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Sub președinția tovarășM Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri 24 iunie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Dind o înaltă apreciere orientărilor și indica
țiilor, de mare însemnătate teoretică și practică, 
cuprinse in Expunerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizatorice, ideologice 
și politico-educative, Comitetul Politic Executiv a 
hotărit, in unanimitate, adoptarea acestui impor
tant document ca program de muncă și de luptă 
al partidului, al întregului popor, pentru înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. 
Hotărîrea se dă publicității.

In continuarea ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, președinții Comisiilor Centrale pe probleme 
au raportat despre activitatea desfășurată, despre 
măsurile luate în vederea realizării programelor 
speciale privind asigurarea producției de export, 
lichidarea stocurilor supranormative, organizarea 
și modernizarea proceselor de producție și valori
ficarea superioară a materiilor prime și materia
lelor, sistematizarea teritoriului și a localităților, 
perfecționarea organizării și conducerii agricultu
rii, optimizarea rețelei de energie electrică, apli
carea normativelor de formare a prețurilor și alte 
probleme legate de ridicarea, la un nivel supe
rior de calitate și eficiență, a activității econo
mico-sociale din țara noastră.

Pornind de la situația prezentată, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a apreciat că este necesar să se intensifice efor
turile în toate aceste domenii, astfel îneît într-o 
perioadă scurtă, cel mai tirziu pină în luna sep
tembrie, să fie încheiate toate lucrările stabilite 
și soluționate pe parcurs problemele ivite.

In vederea urmăririi sistematice a înfăptuirii 
acestor obiective s-a hotărit ca, la fiecare șe
dință a Comitetului Politic Executiv, să fie pre
zentate informări în legătură cu modul de reali
zare a măsurilor stabilite în toate aceste sectoare 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat PROIEC
TUL LEGII CU PRIVIRE LA MAJORAREA RETRIBU
ȚIILOR PERSONALULUI MUNCITOR.

S-a apreciat că noua majorare a retribuțiilor, 
măsură adoptată pe baza indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R., reprezintă o expresie 
elocventă a grijii permanente a partidului și sta
tului pentru creșterea bunăstării, materiale și spi
rituale, a tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii, pentru aplicarea fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste.

A fost relevat faptul că măsurile cuprinse în 
proiectul de lege ilustrează în mod pregnant 
vigoarea și caracterul sănătos al economiei na
ționale, ele înfăptuindu-se în condițiile in care 
in economia mondială continuă să se manifeste 
fenomene de stagnare sau recesiune, ceea ce de
termină diminuarea nivelului de trai al oameni
lor muncii în unele țări.

Comitetul Politic Executiv a exprimat convinge
rea că majorarea retribuțiilor — care începe la 
1 august 1988 și se va încheia în a doua parte 
a anului viitor — va contribui la mobilizarea mai 
puternică a tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii în vederea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, 
osigurîndu-se resursele materiale necesare 
sporirea veniturilor celor ce muncesc, a 
lui de trai al întregului popor.

Aprobînd proiectul de lege, Comitetul

pentru 
nivelu-

Politic

Executiv a hotărit ca 
dezbatere și adoptare

in continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat și aprobat PROPUNERILE PRIVIND MAJO
RAREA PENSIILOR PENTRU MUNCA DEPUSĂ SI 
LIMITĂ DE VÎRSTĂ, PRECUM Șl A PENSIILOR 
INVALIZILOR DE RĂZBOI. S -a subliniat că aceas
tă majorare a pensiilor se realizează în deplină 
concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, cu indi
cațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind sporirea continuă a calității vieții tuturor 
cetățenilor patriei, a întregului popor. In acest 
sens, s-a hotărit majorarea pensiilor de asigurări 
sociale de stat pentru munca depusă și limită 
de virstă, in cuantum de pină la 3 000 lei 
lunar, în medie cu 8 la sută, în mod diferențiat, 
acordindu-se creșteri mai mari de pină la 25,2 
la sută la pensiile mai mici. Pensia medie a 
acestei categorii de pensionari va spori de la 
1 873 la 2 000 lei lunar, iar pensia minimă pen
tru vechime integrală va fi de 1 100 lei lunar 
față de 900 lei cit este în prezent. Se majorea
ză, totodată, pensia minimă de asigurări sociale 
de stat pentru munca depusă și limită de vîrstă 
cu vechime incompletă a pensionarilor care au 
depus o activitate de cel puțin 10 ani în cadrul 
unităților de stat la 800 lei lunar față de 550 
lei cit este în prezent. Pensia medie va ajunge 
astfel de la 1 079 lei la 1 160 lei lunar.

De asemenea, pensia invalizilor de război, în 
cuantum de pină la 3 000 lei, va crește, în medie, 
cu 16,9 la sută. Pensia minimă a invalizilor de 
război va fi de 800 lei lunar, iar pensia minimă 
a invalizilor din sistemul asigurărilor sociale de 
stat încadrați în gradul II se va ridica, de ase- ’ 
menea, la 800 lei lunar.

Acțiunea de majorare a pensiilor se va efectua 
pe etape. Incepind cu 1 august a.c., vor fi ma
jorate pensiile invalizilor de război ; de la 1 oc
tombrie a.c. pensiile de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de vîrstă în cuan-' 
turn de pină la 1 500 lei lunar, iar de la 1 martie 
1989 pensiile de asigurări sociale de stat pentru 
munca depusă și limita de virstă cuprinse Intre 
1501 și 3 000 lei lunar.

De actuala majorare vor beneficia 1 352 000 
persoane, ceea ce reprezintă 97 la sută din to
talul pensionarilor de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de vîrstă, la care 
se adaugă 17 400 invalizi de război. Fondurile • 
totale necesare majorării pensiilor reprezintă 300 
milioane lei pentru anul 1988, iar la nivelul unui 
an circa 2 miliarde lei.

In ce privește sectoarele cu sisteme proprii de 
pensionare, ele vor stabili, în același spirit, mă
surile corespunzătoare.

Noile măsuri de majorare a pensiilor reflectă, 
încă o dată, grija statornică pe care conducerea 
de partid și de stat, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai material și spiritual 

al întregului popor, pentru asigurarea, o dată cu 
dezvoltarea generală a economiei naționale, a 
unor condiții tot mai bune de viață celor care au 
depus o activitate îndelungată în opera de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a examinat PROIEC
TUL DE DECRET PRIVIND APROBAREA VOLU
MULUI DE MASĂ LEMNOASA CE SE RECOLTEA
ZĂ IN ANUL 1989.

Acest act normativ asigură îndeplinirea cores
punzătoare a obiectivelor prevăzute în Programul 
național pentru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier și în Legea nr. 2 din 1987 privind 
conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, 
exploatarea lor rațională economică și menține
rea echilibrului ecologic.

acesta să fie înaintat spre 
Marii Adunări Naționale.

Aprobînd proiectul de decret, Comitetul Politic 
Executiv a cerut Ministerului Silviculturii să res
pecte cu strictețe cantitățile stabilite a fi recol
tate anul viitor, să ia măsuri ferme care să asi
gure efectuarea calitativ superioară a lucrărilor 
de îngrijire a pădurilor, selecția și promovarea 
speciilor valoroase, densitatea optimă a arborilor 
în vederea dezvoltării fondului forestier, aplicarea 
riguroasă a regulilor silvice în parchetele de ex
ploatare, întărirea ordinii și disciplinei în execu
tarea tăierilor și utilizarea mai bună a masei 
lemnoase.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut unele 
PROBLEME PRIVIND PRODUCȚIA Șl CONSUMUL 
DE ENERGIE ELECTRICA.

Anaiizîndu-se situația în acest sector, s-a con
statat că se manifestă în continuare lipsuri se
rioase, o gravă indisciplină și încălcare a nor
melor și măsurilor stabilite în domeniul produc
ției și al consumului de energie electrică, ceea 
ce a dus la irosirea zilnică a unor însemnate 
cantități de energie.

Criticînd această stare de lucruri, Comitetul Po
litic Executiv a atras atenția conducerii Ministe
rului Energiei Electrice și prim viceprim-ministru- 
lui care răspunde de acest sector și a cerut Co
mitetului de Stat al Planificării și Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe să urmărească zilnic 
și să asigure încadrarea în programul stabilit, atît 
a producției, cit și a consumului de energie elec
trică.

Comitetul Politic Executiv a analizat PROIEC
TUL DE LEGE PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL 
ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA, CA UNITĂȚI ECONOMICE CE FUNC
ȚIONEAZĂ PE PRINCIPIILE AUTOCONDUCERII Șl 
AUTOGESTIUNII.

Luind în dezbatere acest act normativ, Comi
tetul Politic Executiv a subliniat că, în condițiile 
întăririi continue a autoconducerii muncitorești și 
a autogestiunii economico-financiare, oamenii 
muncii, în calitate de proprietari, producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spi
rituale ale societății, poartă întreaga răspundere 
pentru conducerea directă și eficientă a fiecărei 
unități economice, pentru gospodărirea judicioasă 
a patrimoniului acestora.

Astfel, unitățile socialiste, în calitate de per
soane juridice, au autonomie economico-finan- 
ciară, organizare de sine stătătoare, organe pro
prii de autoconducere, patrimoniu distinct, și 
răspund nemijlocit de îndeplinirea tuturor obli
gațiilor ce le revin, potrivit legii și contractelor 
încheiate, urmărind valorificarea superioară a 
mijloacelor materiale și bănești de care dispun. 
In mod corespunzător, în condițiile diversificării 
și extinderii raporturilor comerciale internaționa
le ale țării noastre, unitățile de comerț exterior 
poartă răspunderea proprie și exclusivă pentru 
executarea 
externe și 
acestea,

Proiectul 
punderile 
executiv al acestuia, conducătorului unității, care 
răspund în fața adunării generale a oamenilor 
muncii, forul suprem al proprietarilor și produ
cătorilor, pentru modul de gestionare a patrimo
niului și rezultatele economice obținute.

Comitetul Politic Executiv a 
de lege să fie îmbunătățit 
Marii Adunări Naționale.

obligațiilor asumate prin contractele 
realizarea drepturilor ce le revin din

de lege stabilește atribuțiile și răs- 
consiliului oamenilor muncii, biroului

hotărît ca proiectul 
și supus dezbaterii

In continuare, în cadrul 
Politic Executiv a examinat 
vind activitatea internațională a partidului și sta
tului nostru.

Au fost soluționate, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

ședinței, Comitetul 
unele probleme pri-

HOTĂRÎREA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Salim Yassin, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Siriene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Salim Yassin, viceprim-ministru 
pentru problemele economice al Gu
vernului Republicii Arabe Siriene, 
care a participat la cea de-a VIII-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-siriene de cooperare 
economică și tehnico-științifică de la 
București. Oaspetele a fost însoțit de 
Mtannyos Habib, ministrul petrolu
lui și resurselor naturale, și Antoine 
Joubran, ministrul industriei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise, cu acest prilej, un 
cald salut, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, de noi 
succese pentru poporul român, din 
partea secretarului general al Parti

dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis președintelui 
Republicii Arabe Siriene salutul său 
și cele mai bune urări de sănătate 
și succes, de progres, prosperitate și 
pace pentru poporul sirian prieten.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi existente între 
România și Siria, exprimîndu-se do
rința dezvoltării lor în continuare, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
Ia cel mai . înalt nivel. A fost relevat 
rolul important ce revine Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică și tehnico-științifică în 
dezvoltarea pe multiple planuri a co
laborării româno-siriene, in inițierea

unor acțiuni concrete menite să asi
gure valorificarea superioară a po
tențialului de care dispun cele două 
țări, diversificarea schimburilor e- 
conomice și promovarea unor noi 
forme de cooperare.

S-a apreciat că extinderea relați
ilor româno-siriene este in folosul 
ambelor țări și popoare, servește cau
zei păcii și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale actuale.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Damasc, Paraschiv Benescu, 
și însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Siriei la București, Bahjat Dou- 
ghman.

Ambasadorul Republicii Ghana
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre- ' Christine Oduro. care și-a prezentat 
ședințele Republicii Socialiste Romă- scrisorile de acreditare in calitate 
nia, a primit, vineri. 24 iunie, pe de ambasador extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Ghana in 
țara noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

Ambasadorul Republicii Populare Polone
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe ambasadorul Re
publicii Populare Polone la Bucu
rești, Boguslaw Stahura, cu prilejul 
încheierii misiunii șale in România.

în timpul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Polonia, precum și dorin
ța dezvoltării lor in continuare, 
in interesul reciproc, al cauzei

păcii, și înțelegerii internaționale.
Ambasadorul polonez a expri

mat calde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
de care s-a bucurat in îndeplinirea 
misiunii sale în țara noastră.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca lucrările in plen ale sesiunii a șaptea a 
celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 29 iunie 1988, 
ora 10.

Activitatea organizatorică, ideologică 
și politico-educativă - forță motrice 
a progresului multilateral al patriei

Rezultatele activității de partid, activității de propagandă, 
de educație, trebuie să se reflecte în felul în care organele și 
organizațiile de partid, toți oamenii muncii, întregul popor acțio
nează pentru a asigura realizarea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

D
esfășurată in pregătirea ple
narei C.C. al P.C.R.. din 
inițiativa tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, CONSFĂTUIREA 
DE LUCRU CU ACTIVUL ȘI CA
DRELE DE BAZA DIN DOMENIILE 
ACTIVITĂȚII ORGANIZATORICE. 
IDEOLOGICE ȘI POLITICO-EDU
CATIVE, din zilele de 22 și 23 iunie 
a.c.. a dezbătut, in spiritul tezelor 
din aprilie, o seamă de probleme de 
cea mai mare însemnătate pentru 
continua perfecționare a conducerii 
activității economice și sociale, a în
tregii noastre societăți.

în cadrul dezbaterilor. într-o de
plină unanimitate, a fost dată o înal
tă apreciere _ întregii activități pe 
care o desfășoară, in conducerea 
partidului și a statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eminentul revo
luționar și inl'lăcăratul patriot pre
zent in toate marile momente din 
viața partidului nostru comunist, 
de mai bine de 55 de ani. A 
fost subliniat cu tărie, în cadrul con
sfătuirii, rolul hotăritor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in perioa
da cea mai rodnică a istoriei noastre 
naționale, deschisă de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. în elaborarea și înfăptuirea cu
tezătoarelor programe de dezvoltare 
economico-socială a României, in 
fundamentarea liniei strategice pen
tru viitor, pină Ia orizontul anului 
2000. Reliefînd contribuția determi
nantă a secretarului general al parti
dului nostru în trasarea liniilor di
rectoare ale întregii politici interne

și externe. în transpunerea lor în 
viață, participanții la consfătuire au 
subliniat preocuparea sa permanen
tă pentru soluționarea creatoare, ști
ințifică a problemelor pe care le ri
dică actuala etapă de dezvoltare 
multilaterală a patriei, pentru con
tinua perfecționare a întregii vieți 
economico-sociale.

Participanții la dezbaterile din ca
drul consfătuirii de lucru pe pro
blemele activității organizatorice, 
ideologice și politico-educative au 
relevat, totodată, importanta deose
bită' a aportului tovarășei Elena 
Ceaușescu. ilustru om de stat, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. la stabilirea obiectivelor pro
gresului multilateral al țării și în
făptuirea lor. la avîntul neîncetat al 
științei, invățămîntului și culturii in 
patria noastră.

