali.

în ce privește energetica nu
cleară, lucrătorii Academiei ceho
slovace și ai Academiei slovace de 
științe au contribuit la creșterea 
securității in funcționarea centra
lelor atomoelectrice printr-o nouă 
aparatură, care folosește semnale 
acustice pentru măsurarea procesu
lui de deteriorare a recipientelor 
instalațiilor energetice nucleare.

în domeniul noilor materiale și 
tehnologii au fost obținute, de ase
menea. o serie de rezultate, iar în 
cel al materialelor composite si ce
ramicilor au fost efectuate expe
rimente de laborator și elaborate 
bazele pentru producția de mate
riale grafitice penetrate cu aliaje 
de antimoniu. A fost optimizată și 
tehnologia de fabricație a pulberii 
de cupru electrolitic cu stabilitate 
ridicată. Institutul de fizică a plas
mei al Academiei cehoslovace de 
științe. In colaborare cu Institutul 
de sudură electrică „E. O. Paton" 
al Academiei de științe a U.R.S.S., 
prin folosirea tehnicii plasmei, vi
dului și detonării au optimizat 
crearea de straturi conductoare 
protectoare pentru electrozii de la 
cuptoarele electrice pentru fabri
carea otelului.

Pot fi date și o serie de exemple 
privind aplicarea biotehnologiei în 
domeniul ocrotirii sănătății. în a- 
gricultură și pentru protecția me
diului Înconjurător.

îp ultima perioadă, alături de 
cercetarea fundamentală. Academia 
de științe si institutele de învătă- 
mînt superior își aduc o contribu
ție sporită și în sfera cercetării a- 
plicate.

Stanislav STIBOR
(de la ziarul „Rude provo")

tv
20,00 Telejurnal
20,25 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și însuflețltor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități.

20.50 Noi, comuniștii României. Versuri 
și cîntece patriotice, revoluționare 
(color)

21,05 Priorități in economie • Crește
rea bazei de materii prime șl 
energetice. Surse neconvenționale

21,20 Sub arcul de lumină al Epocii de 
Aur (color). Documentar realizat 
de Studioul de film TV

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi, ultimele nouă meciuri ale diviziei A

Meciurile din ultima etapă a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor 
disputa astăzi, cu începere de la ora 
18. după următorul program : Dina
mo — F.C. Olt (stadionul Dinamo) ; 
Rapid — Corvinul Hunedoara (sta
dionul Giulești) ; Victoria București 
— F.C. Argeș Pitești (stadionul Vic
toria din cadrul Complexului spor
tiv Dinamo) ; Universitatea Craiova

— F.C.M. Brașov ; C.S.M. Suceava — 
Petrolul Ploiești ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Oțelul Galați ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Flacăra Moreni ; S.C. 
Bacău — Sportul studențesc ; Poli
tehnica Timișoara — Steaua. Citeva 
partide atrag atenția In lupta pentru 
evitarea retrogradării : pe stadionul 
Giulești. la Bacău. Suceava și Timi
șoara.

BOX: „Ring Voința”
Marți a început la stadionul Voin

ța din Capitală competiția de box 
„Ring Voința ’88“. în prima reuniu
ne au fost înregistrate următoarele 
rezultate : categoria cocoș : O. JTăna- 
se (A.E.M. Timișoara) b.p. 
(Voința) ; D. Mandache

M. Ștefan 
(Metalul)

b.p. D. Moga (I.M.U.C. București) ; 
M. Ciocian (Rapid) b.p. D. Vrîncea- 
nu (Metalul).

Astăzi de la ora 15 are loc cea 
de-a 2-a gală, joi de la ora 
vor desfășura semifinalele, iar 
de la ora 17 gala finală.

„EURO ’88”
european

15 se 
vineri

— Chiar dumneavoastră locuiți în 
Livada Mică !

— Da, la timpul potrivit ne vom 
muta aici, in Livada. Recunosc că 
nu este ușor. Este și forța obișnu
inței, dar nu avem dreptul să gin- 
dim „pe felii", doar la această cli
pă și gata! Sîntem datori să me
dităm și la zestrea pe care o lăsăm 
generațiilor viitoare, celor ce ne 
vor urma. Procesul în sine este 
însă de durată, presupune răbda
re, asigurarea treptată a tuturor 
condițiilor materiale. Nu avem 
dreptul să judecăm superficial, 
grăbit toate fenomenele care apar 
și, oricum, trebuie să replicăm ce
lor care se grăbesc să interpreteze 
eronat, dantelînd năstrușnice spe
culații pe această temă. Nu dispa
re o casă, nu dispare un sat așa, 
dintr-o dată. înghițit de pămint. 
Noi construim orașe cu datele civi
lizației moderne care presupune o 
agricultură modernă, o mică in
dustrie, cercetare. învățămînt...

— Dar cum reacționează, în ge
neral. oamenii ?

— Depinde de vîrstă, de pregăti
re. Cei vîrstnici mai ales, mai greu. 
Sînt legați de ograda lor, de gră
dina lor, de un rost făcut în zeci 
de ani. Cei tineri sînt flexibili 
însă, dornici de nou. Pînă acum 
s-au dezafectat vreo 26 de locuin
țe încet, treptat. Oricum, procesul 
de modernizare nu este neted, nu 
este simplu. Ca să construiești ceva 
nou trebuie să ai putere să și re
nunți la imagini vechi, poate dragi, 
familiare. Sînt deosebit de impor
tante discuțiile cu oamenii, întîlni
rile la circumscripțiile electorale, la 
sediul consiliului popular, acasă la 
fiecare dintre cei vizați. Buldozerul 
poate dărîma o locuință șubredă, 
un gard strimb. chiar și o gospodă
rie mai arătoasă, dar care încurcă 
o viitoare arteră de circulație, dar 
nu poți intra cu el în sufletul 
oamenilor.