I
n încheierea lucrărilor con
sfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit o 

amplă și luminoasă expunere „Cu pri
vire la perfectionarea activității or
ganizatorice. ideologice si politico- 
educative. în vederea creșterii rolu
lui conducător al partidului în în
treaga viață economico-socială" — 
document programatic de o impor
tantă excepțională, care face o ana
liză cuprinzătoare, profund științifi
că, pătrunsă de o exemplară exi
gență revoluționară, a muncii desfă
șurate în domeniul organizatoric și 
cel al propagandei, subliniind măsu
rile ce sint necesare si trasind căile

secretar general al Partidului Comunist Român

„CU PRIVIRE IA PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZATORICE, IDEOLOGICE ȘI POLITICO-EDUCATIVE,
IN VEDEREA CREȘTERE ROLULUI CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI IN ÎNTREAGA VIATĂ ECONOMICO-SOCIALĂ»

ca program de A

al 
de
în 
al

orientărilor și indicațiilor
și practică cuprinse 

Ceaușescu, secretar general 
cu activul și cadrele de bază 

ideologice și politico-educative

P.C.R. dă cea mai înaltă 
o deosebită însemnătate 
Expunerea tovarășului 

partidului, la Consfătuirea 
din domeniile activității 

și hotărăște în

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
apreciere 
teoretică 
Nicolae 
de lucru
organizatorice, 
unanimitate :

1. ADOPTAREA MAGISTRALEI EXPUNERI A TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, „CU PRIVIRE LA PERFECTIO
NAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZATORICE, IDEOLOGICE Șl 
POLITICO-EDUCATIVE, ÎN VEDEREA CREȘTERII ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI IN ÎNTREAGA VIAȚĂ 
ECONOMICO-SOCIALĂ", CA PROGRAM DE MUNCĂ Șl 
DE LUPTĂ AL PARTIDULUI, AL ÎNTREGULUI POPOR PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR Șl SARCINILOR DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII STABILITE 
DE CONGRESUL AL XIII-LEA Șl CONFERINȚA NAȚIONALA 
ALE PARTIDULUI.
Comitetul Politic Executiv exprimă un profund omagiu secreta

rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit 
gînditor revoluționar și patriot înflăcărat, ctitor al României socialiste 
moderne, personalitate de frunte a lumii contemporane — pentru contri-

buția hotărîtoare pe care a adus-o și o aduce la elaborarea și înfăptuirea 
luminosului Program de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comunism, la înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii, liberă, suverană și independentă, și creșterea 
prestigiului său internațional, la cauza păcii, înțelegerii între toate 
națiunile lumii.

însușindu-și pe deplin bogăția de idei și orientări cuprinse in 
acest remarcabil document programatic, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. evidențiază, cu cel mai profund respect și aleasă 
recunoștință, aportul de inestimabilă valoare al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea gîndirii și 
practicii revoluționare, la aplicarea creatoare a adevărurilor generale 
ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific la 
particularitățile României, ale fiecărei etape de dezvoltare a țării, 
la creșterea continuă a rolului politic conducător al partidului — 
centru vital al întregii societăți — în unirea eforturilor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea cu succes pe pă- 
mîntul patriei, cu poporul și pentru popor, a celei mai drepte și mai 
umane orînduiri — socialismul și comunismul.

Comitetul Politic Executiv dă cea mai înaltă apreciere 
inițiativelor și acțiunilor de larg răsunet internațional ale secre
tarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în direcția înfăptuirii dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, soluționării tuturor conflictelor numai pe 
cale politică, prin tratative, lichidării subdezvoltării și instaurării 
noii ordini economice mondiale, edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

2. Comitetul Politic Executiv hotărăște că aprecierile, tezele și 
orientările cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie larg dezbătute cu întregul partid 
și popor, precum și la viitoarea plenară a C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă convingerea că înfăp
tuirea noilor sarcini și orientări cuprinse în Expunerea secretarului 
general al partidului va asigura ridicarea la un nivel superior de 
calitate și eficiență a întregii activități de organizare și conducere 
a vieții economico-sociale, a muncii organizatorice, ideologice și 
politico-educative de creștere continuă a conștiinței socialiste și for
marea omului nou, înaintat al societății noastre — constructor con
știent și entuziast al socialismului și comunismului pe pămîntul 
patriei.

3. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. adresează comu
niștilor, întregii noastre națiuni vibranta chemare ca, urmînd neabă
tut exemplul strălucit de activitate eroică și dăruire revoluționară 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu cea mai înaltă răs
pundere comunistă, cu profund devotament și nemărginită dăruire 
patriotică, pentru a asigura înfăptuirea întocmai a programelor de 
modernizare și dezvoltare intensivă a industriei și agriculturii, a 
obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agrare, 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al 
poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român, 
esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm 
cu succes in România.

de acțiune pentru ridicarea întregii 
activități din aceste importante sec
toare la un nivel superior de calita
te și eficacitate.

Tn ședința de ieri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
dîndu-se o înaltă apreciere orientă
rilor și indicațiilor de mare însem
nătate cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, s-a 
hotărit, în unanimitate, adoptarea 
acestui important document ca pro
gram de muncă și de luptă al parti
dului, al intregului popor pentru în
făptuirea obiectivelor și sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării prevăzute de Congresul al 
XIII-lea și de Conferința Națională. 
Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca aprecierile, tezele și orientările 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să fie larg 
dezbătute cu întregul partid, cu în
tregul popor, precum și la viitoarea 
plenară a C.C. al P.C.R.

A
 fost reafirmată, în expunere, 

concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit că

reia modul în care se înfăptuiesc pla
nurile și programele de activitate, 
fapt determinant pentru viitorul pa
triei. reflectă întreaga muncă a 
partidului, a organelor și organiza
țiilor de partid, inclusiv in domeniul 
organizatoric și în cel al propagan
dei. Sub conducerea înțeleaptă și 
clarvizionară a partidului au fost ob
ținute toate marile realizări din anii 
revoluției și construcției socialiste, 
cu deosebire din perioada rodnică 
de după Congresul al IX-lea. 
Partidul, intensificindu-și mereu ac
tivitatea organizatorică și politico- 
educativă. perfecționindu-și neîn
cetat. stilul de muncă, formele și 
metodele, acționind pentru ridicarea 
conștiinței revoluționare a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii, a 
tineretului, a unit și a mobilizat 
eforturile întregului popor în înfăp
tuirea grandioasei opere de edificare 
a societății socialiste 
dezvoltate și înaintare a 
spre comunism.

Așa cum se arată în 
Congresul al IX-lea, 
hotăritor pentru destinul 
noastre societăți, a inaugurat o eta
pă nouă, superioară și in activitatea 
Partidului Comunist Român. S-a 
pus, atunci, capăt dogmatismului, 
imobilismului și șablonismului în 
construcția noii societăți, a fost oprit 
cursul periculos de negare a trecu
tului, a istoriei milenare a patriei 
noastre, a caracteristicilor limbii 
române, de proliferare a nihilismu
lui și cosmopolitismului, a ploconi
rii față de tot ce era străin. Dar, 
mai cu seamă, a fost întronat în 
rindurile partidului. în întreaga so
cietate spiritul revoluționar, patrio
tismul marilor fapte, s-a acționat cu 
fermitate pentru așezarea întregii 
opere de construcție socialistă a 
patriei pe temeliile trainice ale celor 
mai noi cuceriri ale științei și cultu
rii. ale cunoașterii umane în gene
ral. I-au fost redate partidului demni
tatea și conștiința sa de partid re
voluționar, iar poporul a redobîndit 
sentimentul mîndriei patriotice, con
știința forței și capacității sale de 
făuritor de istorie. A crescut 
prestigiul României în lume, s-a in
tensificat fără încetare. în condițiile 
dezvoltării puternice, in conștiința 
partidului, a poporului, a sentimen
tului solidarității 
participarea activă a 
soluționarea marilor 
contemporaneității. ,

Acum, în actuala etapă, țara noas
tră dispune de o puternică bază ma
terială. tehnico-științifică. o dezvol
tare fără precedent a nivelului for
țelor de producție și de civilizație 
socialistă, pe care se întemeiază

multilateral
României

expunere, 
eveniment 

întregii

internaționale, 
țării noastre la 
probleme ale

CU-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru obținerea unor recolte mari

ÎN AGRICULTURĂ

• Deși orzul a fost strîns de pe 60 la sută din suprafața 
cultivată, iar în cîteva județe recoltarea s-a încheiat, în altele 
lucrările fiind avansate, în multe județe există mari rămîneri 
în urmă. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru ca în județele 
din sud, din vestul și din centrul țării să se încheie imediat 
recoltatul, iar în săptămîna viitoare în toate celelalte județe.

• S-au creat toate condițiile ca în următoarele zile să se 
treacă la recoltarea griului începînd cu județele din sud, 
urmînd ca aria secerișului să se extindă treptat în toate zonele 
țării. Cu actuala dotare, printr-o bună organizare a muncii re
coltarea griului poate și trebuie să se încheie, așa cum s-a 
stabilit, în cel mult 8—10 zile de la începerea secerișului.

• Pretutindeni, în toate unitățile agricole, organele agri
cole, conducerile unităților au datoria să organizeze transpor
tul neîntîrziat al producției în aceeași zi cu recoltarea și li
vrarea acesteia în totalitate unităților de contractare a produ
selor agricole. Consiliile populare să asigure buna depozitare 
a producției și păstrarea acesteia in condiții corespunzătoare.

® O atenție deosebită trebuie acordată, în aceste zile și

în perioada care urmează recoltării legumelor și fructelor, li
vrării produselor către unitățile contractante pentru a se asi
gura desfacerea corespunzătoare a acestora pe piețe și în 
magazine, precum și aprovizionarea fabricilor de prelucrare.

• In zootehnie, paralel cu strîngerea și depozitarea fu
rajelor pentru iarnă, să se asigure pășunatul și hrănirea co
respunzătoare a animalelor, toate celelalte măsuri de îngri
jire a acestora, urmărindu-se zi de zi creșterea producției de 
lapte și livrarea unor cantități tot mai mari la fondul de apro
vizionare a populației și fabricilor de prelucrare.

• In toate județele, în toate unitățile trebuie continuată 
mai intens munca la întreținerea culturilor prășitoare, a celor
lalte culturi, asigurîndu-se participarea la lucru a forțelor ne
cesare și îndeplinirea riguroasă a obligațiilor prevăzute în 
acordul global.

Este datoria organizațiilor de partid, a organelor agricole 
și a conducerilor de unități să asigure îndeplinirea tuturor mă
surilor necesare pentru a se obține Ia toate culturile și în toate 
sectoarele producții cit mai mari.

Județele Gorj și Dolj au
Intr-o telegramă adresată tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de comitetul ju
dețean Gorj al P.C.R. se raportează 
că oamenii muncii din agricultura 
județului Gorj au încheiat în cursul 
zilei de 24 iunie 1988 recoltarea or
zului de pe întreaga suprafață des
tinată acestei culturi, obținînd pro
ducții de peste 6 000 kg orz la hec
tar, dovedind, astfel, că, și în con
dițiile pedoclimatice specifice acestui 
județ, se pot realiza recolte superi
oare, la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.

în telegramă se exprimă angaja
mentul lucrătorilor ogoarelor din ju-

★ ★

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Dolj s-a în
cheiat secerișul orzului pe cele 
32 250 ha aflate în cultură. Prin de
clanșarea lucrării imediat ce cul
tura a ajuns Ia maturitate, prin or
ganizarea lucrului în flux cu com
binele grupate pe solele cu orzul 
ajuns la maturitate și folosirea de 
către fiecare unitate agricolă a echi
pelor de secerători și cosași acolo 
unde orzul a fost culcat a fost po
sibil ca secerișul acestei culturi să 
nu dureze mai mult de 2—3 zile în 
fiecare unitate de la momentul de
clanșării în plin a strîngerii recol
tei. Acum, toate forțele sînt con-

ialomița De la clmp. 
Întreaga producție 

la bazele de recepție
Campania de recoltare a orzului în 

Cîmpia Bărăganului ialomițean este 
practic încheiată, producția fiind 
strînsă de pe 98 la sută din cele 
25 600 hectare cultivate. Mai sint de 
recoltat solele cu orz pentru sămîn- 
ță și unele parcele unde spicele nu 
sint încă coapte și nu se treieră 
complet.

Printr-o bună corelare a secerișu
lui cu transportul producției la ba- 

incheiat secerișul orzului
dețul Gorj de a acționa cu toate 
forțele pentru transportul întregii 
producții de orz la bazele de recep
ție, pentru eliberarea terenului de 
paie și semănatul culturilor duble în 
cel mai scurt timp, pentru întreți
nerea culturilor prășitoare, recoltarea 
fără pierderi a legumelor și fructe
lor, strîngerea și depozitarea fura
jelor, pentru pregătirea campaniei de 
recoltare a griului. Este exprimată, 
de asemenea, hotărîrea specialiștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din agri
cultură de a acționa pentru trans
punerea ' neabătută în viață a sarci
nilor și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a progra
melor de modernizare și dezvoltare 
intensivă a agriculturii.

*
centrate la eliberarea terenului șl 
însămînțarea culturilor duble pe 
cele aproape 100 000 hectare plani
ficate, la strîngerea rapidă — prin 
organizarea unor acțiuni de masă 
— a legumelor și fructelor de sezon, 
a cartofilor și furajelor, la execu
tarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare. Totodată, se 
fac ultimele retușuri la parcul de 
mașini și utilaje agricole și se ur
mărește, ceas de ceas, starea de ve
getație a griului pentru a intra ope
rativ în lanuri, atunci cînd condi
țiile vor permite, pe cele 136 740 
hectare aflate în cultură.

Zele de recepție s-a reușit ca din 
majoritatea unităților recolta să a- 
jungă la locurile de depozitare direct 
din buncărele combinelor.

De altfel, in această campanie, 
munca lucrătorilor ogoarelor este 
din plin răsplătită și acolo unde teh
nologiile au fost riguros respectate 
producțiile realizate sint la înălțimea 
eforturilor, fapt ce permite mai mul
tor cooperative agricole de producție 
să-și onoreze contractele încheiate la 
fondul de stat și să livreze chiar su
plimentar însemnate cantități de orz. 
Onorarea contractelor la fondul de 
stat de către toate cooperativele 
agricole de producție ialomițene se 
află acum permanent în atenția bi
roului județean de partid și a co
mandamentului județean pentru a- 
gricultură, care urmărește ca din fie

care unitate producția realizată să 
ajungă la locurile de depozitare, ba 
bazele de recepție, printr-o muncă 
intensă, s-au asigurat condiții optime 
de depozitare și conservare, iar prin 
modernizarea și mecanizarea mijloa
celor de descărcare s-a ajuns la 
preluarea operativă și înlăturarea 
staționărilor.

Din consiliul agroindustrial Țăndă- 
rei, unde recoltarea orzului s-a în
cheiat în trei zile, cooperativa din 
localitate a livrat suplimentar la 
fondul de stat 600 tone, iar coopera
tivele agricole din Bucu și Gheorghe 
Lazăr — cu 100 de tone fiecare mai 
mult decit reprezintă obligațiile con
tractuale. în consiliul agroindustrial 
Urziceni, unde mai multe unități au 
obținut producții de orz record, 
C.A.P. Urziceni, după ce și-a onorat 
sarcinile ce le avea la fondul de stat, 
a livrat în plus 300 de tone, iar 
C.A.P. Jilavele și Malu Roșu — 200 
tone și, respectiv, 60 tone. Din con
siliul agroindustrial Cosimbești, coo
perativele din Poiana și Mărculești 
au valorificat suplimentar la fondul 
de stat prima — 100 tone, iar cea de-a 
doua — 55 de tone. însemnate canti
tăți de orz au livrat suplimentar la 
fondul de stat și cooperativele Ion 
Roată (200 tone), Fierbinți (100 tone) 
și Stelnica (50 tone).

Exemplul unităților care nu numai 
că și-au onorat contractele la fondul 
de stat, dar au livrat și suplimentar 
însemnate cantități de orz trebuie să 
fie grabnic urmat și de cooperativele 
agricole de producție din consiliile 
agroindustriale Andrășești, Horia, 
Bordușani și Movila. Livrarea canti
tăților contractate la fondul de stat 
constituie pentru toți lucrătorii din 
agricultura ialomițeană o acțiune,, nu 
numai cu caracter economic, dar și 
patriotic.

Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii*  

brăila: Se acționează . 5

hotărit pentru înlăturarea 
decalajelor

Conform acțiunilor prevăzute în 
programul Comitetului județean de 
partid Brăila cu privire la campania 
de vară, in toate sectoarele agricul
turii lucrătorii ogoarelor se află in
tr-o neîntreruptă și intensă activi

N

tate. In aceste zile, prioritate abso
lută are secerișul orzului pe cele 
27 177 hectare, acțiune la care sint 
mobilizate 1 577 combine, ca și echi
pele de secerători. acolo unde lanu
rile au fost culcate. Drept urma
re a folosirii din plin a timpului de 
lucru și a combinelor, numeroase 
unități au respectat termenul de 
strîngere a orzului, printre care coo
perativele agricole „Scînteia" — în
surăței, Plopu, Măxineni, Tufești, 
Urleasca. Roman, Traian. Bertești 
ș.a. Analiza stadiului lucrărilor de 
seceriș efectuată la începutul săptă- 
mînii în curs, ca și noile măsuri sta
bilite de comandamentul județean 
au dus la intensificarea strîngerii or
zului. astfel ca lucrarea să fie fina
lizată pînă la sfîrșitul săptămînii și o 
dată cu aceasta să se creeze condiții 
pentru însămînțarea cu cea de-a 
doua cultură a suprafețelor prevă
zute.