Planuri, hărți, discuții, controver
se. Nici, o casă, nici un bloc, nici 
o stradă nu se construiește fără 
sfatul oamenilor. Se vor deschide 
noi artere — strada Scînteii’, stră
zile Trandafirilor, Rîndunelelor,

Oașului etc. — se modernizează 
drumuri. Ce spun livezenii ? „Nu 
ne-a fost ușor la început — se con
fesează Grigore Dălan, cioban la 
C.A.P. Livada. Dar, pînă la urmă, 
am înțeles rostul întregului pro
gram de construcție și, fiindcă 
avem și copii mici, de vîrstă șco
lară, am socotit că el vor fi primii 
care vor trage foloase din noua s.- 
tuație. Care părinți nu se gîndesc 
la binele și fericirea copiilor? Fos
tele noastre case se aflau la mare 
distanță de centrul comunei, copiii 
băteau zilnic 8—9 km dus-întors 
pînă la școală. Ca să nu mai vor
bim de celelalte avantaje". „Am ți
nut, ca orice gospodar, la casele în 
care am trăit ani și ani de zile — 
adaugă Medve Nicolae, îngrijitor la 
ferma zootehnică a C.A.P. Dar fiii 
noștri și-au ridicat deja case în 
vatra construibilă a satului și ori
cum nu s-ar mai fi întors la noi. 
Așa că ne-am ridicat și noi aici lo
cuințe, fiind ajutați și de consiliul 
popular și de cooperativa agricolă". 
„Țăranii știu ce valoare are 
mîntul — opinează Ilenea 
membru cooperator la C.A.P. Liva
da. Acesta este gîndul meu sincer. 
Părăsesc un petic de pămînt și o 
casă veche, dar știu că lanurile Li
vezii vor fi mai întinse, mai bo
gate. Nu sînt tot ale noastre ?“. 
„Sînt necesare discuțiile cu cetă
țenii, limpezesc lucrurile, creează 
convingeri noi — intervine Ale
xandru Kurpe, președintele Coope
rativei de producție, achiziție și 
desfacerea mărfurilor. Chiar locu
ința mea „cade" în afara vetrei sa
tului. Dar nu este „problema" mea, 
este o șansă a noastră, a tuturor, 
să durăm un oraș. Atunci cînd se 
vor ridica hotelul, centrul civic, că- 
minul-spital, cînd inima noului 
oraș va prinde să bată, firesc, vom 
înțelege mai mult aceste mari efor
turi, aceste importante investiții. 
Nu vom renunța la gospodării — 
pentru că se vor da loturi ajută
toare, oamenii își vor drămui mai 
bine terenurile. Este necesar — re
pet — să durăm noul oraș agro
industrial, întreaga noastră dezvol
tare social-economică modernă din 
ultimii ani conduce spre această

realitate. S-au creat noi condiții 
social-economice — ați făcut cu
noștință cu ele îndeaproape — care 
servesc progresului, bunăstării. 
Omul nu mai are de ce să priveas
că insistent spre oraș. Posibilitățile 
unui trai civilizat, așa cum și-1 do
rește el, cu tot confortul urban mo
dern, izvorăsc astăzi, aici, in sat, 
din aceste condiții. El, omul, își dă 
seama de acest fapt, îi pătrunde 
sensurile, și-1 însușește treptat — 
cu efort de înțelegere, desigur, dar 
și-1 însușește, participă la trans
formarea Iui în realitate. O întrea
gă colectivitate își gîndește, își dis
cută viitorul, cumpănește totul au 
de-amănuntul, acționează cu tact, 
cu înțelepciune. Ca în orice trans
formare care trebuie să dureze pes
te timp". Ce spun copii 1 „Ei au 
pus clar, concis, urmărind harta, 
cîteva întrebări — se confesează Si- 
mion Arsu, directorul Școlii gene
rale din Livada și deputat în cir
cumscripția electorală nr. 1. Anu
me : unde va fi amplasată 
noua clădire a școlii, unde 
se va afla parcul pionierilor, 
unde se va ridica și Casa pionieri
lor... Au vrut să știe exact și bine
înțeles că primii care se bucură 
sînt cei care fac acum zilnic 8 ki
lometri. drumul casă-școală. Pă
rinții, la rîndul lor, s-au interesat 
de noile șosele — doar în Livada, 
după cum este știut, există vreo 300 
de autoturisme proprietate perso
nală, în afară de căruțele cu cai 
atît de folositoare la care, să știți, 
nu renunță nimeni !“

în Livada, într-o dimineață obiș
nuită, prin grădinile înveselite de 
căpșuni, de coacăze, de vișini, pe 
cîmp, la școală, în ograda unei 
case cu cactuși înfloriți. Este un 
sat românesc care trăiește funda
mentale momente, durînd trepte de 
modernizare, de urbanizare. Este 
demnitatea satului românesc din- 
totdeauna, demonstrată de vechi 
documente, de urbarii, de toate fi
lele de istorie. De Istoria acestui 
timp de benefice și ireversibile pre
faceri. De gîndurile țăranilor care, 
ca nimeni alții, știu să măsoare din 
ochi cit a crescut griul, cît e de 
întins ogorul.

• Finala Campionatului 
de fotbal, ce se va disputa sîmbătă 
25 iunie, pe stadionul olimpic din 
Miinchen, va fi condusă de arbitrul 
francez Michel Vautrot.

• După corespondentul agenției 
vest-germane D.P.A. Hamburg, echi
pa ideală a primei faze a campiona
tului european de fotbal ar fi urmă
toarea : Dasaev (U.R.S.S.) —. Barest 
(Italia), Bergomi (Italia), Rejkaard 
(Olanda), Kohler (R.F. Germania), 
Donadoni (Italia), Matthăus (R.F. 
Germania), Raț (U.R.S.S.). Gullit (O- 
landa). Van Basten (Olanda), 
(Italia).

• înaintea semifinalelor. în 
mentul golgeterllor 
european conduce 
Basten, cu 3 goluri marcate, urmat 
de vest-germanul 
și un grup de 22 
înscris cîte un gol.

clasa-
Campionatului 

olandezul Van

Voller — 2 goluri 
jucători care au

Vialli

★

• „Cupa Balkanturist" la
Proba de dublu bărbați din _____
Turneului internațional de tenis pen
tru „Cupa Balkanturist". de la So
fia. a fost cîștigată de perechea ro
mână Florin Segărceanu, Adrian 
Marcu, care a întrecut în finală cu 
2—6, 6—4, 7—6 cuplul Vogel, Suk 
(Cehoslovacia). în finala probei de 
simplu, Strelba (Cehoslovacia) l-a 
învins cu 6—1, 7—5
(U.R.S.S.).
• „Cupa mondială" la

neul internațional de __  ._____
„Cupa mondială", de la Belfort, după 
cinci runde se menține lider Kaspa
rov (U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmat 
de compatriotul său Elvest 3,5 punc
te. • Partidele din runda a 10-a a 
turneului internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski (Po
lonia) s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Brustman — Stanciu 0—1 ; 
Savova — Polihroniade 0—1 ; Lech
ner — Kazmarek remiză ; Celiușkina 
— Zaițeva 0—1 ; Kaczorowska — 
Wiese remiză. în clasament conduce 
poloneza Bojena Kaczorowska — 7 
puncte. ® După patru runde, în tur
neul internațional de șah de la Le
ningrad, conduce sovietica Nina Sit
nikova cu 3,5 puncte. Ligia Jicman 
(România) ocupă locul 5 cu 2,5 
puncte (1).