în ultimele zile, datorită bunel or
ganizări și folosirii corespunzătoare 
a bazei materiale, în numeroase uni
tăți agricole din consiliile agroindus
triale Bărăganul, Romanu, Traian, 
Cireșu, Șuțu și I.A.S. „Insula Mare 
a Brăilei" au fost intensificate lu
crările de eliberare a terenului și de 
însămînțare a celei de-a doua cul
turi. Se impune însă ca și unitățile 
din consiliile agroindustriale ..1 Mai" 
Brăila. Dudești, Făurei să ia exem
plul celor avansate la această impor
tantă lucrare, mai alef că în județul 
Brăila, corespunzător programului, 
imediat după recoltarea cerealelor 
păioase urmează să se însămînțeze 
culturi duble și succesive pe o su
prafață de'64 140 hectare, din care 
porumbul pentru boabe va ocupa 
18,?$J3J)e?tai»tdIn prezent*,  gpșaștă, 
lucrare a fost executată in procent 
de aproximativ 70 la sută. „în ve
derea reducerii decalajului existent 
dintre recoltat și semănatul celei 
de-a doua culturi — ne asigură di
rectorul direcției agricole. Mihalache 
Mărgean — am luat noi măsuri. Ele 
constau în sporirea numărului de 
utilaje de eliberat terenul de paie 
la peste 900. realizarea tuturor lucră
rilor in două schimburi și schimburi 
prelungite". Prin aceste măsuri se 
urmărește încheierea semănatului 
culturilor duble pe întreaga supra
față cultivată cu orz și orzoaică pînă 
la 25 iunie.

Candlano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii" 

olt: Cind acordul global 
se aplică bine, nimeni 

nu așteaptă să fie chemat 
la muncă

După Încheierea recoltării orzului, 
In zona de sud a județului Olt, în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Ianca, Vișina, Izbiceni, 
Vlădila, Rusănești, continuă cu forțe 
sporite efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor prășitoare. 
în raidul întreprins in cooperativele 
agricole de producție Ștefan cel 
Mare. Ianca, Grojdibodu și Orlea din 
consiliul agroindustrial Ianca, îm
preună cu tovarășa Maria Mitrică, 
președintele consiliului, am consta
tat o temeinică organizare a întregii 
activități. In linii generale, prașila a 
doua manuală și mecanică este în
cheiată la principalele culturi și acum 
se efectuează prașila a treia la po
rumb, sfeclă de zahăr și soia, la 
floarea-soarelui aceasta fiind termi
nată. Numai la culturile de fasole 
pentru boabe și de bumbac prașila 
a doua manuală nu era încheiată, ci 
în curs de finalizare.

La C.A.P. Orlea, Vasile Popa, lngi- 
nerul-șef al unității, ne relata că în 
jur de 550 de săteni din comună se 
aflau la prășitul porumbului, al 
sfeclei de zahăr, soiei, fasolei și bum
bacului, la efectuarea lucrării de în
treținere a legumelor. „Fiecare cul
tură, practic fiecare rînd in parte 
este distribuit în cadrul acordului 
global pe o anume familie de coope
ratori. Pentru mobilizare nu trebuie 
un efort deosebit — ne preciza in
terlocutorul. Doar am anunțat, de 
exemplu, că se poate începe prașila 
a treia și cooperatorii, ajutați de 
membrii familiilor cu alte ocupații, 
au ieșit la muncă. Cea de-a treia 
prașilă manuală la porumb este 
efectuată pe 60 hectare din 814, iar 
cea mecanică pe 120, pe jumătate din 
cele 275 hectare cu sfeclă de zahăr 
și în întregime la floarea-soarelui". 
Iar fermiera Fănica Păsculescu pre
ciza : „La floarea-soarelui am termi
nat cea de-a treia prașilă. Plantele 
sint mari, au început să înfloreas
că, nu se mal poate intra decît cu 
combinele, la recoltat. Sîntem puțin 
rămași în urmă la soia și bumbac, 
la care, pe cele 600 și, respectiv, 200 
hectare prașila a doua manuală încă 
nu e încheiată, iar la fasole, pe cele 
150 hectare este doar începută de 
curind. Volumul de lucru este mare, 
însă oamenii sint conștienți de nece
sitatea încadrării în timp a lucrări
lor și muncim din zori și pină în 
noșpte".

In comuna Ștefan cel Mare, secre
tarul comitetului comunal de partid, 
îon Cazacu, ne relata că Ia întreți
nerea culturilor se află aproape toți 
cetățenii valizi din comună, excep
ție făcind cei din zootehnie, ocu
pați cu treWirile lor. Numai la po
rumb și sfeclă de zahăr sint pre- 
zenți aproape 400 de oameni, pentru 
finalizarea prașilei a treia.

In mod asemănător se acționa și 
In unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Vișina, Izbiceni și 
Vlădila, în care am întîlnit în cîmp, 
împreună cu specialiștii, sute de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici, lu- 
crind cu hărnicie, pe alocuri de abia 
zărindu-se din culturile înalte, vi
guroase, anunțînd o producție bo
gată.

Mihal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

La C.A.P. Gogoșari, din județul Giurgiu, combinele lucrează din plin 
pe ultimele suprafețe cu orz

Imediat după recoltare, mecanizatorii de la C.A.P. Giurgiu string paiele 
și ară terenul pentru însămînțarea celei de-a doua culturi

Foto : Eugen Dichiseam:
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Cu regularitate, anul trecut, în 
analizele efectuate de Comitetul ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R. și 
ale Comitetului municipal de partid 
Bistrița se evidențiau neajunsurile 
înregistrate în activitatea combinatu
lui de prelucrare a lemnului, care, 
lună de lună, nu reușea să-și înde
plinească planul la producția fizică 
și la alți indicatori. Pentru redresa
rea situației s-au încercat diferite 
măsuri, s-a cerut sprijinul centralei 
și ministerului și chiar al unor între
prinderi din județ. Și, încetul cu în
cetul, lucrurile au început să se în
drepte.

— Cel mal greu a fost să învingem 
mentalitatea care se înstăpinise la 
mulți dintre noi, că la rădăcina nea
junsurilor ar sta factori independenți 
de întreprindere, deci orice am face 
nu vom reuși să redresăm activitatea 
— ne spune secretarul comitetului de 
partid, maistrul Alexandru Merdaru. 
De aici și o anumită neîncredere în 
capacitatea noastră de a depăși mo
mentul greu în care ne-am aflat. 
Prin această prismă, se cuvin releva
te atît criticile severe făcute la adre
sa stilului de muncă al consiliului 
oamenilor muncii și comitetului de 
partid, cit și ajutorul efectiv dat de 
organele locale de partid și de stat. 
Cert este un lucru. Am învățat din 
deficiențele manifestate. între care 
esențială s-a dovedit a fi slaba pre
gătire a fabricației sub toate aspec
tele.

Acum situația este cu totul alta. 
Bunăoară, față de perioada similară 
a anului trecut, în cinci luni din 
acest an producția destinată expor
tului este cu 80 la sută mai mare, 
echivalînd cu tot ceea ce s-a livrat 
partenerilor externi în întregul an 
1987. Iar din producția totală a 
combinatului, peste 60 la sută se 
livrează la export. Cum s-a acțio
nat, ce măsuri s-au luat pentru 
redresarea situației ?

— In esență, s-a început cu... în
ceputul. adică cu perfecționarea 
structurii producției pe care o fa
bricăm — ne-a relatat ing. Simion 
Șerban, directorul combinatului. Am 
ținut seama de adevărul că redresa
rea nu poate să apară decît in mă
sura în care vom oferi beneficiari
lor nu produsele pe care ne convine 
nouă să le realizăm, ci pe acelea pe 
care aceștia și le doresc. Adică pro
duse noi, cu parametri funcționali 

superiori, care valorifică eficient ma
teria primă cu care lucrăm — lemnul. 
In această privință, ne-am convins că 
numai dotarea tehnică modernă de 
care dispunem nu este suficientă, în 
egală măsură trebuie să acordăm 
atenție activității de creație a pro
duselor, perfecționării tehnologiilor.

Primele roade ale acestei acțiuni 
au apărut încă la sfîrșitul anului 
1987, cînd mai mult de jumătate din 
capacitățile de producție disponibile 
erau acoperite cu contracte. în acest 
fel, s-a putut asigura repartizarea 
din vreme, pe secții și ateliere, a 
sarcinilor de producție, s-a putut 
face o pregătire pînă la minuție a

La Combinatul 
de prelucrare a lemnului 

din Bistrița

fabricației, dar mai cu seamă s-a obți
nut acel răgaz atît de necesar pentru 
procurarea bazei materiale in struc
tura adecvată, ca și pentru realizarea 
unei structuri adecvate a producției 
neterminate. Intr-un cuvînt s-a asi
gurat intrarea cu toate forțele, încă 
din startul noii perioade de plan, în 
ritmul unei activități productive ma
xime.

— Cele peste 100 de produse noi 
oferite spre contractare au răspuns 
preferințelor partenerilor atît din 
țară, cît și de peste hotare — ne-a 
precizat șeful compartimentului de 
creație, Melania Murar. Practic, am 
creat modele pentru zone geografice 
anume. Totodată, s-a realizat un 
optim între cerințele asigurării unei 
sortimentalii variate și cele ale obți
nerii de productivități mari în fabri
cație. Astfel, la secția nr. 2 mobilă- 
corp, toate disponibilitățile de capa
citate s-au putut acoperi cu con
tracte.

De fapt, în momentul de față, toate 
capacitățile de producție ale combi
natului bistrițean sint acoperite inte
gral cu contracte și comenzi. Chiar 
și acolo unde inițial s-a crezut că nu 
mai este nimic de făcut, prin promo
varea cu îndrăzneală a noului s-a 
ajuns la efecte economice deosebit de 
promițătoare. Un exemplu din secto

rul de mobilă tapițată : de la reali
zări modeste in perioadele preceden
te, valoarea produselor pentru care 
există comenzi ferme este în conti
nuă creștere. Dinamica înregistrată 
se datorește faptului că la timpul 
potrivit s-a asigurat sondarea prefe
rințelor clienților, s-au făcut oferte
le, s-au prezentat mostrele și solu
țiile tehnice de realizare. De aseme
nea, în combinat s-a putut demon
stra faptul că, prin ingeniozitate și 
prelucrări de înaltă finețe, se pot va
lorifica nu numai lemnul, ci și furni
rele din specii mai puțin costisitoa
re. Astfel, s-a ajuns ca și la acest 
gen de produse, înainte mai puțin 
căutate, să se obțină productivități 
ridicate și beneficii mari.

— Ne-am convins de faptul că este 
mai bine ca, în actuala conjunctură, 
să oferim pe piața externă o gamă 
mai restrînsă de produse, dar reali
zate la un înalt nivel de calitate și 
eficiență — ne-a spus inginerul prin
cipal Ilie Moldovan, din comparti
mentul de export. Astfel, in com
parație cu anul trecut, anul acesta 
pe relația devize convertibile avem 
un nomenclator de produse care in
tr-adevăr ne reprezintă, satisfac cele 
mai exigente pretenții și sînt solici
tate în cantități masive, ceea ce ne 
permite realizarea de serii mari, cu 
productivitate și eficiență ridicate.

Desigur, se cuvine subliniată și or
ganizarea muncii, care aici este reali
zată „ca la carte", cum se spune. In 
această privință, sint de remarcat 
urmărirea cu strictețe a desfășurării 
producției pe fiecare fază, organiza
rea rațională a transportului intern, 
a ambalării și expedierii produselor.

Pe baza rezultatelor obținute pină 
acum se poate estima că oame
nii muncii de Ia combinatul bis- 
trițean vor încheia activitatea pe 
prima jumătate a anului eu 
bune rezultate : o producție-mar- 
fă suplimentară de circa 5 mili
oane lei, un spor la productivitatea 
muncii de peste 3 300 lei pe o per
soană, o depășire cu mai bine de 4 
la sută a sarcinilor la export. Desi
gur, mai sînt multe de făcut in con
tinuare. Dar s-a - pornit pe un drum 
bun în care esențială este imple
mentarea unui stil complet nou de 
muncă, bazat pe răspundere, pe în
crederea în forțele proprii.

Gheorqhe CRISAN
corespondentul „Scinteii”

In primele cinci luni din acest an, 
ca de altfel și in anii trecuți, între
prinderea „Rulmentul" din Brașov 
și-a îndeplinit exemplar sarcinile de 
plan la export, onorîndu-si integral, 
la termenele stabilite, uneori chiar 
în avans, contractele încheiate cu 
partenerii externi. Acest fapt a per
mis întreprinderii noastre ca in pe
rioada care a trecut din acest an să 
livreze suplimentar unor parteneri 
de peste hotare produse în valoare 
de aproape 30 milioane lei. în felul 
acesta, rezultatele obținute sînt su
perioare celor din aceeași perioadă a 
anului trecut cu 30 la sută. Dacă 
avem însă în vedere și livrările din 
luna iunie rezultă că în primul se
mestru din acest an producția de 
export va fi mai mare cu circa 5Q 
la sută în comparație cu primele 
șase luni ale anului precedent. Mai 
mult, in comparație cu rezultatele 
din primul an al cincinalului trecut, 
exportul urmează să crească în acest 
an de aproape două ori. Și încă un 
fapt semnificativ : în același inter
val de timp numărul partenerilor 
externi cu care întreprinderea a în
cheiat contracte a crescut aproape 
de două ori, rulmenții produși la 
Brașov fiind exportați în prezent in 
peste 70 de țări.

Factorii care au contribuit Ia ob
ținerea acestor rezultate nu au un 
caracter aparte, ci sînt în general 
asemănători cu cei din alte unități 
economice : prospectarea pieței ex
terne și perfectarea la timp a con
tractelor, pregătirea temeinică a fa
bricației și promptitudinea in livra
rea produselor etc. Totuși. în cazul 
întreprinderii noastre hotărîtoare au 
fost acțiunile întreprinse pentru di
versificarea fabricației și ridicarea 
permanentă a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. Numai anul 
acesta, programul întocmit prevede 
asimilarea în fabricație a 350 pro
duse noi și modernizate, dintre care 
110 tipodimensiuni de rulmenți au 
fost lansați în fabricație în primele 
cinci luni ale anului. In felul acesta, 
numărul tipodimensiunllor de rul
menți lansați in fabricație de Ia în
ceputul actualului cincinal se va ri
dica la circa 700. In condițiile aces
tea, ponderea produselor noi și mo
dernizate va reprezenta Ia finele a- 
cestui an 36,2 la sută din valoarea 
producției-marfă. Ceea ce se impu
ne subliniat este faptul că diversi
ficarea și. respectiv, înnoirea pro
ducției se asigură prin asimilarea 
unor produse cu performanțe tehni- 
co-funcționale mereu îmbunătățite. 
Astfel, s-a lărgit gama de rulmenți 
speciali din clase superioare de pre

cizie. cum sînt cei destinați echipă
rii mașinilor-unelte, autovehiculelor 
și tractoarelor, mașinilor agricole, 
motoarelor electrice, locomotivelor și 
mai recent pentru instalațiile din 
centralele nucleare, industria aero
nautică etc. Sînt rulmenți cuprinși 
între 15 mm diametru interior și 475 
mm diametru exterior, rulmenți ra- 
diali-axiali cu unul, două și patru 
rînduri de role conice, rulmenți cu 
ace. rulmenți pentru transmisii car- 
danice, cuzineți bimetalici cu diame
trul pînă la 200 mm etc.

Preocupările colectivului întreprin
derii de rulmenți din Brașov au fost 
și rămîn strîns împletite cu cele pri

La întreprinderea „Rulmentul" din Brașov

La export-o gamă 
diversă de produse
vind îmbunătățirea neîncetată a ni
velului tehnico-calitativ al produse
lor. Aceasta in primul rînd prin re
ducerea valorilor abaterilor de for
mă și a toleranțelor dimensionale, 
îmbunătățirea calității execuției su
prafețelor căilor de rulare, diminua
rea nivelului de vibrație și zgomot, 
creșterea preciziei și durabilității in 
exploatare. Sînt performante care 
așază rulmenții produși la Brașov 
la același nivel cu rulmenții produși 
de firme bine cotate din S.U.A.. Sue
dia, Japonia, R.F.G. etc. In aceasta 
se găsește și explicația că cei mai 
importanți parteneri ai noștri de 
peste hotare sînt de fapt și cei mai 
vechi, care au apreciat de la bun în
ceput și apreciază îp continuare la 
justa lor valoare produsele noastre.

- E firească deci întrebarea : ce a- 
nume a stat la baza acestor rezul
tate ? Răspunsul este simplu : grija 
permanentă a colectivului nostru 
pentru continua perfecționare a or
ganizării și modernizarea fabrica
ției, a proceselor tehnologice. O ci
fră : circa 80 la sută din fabricația 
întreprinderii „Rulmentul" din Bra
șov se bazează pe sisteme automate 
și mecanizate. O altă precizare : de 
mai mulți ani. fabricația produselor 
destinate exportului este organizată 
pe linii și ateliere specializate pe 

comenzi și parteneri, ceea ce-i con
feră nu numai siguranță, ci și efi
ciență, sub toate aspectele. Deși poa
te să pară surprinzător, dar aceasta 
se realizează în condițiile unui înalt 
grad de mobilitate și adaptabilitate. 
Pe de altă parte, aceeași atenție 
majoră acordăm perfecționării ne
contenite a tehnologiilor de fabrica
ție și dotării cu noi sisteme automa
te și mecanizate de lucru. Este vor
ba, printre altele, de perfecționarea 
forjării de precizie pe agregate au
tomate de forjat cu încălzire prin 
curenți de medie frecvență, de lami
narea profilată a căilor de rulare — 
care pe lingă creșterea productivită

ții muncii și obținerea unor caracte
ristici fizico-mecanice superioare a- 
sigură și o reducere a consumului de 
metal —, extinderea și perfecțio
narea tehnologiei de extrudare la 
rece a semifabricatelor inelelor de 
rulmenți, a tehnologiilor de mare 
productivitate pentru fabricația bile
lor în clase de precizie ridicate. In 
același context se înscriu introdu
cerea și extinderea unor tehnologii 
neconvenționale de prelucrare la 
rece a elementelor de rulmenți, din 
care notez : ștanțarea de precizie pe 
prese automate multipost cu greifer, 
presarea combinată a bucșelor de 
mare serie etc. Aș dori să precizez 
că preocupările colectivului nostru 
pentru îmbunătățirea caracteristici
lor constructive, tehnologice și de 
fiabilitate au fost abordate unitar cu 
cele de ridicare a parametrilor eco
nomici: grad superior de valorificare 
a materialelor, costuri reduse, efi
ciență ridicată.

Calitatea produselor a sporit și ca 
urmare a măsurilor luate pentru per
fecționarea continuă a mijloacelor și 
metodelor de control tehnic. De 
altfel, în întreprinderea noastră s-a 
desfășurat, in ultimii ani, o amplă 
acțiune pe linia reorganizării contro
lului tehnic de calitate pe cele opt 
activități de bază, începînd cu recep
ția materialelor care intră în uzină 

și terminind cu urmărirea compor
tării produselor noastre în exploata
re la beneficiarii interni și externi, 
inclusiv analizarea observațiilor 
acestora. Reorganizarea activității 
de control tehnic al calității a creat 
condiții pentru trecerea la urmărirea 
sistematică a tuturor celor trei com
ponente ale calității, și anume : ca
litatea concepției (asigurată de Insti
tutul de cercetări științifice și ingi
nerie tehnologică pentru rulmenți șî 
organe de asamblare și atelierele de 
proiectare uzinală), calitatea operați
ilor de execuție și calitatea exploată
rii. Elementul cel mai dinamic și 
mobilizator s-a dovedit a fi introdu
cerea și extinderea autocontrolului, 
care s-a bucurat de o mare atenție 
din partea tuturor oamenilor muncii.

Totodată, deoarece nu se poate 
concepe realizarea unor produse la 
nivel mondial fără o bază materială 
și tehnologii de control adecvate, în 
ultimii ani s-a făcut un important 
salt calitativ în domeniul mijloace
lor tehnice și tehnologiilor de con
trol al calității. In ultimii șapte ani 
fabricația noastră a fost dotată cu 
un mare număr de utilaje și linii 
tehnologice, standuri de încercare, 
instalații și aparatură de control 
executate prin autoutilare, in valoare 
de 333 milioane lei, care asigură 
fabricația și controlul rulmenților 
din cele mai înalte clase de precizie, 
cum sînt mașinile de superfinisat 
inele de rulmenți, linii de tratament 
termic etc. La ora actuală, întreprin
derea dispune de peste 35 000 de apa
rate de măsură și control, de nu
meroase standuri de probă, de încer
care și control. Dotarea tehnică este 
armonios și firesc completată de o 
gamă largă de metode și tehnologii 
moderne de control, cum sînt contro
lul demeritelor, controlul volant (sau 
pe flux) cu fișe de control pe fiecare 
mașină (care atenționează pe mun
citor, reglor sau maistru asupra apa
riției unor eventuale defecte), gestiu
nea calității. Și exemplele ar putea 
desigur continua.

Colectivul întreprinderii noastre 
este hotărit să se mobilizeze în con
tinuare și mai'mult pentru ca sarci
nile ce-i revin în acest an la export 
să fie îndeplinite exemplar, la un 
înalt nivel calitativ. Ne propunem de 
asemenea ca pînă la finele actualu
lui cincinal să mărim ponderea pro
ducției destinate exportului. Și avem 
asigurate toate condițiile necesare 
pentru a îndeplini obiectivele pe care 
ni le-am propus.

Marcel PECA
inginer-șef la întreprinderea 
„Rulmentul" din Brașov

I
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TfZELE PENTRU PLENARA C C. ftl P.C.R. - PROGRAM DE MUNCA PENTRU PARTID, PENTRU POPOU

Forța motrice a
(Urmare din pag. I)
tezătoarele programe pentru actualul 
cincinal și pentru viitorul deceniu, 
elaborate în mod democratic de că
tre partid, împreună cu întregul po
por. Ca partid de guvernămint, 
Partidul Comunist Român și-a 
asumat răspunderea înfăptuirii tutu
ror planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării. 
Ceea ce inseamnă că. in fiecare do
meniu de activitate, în unitățile eco- 
nomico-sociale, fiecare organizație 
de partid poartă deplina răspundere 
a realizării planurilor și programe
lor de dezvoltare. Partidul, inima 
puternică a țării, este forța conducă
toare a societății noastre. Activita
tea partidului este judecată după fe
lul în care se îndeplinesc programe
le de dezvoltare economico-socială, 
după munca desfășurată pentru ri
dicarea nivelului de cunoștințe poli
tice, științifice și culturale al între
gului popor.

P
artidul a devenit, în societatea 
noastră socialistă, o uriașă for
ță transformatoare. A devenit 

factorul hotăritor al întregii societăți. 
Reiese cu limpezime, din cuprinsul 
expunerii, faptul că, în actuala eta
pă, într-o mai mare măsură decît în 
etapele precedente, de la partid por
nesc ideile ce însuflețesc munca po
porului, hotărîrea sa fermă de a-și 
valorifica plenar, în folosul țării, re
sursele de inițiativă, de gindire no
vatoare, de creativitate. Partidul 
pulsează viață nouă în toate arterele 
societății. „Partidul — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — reprezintă cen
trul vital al intregii națiuni de la 
care radiază energia și căldura re
voluționară, care dinamizează întrea
ga activitate economico-socială. Este 
bine cunoscut că, fără energia și 
căldura soarelui, nu poate exista 
viată pe pămint. Tot așa, fără un 
partid revoluționar, nu pot exista 
transformări progresiste, nu se pot 
făuri cu succes socialismul și comu
nismul — visul de aur al omenirii1*.

Partidul, ca factor determinant al 
perfecționării întregii activități eco- 
nomico-sociale, trebuie să cunoască 
ei insuși o continuă înnoire și trans
formare. In expunere sint pe larg 
relevate marile prefaceri revoluțio
nare produse în partid în cei 23 de 
ani de după Congresul al IX-lea. 
Partidul s-a întărit din punct de ve
dere numeric, dar mai cu seamă ca
litativ. A devenit un partid de masă, 
implantat in toate celulele vii ale 
societății. El își îndeplinește, în pre
zent, rolul de centru vital al intregii 
națiuni unind știința cea mai avan
sată și conștiința cea mai înaintată. 
Subliniind insă cerința perfec
ționării în continuare a parti
dului, a activității sale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu definește conținu
tul raporturilor, în actuala etapă, 
dintre partid și stat, dintre partid și 
mase ; definește, de asemenea, noi 
cerințe cu privire la primirea in 
partid — care trebuie să devină un 
act solemn, de natură să producă 
schimbări fundamentale în activita
tea și viața celor ce dobindesc înal
tul titlu de comunist ; la dezbaterea 
in partid, cu toți membrii săi, atît 
a problemelor generale, cit și a pro
blemelor din fiecare sector de acti
vitate ; la dezvoltarea puternică a 
criticii și autocriticii — parte inse
parabilă a activității partidului, a 
bunei conduceri și a democrației de 
partid ; la întărirea disciplinei, a o- 
bligației fiecărui membru de partid 
de a îndeplini exemplar hotărîrile 
adoptate, ca expresie a înaltei con
științe revoluționare a întregului 
partid și a fiecărui comunist.

O
rientările, tezele, ideile sub
liniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ampla 
sa expunere, sint menite să asigure

progresului multilateral al patriei
dezvoltarea unei conștiințe înaintate, 
revoluționare, să dinamizeze și să 
îmbunătățească substanțial activita
tea de formare a omului nou. Secre
tarul general al partidului pune în 
lumină adevărul că in actuala etapă, 
în condițiile afirmării puternice a 
noii revoluții tehnico-științifice, a 
noii revoluții agrare și a revoluției 
pentru dezvoltarea societății; ca 
părți integrante ale procesului revo
luționar aflat în continuă dezvoltare, 
este necesară și înfăptuirea unei pu
ternice revoluții in gindire. Rolul ac
tiv și transformator al activității 
ideologice și politico-educative, ca 
factor determinant al revoluționării 
gindirii, al dobîndirii unei atitudini 
noi, inaintate față de muncă, față 
de răspunderi, este înțeles în esența 
sa ca parte componentă a procesului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Mai mult, așa cum a precizat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „întrea
ga activitate ideologică și politico- 
educativă trebuie să devină o forță 
mobilizatoare mai puternică, care să 
lumineze calea și să unească efortu
rile intregii națiuni spre culmile de 
aur ale societății comuniste". In con
cepția secretarului general al parti
dului, aceasta este o misiune nobilă 
și ea trebuie să fie înfăptuită cu de
plină răspundere, în condițiile asigu
rării unei calități superioare a fie
cărei acțiuni.

Desigur, au fost obținute impor
tante realizări și în activitatea poli- 
tico-educativă. Secretarul general al 
partidului subliniază faptul că, în 
întreaga noastră societate, ideile, 
concepțiile revoluționare, atitudinea 
înaintată in muncă, in viață s-au 
afirmat ca o puternică forță trans
formatoare, avind o mare influență 
pozitivă in asigurarea progresului 
multilateral al țării. Dar, in același 
timp, se constată și o anumită ră- 
minere in urmă în acest domeniu, 
mai cu seamă în activitatea ideolo
gică. In expunere se menționează, 
între cauzele care au determinat a- 
ceastă stare de fapt, pe de o parte 
concentrarea cu precădere a princi
palelor forțe ale partidului, ale so
cietății către soluționarea probleme
lor economico-sociale. ale dezvoltă
rii generale a patriei ; pe de altă 
parte însă, în fața marilor realizări 
s-a creat impresia că ele pot să fie 
obținute și fără un efort de intensi
ficare a activității politico-educati
ve. în aceste condiții, și-a făcut loc 
chiar o anumită subapreciere a aces
tui domeniu, o anumită delăsare în 
munca activului care răspunde de 
problemele ideologice și politico-edu
cative. Este de reținut precizarea fă
cută în acest sens de secretarul ge
neral al partidului, și anume că ta
bloul acestor cauze nu este complet, 
că un răspuns mai cuprinzător va fi 
dat Ia plenara C.C. al P.C.R. Se des
prinde, de aici, cerința ca această 
analiză să fie continuată in cadrul 
organelor și organizațiilor de partid, 
pentru a se detalia, nu numai la 
nivel general, ci și local, cauzele 
care au determinat această răminere 
în urmă a activității pe planul con
științei oamenilor, de a găsi, în ra
port de condițiile specifice din fie
care județ, din fiecare localitate, din 
unitățile economico-sociale. noi căi și 
mijloace pentru perfecționarea în
tregii munci de propagandă.

O asemenea cerință are o însem
nătate cu atît mai mare în etapa 
actuală, cu cit. așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceausescu, „activi
tatea ideologică, politico-educativă, 
nivelul general de cultură reprezintă 
un factor de importanță deosebită 
pentru întreaga noastră activitate de 
partid si de stat, pentru însăși one- 
ra de făurire cu succes a societății 
socialiste". Desigur, pentru perfec
ționarea acestei activități trebuie să 
se tragă învățăminte și din trecut. 
Dar asta nu înseamnă a căuta răs
punsuri în trecut. Secretarul general 

al partidului a arătat că răspunsu
rile trebuie căutate in problemele 
noi, câ ele trebuie să corespundă 
noilor cerințe și noilor exigențe ale 
actualei etape. Sînt multe probleme 
— intre care cele privitoare la pro
prietatea socialistă, de stat și coope
ratistă, repartizarea venitului na
țional pentru acumulare și consum, 
sistemul cointeresării materiale și 
de retribuire, structura socială, de
mocrația muncitorească revoluționa
ră, contradicțiile în socialism, ac
țiunea legilor obiective în societa
tea noastră, dezarmarea și pacea — 
ce așteaptă să fie analizate in pro
funzime, să fie clarificate in spiritul 
socialismului științific, al umanismu
lui revoluționar.

Activitatea de propagandă trebuie 
să se desfășoare pe un spațiu larg, 
să cuprindă atît problemele interne, 
cit și cele de politică externă. Pe 
plan intern, este nevoie să fie con
tinuu perfecționate invățămintul po
litico-ideologic, munca politică de 
masă. Expunerea secretarului gene
ral al partidului trasează noi direc
ții de acțiune în vederea perfecțio
nării activității politico-ideologice, a 
muncii culturale, a literaturii și ar
tei, a presei și radioteleviziunii, do
menii ce contribuie in mod unitar 
la formatea omului nou, îndeosebi 
prin îmbogățirea fondului de idei, 
forme și modalități proprii muncii 
de propagandă. Pe plan extern, în 
condițiile in care, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apar 
probleme noi în fața omenirii și 
partidul nostru trebuie să se an
gajeze cu toate forțele in abor
darea și clarificarea lor, este ne
cesar să se acorde o mai mare 
atenție conținutului noii gindiri 
în relațiile dintre state, feno
menelor crizei economice și so
ciale mondiale, subdezvoltării, jus
tiției internaționale, problemelor e- 
cologice, aspectelor fundamentale ale 
conceptului de drepturi ale omului, 
înțeles în esența sa, punind pe primul 
plan dreptul la muncă, la viață.

Răspunderi dintre cele mai mari 
revin, în actuala etapă, cercetării în 
domeniul științelor sociale, chemată 
să pună în lumină rolul științei și 
culturii, al cunoașterii universale în 
dezvoltarea omenirii pe calea pro
gresului și civilizației, să abordeze 
problemele mari ce se află astăzi în 
fața societății omenești în globalita- 
tea lor, nu numai a unora dintre 
ele, pentru a asigura înțelegerea lor 
corespunzătoare. Dar mai ales să 
raporteze la aceste probleme per
spectivele de dezvoltare proprii so
cietății noastre. In condițiile in care 
procesul revoluționar nu s-a în
cheiat — și nu se va încheia nicioda
tă — se impune — așa cum din nou 
a subliniat secretarul general al 
partidului — abordarea lui din- 
tr-o perspectivă științifică, pentru 
a-i descifra conținutul și tendințele, 
pentru a sesiza noul care se dezvol
tă și care reprezintă viitorul.

Din ampla și magistrala expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
desprinde cu pregnanță importanța 
fundamentală a formării, la nivelul 
întregului partid, al întregii noastre 
societăți, a unor astfel de oameni 
care să fie stăpîni pe cele mai 
înalte cunoștințe din toate domenii
le de activitate, să înțeleagă legile 
obiective, cerințele dezvoltării eco
nomico-sociale. să poată sesiza la 
timp schimbările care se produc în 
societate, să înțeleagă noul și să-1 
promoveze, pentru a contribui cu 
forțe sporite la înfăptuirea exem
plară a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XITI-lea al partidului, ale 
Conferinței Naționale, la ridicarea 
României, sub conducerea partidului 
nostru comunist, mereu mai pu
ternic. continuu întărit numeric și 
calitativ, pe cele mai înalte culmi 
de progres, de civilizație socialistă 
și comunistă.