O „Cupa mondială" Ia tenis de 
masă. Concursul pentru „cupa mon
dială" la tenis de masă, desfășurat 
la Wuhan, a fost cîștigat de sporti
vul polonez Andzej Grubba. care l-a 
întrecut în finală cu 3—0 (14, 11, 16) 
pe Chen Longcan (R.P. Chineză).
• Campionatul mondial de molo-

tenis, 
cadrul

pe Visând

șah. In tur- 
șah pentru

O Referindu-se
olandez Gullit, antrenorul selecționa
tei vest-germane, Franz Becken
bauer, a declarat : „Este un atlet și 
un fotbalist perfect, pe care orice 
antrenor și l-ar dori în echipa sa“.

*
cros a programat In localitatea vest- 
germană Schefflenz un concurs la 
clasa 250 cmc, în care victoria a re
venit finlandezului Pekka Vehkonen 
(„Cagiva"). în clasamentul general 
continuă să conducă olandezul Van 
den Berk — 207 puncte, secundat de 
americanul Rodney Smith — 164 
puncte.

® Nou record european Ia atle
tism. Cu prilejul Concursului inter
național de atletism de la Portsmouth 
(Anglia), sovietica Ludmila Niko
laeva a stabilit un nou record euro
pean în proba feminină de 5 km 
marș, cu timpul de 21’08”65/100.

• Record mondial de tir cu arcul. 
Sportivul Ji Gang (R.P. Chineză) a 
stabilit un nou record mondial la ti
rul cu arcul (procedeul Jabali) cu 
rezultatul de 694 puncte. Vechiul re
cord era de 691 puncte și aparținea 
sovieticului Luzov.

O Turneul preolimpic feminin de 
baschet de la Kuala Lumpur a luat 
sfîrșit. Clasate în ordine pe primele 
șase locuri, echipele U.R.S.S., Iugo
slaviei. R.P. Chineze. Cehoslovaciei, 
Bulgariei și Australiei au obținut ca
lificarea pentru turneul final al O- 
limpladei de vară.
• Competiția internațională mas

culină de handbal de la Gdansk a 
fost cîștigată de selecționata Polo
niei (9 puncte), urmată în clasamen
tul final de formațiile Iugoslaviei (7 
puncte) și Franței (6 puncte), 
tate înregistrate în ultima zi 
neului : Franța — Olanda 
(11—10) ; Elveția — Bulgaria 
(9—9) ; Polonia — Iugoslavia 
(13—10).

Ia internaționalul

Rezul- 
a tur- 
20—19 
18—18 
23—21



PROPUNERILE ROMÂNEȘTI EA O.N.U. IN DOMENIUL DEZARMĂRII BERLIN: Reuniunea internațională

Reducerea radicală a armamentelor 
convenționale - componentă importantă 

a dezarmării generale

privind crearea de
BERLIN 21 (Agerpres). — In ca

pitala R. D. Germane au continuat 
marți, pe comisii, lucrările reuniunii 
internaționale privind crearea de 
zone denuclearizate. Participanții au 
examinat probleme referitoare la

zone denuclearizate
garanțiile, controlul și verificarea 
zonelor denuclearizate, precum și la 
neproliferarea armelor nucleare. Sint 
discutate, de asemenea, aspecte ale 
securității europene, dezarmării și 
depășirii subdezvoltării.

Plenara Comitetului Central și Comisiei 
Centrale de Control ale P. C. Italian

Tovarășul Achille Occhetto a fost ales în funcția 
de secretar general al partidului

Amplul program prezentat de țară 
noastră la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U., punind pe 
primul plan necesitatea adoptării 
unor măsuri efective de reducere a 
arsenalelor nucleare, care reprezintă 
cea mai gravă amenințare la adresa 
umanității, evidențiază, totodată, în
semnătatea deosebită a dezarmării 
convenționale, a reducerii substan
țiale a efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare.

De ce a devenit de stringentă ac
tualitate și de o deosebită însemnă
tate această componentă a dezar
mării ?

In primul rînd, pentru faptul că 
armele convenționale constituie o 
parte substanțială a mijloacelor dis- 
structive ce amenință atît de grav 
umanitatea : sute de mii de tancuri, 
de avioane și vase militare, de piese 
de artilerie impînzesc pămîntul. In 
același timp, în ultimele dece
nii a avut loc o perfecționare 
tehnologică continuă a acestor 
arme, care prin precizia, viteza de 
deplasare, raza de acțiune și for
ța distructivă se apropie de ar
mele nucleare. Introducerea electro
nicii, a laserului, fabricarea de ra
chete cu multiple destinații și posi
bilități de lansare, dotarea unităților 
de artilerie cu piese ce ating obiec
tive la mari distanțe și cu proiectile 
care provoacă uriașe explozii, dota
rea aviației militare cu aparate de 
zbor „invizibile" — toate acestea tind 
să „compenseze" măsurile încă mo
deste de reducere a armelor nu
cleare.

în al doilea rînd, constituie o reali
tate că înarmările convenționale sus
trag, la rîndul lor, unele din cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, deturnează de la menirea lor 
constructivă imense fonduri bănești, 
resurse materiale și umane. La ora 
actuală, patru cincimi din totalul de 
peste 1 000 miliarde dolari, cit re
prezintă, pe plan mondial, fondurile 
irosite pentru înarmare, sînt desti
nate producerii armelor și armamen
telor convenționale, întreținerii și 
dezvoltării forțelor armate.

In condițiile imposibilității recurge
rii la armele nucleare, care ar echi
vala cu sinuciderea umanității, ar
mele convenționale reprezintă supor
tul material al politicii de forță, al 
conflictelor locale și intervențiilor 
militare. Niciodată în trecut nu 
au existat atîtea războaie regionale 
— desigur purtate cu armamen
te clasice — ca în cele peste patru 
decenii care au trecut de la ultima 
conflagrație mondială. Din 1945 și 
pînă in prezent s-au înregistrat? ast
fel aproximativ 150 de războaie lo
cale, care au făcut 20 de milioane de 
victime, un măcel depășind cu mult 
în proporții tragicul bilanț de 10

milioane de morți al primului război 
mondial.

Tocmai în lumina acestor realități, 
România, prin propunerile prezentate 
la sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U., preconizează opri
rea acestui curs periculos, trecerea 
la adoptarea unor măsuri concrete, 
eficiente de dezarmare convențională.

Desigur, problemele dezarmării 
convenționale, ca și ale dezarmării 
în general, sint de o mare complexi
tate, dar aceasta nu trebuie să în
demne la pasivitate și resemnare. 
Tocmai de aceea, țara noastră con
sideră că un prim pas în direcția 
dezarmării l-ar reprezenta trecerea 
efectivă la reducerea cheltuielilor 
militare. Această măsură, ar răspunde 
unor necesități acute de fonduri 
pentru sectoarele civile în toate ță
rile, fără excepție. După cum este 
cunoscut, oferind ea însăși un exem
plu în acest sens. România a hotărît, 
în mod unilateral, in urma referen
dumului național din noiembrie 1986, 
reducerea cu 5 la sută a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor .mili
tare.

Sintetizînd o concepție profund 
realistă de abordare a problematicii 
dezarmării, într-o succesiune logică, 
de la simplu spre complex, progra
mul supus atenției Adunării Gene
rale a O.N.U. propune trecerea la 
reducerea anuală a cheltuielilor mi
litare de către toate țările, astfel 
încît, pînă în anul 2000, aceste chel
tuieli să scadă cu cel puțin, 50 la sută 
față de nivelul actual. Un rol- inj- 
portant în procesul dezarmării con
venționale l-ar avea, în concepția 
României, Organizația Națiunilor 
Unite, ca forul mondial cel mai re
prezentativ, unde o problemă cum 
este aceea a dezarmării, care intere
sează toate țările lumii, poate să-și 
găsească rezolvarea numai prin con
tribuția efectivă a tuturor statelor 
membre.

O atenție deosebită acordă propu
nerile românești de dezarmare situa
ției din Europa — continentul unde 
există cele mai mari arsenale nu
cleare, cea mai mare concentrare de 
armamente clasice și forțe armate, 
unde se află față în față trupele 
celor două blocuri miiitare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, 
țărilor membre ale acestor alianțe 
revenindu-le 80 la sută din cheltuie
lile militare mondiale. Fără îndoială, 
împrejurările actuale din Europa, 
după semnarea și ratificarea recentă 
a Tratatului dintre U.R.S.S. șl S.U.A. 
privind eliminarea rachetelor Cu 
rază lungă și mai scurtă de acțiune, 
oferă perspective încurajatoare pen
tru adoptarea unor noi măsuri de 
dezarmare, atit în domeniul nuclear, 
cit și în cel clasic. în aceste condiții, 
de o mare însemnătate ăr fi ca retra-

• gerea rachetelor intermediare să fie 
urmată de adoptarea unor măsuri de 
dezarmare convențională. In acest 
scop, țara noastră propune ca statele

1 membre ale celor două alianțe mili
tare — N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia — pe baza unor negocieri 
cu participarea tuturor țărilor euro
pene, să convină reducerea substan
țială, cu cel puțin 20 la sută pînă in 
anul 1990, cu 30—35 Ia sută pînă în 
anul 1995 și cu 50 la sută pînă la

'• finele secolului, a armamentelor con
venționale și efectivelor militare. 
Fiecare acord și măsură de dezar
mare ar urma, in concepția Româ
niei, să prevadă reducerea corespun
zătoare a cheltuielilor militare. Evi
dent, ar fi lipsit de sens să se pro
cedeze la diminuarea armamentelor 
convenționale și a forțelor armate în 
condițiile în care însemnatele mij
loace financiare astfel eliberate ar fi 
îndreptate spre alte scopuri militare. 
După cum se impune a se renunța 
la orice încercare de modernizare a 
armamentului nuclear cu rază scurtă 
de acțiune, care ar anula practic mă
surile convenite pînă acum.

Programul românesc de dezarmare 
evidențiază, totodată, necesitatea sta
bilirii echilibrului militar la un nivel 
cit mai scăzut, menținerii efectivelor 
și cheltuielilor militare ale țărilor 
celor două alianțe la plafonul anu
lui 1988, desființării bazelor militare 
străine și retragerii trupelor de pe 
teritoriul altor țări in interiorul 
frontierelor naționale, inițierii de 

. negocieri concrete pentru desființa
rea simultană a celor două blocuri, 

, începînd cu dizolvarea organizațiilor 
lor militare.

Desigur, înaintarea pe calea dezar
mării impune eliminarea surselor de 
suspiciune și tensiune în relațiile 
dintre, state, ceea ce s-ar putea rea
liza, așa cum prevăd propunerile ro- 

. mânești, prin adoptarea unor măsuri 
de încredere și securitate, cum sînt :

• limitarea efectivelor armate care 
iau parte la manevre, fixarea de pla
foane pentru numărul de nave de 
război și avioane militare, renunța-

■ rea la manevre militare în apropie
rea frontierelor altor state și crearea 
de zone denuclearizate etc.

Măsurile și propunerile avansate 
de România la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării reprezintă o nouă 
și strălucită dovadă a înaltei respon
sabilități pe care țara noastră, pre-

• ședințele Nicolae Ceaușescu o ma
nifestă față de destinele popoarelor, 
a dorinței de a contribui la elibera-, 
rea omenirii de spectrul, războaielor, 
de a se asigura tuturor națiunilor 
condiții optime de dezvoltare pe 
calea păcii și progresului.

Petre STANCESCU

0 ACUMULARE FARA PRECEDENT DE MIJLOACE DE DISTRUGERE
• Intre 1960-1985, efectivele forțelor ar

mate din lume au crescut cu 57 la sută, ajun- 
gînd de la 18 550 000 la 29 260 000 de 
oameni.

• In Europa sînt concentrate cele mai mari 
efective din lume, însumînd 10 070 000 militari.

© Țările membre ale celor două mari 
alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia - dețin circa 92 la sută din totalul 
trupelor din Europa și aproape 40 la sută din 
efectivele militare din lume.

• 80 la sută din cheltuielile militare mon
diale revin țărilor membre ale celor două 
blocuri militare - N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșpvia.