Pentru colectivul muncitoresc de 
la întreprinderea minieră Eaia 
Borșa, 1987 a fost un an al satisfac
țiilor in muncă : in acest an au fost 
realizați parametrii proiectați, trimi- 
țîndu-se spre flotație însemnate 
cantități de minereu peste plan, 
asigurindu-se încadrarea în cos
turile de producție. Cu adevărat 
a fost o mobilizare exemplară a în
tregului colectiv, in primul rind a 
comuniștilor. La aceste rezultate s-a 
ajuns prin adoptarea celor mai efi
ciente măsuri atit de biroul comite
tului orășenesc de partid Borșa, cit 
și de comitetul de partid al între
prinderii miniere. Concret...

ANALIZA RESPONSABILĂ — 
MASURI OPERATIVE, EFICIENȚA 
MAXIMA. La începutul anului 1987, 
într-o plenară a comitetului orășe
nesc de partid — la care au partici
pat și factori de răspundere de la 
intreprinderea minieră — s-au ana
lizat punct cu punct cauzele situa
ției nesatisfăcătoare de la întreprin
dere. Analiza a plecat de Ia o situa
ție exactă : din cele 54 de brigăzi. 34 
nu-și realizau planul, desfășurau o 
activitate inegală de. la o lună la 
alta. In urma discuțiilor s-a ajuns la 
concluzia că pentru brigăzile care 
trag serios in jos producția între
prinderii trebuie stabilite măsuri 
speciale, fără însă a neglija activita
tea celor care-și fac planul. Ca mă
sură imediată, s-a stabilit ca pe lin
gă cele 34 de brigăzi să fie reparti
zați, pentru a răspunde de activita
tea acestora, cite un membru al bi
roului executiv al consiliului oame
nilor muncii din intreprindere și un 
activist al comitetului orășenesc de 
partid. Mai mult, locurile de muncă 
cu probleme mai deosebite cu sar
cini mai grele au fost preluate de 
oameni încercați, cu mai multă ex
periență, în măsură să asigure în
drumarea. controlul, să pună umărul 
cind este nevoie pentru ca aceste 
brigăzi rămase în urmă să intre in 
rindul fruntașilor.

La sfirșitul anului, angajamentele 
asumate erau îndeplinite.

De ce am insistat asupra acestor 
fapte ? Pentru că ele ’ relevă încă o 
dată, pe bază de argumente practi
ce, cerința formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît în Expune
rea din aprilie, cit și în cea la Con
sfătuirea de lucru cu activul și ca
drele de bază din domeniile activi
tății organizatorice, ideologice și 
politico-educative, ca organizațiile 
de partid să asigure prezența comu
niștilor in locurile hotărîtoare ale 
producției, acolo unde e mai greu, 
ca ei să se ilustreze prin fapte ca re
voluționari, ca oameni care nu se 
dau bătuți in fața greutăților și știu 
să le învingă.

...ȘI CODAȘII SINT ACUM FRUN
TAȘI. Împreună cu primul secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Borșa. tovarășul Petru Roman, ur
căm spre întreprinderea minieră 
Baia Borșa. Ne interesăm cum mai 
merg brigăzile care la începutul anu
lui trecut erau codașe: „Merg bine, 
nu au daț înapoi", ni se spune.

Solicităm situația cu repartizarea 
cadrelor pe brigăzi, așa cum a fost 
întocmită la inceputul anului trecut. 
Hotărim să mergem la mina Bur- 
loaia, însoțiți de inginerul Iuliu Lun- 
gu. directorul adjunct cu dezvoltarea 
pe întreprindere. (De altfel, răspun
de de această mină din partea con
ducerii întreprinderii). Aici — im- 
preună cu directorul minei, ingine
rul Lazăr Pârvulescu, și cu minerul- 
șef de brigadă Nicoară Grec, se
cretarul comitetului de partid pe 
mină — coborim in subteran. Pe 
drum, pe galerii ni se prezintă un 
nou mod de a gindi. cu obiective și 
direcții de acțiune precise, reieșite 
din necesitatea realizării planului : 
sprijinirea celor 34 de brigăzi cu 
restanțe mari in producția de mine
reu — acțiune tratată cu toată ma
turitatea politică de către cei impli
cați — a dus la o mai strinsă legă
tură. la contactul direct al activiști
lor comitetului orășenesc de partid 
cu activitatea din abataje, cu greu

tățile pe care, le intîmpină brigăzile 
de mineri, la căutarea împreună a 
celor mai eficiente modalități de so
luționare a problemelor. Ni se spune 
că pe parcurs au intervenit unele 
schimbări în brigăzi, unora le-a fost 
întărită omogenitatea iar de la lună 
la lună realitățile care apăreau erau 
mai bine cunoscute, mai bine stăpî- 
nite. Astfel, la mina Dealul Bucății- 
Est. cinci brigăzi nu realizau sarci
nile de plan, șefii de brigăzi moti- 
vind ba că nu sînt condiții, ba una, 
ba alta. Atunci a fost trimisă acolo 
brigada comunistului Ioan Moroz, 
care incă din prima lună a demon-

PRODUCȚIA, CALITATEA El
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la întreprinderea minieră Baia Borșa

strat că se poate. Experiența a fost 
repede preluată, motivațiile ..sub
țiri ca firul de ață" nu au avut a- 
coperire din partea brigăzilor care 
căutau scuze. Acum și acestea sînt 
pe drumul cel bun.

Că lucrurile nu s-au redresat de 
la sine o arată și exemplul relatat 
de Ion Marian, inginerul-șef al mi
nei Burloaia : cînd a dat de greu, 
avind sarcini care pur și simplu il 
depășeau, șeful de brigadă și-a luat 
transferul. A rămas in locul lui co
munistul Vasile Doboș, care. lună 
de lună. își realizează și depășește 
planul.

Exemplul este grăitor. Locurile de 
muncă din subteran cer oameni com- 
petenți. bine pregătiți profesional. 
In acest sens, un rol important l-a 
avut biroul comitetului de partid 
pe mină, care a intervenit energic 
insistînd pentru regruparea forțelor, 
întărirea brigăzilor, crearea condi
țiilor tehnico-materiale și organiza
torice de sporire a vitezelor de îna
intare, intensificarea întrecerii in 
stabilirea de recorduri la înaintări 
ș.a.m.d. Modul în care s-a acționat 
aici pentru redresarea situației cri
tice în care se afla colectivul la un 
moment dat cu îndeplinirea sarcini
lor de plan confirmă pe deplin ce
rința formulată de secretarul 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca organele și 
organizațiile de partid să se implice 
cit mai concret în soluționarea pro
blemelor economice, să acționeze in 
așa fel incit să nu se suprapună 
atribuțiilor cadrelor de conducere, 
ci să valorifice activitatea acestora, 
într-o unitate dialectică și prin mă
suri politico-organizatorice.

PUTEREA EXEMPLULUI PER
SONAL. Aici, la mina Burloaia, ca 
de altfel in întreaga întreprindere, 
stimulatoare este puterea exemplu
lui comunist. Căci comuniștii sint 
mereu in primele rinduri, acolo unde 

este mai greu și se hotărăște soarta 
producției. Minerul-șef de brigadă 
Nicoară Grec — care, in ultimii doi 
ani, a fost declarat cel mai bun mi
ner al Maramureșului — este secre
tarul comitetului de partid pe mină. 
„Problemele care se ivesc — și in 
minerit nu sînt puține — le rezol
văm prin puterea noastră, prin ho- 
tăririle noastre. De exemplu. în fie
care inceput de schimb mă consult 
cu oamenii brigăzii și nu se poate 
să nu reușim".

PROMOTORI AI UNUI NOU SU
FLU IN MUNCĂ. Spre seară ne in- 
tilnim la sediul întreprinderii. Sint 
de față directorii de mine, secretari 
ai comitetelor de partid, șefi de bri
găzi. activiști ai comitetului orășe
nesc. O scurtă operativă. Aflăm că 
asemenea intilniri se fac ori de cite 
ori este nevoie, cînd se discută pro
bleme care privesc soarta produc
ției. Se discută despre darea în fo
losință a noi perimetre miniere in 
zonele Cornul Nedeii și Dealul Ne
gru. Cei prezenți îl ascultă pe ingi
nerul Lazăr Pârvulescu. directorul 
minei Burloaia. desemnat să deschi
dă cu oamenii lui aceste zone :

— Ne-am gindit să punem brigă
zile cele mai sudate să „spargă" 
gheața în noile perimetre de exploa
tare. Pină acum au hotărît să mear

gă brigăzile comuniștilor Nicoară 
Grec și Ion Moroz.

— Dar la intreprindere mai avem 
brigăzi care pot trece cu bine și 
acest examen — intervine Vasile To- 
moioagă, secretarul comitetului de 
partid pe întreprinderea minieră 
Baia Borșa — cum sint cele conduse 
de Ion Ciocioc, Gheorghe Hojda, 
Petru Timiș. Vasile Puiu. . Vasile 
Benzar.

Nominalizarea brigăzilor care ar 
putea oricînd face fată in noile pe
rimetre continuă. Multe din cele nu
mite de secretarul comitetului de 
partid pe I.M. Baia Borșa — ni se 
spune — cu un an în urmă au tre
buit... împinse de la spate. Acum 
fac cinste întreprinderii. Dovada în
crederii care li s-a acordat !

Fără îndoială, acest nou suflu in 
mu.ică — inspirat și cerut cu fiecare 
prilej de conducerea partidului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
fost imprimat și prin munca orga
nizațiilor de partid, a activiștilor 
comitetului orășenesc de partid 
care participă frecvent la adunările 
generale ale organizațiilor de partid, 
la analizele la fața locului. A deve
nit. de asemenea, un fapt obișnuit 
prezența secretarilor comitetului oră
șenesc de partid in mină, cunoaște
rea la locul de muncă a probleme
lor de producție. Apoi, examinarea
— împreună cu biroul comitetului 
de partid, cu biroul executiv al con
siliului oamenilor muncii, cu direc
torii de mine — a experienței bune 
in vederea popularizării și generali
zării ei și adoptarea pe loc a măsu
rilor corespunzătoare pentru elimi
narea unor neajunsuri au condus la 
redresarea activității. Urmărirea cu 
consecventă a modului în care au 
fost înfăptuite măsurile adoptate an
terior, discuțiile purtate cu minerii 
în sala de apel, în abataje, chiar 
acasă la aceștia, receptivitatea la 
problemele lor de muncă și viață, 
evidențierea, prin forme multiple, a 
experienței și exemplelor bune, ati
tudinea intransigentă față de cazu
rile de indisciplină — toate acestea 
au o mare influență asupra climatu
lui de muncă, a stării de spirit a oa
menilor. a așezării activității colec
tivului întreprinderii pe drumul cel 
bun. Dacă ar fi să extragem o con
cluzie de ordin general din cele re
latate pină aici, ea ar fi. fără îndo
ială, aceasta : organizațiile de partid 
din cadrul întreprinderii și activiștii 
comitetului orășenesc de partid au 
înțeles — confirmînd astfel și pe 
baza experienței practice de aici va
loarea orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind 
perfecționarea muncii de conducere
— câ o conducere eficientă a activi
tății de producție nu se poate asi
gura decît pe baza cunoașterii te
meinice a lucrurilor, a coordonării 
unitare a răspunderilor, astfel incit 
unele să nu dubleze pe celelalte, sub 
un temeinic control de partid.

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scîriteii"

„Numai un om educat și stăpin pe cele mai înalte cunoștințe din 
toate domeniile poate înțelege legile obiective, cerințele dezvoltării 
economico-sociale, poate sesiza la timp schimbările care au loc in so
cietate, poate sesiza ceea ce este vechi și nu mai corespunde noii 
etape a progresului, poate sesiza noul care se va dezvolta și care re
prezintă viitorul". Procesul plămădirii acestui om nou, constructor con
știent al propriului destin, definit magistral de secretarul general al 
partidului in expunerea „Cu privire la perfecționarea activității organi
zatorice. ideologice și politico-educative, in vederea creșterii rolului 
conducător al partidului in întreaga viață economico-socială". începe, 
așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, incă din anii cei mai 
tineri.

Si fără îndoială că incă din primii ani ai procesului formativ 
cartea deține un rol deosebit în modelarea unui om cu un larg orizont, 
cultural, in educarea lui patriotică, revoluționară. Generațiile tinere,

mai cu seamă copiii și adolescenții, devin principalul beneficiar al 
cărților, de unde extrag substanțe vii pentru formarea personalității 
lor. se lasă pătrunși de lumina inaltă și caldă a înțelepciunii fru
moase ca de o binefacere ce le va marca prezentul și viitorul. De 
aici se poate deduce nu numai specificul complex al acestui gen de 
carte, care nu poate rămine un simplu manual de învățare, dar mai 
ales se degajă rostul ei major, de neinlocuit in formarea omului tinăr, 
rol ce impune și o mare responsabilitate din partea scriitorului de lite
ratură pentru copii și tineret, tocmai datorită funcțiilor multiple for
mative, umaniste ce și le asumă. In acest spirit se pronunță și dezba
terea noastră, ai cărei participant și-au propus analiza in spirit critic 
și autocritic a unor aspecte ce țin de dezvoltarea literaturii pentru tine
ret. adincirea răspunderii scriitorilor, editorilor și a celorlalți factori ce 
concură la creșterea valorică a acesteia, la mai buna ei cunoaștere 
și difuzare.

Esența umanistă, 
profund modelatoare a cărții
Marii noștri scriitori dintdtdea- 

Una au poposit in lumea celor 
mai tineri ca intr-un univers pro
pice autenticei literaturi, dindu-ne 
opere nemuritoare, cu un înalt 
grad de atractivitate. Prin ei. litera
tura pentru copii și tineret sau. cum 
observa un participant la dezbatere, 
„și pentru copii, și tineret", s-a dez
voltat in interiorul marii creații, in 
strălucirea si rigorile acesteia cu de
plina conștiință a funcțiilor sale 
multiple deduse din excepționala ei 
valoare modelatoare. Această înaltă 
conștiință se regăsește și la scriitorii 
actuali, chemați să răspundă solici
tărilor prin opere inspirate din ac
tualitate. din tumultuoasa epopee a 
construcției socialiste. „Cărțile pen
tru copii și tineret ne fascinează pri
mii ani de viață, ne invață să gin- 
dim, să vorbim și să scriem româ
nește și mai apoi ne însoțesc pe 
băncile școlii pină in lumea matură 
a muncii și responsabilității. Dimen
siunea formativă a acestei cărți — 
ne spune Alexandru Bălăci — e cu
noscută și recunoscută deopotrivă de 
autori, educatori și .cititori. Va
loarea formativă a acestei litera
turi este in multe privințe de neega
lat ; felul în care copilul, apoi ado
lescentul și ținărul se apropie de 
carte ii marchează definitiv întreaga 
viată. De aici, și necesitatea de a 
oferi acele cărți merituoase, demne 
de a fi reținute de cititori.

In strălucita sa Expunere la 
Consfătuirea de lucru cu activul 
și cadrele de bază din domeniile 
activității organizatorice, ideolo
gice și politico-educative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu făcea, incă o 
dată, dovada prețuirii față de con
tribuția literaturii in formarea omu
lui nou, reamintindu-ne că „adevă
rata inspirație pentru toți creatorii 
trebuie să fie poporul" și întărind
îndemnul de a
ia inspire din

realiza opere care să 
„izvoarele dătătoare

Educarea patrioticăj revoluționară 
a tinerei generații

In dezbatere rolul și misiunea cărții pentru tineret
de viață — ale științei, ale progresu
lui din toate domeniile de activitate". 
Asemenea cărți aparțin, desigur, an
samblului literar, dar au și particu
larități, trăsături sau calități specifice 
care le conferă statut, obligații sau 
idealuri mai presus și. totodată, mai 
nuantat înfățișate datorită funcției 
modelatoare ce si-o asumă explicit, 
fără a fi didacticistă. „In toată acti
vitatea noastră de creație — observa 
prozatorul Mircea Sintimbreanu, 
secretarul secției de literatură pen
tru copii și tineret a Asociației scrii
torilor din București. — e necesar să 
pornim de la spiritul militant al 
acestei literaturi, de la nobila ei me
nire adesea subliniată în docu
mentele de partid. în indemnurile 
adresate scriitorilor de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Literatura pentru 
copii și tineret a atras pe aproape 
toti clasicii literaturii noastre, iar 
autorii contemporani au imbogătit și 
diversificat acest tezaur. Sint abor
date toate genurile, folosite toate 
tehnicile. Un puternic front scriitori
cesc dă dimensiune și valoare acestui 
domeniu. Milioane de copii din țară 
au înscrise pe foaia sufletului lor 
multe din ideile și frumusețile cu
prinse in aceste pagini. De felul cum 
sînt crescuți azi depind rezultatele 
de mîine. valoarea' lor ca cetățeni 
demni și liberi. Toate acestea ne im
pun să oferim acele cărți care izvo
răsc din straturile cele mai profunde 

ale sensibilității, exprimă etosul 
national, de la cartea începuturilor 
pină la balada construcției con
temporane. Cu toate acestea, nu 
ne-am plătit întotdeauna marile in
vestiții de încredere ce ne-au fost 
acordate : nu întotdeauna s-a aban
donat cartea cu miză mică, cu perso
naje ușor caraghioase, folclorizante, 
caricatura acestei cărți pentru copii 
mai retine încă atenția editorilor. 
Vocile acestei literaturi au nevoie să 
se exprime într-o paletă largă de to
nuri. care nu pot fi ignorate. Citi
torii au rezerve imense de vis. de 
mirai, dar și o sete de cunoaștere 
neegalată. Limitarea artificială nu
mai la anumite teme nu poate sti
mula fantezia creatoare, după cum 
această literatură nu se poate rezuma 
numai la paginile cărților, ci trebuie 
să se afle în reviste, la radio si pe 
ecranele televizoarelor".