© In Europa sînt staționate 24 000 de 
avioane militare și aproximativ 100 000 de 
tancuri, iar pe măriie ei se află peste 4 500 
nave de răzbqi.

© Cheltuielile medii pentru întreținerea 
unul singur-militar în stare de luptă sînt eva
luate la 22 000 dolari anual.

DE

I VIZITA. La invitația primului- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al

IR.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, 
secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 

Ide Stat al R.D. Germane, Erich 
Honecker, va efectua, in fruntea 
unei delegații de partid și de stat, 
o vizită in Polonia, la 24 iunie, in- 

| formează agenția A.D.N.

CONVORBIRI. La Teheran s-a 
I desfășurat prima rundă de con

vorbiri între primul-ministru al 
Iranului, Mir Hussein Moussavi, și 

ILi Gin Mo, premierul Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, 
aflat in vizită în capitala iraniană. 
Au fost abordate în principal căile 

Ide extindere și consolidare a coo
perării economice dintre cele două 
țări.

SENATUL ȘI CAMERA REPRE- 
I ZENTANȚILOR ALE CONGRE

SULUI S.U.A. au cerut guvernului 
Ide la Washington ca, in cadrul pro

iectelor de militarizare a spațiului 
cosmic S.D.I., să nu efectueze ex- 

Iperiențe care să violeze interpreta
rea tradițională a tratatului cu pri
vire la limitarea sistemelor anti- 
rachetă (A.B.M.). Cele două came- 

Ire ale Congresului S.U.A. au făcut 
această precizare în cadrul dezba
terilor cu privire la bugetul militar 

I pentru anul financiar care începe 
la 1 octombrie. Anterior, Senatul și 
Camera Reprezentanților au apro- 

Ibat suma record de 299,5 miliarde 
dolari drept buget al Pentagonului. 
Un amendament, adoptat de Came
ra Reprezentanților la prima lec- 

Itură, potrivit căruia erau interzise 
toate experiențele nucleare cu o 
putere de peste o kilotonă TNT, a 

> fost anulat la cererea Senatului și 
I după o procedură de mediere.

PROIECTE. Delegațiilor prezente I . 
la sesiunea specială a Adunării Ge- | 
nerale a O.N.U. consacrate dezar
mării le-au fost prezentate proiec- ■ 
tele textelor in principalele pro
bleme legate de frinarea cursei I 
înarmărilor elaborate in grupele de 
lucru. Documentele se referă la I 
reducerea cu 50 la sută a arma- | 
mentelor strategice ofensive, nece
sitatea încetării experiențelor ' nu- i . 
cleare. încetarea experiențelor in I 
vederea extinderii cursei înarmări- • 
lor în Cosmos, încheierea de acor
duri eficiente privind interzicerea I 
armelor chimice și altele. | i

NEGOCIERI. La Atena se desfă- [ , 
șoară cea de-a șaptea rundă â ne- I 
gocierilor dintre Statele Unite și ' 
Grecia cu privire la viitorul statut . 
al bazelor militare americane de pe * 
solul elen. Un loc prioritar pe agen- I 
da discuțiilor îl reprezintă proble- ' 
ma reducerii numărului acestor I ■ 
baze. 1 i

MANEVRE. In landul Baden- i 
Wiirtenberg au inceput marți mane- I 
vrele aeriene militare ale N.A.T.O. • 
cu participarea forțelor N.A.T.O. 
din zona centrală a Europei. Timp I 
de opt zile, aparatele de luptă vor I ; 
efectua zboruri la mică înălțime, • 
trebuind să execute peste 600 de 
„misiuni de luptă". I *

EXPERIENȚA. Franța a efectuat I 
o nouă experiență nucleară in ațo-, I ■ 
iul Mururoa, din Pacificul de Sud. 
In pofida accentuării protestelor in I 
rîndul opiniei publice din regiune, | 
precum și a celei franceze, pre
ocupate de consecințele testelor res- I 
pective. din anul 1975, Franța a I 
desfășurat 98 de experiențe nuclea
re în Mururoa.

„Securitatea trebuie stabilită la niveluri cit mai scăzute 
ale armamentelor"

Declarația politică a „celor șapte" de la Toronto

ROMA 21 (Agerpres). — La Roma 
s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Co
munist Italian. Plenara l-a ales in

funcția de secretar general al P.C.I. 
pe Achille Occhetto. informează a- 
genția italiană A.N.S.A. El îl succe
de pe Alessandro Natta, care a de
misionat din motive de sănătate.

OTTAWA 21 (Agerpres). — Decla
rația politică adoptată in cadrul re
uniunii la nivel înalt a principale
lor șapte state industrializate de la 
Toronto (Canada) exprimă convin
gerea participanților că dialogul și 
cooperarea constructive și realiste 
constituie mijlocul de întărire a 
stabilității între Est și Vest și de 
sporire a securității la niveluri cit 
mai scăzute ale armamentelor — re
latează Buletinul de știri al Casei 
Albe. Șefii de stat și de guvern ai 
principalelor țări industrializate sus
țin, în continuare, teza așa-numitei

descurajări nucleare și a existenței 
unor „forțe convenționale adecvate".

In document este salutat acordul 
sovieto-american cu privire la lichi
darea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, relevindu-se 
că, în prezent, se urmărește reali
zarea de reduceri importante ale 
armamentelor strategice ofensive 
ale S.U.A. și U.R.S.S. „Cei- șapte" 
s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru o interzicere cuprinzătoare, ve
rificabilă și globală, a armelor 
chimice.

Achille Occhetto s-a născut la 3 
martie 1936 la Torino. A absolvit 
Facultatea de filozofie a Universi
tății din Milano. In anul 1953 a in
trat în Federația tineretului comu
nist italian, iar în prima jumătate 
a anului 1960 a devenit secretar na
țional al Federației. A deținut suc
cesiv funcțiile de șef al Secției de 
presă și propagandă a C.C. al P.C.I., 
secretar al Comitetului regional Si

cilia al P.C.I. In 1983 este ales 
membru al secretariatului P.C.I., 
iar la Congresul al XVII-lea din 
1986 este desemnat responsabil cu 
coordonarea activității Secretaria
tului partidului. In iulie 1987, ple
nara C.C. al P.C.I. l-a confirmat 
în funcția de vicesecretar unic al 
P.C.I. Din anul 1976 este deputat in 
parlamentul italian.