Lucrări expresive, 
la nivelul solicitărilor actuale

Intre autor si cititor se află. în 
mod necesar, editorul. Funcția orien- 
tatoare are în vedere calitatea și va
rietatea manuscriselor oferite spre 
publicare și necesitățile reale al.e pu
blicului. imperativele sociale ale mo
mentului. „Avem trei deziderate in 
acțiunea noastră : să oferim litera
tură variată, folositoare, atractivă — 

arăta Viniciu GafRa. directorul Edi
turii „Ion Creangă". Varietatea în
cepe de la manuscrise si aici. d.eși 
avem scriitori experimentați, se ivesc 
incă in edituri manuscrise nu intot- 
deauna convingătoare, care se mai și 
tipăresc uneori. Așadar, exigențele 
noastre nu sint permanent la înălțime. 
Foarte important e autorul, care e 
cel ce poartă un mesaj accesibil 
vîrstei. Avem, de pildă, o foarte in
teresantă poezie de inaltă simțire, 
care cultivă sentimente profunde față 
de țară, părinți, școală. Să dăm co
piilor cartea pe care să o rețină in 
mintea și inima lor și de aceea e ne
cesar să le propunem eroi, personaje 
de virsta lor. Avem o capacitate de 
influențare a creației prin lansarea a 
ceea ce se numește „comanda so
cială". pe care o folosim adesea, mai 
ales in literatura de evocare istorică 
sau in cea legată de evenimente ac
tuale. Ara avea de ciștigat în întreaga 
noastră activitate dacă și critica li
terară, publicațiile specializate s-ar 
apleca cu mai mare atentie. cu mai 
multă înțelegere și consecventă asu
pra acestui gen de carte".

Educația patriotică prin întreți
nerea vie a flăcării marilor aspirații 
naționale, prin evocarea pilduitoare a 
mărețelor lupte de eliberare națio
nală și socială, prin angajarea de a 
sluji marile idealuri ale contempora
neității — este o caracteristică ma
joră a literaturii noastre. „Tinere

tul, copiii reprezintă viitorul de aur 
al patriei noastre — și trebuie să 
facem totul pentru a forma o tînără 
generație cu înalte cunoștințe revo
luționare, cu o inaltă cultură. Așa 
creăm viitorul de aur al României", 
îndemnul secretarului general al 
partidului in expunerea „Cu privire 
la perfecționarea activității organi
zatorice. ideologice și politico-edu
cative, in vederea creșterii rolului 
conducător al partidului in întreaga 
viață economico-socială", se adre
sează și creatorilor de literatură. 
„Editurile publică numeroase cărți 

inspirate din trecutul de luptă eroic 
al patriei noastre — afirma prozato
rul Dumitru Almaș. E necesară însă 
si în acest domeniu o coordonare mai 
atentă a întregii activități, atragerea 
generațiilor tinere de autori, pentru 
că literatura istorică presupune cu
noștințe serioase in domeniu, pe 
lingă talentul necesar. Să facem in 
acest fel mai activ demersul nostru 
în cultivarea marilor valori ale tre
cutului nostru, pentru a face o con
vingătoare educație patriotică. Mai 
mult, acest gen să-și afle locul me
ritat in revistele pentru copii, nu nu
mai prin serialele desenate sau lu
crările elevilor, dar și prin cele ale 
autorilor corisacrați". „în acest do
meniu. in general al literaturii pen
tru copii — arată scriitorul Iuliu 
Rațiu —avem restante reale pe care 
ne străduim să le depășim. Publi
cațiile existente își pot spori con
tribuția și în acesf domeniu, mai 
ales prin depistarea și atragerea 
copiilor și a elevilor talentați la o 
activitate organizată". A fost in
vocată astfel o latură importantă a 
activității copiilor și a tinerilor, crea
tivitatea proprie. în cit mai multe 
domenii, a cărei stimulare trebuie să 
se afle permanent în atenția foruri
lor pionierești și de tineret, a școli
lor. „Avem datoria să ne aplecăm 
asupra unor laturi mai puțin explo
rate — apreciază prof. Tudor Opriș 
— mai ales literatura de infor
mare științifică, asupra căreia secre

tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a oprit adesea. 
Literatura de informare științifică e 
un domeniu mai nou. mai puțin bă
tătorit. dar și mai pretențios. în sen
sul că necesită cunoștințe în diferite 
domenii. E o literatură ce răspunde 
educării copiilor și tinerilor, ii apro
pie de natură, de omul viu. de pro
cesele reale din economie și societa
te. Avem incă multe de făcut, noi, 
ca autori, dar mai ales ca educatori 
ai elevilor, ai spiritului lor inventiv. 
De aceea, mi se pare util să găsim 
formule corespunzătoare pentru a 
publica lucrări de introducere in ști
ința și tehnica pentru copii". La rin
dul său, prozatorul Constantin Țoiu 
releva : „Cartea este rezultatul intil- 
nirii a mai mulți factori : autor, edi
tor, grafician. tipograf. E ne
cesar să fim foarte imagina
tivi, inventivi, practici pentru a 
oferi opere semnificative. Ceea ce 
oferim acum va dura toată viața, o 
generoasă sursă inepuizabilă. E ne
cesar să facem mai mult, să de
pășim unele inerții, să ne gindim ce 
dăm noi. ce calități au scrierile noas
tre. pentru a fi la nivelul generației 
pe care o creștem. Să nu cădem în 
visul autosatisfactiei. teama de în
drăzneală. de nou poate fi o piedică 
de netrecut. în acest spațiu e nevoie 
de un zvicnet modern, să depășim 
acele impedimente din activitatea 
noastră pentru a înțelege că trebuie 
să facem educația copiilor la nivelul 
anului ’88. al anilor ce vor veni. 
Sintem in era informaticii, se 
lucrează cu calculatoare, copiii 
cistigă olimpiade internaționale, să 
nu le creăm handicapuri artificiale, 
să le dăm egalitate de condiții".

Se cere, și Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizatori
ce. ideologice si politico-educative o 
arată explicit, ca fiecare autor să fie 
la înălțimea momentului, să ofere 
acele opere reprezentative pentru 
timpul nostru, capabile să inrîureas- 
că decisiv formarea în deplină pleni
tudine a tinerei generații,' cei ce vor 
duce mai departe marea operă de 
construcție socialistă a țării noastre.

Este evident că în spiritul cerin
țelor formulate, al misiunii nobile în
credințate, și creația literară va tre
bui să se inspire mai intens și 
profund din realitățile actuale și 
din marile idealuri ce însuflețesc so
cietatea românească contemporană, 
noile sale generații, să se implice și 
mai direct în opera de formare a 
omului nou, de dezvoltare a conștiin
ței revoluționare.

E. VASILESCU

Conștiința 

răspunderii
Intr-o atmosferă de muncă 

însuflețită, în spiritul magistra
lei expuneri a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru cu activul și cadre
le de bază din domeniile activi
tății organizatorice, ideologice și 
politico-educative, colectivul 
întreprinderii de panouri și ta
blouri electrice din Alexandria 
este mobilizat exemplar pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan. 
Pe primele 5 luni ale anului 
toți indicatorii au fost realizați, 
în condițiile obținerii unei eco
nomii la mia de lei producție- 
marfă de 37 lei față de pre
vederile de plan și încadrării 
în stocurile normate de materii 
prime, materiale, energie și 
combustibili. S-a livrat, astfel, 
cea mai mare parte a instala
țiilor de comandă și automa
tizări necesare Centralei elec
trice de termoficare „frto- 
gresul" București, urmînd . ca 
in cele citeva zile care au mai 
rămas pină la sfirșitul lunii 
să se expedieze panourile pen
tru grupul electrogen nr. 3. 
Demne de relevat sint și rezul
tatele aplicării in producție a 
programului de organizare și 
modernizare a proceselor de fa
bricație. Pină acum a fost mo
dernizat fluxul tehnologic pen
tru confecționarea cadrelor me
talice ale instalațiilor, s-au 
construit transportoare automa
tizate pentru sectoarele de a- 
coperiri metalice. In imaginea 
de sus redăm o secvență sem
nificativă din secția de echipa
re -electrică, in care echipa de 
muncitori condusă de maistrul 
Nica Nicolae s-a angajat să 
termine cu 10 zile mai devre
me un panou de comandă ne
cesar stației de 110 KV de la 
Moldova Nouă a I.R.E. Timi
șoara, dind prin fapte expresie 
patriotismului care-i animă. 
(Eugen Dichiseanu).
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-parte integrantă a dezvoltării socialiste a țării

Un drum te poate fiparturs numai tu pasiune și tompetențu

Inițiativa responsabilă 
în locul tutelei mărunte

Otopeni.
Căsuța 206. apartamentul 

î. parter. ..Căsuță" e un Tel 
de a spune pentru că di
minutivul. in cazul de fată, 
nu e tocmai nimerit, căsu
ța fiind o construcție cu 
parter si etaj si cuprinzind 
patru apartamente. A fost 
adoptat, pesemne, de că
tre constructorii deprinși 
să Înalțe blocuri cu zeci 
dacă nu chiar sute de a- 
partamente.

In apartamentul familiei 
Voiculescu. E acasă doar 
soția, care acum a venit de 
la lucru. Ei, „VoicUleștii", 
prin natura profesiilor si a 
locurilor de muncă, n-ar 
mai fi țărani. Lucrează ca 
muncitori calificați la în
treprinderi industriale noi 
din Otopeni. Totuși, atunci 
cînd au părăsit vechea lor 
casă pentru una dintre lo
cuințele nou construite, au 
optat pentru „căsuțe" si 
nu pentru bloc. întrucit 
cele dinții au fost special 
concepute pentru locuințe 
de tip țărănesc, avînd in 
jur spatii adecvate pentru 
o mică grădină, pentru pă
sări și animale de curte.

— Ei. taci, ai răbdare ! 
Mi-ai auzit gura și. gata, 
nu mai poți ! — strigă la 
un moment dat Sorica Voi- 
cuiescu. gospodina, atunci 
cînd, aflindu-ne afară, 
dintr-un mic grajd se aude 
mugetul unei vaci.

Sorica si Gheorghe Voi- 
eulescu au rămas, totuși... 
țărani.

Casa are o cameră de zl 
(reporterului 1 s-a părut a 
fi mai spațioasă decît ceea 
ce a văzut' prin blocurile 
noilor cartiere șl orașe), 
trei ' nitoare (mai mari 
Si eli / o bucătărie mai 
mare decît un dormitor 
(se păstrează și aici tradi
ția casei țărănești), spații 
pentru baie și alte utili
tăți. Mobila, și ea. „de 
ras"/ Covoarele, mal toa- 
■'(•‘•arte noi. acoperă in- 

» t pardosea. Perdele 
noi < Cele de dincolo nu 
s-au mai potrivit, erau 
mici"). In balcoane (logii 
spațioase), fior». O casă in 
care te simți bine»

— O să ne mai ai-anjăm 
jl noi. cu timpul. O să ne 
tăcem o împrejmuire, că 
tără asta nu poți să crești 
animale și păsări, o să mai 
tăcem și altele... Numai să 
se mai termine cu șantie
rul. să se mai așeze lucru
rile în matca lor...

Da. în jur. e șantier. Lo
calitatea Otopeni. asa cum 
t fost cunoscută pină da 
:urind. dispare pentru ca. 
simultan, să renască în to-

'ițate și in cu- totul altă 
/\ Despre ceea ce 

,la aici, ziarul nos- 
.ai scris. O facem șl 

"astă dată pentru că 
.le adoptate conțin 

e elemente de referin- 
pentru procesul tran- 

jrmării. prin sistematiza- 
a. a localităților rurale 

din România, pentru as
censiunea lor treptată spre 
urbanism. Firește, formu
la pentru Otopeni este una 
adecvată... Otopenilor. Pen
tru că. lucru știut, fiecare 
nonă are un specific, fieca
re localitate o particulari
tate determinată, in de
cursul timpului, de condi
țiile locale — istorice, eco
nomice. sociale, de relief, 
de climă etc., etc. Iar so
luțiile adoptate pentru sis
tematizare nu pot fi ace
leași peste tot.

Aici la Otopeni specifi
cul este determinat de 

substanțialele transformări 
produse în structura eco
nomică și socială a locali
tății. in ultimele decenii. 
Masivul proces de dezvol
tare a industriei bucures- 
tene și-a făcut simțită pre
zenta si aici si nu doar 
prin absorbția forței de 
muncă, ci și prin implanta
rea. in Otopeni. a unor în
treprinderi de Sine stătă
toare. Cu greu am mai 
putea defini această așe
zare ca fiind cu speci
fic agricol, rural. Nu este, 
nici pe departe, un caz sin
gular. Sint numeroase sa
tele din România în care 
s-a produs acest fenomen, 
chiar dacă nu la propor
țiile celor „din margine de 
București".

Arhitect Nicolae Cris
tian este șeful de proiect.

— Ce va fi aici 7
— Va fi ceva asemănă

tor unui orășel, oricum o 
localitate de tip urban.

De la sat la oraș... 
fără să părăsești 

comuna
Vor fl în total aproxima
tiv 3 000 de apartamente cu 
una pînă la patru camere, 
pentru o populație de 
pînă la 8 000 de locuitori. 
1 500—2 000 de apartamente 
se vor afla în blocuri. Res
tul locuințelor noi se vor 
afla în ceea ce noi am nu
mit „căsuțe", respectivele 
clădiri avînd. fiecare, par
ter și etaj și cuprinzind 
cite patru apartamente cu 
cite 3 și 4 camere.

— Numai locuințe 1
— Vor fi toate dotările 

sociale necesare. In centru 
un sediu politico-adminis- 
trativ care va cuprinde, in
tr-o latură, și poșta. Tot 
în perimetrul central, o 
modernă casă de cultură. 
Apoi un spital, un dispen
sar și o casă de sănătate 
pentru tratamente de tip 
balnear, pentru că apele 
geotermale descoperite aici 
sint mineralizate si au pro
prietăți curative. După 
care un liceu agroindus
trial. alte scoli, grădinițe 
și creșe. La parterul mul
tora dintre blocuri vor fi 
magazine moderne de ab
solut toate profilurile, plus 
spatiile necesare prestări
lor de servicii. Apoi o hală 
și o piață agroalimentară 
de tipul celor construite în 
București in ultima vreme. 
Nu va lipsi nimic din ceea 
ce se cheamă confort ur
ban modern.

— Cum sint blocurile din 
Otopeni 7

— Noi le spunem „P-4-3" 
și „P+2“. însemnind par
ter și două sau trei etaje. 
Cum arată, le-ati văzut. 
Tot ce poate fi mai mo
dern. mai estetic în dome
niu. Pentru întreaga înfă
țișare a localității, am ur
mărit constituirea unui 
fond arhitectonic reprezen
tativ. pornind de la izvoa
re traditionale locale. Cu 

acoperișuri în șarpantă, cu 
foișoare și pridvoruri. cu 
stilpi încununați de arce. 
Am urmărit, de asemenea, 
un joc al volumelor și aco
perișurilor care să evite 
monotonia atit de- supără
toare in unele realizări de 
acest fel.