Ciocniri armate în sudul Libanului

In pregătirea experienței nucleare 
comune americano-sovietice

Sosirea specialiștilor sovietici la poligonul din Nevada
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

In Nevada (S.U.A.) a sosit un grup 
de specialiști sovietici care vor parti
cipa la experimentul comun ameri- 
cano-soviețic, în cadrul căruia, in 
luna august, va fi detonat în subteran 
un focos nuclear cu puterea prestabi
lită, relatează agenția T.A.S.S. Cu 
ajutorul aparatelor de care dispun, 
specialiștii vor trebui să stabilească 
parametrii țirincipali ai exploziei.

Programul experimentelor comune 
sovieto-amerlcane de acest gen a în
ceput anul trecut pe poligonul nu
clear sovietic din apropiere de Semi
palatinsk și urmărește punerea la 
punct a tehnologiilor de verificare a 
puterii exploziilor nucleare subtera
ne în eventualitatea încheierii unui 
acord de reducere sau încetare totală 
a unor asemenea experiențe.

BEIRUT 21 (Agerpres). — In ulti
mele 24 de ore, tancurile forțelor is- 
raeliene de ocupație din sudul Liba
nului au bombardat localitățile liba
neze Ain Tina și Medun. Forțele de 
ocupație au instalat un punct de 
control in localitatea Zimraya.

Forțele libaneze de rezistență îm
potriva ocupației și combatanții pa
lestinieni au deschis focul in mai 
multe rînduri împotriva avioanelor 
israeliene care au survolat orașul 
Saida și taberele de refugiați pales

tinieni din apropiere. In același 
timp, ambarcațiuni militare israeli
ene au patrulat în apele teritoriale 
libaneze intre Zahrani și Saida, des- 
chizind focul asupra așezărilor de 
pe coastă.

Forțele libaneze de rezistență au 
anunțat că au atacat pozițiile deți
nute de elemente ale așa-zisei Ar
mate a sudului Libanului, creată și 
finanțată de Israel, în apropiere de 
satul Anan.

„Presiunile împotriva Republicii Panama urmăresc 
menținerea dominației S. U. A. asupra canalului"

Consultări politice sovieto-chineze
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a XH-a 
rundă a consultărilor politice sovie
to-chineze, in cadrul căreia a conti
nuat discutarea problemelor legate 
de normalizarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.P. Chineză — transmit 
agențiile T.A.S.S. și China Nouă. 
Constătind că există mari posibili

tăți pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale în diferite domenii, părțile 
au procedat, totodată, la un schimb 
de păreri într-o serie de probleme 
actuale ale situației internaționale.

S-a convenit ca următoarea rundă 
a consultărilor politice sovieto-chi
neze să aibă loc in prima parte a 
anului viitor, la Beijing.

CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres). — Inaugurînd lucrările unei 
reuniuni ce are loc la Ciudad de Pa
nama cu participarea a 100 de dele
gați din 26 de state latino-americane 
și caraibiene, ministrul panamez al 
relațiilor externe, Jorge Ritter, a 
condamnat acțiunile pe plan politic, 
economic, militar și diplomatic în
treprinse de S.U.A. împotriva țării 
sale, arătind că ele pun în pericol

tratatele Torrijos-Carter cu privire 
la Canalul Panama — relatează a- 
genția Prensa Latina. „Presiunile 
nord-americane asupra Republicii 
Panama, supusă celei mai grave cri
ze economice din istoria sa" — a 
spus Ritter — își au originea în in
tenția Statelor Unite de a-și men
ține dominația asupra acestei im
portante căi interoceanice.

Din nou regim militar în Haiti...

Demersuri în vederea reluării convorbirilor 
inlercipriole

NICOSIA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassi- 

liou, a inmînat în mod oficial tri
misului O.N.U. la Nicosia,. Oscar..Ca- 
milion. răspunsul afirmativ al guver
nului său la propunerea secretaru
lui general al Națiunilor Unite, 
Perez de Cuellar, privind reluarea

convorbirilor intercomunitare vizînd 
soluționarea problemei cipriote.

Secretarul general al O.N.U. a pro
pus stabilirea, imediată și fără con
diții prealabile, de intilniri la nivel 
înalt pentru reluarea negocierilor 
care să conducă la o soluție de an
samblu a tuturor aspectelor proble
mei cipriote.

R.S.A.: încercări de perpetuare a sistemului 
de apartheid

CAPfcTOWN 21 (Agerpres). — 
„Parlamentul" sud-african, reunit la ■ 
Capetown, a luat in dezbatere „pro
iectul de lege cu privire la crearea 
Consiliului Național al negrilor) 
populației albe și persoanelor de 
proveniență asiatică" și problema 
privind „admiterea populației afri
cane de culoare în structurile națio
nale ale puterii" din R.S.A. Această 
nouă manevră a fost respinsă de 
Frontul Democratic Unit, de nume
roase personalități ale vieții politice 
și sociale sud-africane, de reprezen
tanți ai clerului, fiind dezavuată 
chiar de reprezentanți ai unor gru
pări tribale ce colaborează cu regi
mul de'la Pretoria. Ea nu este decît 
un subterfugiu prin care autorită
țile minoritare din R.S.A. încearcă 
să limiteze amploarea luptei popu
lației majoritare din Africa de Sud 
împotriva discriminării rasiale și a 
regimului de apartheid.

De altfel, chiar in’ discursul rostit 
în „parlament", șeful regimului, Pie
ter Botha, a declarat că se opune 
categoric principiului electoral „un

vot un om" și a reafirmat atașa
mentul cercurilor conducătaore ale 
minorității albe față de principiile 
sistemului de apartheid.

Noi cereri pentru achitarea 
tinerilor patrioți 

condamnați la moarte
PRETORIA 21 (Agerpres). — Cite- 

va țări membre ale C.E.E. au averti
zat regimul minoritar de la Pretoria 
că-și vor retrage ambasadorii acre
ditați in R.S.A. in cazul in care cei 
șase patrioți sud-africani de la Shar- 
pevilie vor fi executați la 19 iulie — 
informează ziarul sud-african „Bu
siness Day".

După cum s-a anunțat, cei șase 
militanți- sud-africani împotriva a- 
partheidului au fost condamnați in 
1985 la moarte, în baza unor acuzații 
nefondate, după participarea lor la 
marile demonstrații de protest împo
triva practicilor rasiste și a apart
heidului desfășurate la Sharpeville.

La numai patru luni de la în
ceputul de normalizare politică in
tervenită prin instalarea unui gu
vern civil rezultat din alegeri, Haiti 
a revenit duminică noaptea la re
gim militar. Aceasta — ca urmare a 
puciului condus de generalul Henry 
Namphy, care timp de doi ani s-a 
aflat în fruntea juntei provizorii in
staurată după înlocuirea președinte
lui Duvalier, exilat in Franța în fe
bruarie 1986. Lovitura s-a produs 
cînd unități militare speciale s-au 
răsculat, atacind palatul preziden
țial. Șeful puciului a sosit pe un tanc 
ce l-a transportat de la locuința sa 
din apropierea capitalei, unde se 
afla sub pază începînd de vineri, 
cînd președintele țării, Leslie Mani- 
gat, l-a demis din funcția de coman
dant al armatei pentru nereguli în 
serviciu, împreună cu alți cițiva 
ofițeri superiori. Televiziunea hai- 
tiană a transmis o scurtă alocuțiune 
a lui Namphy. Generalul a anunțat 
crearea unui guvern militar conclus 
de el însuși, dizolvarea parlamentu
lui, suspendarea zborurilor avioane
lor in întreaga țară și introducerea 
cenzurii asupra presei. Președintele

Manigat, după ce a fost arestat la 
locuința sa particulară, a plecat în 
Republica Dominicană, ca exilat.

Inițiatorul actualei lovituri de stat 
a devenit cunoscut după răsturnarea 
lui Jean Claude Duvalier, la 7 fe
bruarie 1986, clnd a condus Consiliul 
Național de guvernămint, alcătuit 
inițial din patru militari și doi civili, 
iar ulterior compus doar din trei mi
litari. Două zile mai tirziu, șeful 
juntei a ordonat dizolvarea parla
mentului, a anunțat redactarea unei 
noi constituții și convocarea de ale
geri pe baza votului universal direct. 
Provizoratul exercitat de acest ge
neral ;a fost întunecat de puternicele 
represiuni militare împotriva ma
nifestațiilor populare, care cereau di
zolvarea juntei militare și o auten
tică democratizare în țară. Cel pu
țin 80 de persoane au. fost ucise in 
cursul represiunilor, in timpul lo
viturii de duminică noaptea au mu
rit, după informații provizorii, circa 
200 de persoane.

Haiti este țara cu cel mai scăzut 
venit pe locuitor și cu cel mai înalt 
indice de analfabetism din America 
Latină.

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Comerț și discriminare

DIN PRESĂ INTERNAȚIONALĂ

AGENȚIA D.P.A. DIN R.F. GERMANIA RELATEAZĂ DESPRE:

Mari fraude în cadrul Pentagonului 
la contractele de armament

Amplificind continuu pericolele la adresa păcii mondiale, sustrăgînd 
de la nevoile sociale imense resurse materiale și financiare, cursa înar
mărilor constituie, totodată, prin imensele fonduri angrenate în acest 
proces, terenul prielnic al unor afaceri de proporții, adesea cu caracter 
oneros. In acest sens, in ultimele zile, in Statele Unite a izbucnit un scan
dal politic in legătură cu un șir de fraude și cazuri de corupție prin fa
vorizarea anumitor firme producătoare de armament pentru obținerea de 
contracte avantajoase. Despre aceste fapte, vizînd sume de zeci și zeci de 
milioane de dolari, agenția vest-germană de presă D.P.A. a transmis ur
mătoarea relatare :

Președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, s-a declarat îngrijorat de 
un eventual scandal de mari pro
porții privind mituirea unor anga- 
jațiai Pentagonului și a cerut efec
tuarea de investigații fără menaja
mente în legătură cu cazurile res
pective, a declarat purtătorul de 
cuvint. al Casei Albe. Președintele 
a examinat cu vicepreședintele 
George Bush, cu ministrul justiției, 
precum și Cu directorul F.B.I., mo
dalitățile de continuare a cercetă
rilor începute. Scandalul pare a fi 
de'venit deja „o problemă internă 
de securitate", a declarat purtăto
rul de cuvint. Ministerul Justiției 
a emis, ■ în cadrul acestei anchete 
privind luări de mită și alte delic
te'in legătură cu contracte de ar
mament ale Ministerului Apărării 
al S.U.A.. 250 citații pentru persoa
ne suspecte și martori, precum și 
38r mandate de percheziție. In 
cercuri juridice se apreciază că 
mita „devenise aproape o practică 
zilnică". Amploarea scandalului a 
fost confirmată, împotriva voinței 
sale, de către senatorul republican 
John Warner, fost ministru al ma

rinei. Ziariștii au auzit frinturi de 
conversație dintre acesta și senato
rul democrat Sam Nunn : „Sînt 
complet uimit de acest caz de 
delincventă... In multe cazuri se 
plătea funcționarilor guvernamen
tali între 500 și 1 000 dolari pentru 
obținerea de informații cu caracter 
secret. Aceste informații erau 
„vîndute" mai departe pentru sume 
intre 40 000 și 50 000 dolari. Cei in
teresați le cumpărau automobile 
celor care le furnizau informațiile, 
le plăteau notele de cheltuieli etc. 
Sint nenumărate cazurile de mită 
in cadrul guvernului..."

Cercetările începute in urmă cu 
doi ani au fost atît de secrete, incit 
nici măcar Casa Albă și cele, mai 
înalte oficialități ale Pentagonului 
nu au fost informate decît foarte 
recent despre existența lor. In 
cursul investigațiilor, agenții F.B.I. 
au interceptat convorbirile telefo
nice ale unor înalți funcționari ai 
Pentagonului și au instalat micro
foane in birourile unor consilieri 
și avocați particulari. Nu sint cu
noscute insă pînă acum date in 
legătură cu „cazul", . probabil cel

mai serios dintre toate. Recent, 
agenți ai F.B.I. și ai marinei S.U.A. 
au percheziționat birourile a cinci 
înalți funcționari ai Pentagonului, 
ai unor consilieri și avocați, pre
cum și birourile a 14 firme de ar
mament vizate, intre care „McDon
nell Douglas", „Northrop" și „Uni
ted Technologies". Cercuri infor
mate apreciază că a fost investiga
tă și activitatea a numeroase bi
rouri ale Congresului.