— In interior 7
— Apartamente normale, 

ca să le spun așa. Fieca
re cu tot ce se cere. Cu 
bucătărie, cu baie, căinară, 
debara, cu balcoane... Un 
lucru remarcabil pentru O- 
topeni : s-a realizat încăl
zirea centrală cu apă geo- 
termală. o lucrare deose
bită a întreprinderii de fo
raje și lucrări geologice 
speciale. Astă iarnă noile 
blocuri au fost încălzite în 
acest fel. în program non
stop. Și a funcționat o sin
gură sondă. Vor fi. în fi
nal. patru. Apa iese din 
pămint la 61 de grade. Ea 
prepară și apa caldă me

najeră prin Intermediul 
unor stații cu schimbătoa
re de căldură. S-a realizat 
deja canalizarea pentru... 
tot ce va fi. deși, deocam
dată. s-au dat în folosință 
doar aproximativ 600 de a- 
partamente. E aproape is
prăvită si statia de epu
rare.

Am pornit. împreună cu 
Alexandru Alexe. vicepre
ședinte al consiliului popu
lar comunal, să discutăm 
cu localnici, să vizităm a- 
partamente. Și iată-ne. ast
fel. în casa nouă a munci
torului Ștefan Pană.

Noul apartament e tot 
ce se poate vedea mai spa
țios. mai îngrijit, mai con
fortabil în materie de... noi 
apartamente. Două dintre 
camere, cu peste 20 mp 
fiecare. Alte două cu a- 
proximativ 15 mp. Hol 
larg, bucătărie, baie... Aș
teaptă. curate, să se în
carce de fiorul vieții unei 
familii. Ștefan Pană, ma
caragiu la Întreprinderea 
de construcții metalice si 
prefabricate (soția, munci
toare. și ea. la întreprin
derea de aparate de măsu
ră și control), are cinci 
copii. Vechea lui casă (nu 
foarte veche, totuși) avea 
două camere, hol. bucătă
rie și niște „anexe" prin 
curte.

— Aici cum veți sta 7
— Păi... două dormitoare 

pentru copii, unul pentru 
noi. o sufragerie. De luni 
începem să ne instalăm... 
Sintem foarte mulțumiți de 
casa asta nouă. Spațiu mai 
mare, mai frumos, mai ci
vilizat. Cu tot ce trebuie... 
In toate privințele o să fie 
mai bine aici. Una singu
ră mai trebuie s-o rezolv : 
un mic loc de grădină si 
pentru păsări... Asta nu am 
aici. Oi vedea cum oi 
face...

— Spuneti-mi o părere 

despre toată această acțiu
ne a sistematizării satelor.

— Bineînțeles că e un 
lucru bun. Și satele tre
buie să intre, ca să zic 
așa. in rindul lumii. Ați 
fost la noi. și dincolo de 
bulevard 7

— Am fost.
— Și ați văzut că s-a 

construit și acolo. în adin- 
cime. Și se vede mai bine 
ce a fost și ce este. Mare 
diferență ! Sigur, la înce
put nu-ți vine ușor să te 
strămuți dintr-o casă în- 
tr-alta. dintr-un fel de 
viață intr-altul. Dar dacă 
te gindești bine. înțelegi 
că. de exemplu aici, unde 
o să locuiesc eu. e mult 
mai bine. este, de fapt 
...viitorul pe care l-am aș
teptat. Și pentru care am 
muncit.

Dimieni era un sat din 
apropiere. Care, ca locali
tate. nu mai există. Acum 
acolo s-a arat si s-a semă

nat. Locuitorii au primit, 
toți, apartamente noi la 
Otopeni. „Să mergem în- 
tr-o familie de... dimieni !“ 
Sunăm la ușile mai mul
tora. Nu sint acasă...sint la 
lucru. în sfîrșit. ne deschi
de o tinără cu un copil in 
brațe. Ne .primește scuzin- 
du-se ; casa nu e încă pe 
deplin aranjată, s-au mu
tat abia in aprilie („Am 
fost printre ultimii"). Fa
milia Marinache. Aparta
ment cu trei camere.

— Aici, de fapt, locuiesc 
părinții — spune tinăra. 
Eu. cu soțul și cu fetita, o 
să ne mutăm curind în a- 
partamentul nostru, bloc 
B2-1, apartamentul 10. cu 
3 camere.

— Cu ce vă ocupați ?
— Cu ce ne-am ocupat 

și înainte. Tata lucrează la 
filatura Balotești. mama la 
C.A.P... Acum. aici, la O- 
topeni. Eu sint dactilogra
fă la un institut de elec
tronică din București, so
țul lucrează de mult aici, 
la I.C.M.P. In privința asta 
nu s-a schimbat qimic.

— Ce s-a schimbat, to
tuși 7

— Așa... s-au schimbat 
ele multe. Dar parcă e spre 
bine. Om înțelege asta cind 
ne-om obișnui. Bătrinii în
țeleg mai greu. La ei. o- 
bișnuinta e pe locul întii. 
Dar și tata acum a început 
să vadă că aici e mai bine 
și pentru el. că e mai a- 

• proape de serviciu, nu mai 
merge pe jos. are autobuz, 
casa e mai mare, mai să
nătoasă și mai frumoasă... 
Sintem și aici, cu toate 
neamurile si cu toate ale 
noastre... Pină și cimitirul 
ne-a fost mutat aici.

In altă casă. în blocul A 
15. Ion Gheorghe. 29 de 
ani. Tot „dimian". Lucrea
ză la cooperație.

— Ce să vă spun 7 Pen
tru noi. tinerii, e grozav. 
Și așa tinjeam după oraș, 
după... bloc. Și voiam să 
plecăm dintr-un sat care... 
nici nu era pe hărțile de 
școală. Eu. cu nevasta si 
doi copii, avem patru ca
mere la bloc, cu căldură și 
apă caldă. condiții ca 
lumea... Soția, strungăriță 
la I.A.M.C. Otopeni. a a- 
juns. in sfirșit. cu casa 
lingă serviciu. Sora mea, 
tot la I.A.M.C.. stă și ea a- 
lături. tot la patru camere. 
Ne-am extins, ne-am civi
lizat. ca să spun asa...

Ioana Voicu. primar :
— E bine că vreți să mai 

scrieți despre noi. Adevă
rul trebuie cunoscut. Că 
unii, fie din necunoaștere, 
fie din reavointă. fie din 
înțelegerea superficială a 
procesului care a început 
și care, firește, ca orice în
ceput e greu, sint prea slo
bozi la vorbe de clacă, iau 
presupunerile drept reali
tate. caută cu luminarea 
cite un mic neajuns și îl 
exagerează. Cum se spune, 
nu văd pădurea din cauza 
copacilor... Și pling după 
„patriarhalul" sat care dis
pare. Noi știm bine ce a 
fost. în trecut, acest sat 
patriarhal... Sigur, nu-i pu
țin lucru să vezi că așa. 
dintr-o dată, dispare un 
sat. Dar depinde cum pri
vești lucrurile. Nu despre 
dispariție este vorba aici, ci 
despre apariția unui sat 
nou. a unor localități de 
tip urban. în deplin con
sens cu dezvoltarea Între
gii noastre vieți economice 
și sociale, cu noile condiții 
materiale pe care le-a 
creat societatea noastră. 
Dacă e să ne referim la 
sate, atunci trebuie spus 
că transformarea lor în lo
calități de tip urban se află 
într-o legătură intimă cu 
înfăptuirea noii revoluții 
agrare prin care se reali
zează o nouă forță econo
mică și o nouă structură 
socio-profesională în acest 
sector. Cărora este normal 
să le corespundă un nou 
cadru de viată, potrivit 
noului orizont spiritual al 
satului. Vedeți dumnea
voastră. înnoirea din teme
lie a satului românesc con
stituie o expresie a ceea 
ce partidul, secretarul său 
general afirmă cu atita 
stăruință : necesitatea o- 
biectivă a înlăturării deo
sebirilor dintre sat și oraș. 
Acest proces nu este nu
mai o aspirație teoretică, 
este o puternică realitate 
și ne bucurăm că Otopenii 
sint. după părerea mea, în 
această privință, un argu
ment reprezentativ. Nu 
vorbesc doar ca primar la 
Otopeni. ci si ca urmașă a 
unui lung șir de țărani.

Cind. spre seară, am ple
cat din Otopeni. străzile 
(era să zic „ulițele satu
lui") începeau să capete a- 
nimatia orelor în care oa
menii s-au întors de la lu
cru. S-au deschis ferestre
le. intr-un balcon o tinără 
gospodină își uda florile, 
la o fereastră o fetiță își 
alinia păpușile ca să le 
vadă lumea...

Viață, viață normală. în- 
tr-un „sat-orășel“ prefigu- 
rînd înfățișarea si viata 
viitoarelor centre urbane 
agroindustriale ce se vor 
naște (renaște), cu timpul, 
peste tot în România.

Mihai CARANFH.

Intensitatea și calitatea vieții spi
rituale din oricare localitate depind 
de o mulțime de factori. O diver
sificată bază materială asigură con
dițiile necesare unei activități via
bile, cu remarcabilă audientă la pu
blicul larg. A crescut, în aces
te condiții, rolul așezămintelor 
de cultură, al consiliilor lor de 
conducere in formarea conștiinței 
omului societății socialiste. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevmd incă o dată importan
ța deosebită a activității cul
tural-educative, sublinia in Ex
punerea la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie a.c„ în Expunerea 
,.Cu privire la perfecționarea activi
tății organizatorice, ideologice și po
litico-educative, in vederea creșterii 
rolului conducător al partidului in în
treaga viață economico-socială", pre
zentată in cadrul Consfătuirii de lu
cru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizato
rice, ideologice și politico-educative 
necesitatea instituirii și in acest do
meniu a unui stil de muncă nou, efi
cient. implicarea tuturor factorilor 
in creșterea calitativă a întregii 
munci.

Dată fiind importanța majoră a 
perfecționării activității de con
ducere a instituțiilor culturale, a re
lațiilor ce se stabilesc între . activul 
cultural din unitățile de profil și 
cele de coordonare și îndrumare, 
ne-am propus să observăm cum se 
desfășoară aceasta in instituții de 
cultură din municipiul București și 
din județele Vaslui și Bihor.

„A cunoaște preocupările 
oamenilor — primul pas 

spre a le satisiace cerințele"
...Un punct de atracție cotidiană in 

complexa și variata viață culturală 
bucureșteană il constituie „Modern- 
clubul" din cartierul Bucureștii Noi :

-Ne aflăm în perimetrul unui 
puternic detașament muncitoresc 
constituit de mari întreprinderi 
bucureștene — subliniază tovarășa 
Natașa Cionoff. directoarea clubului. 
Ca instituție de cultură, aparținind 

« U.T.C., principala noastră grijă se
îndreaptă spre satisfacerea solicită
rilor. în acest domeniu, ale tineri
lor. Cunoașterea preocupărilor aces
tei vîrste se află la baza alcătuirii, 
apoi a desfășurării programelor 
noastre, care se doresc cît mai com
plexe, mai pline de învățăminte, 
utile, totodată atractive. Această cu
noaștere se realizează prin sondaje 
periodice în rîndul participanțllor, 
prin consultări cu organizațiile de 
tineret din întreprinderi, ale școli
lor și organizațiilor de pionieri, dar 
mai ales printr-o bună conlucrare 
cu organele noastre de conducere. 
Relațiile cu forul de îndrumare și 
coordonare, comitetul de sector al 
U.T.C. nu se opresc la ședințe. Cu 
regularitate, la acțiunile mai Im
portante. în club se află un instruc
tor de- la sector sau municipiu, cu 
sprijinul Cărora concepem acțiunile 

, dar le și realizăm, discutăm eficiența 
lor. aducem îmbunătățirile ce se im
pun. Ce doresc să se înțeleagă de 
aici 7 Că deși întocmim planurile 
anuale, lunare sau sâptăminale — 
ținînd seama de Regulamentul-ca- 
dru de organizare și funcționare a 
clubului elaborat de forul nostru tu
telar care stipulează țelurile de an
samblu ale activității noastre, orien
tările prioritare și metodologia de 
urmat în atingerea lor — noi avem 
capacitatea, în consiliul de condu
cere, să alegem dintre mai multe 
posibilități. Această expresie a de
mocratismului are efecte pozitive, 
relevate de numărul constant mare 
de tineri participant) la activitățile 
noastre : zilele elevului, ale tineri
lor din întreprinderi în cadrul ma
nifestărilor „Azi. clubul vă aparți
ne", combină eforturile noastre cu 
forțele organizațiilor de tineret din 
aceste unități. alătură experiența 
noastră plusului de concretețe, de 
prospețime ale oaspeților. In acest 
fel sintem mai aproape de pulsul 
vieții, de preocupările economice ale 
întreprinderilor, creăm un larg ca
dru de opinie colectivă. Toate aces
tea ne conving despre eficiența 
muncij noastre, despre atingerea o- 
biectivelor ce ne stau în față. dar. 
totodată» ne arată și unele limite, 
deficiente, nesincronizări în activi
tate-,

„Locuitorii satului de azi 
sint alții decît cei din trecut. 
Cu atit mai mult și activitățile 

culturale trebuie înnoite !"
...In comuna Muntenii de Jos, ju

dețul Vaslui, căminul cultural că
mine principalul centru de emula
ție spirituală, spațiu unde se întil- 
nesc, sau ar trebui să se intilnească, 
toate forțele umane, intelectuale și 
artistice pentru a face lumina cul
turii să strălucească mereu mai pu
ternic.

-Membrii consiliului de condu
cere al căminului cultural și-au pro
pus să imprime acțiunilor inițiate 
un conținut variat, militant, o cali
tate mai buna, pentru a crea cadrul 
necesar realizării actului cultural- 
educativ — arată tovarășa Lili 
Trifu, directoarea căminului cultu
ral — pentru că numai așa putem 
vorbi de adevărate metamorfoze in 
gindirea și acțiunea celor, ce mun
cesc. Acțiunile inițiate în scopul e- 
ducației patriotice, dezvoltării min- 
driei față de cuceririle revoluționa
re, dragostei pentru partid și popor, 
mobilizării locuitorilor la înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale se bucu
ră de audiență din partea sătenilor, 
care participă efectiv la dezbaterea 
problemelor, cu efect benefic în plan 
practic-educațional. Concret, la că
minul cultural au avut loc dezba
teri. expuneri, simpozioane,, mese 
rotunde, informări politice, răspun
suri la întrebări, cursurile universi
tății cultural-științifice etc. In ace
lași timp, ne-am preocupat mai stă
ruitor să stimulăm gindirea tehnică, 
inițiativele în sprijinul producției, 
dar și să promovăm prin mișcarea 
artistică, in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", idei no
bile ale educației morale și estetice. 
Raportîndu-ne însă Ja exigențele 
sporite reieșite din expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să recunoaștem că. de multe ori, 
frecvența activităților nu a fost cea

Pornind de la experiența 
activității culturale în muni
cipiul București, județele 
Vaslui și Bihor — concluzii 
și propuneri pentru o mai 
fermă implicare in opera 

de educație

dorită, că, uneori, n-am fost decit 
niște executanți ai unor indicații 
venite de la județ, lipsindu-ne ini
țiativa organizării unor manifestări 
proprii, pline de conținut, cu va
lențe educativ-formative, care să 
cuprindă cu adevărat întreaga masă 
a cetățenilor de toate virstele. De 
asemenea, sînt incă puțini cei ce 
participă constant la viața culturală 
a satului pentru că nu le-am insu
flat acel sentiment al activității 
pentru ei și prin ei. Unele formații 
artistice se pregătesc doar pentru 
concursuri, altele abia o duc de la o 
zi la alta. Se manifestă încă rutină, 
comoditate, chiar superficialitate și 
formalism în ceea ce faceri)-.

„Realități care îndeamnă 
la o reconsiderare critică 

a stilului de muncă, 
a iormelor de conlucrare 

in domeniile vieții spirituale"
In sporul de calitate cerut activi

tății din domeniul culturii, un loc 
de mare Însemnătate revine — așa 
cum s-a desprins adesea din discu
țiile ce le-am avut cu cadre din con
ducerea unor instituții culturale — 
comitetelor județene pentru cultură 
și educație socialistă, organisme de 
partid și de stat, cu principala res
ponsabilitate in conducerea unitară a 
vieții cultural-educative și indru- 
marea metodică la toate nivelurile.