„Figura-cheie" a acestui scandal 
este, potrivit informațiilor furni
zate de presa americană, fostul șef 
al departamentului pentru cerce
tări al marinei, actual consilier, 
Melvyn Paisley. Acesta a părăsit 
in 1981 firma constructoare de 
avioane „Boeing", după plata unui 
acont de 183 000 dolari, pentru a se 
angaja la Ministerul Apărării. Pină 
la retragerea sa din activitate, in 
1987, el a întreținut legături strin- 
se cu fostul ministru al marinei, 
John Lehman. întreprinderi cunos
cute de armament, între care „Ge
neral Dynamics", „General Elec
trics" și „Lockheed", s-au aflat în 
ultimii ani de mai multe ori în 
atenția ziarelor, care le-au acuzat 
că au prezentat Pentagonului note 
de plată prea ridicate, in toate 
aceste cazuri, nu ș-au formulat 
însă niciodată acuzații împotriva 
unor funcționari ai Ministerului 
Apărării sau a unor congresmeni.

Multe dintre aceste „cazuri" s-au 
încheiat prin restituirea, de către 
firmele respective, a unor sume de 
milioane de dolari Pentagonului.

Puține țări s-ar putea declara 
mulțumite de felul cum funcțio
nează sistemul comercial interna
țional. Normele sale sint tot mai 
frecvent încălcate sau, pur și sim
plu, golite de conținutul inițial, ca 
urmare a practicilor restrictive, sub 
incidența cărora se află la ora ac
tuală mai bine de jumătate din co
merțul mondial.

Ce a trezit „demonii protecționis- 
mului" ?

Ridicarea de obstacole comer
ciale este, desigur, o expresie com
plexă — rezultat și, totodată, cauză 
— a impasului in care se află co
laborarea economică internațională, 
care, după ce a fost puternic afec
tată de recesiunea de la începutul 
anilor *80, nu-și mai poate relua 
„suflul" de odinioară. Ultima criză 
ciclică din lumea capitalistă (1980— 
1982) a redus atit de sever pro
ducția, încit șomajul s-a ridicat la 
cote fără precedent în perioada 
postbelică.

Este însă protecționismul capabil 
să asigure o mai bună folosire a 
forței de muncă ?

Analize efectuate de specialiștii 
G.A.T.T pe această temă arată că 
în unele țări capitaliste dezvoltate 
industria textilă, de exemplu, care 
pînă nu de mult folosea un mare 
număr de brațe de muncă, utili
zează în prezent mai multe mașini 
pe unitate de produs decît media 
pe intreg sectorul manufacturier. 
Beneficiile suplimentare obținute de 
întreprinderile industriei respective 
la adăpostul măsurilor protecțio- 
niste au permis investiții in teh
nică modernă, care înlătură insă 
forța de muncă. In nouă țări ale 
Pieței comune, numărul locurilor 
de . muncă s-a redus, intre 1973— 
1984, cu 46 la sută în industria 
textilă și cu 43 la sută în cea a 
îmbrăcămintei. Această conversiu
ne artificială a dus, după aprecie
rea specialiștilor G.A.T.T, la pier
deri de locuri de muncă mai mari 
decît acelea care ar fi rezultat în 
urma reducerii treptate a actuale
lor restricții la importurile de tex
tile și îmbrăcăminte.

Cu alte cuvinte, protecționismul 
nu este capabil să împiedice redu
cerea locurilor de muncă în in
dustriile protejate și cu atît mai 
puțin să favorizeze crearea altora 
noi. Dimpotrivă, pe termen lung, 
obstacolele comerciale accelerează 
pierderea de locuri de muncă și 
înrăutățesc condițiile sociale în 
general. Căci prețul acestor „pro
tecții" este deosebit de ridicat. Pen
tru fiecare loc protejat în indus
tria textilă și a confecțiilor, con
sumatorii din țările capitaliste 
dezvoltate suportă anual un cost

de două pînă la opt ori mai mare 
decit salariul mediu din sectorul 
respectiv. Astfel, in S.U.A., re
stricțiile impuse la importurile de 
textile se ridjeă la 50 000 dolari pe 
an pentru fiecare loc de muncă 
„salvat",. în timp ce salariul mediu 
al unui muncitor din industria tex
tilă este de 13 500 dolari.

Dacă obstacolele comerciale afec
tează, într-un fel sau altul, pe 
înșiși promotorii lor. care sint 
atunci rațiunile multiplicării unor 
asemenea opreliști ?

In ultimul timp este tot mai 
evidentă tendința practicilor pro- 
tecționiste de a depăși sfera eco
nomică, pentru a dobîndi dimen
siuni politice. Statisticile G.A.T.T. 
sînt edificatoare în ce privește 
faptul că obstacolele comerciale, 
ridicate de țările capitaliste dez
voltate nu afectează uniform toate 
statele, ci in special pe cele în 
curs de dezvoltare. Și nu toate 
produsele acestora, ci, mai ales, pe 
cele prelucrate. Statele vest-euro- 
pene, de exemplu, imoortă dintr-o 
serie de țări în curs de dezvoltare 
minereu de fier fără taxe vamale 
sau restricții netarifare. Dacă im
portul este insă de oțel, penaliză
rile se ridică pînă la 40 la sută 
din valoarea sa. în general, barie
rele comerciale sînt minime sau 
chiar lipsesc la materiile prime 
necesare producției industriale din 
țările capitaliste dezvoltate și 
se ridică pe măsură ce crește gra
dul de prelucrare a lor.

Rezultă că protecționismul con
stituie nu numai o expresie a cri
zei sistemului comercial internațio
nal, ci și un instrument suplimen
tar prin care metropolele de odi
nioară incearcă să mențină fostele 
colonii in stare de subdezvoltare, 
pentru a putea perpetua dominația 
și exploatarea lor. Ceea ce scoate 
poate cel • mai bine în evidență 
scopul neocolonialist al practicilor 
protecționiste . promovate de țările 
occidentale este caracterul lor 
discriminatoriu : produsele manu
facturate sînt afectate de bariere 
netarifare in proporție de 17,8 la sută 
cind provin din țările capitaliste 
dezvoltate și de 31 la sută cînd 
sint exportate de statele în curs de 
dezvoltare. In cazul textilelor și 
confecțiilor, produse care repre
zintă un interes deosebit pentru 
țările rămase în urmă, discrimi
narea este și mai puternică, gra
dul de afectare fiind de 28,2 la sută 
pentru țările capitaliste dezvoltate 
și de 73,4 la sută (adică de peste 
2,5 ori mai mare) pentru statele 
in curs de dezvoltare.

Gh. CERCEEESCU
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