«In județul Bihor — arăta to
varășul Gheorghe Suciu, președin
tele comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului — dis
punem de o puternică bază mate
rială, de impresionante forțe artis
tice, de la profesioniști la amatori. 
Toate acestea atestă preocuparea 
stăruitoare pentru dinamizarea vie
ții culturale, expresie a democratis
mului culturii noastre socialiste, a 
deschiderii ei spre noi orizonturi de 
cunoaștere. Obținerea unor rezultate 
mai bune, amplificarea rolului for
mativ al fiecărei acțiuni cultural- 
educative sînt nemijlocit condițio
nate de perfecționarea activității de 
conducere, a muncii de îndrumare, 
sprijin și control pe care o desfășu
răm. Nu ne putem rezuma nici noi, 
comitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă, nici consiliile 
locale ale educației politice și cul
turii socialiste, să coordonăm activi
tatea „in general". Din perspectiva 
exigențelor puse In fața noas
tră. a tuturor, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerile 
prezentate la ședința Comitetului 
Politic Executiv din 29 aprilie a.c., 
la Consfătuirea de lucru cu activul 
și cadrele de bază din domeniile ac
tivității organizatorice, ideologice și 
politico-educative, se impune o re
considerare critică a stilului de 
muncă, a activității de condu
cere îrt ansamblu. In sistemul 
culturii avem organisme cu atribu
ții bine precizate. Cum lucrează

aceste organisme, cum tșl exercită 
rolul de principal organizator al ac
tivității politico-educative 7 Aspec
tele de formalism, sever criticate de 
secretarul general al partidului in 
expunerile amintite, se manifestă, 
trebuie să recunoaștem, și la nivelul 
organismelor din domeniul culturii 
din județul nostru. Deși la nivelul 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă. al majorității 
organelor județene de resort acti
vitatea este judicios concepută, to
tuși in practica unor case de cul
tură (Nucet, Vașcău și altele), că
mine culturale (Săcueni. Valea lui 
Mihai, Simbăta, Căpîlna, Oșorhei 
etc.), a unor cluburi muncitorești 
(C.P.L. Oradea. întreprinderea de 
sticlărie Pădurea Neagră, clubul sin
dicatelor din Salonta) se constată 
superficialitate în planificarea acti
vității, în diversificarea și adecva
rea ei corespunzătoare cerințelor ac
tuale. Or, asemenea aspecte expri
mă in primul rind spiritul rutinier 
ce persistă in munca organelor de 
conducere de aici. Sesizați de astfel 
de situații am trecut la o mai bună 
repartizare a instructorilor și meto- 
diștilor noștri pe localități și chiar 
pe instituții, pentru orientarea acti
vității acestor organisme spre pro
bleme de fond ale muncii culturale 
(repertorii, utilizarea bazei mate
riale și altele), pentru asigurarea 
modernizării pregătirii de speciali
tate a cadrelor și organismelor de 
conducere colectivă.

In spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului re
zultă limpede și pentru noi necesi
tatea de a imprima răspundere spo
rită tuturor membrilor organismelor 
de conducere colectivă de la nivelul 
așezămintelor de cultură, mai ales 
de la nivelul caselor de cultură, că
minelor culturale și cluburilor mun
citorești. verigi cheie in desfășura
rea activității cultural-educative. 
Avem experiențe bune și tocmai de 
aceea trebuie să asigurăm cunoaș
terea și preluarea lor neîntirziată. 
Ne preocupă, totodată, perfecționa
rea pregătirii instructorilor cultu
rali. Avem in județ, atit la Școala 
populară de artă din Oradea, cit 
și la centrul județean pentru Îndru
marea creației populare și a miș
cării artistice de masă, condiții op
time de pregătire și instruire, nu
mai că. autocritic vorbind, acestei 
importante activități nu i-am acor
dat în mod consecvent atenția ne
cesară nici noi și cu atit mai mult 
unii factori direct interesați — sin
dicatele, organizațiile de tineret, 
școlile. Propunîndu-ne revigorarea 
unor genuri — corurile, brigăzile ar
tistice. montajul literar-muzical, 
teatrul scurt — genuri cu o reală 
eficiență educativă, regîndim și sis
temul de pregătire și perfecționare 
în direcția mai bunei utilizări a ac
tivului cultural, a personalului in
stituțiilor profesioniste, extinderea 
formelor și mijloacelor care și-au 
dovedit eficiența (studioul instruc
torului de brigadă, de cor șl altele), 
asemenea acțiuni metodice urmînd 
să se desfășoare sistematic, pe zone, 
pentru a înlesni participarea mai 
bună a Instructorilor formațiilor ar
tistice, precum și un util schimb da 
opinii.

Perfecționarea activității de con
ducere în domeniul culturii nu poa
te fi înțeleasă în complexitatea ei 
— cel puțin in cazul nostru — tn 
afara mai bunei antrenări a inte
lectualității. mai ales in mediul ru
ral. De altfel, această problemă a 
fost analizată de curind de către 
biroul comitetului județean de par
tid și apoi de către comitetele mu
nicipal, orășenești și comunale de 
partid adoptindu-se măsuri cores
punzătoare. Tn același timp însă ri
dicarea nivelului calitativ al activi
tății cultural-educative presupune și 
înlăturarea altor deficiențe, depăși
rea unor „considerente" departa
mentale. Nu cu mult timp în urmă, 
bunăoară, corul „Camerata Felix" 
din Oradea, formație de prestigiu, 
încununată cu distincții în țară și 
peste hotare, n-a putut lua parte la 
o seamă de manifestări interjude- 
țene din pricina unei dispoziții res
trictive. Avem multe de făcut pen
tru îmbunătățirea activității cultu
rale din județ, iar expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă, pentru noi, prilej de exigentă 
analiză și îndemn de a munci mai 
bine, de a ridica întreaga activitate 
de formare a omului nou la cote 
calitativ superioare".

...Sint opinii, deziderate, sugestii, 
critici și autocritici care dovedesc 
responsabilitate în evaluarea actului 
cultural, preocupări pentru perfec
ționarea organizării și conducerii 
activității așezămintelor culturale, 
ca factor dinamizator al întregii 
munci politico-ideologice și cultu
ral-educative, de racordare a ei la 
preocupările majore ale etapei ac
tuale de dezvoltare a societății 
noastre.

Emil VASILESCU

■ ■ H Q a H ■
Teleormanul face parte din jude

țele care in cei 20 de ani de la reor
ganizarea administrativ-teritorială au 
cunoscut ritmuri de creștere dintre 
cele mai accelerate : volumul de pro
ducție al industriei a sporit de 12 ori, 
au fost puse in funcțiune peste 300 
noi capacități industriale, valoarea 
fondurilor fixe s-a mărit de peste 
7 ori. Noua vocație industrială a Te
leormanului. alături de continuarea 
îndeletnicirilor agricole, practicate ia 
noii parametri de utilizare a pămîn- 
tului, au atras după sine profunde 
transformări in condițiile de viață 
ale localnicilor. Au fost construite 
28 800 apartamente, In care locuiește 
aproape 60 la sută din populația ur
bană a județului, au apărut noi edi
ficii de cultură, sănătate și învăță- 
mînt, s-a lărgit rețeaua comercială, 
a fost extinsă zestrea edilitară a lo
calităților cu noi străzi, spații verzi, 
instalații de apă și termoficare etc.

Corespunzător noilor cerințe de trai 
s-a dezvoltat și rețeaua locală a unită
ților prestatoare de servicii. In cele 
peste 1 800 ateliere de toate profilele 
— de 5.6 ori mai multe decit in 
urmă cu 20 de ani —, dotate in cea 
mai mare parte cu aparatură mo
dernă, stau in prezent la dispoziția 
populației de 2,5 ori mai multi me
seriași decît in 1968. Noile unități au 
fost amplasate, de regulă, in apro
pierea locuințelor. Ia parterele noilor 
blocuri, oferta de servicii publice 
sporind nu numai cantitativ (de 35.7 
ori), ci și din punct de vedere al 
gamei de prestații.

Desigur, existența unităților ca 
atare nu rezolvă de la sine pro
blemele satisfacerii la un nivel 

tot mal înalt a cerințelor populației. 
Promptitudinea și calitatea presta
țiilor depind in măsură importantă 
de modul de funcționare a unități
lor existente, de buna organizare a 
activității lor, de spiritul de răspun
dere și conștiinciozitate al mese
riașilor. Aceasta rezultă și din anche
ta întreprinsă in acest județ la două 
categorii distincte de servicii : între
ținerea locuințelor in mediul urban 
și repararea bunurilor de folosință 
îndelungată in mediul rural.

De ce ocolesc clienUI 
unele unități ale cooperației 

meșteșugărești
In medie, in fiecare zi, trei fami

lii din județul Teleorman cunosc 
bucuria mutării în casă nouă. O dată 
cu primirea cheilor de la noile apar
tamente, locatarii — fie pentru a în
drepta unele neglijențe ale con
structorilor, fie din dorința de a adu
ce unele îmbunătățiri locuinței — 
devin, aproape fără excepție, solici- 
tanți ai unităților de prestări-servi
cii in construcții. Una din aceste 
unități este cooperativa „Constructo
rul" din Alexandria. Cit de prompte 
sint serviciile sale 7

Cele citeva sute de meseriași aî 
cooperativei ar trebui să realizeze 
anual — conform planului — un vo
lum de activitate de mai multe zeci 
de milioane de lei. Anul trecut — 
40 milioane, anul acesta — 50 mili
oane. După raportările de Ia sfirși- 
tul anului 1987 și din datele „la zi", 
cooperativa figurează cu un bilanț 
favorabil, situindu-se pe unul din pri
mele locuri in cadrul întrecerii co
operatiste din județ.

La o analiză detaliată a realiză
rilor se constată insă că, de fapt, 
din zecile de milioane — realizate 
in cadrul sarcinilor de plan sau pes
te plan — prestările de servicii că
tre populație ocupă un procent foar
te redus — de numai 11—12 la sută. 
Sint formații de meseriași in cadrul 
cooperativei a căror preocupare pen
tru prestările de servicii se măsoară 

CALITATE SI PROMPTITUDINE
9

în unitățile prestatoare de servicii
------------------------- Ancheta „Scinteii" in județul Teleorman -------------------------

în procente infime, de sub 1 la sută. 
Exemplu : foTmaț.ia nr. 3 de instala
tori — singura de altfel din întregul 
municipiu Alexandria — care în lu
nile ce au trecut din acest an a atins 
procentul de... 0,8 la sută. Cei 20 de 
meseriași ai formației, in frunte cu 
șeful de echipă și maistrul coordo
nator, au reușit marea performanță 
de a executa în ultimele cinci luni 
doar zece lucrări pentru populație : 
3 inlocuiri de capace pentru toaletă, 
3 inlocuiri de căzi de baie, 3 montări 
de țevi și o Înlocuire de poliță de 
baie. Sint lucrări pe care un mese
riaș le poate face în citeva zile. 
Cu ce s-au ocupat in restul timpului 
cei 20 de lucrători ai formației 7 Cu 

diverse lucrări de colaborare pentru 
unitățile industriale și agricole din 
județ și din afara județului, așa cum 
procedează de altfel și ceilalți lucră
tori ai cooperativei. Mai exact, co
operativa a livrat piese turnate din 
metale neferoase (pentru uzina „Se
mănătoarea" din Capitală și pentru 
alte întreprinderi bucureștene), gar
nituri din cauciuc, confecții metalice, 

rafturi și conteinere. șoproane și ba
răci din tablă, grătare, padocuri și 
alte construcții metalice pentru 
zootehnie etc., etc.

Desigur, nu este nimic rău în 
faptul că, pentru completarea no
menclatorului său, cooperativa se 
ocupă și cu asemenea activități uti
le economiei naționale. Criticabilă 
este doar neglijarea profilului de 
bază al cooperativei, adică lucrările 
de reparații in construcții și cu 
deosebire cele pentru populație.

Explicații care nu scuză, 
ci... acuză

— De ce nu executați mai multe 
lucrări pentru populație 7 — l-am 

întrebat pe Mihai Arghirescu, pre
ședintele cooperativei.

— Nu sîntem solicitați. Cetățenii 
preferă meseriașii particulari, deși 
aceștia pretind p.rețuri de 2—3 ori 
mai mari.

— Si de ce vă ocolesc cetățenii 7 
Cum această întrebare am adre

sat-o mal multor lucrători din coope
rativă, răspunsurile interlocutorilor pot

fi sintetizate astfel: faptul se dato
rează lipsei de promptitudine. Ca să 
i se zugrăvească casa sau să i se re
pare o garnitură de la robinetul din 
bucătărie, cetățeanul este nevoit sâ 

» facă nu mai puțin de trei drumuri 
la sediul cooperativei (care este la 
marginea orașului). Să depună mai 
întii o cerere, prin care solicită exe
cutarea lucrării, apoi să revină pen
tru achitarea avansului (după ce în 
prealabil cererea a trecut pe toată 
filiera de avizări, inclusiv pe la 
președintele cooperativei, și după ce 
a așteptat acasă tehnicianul coope
rativei pentru întocmirea devizului 
estimativ), după care urmează alte 

zile de așteptare pentru sosirea me
seriașului (care să execute lucra
rea) și, în final, un nou drum pen
tru â achita devizul definitiv,

— Și nu se poate proceda mai 
simplu 7

— Se poate, numai că. de 4 ani de 
zile, de cînd s-a înființat cooperati
va. nu dispunem de un dispecerat 
care să preia operativ comenzile ce
tățenilor — ne-a spus în continuarea 
dialogului președintele cooperativei. 
De abia în aceste zile am primit 
repartiția pentru un asemenea dispe
cerat, în perimetrul central al ora
șului, dispecerat pe lingă care inten
ționăm să afiliem o echipă complexă 
de meseriași, capabili să execute în
treaga gamă de lucrări de construc
ții și instalații.

Timpul trece, leafa merge...
E bine, fără îndoială, că, în sfirșit, 

după patru ani de zile cooperativa 
va intra pe un făgaș normal de func
ționare, dar cine poartă răspun
derea pentru această intirziere 7

Dar înființarea dispeceratului nu 
va rezolva toate problemele bunei 
serviri la această cooperativă. Bu
năoară, în loc să se ocupe de lucră
rile de reparații în construcții pen
tru populație, care sint in profilul 
ei de activitate, cooperativa a luat 
în antrepriză două ateliere care 
n-pu nici o legătură cu specificul 
său : un autoservice și o unitate de 
reparat aparate de radio, televizoare 
și ceasuri electronic». Ce îndrumare 
pot asigura acestor ateliere specia

liștii în zugrăveli și zidărie din apa
ratul cooperativei 7 Și ce control pot 
exercita 7

Forul tutelar al cooperativei — 
Uniunea județeană a cooperației 
meșteșugărești (U.J.C.M.) — in loc 
să stopeze dezinteresul, să pună ca
păt modului defectuos de organi
zare a activității de prestări-servi- 
cii de la „Constructorul", a stimulat 
degringolada, cerind cooperativei nu 
sporirea volumului de prestări-servi- 
cii. ci... contrariul, adică reducerea 
acestui volum. Astfel, in 1987 a sta
bilit pentru „Constructorul" un plan 
de prestări-servicii de 9,5 milioane 
lei (din care s-a realizat doar ju
mătate), iar în acest an i-a fixat un 
plan mai mic, de numai 5,8 milioa
ne lei.

Dezinteresul pentru activitatea de 
servire publică la această cooperati
vă este alimentat și de faptul că, 
prin sistemul indicatorilor de retri
buire fixați de U.J.C.M. pentru con
ducerea cooperativei și pentru apa
ratul său TESA, nu s-a avut in ve
dere și cel referitor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan in domeniul 
prestațiilor pentru populație — nici 
cantitativ, nici din punct 'de vedere 
al calității și promptitudinii servirii. 
Incit realizarea obligațiilor în acest 
domeniu este tratată ca o sarcină... 
facultativă.

în legătură cu alte aspecte ale 
calității și promptitudinii serviciilor 
publice din județul Teleorman vom 
reveni Intr-un număr viitor al zia
rului.

Mihai IONESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Ghana

Cu privire la convocarea Sesiunii 
C. A. E. R.

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acredi

tare. ambasadorul Christine Oduro 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Consiliului Național Pro
vizoriu de Apărare al Republicii 
Ghana, șef al statului. Jerry John 
Rawlings, un cald salut, împreună cu 
cele mai bune urări pentru poporul 
român prieten.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evidențiate bunele rapor
turi existente între Ghana și Româ
nia, exprimîndu-se convingerea că 
acestea se vor dezvolta. în continua
re. în spiritul întilnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel.

Rezultate in întrecerea socialistă
Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe cinci luni care au trecut din acest an de către colectivele 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, 
precum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obțințite și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la 31 mai pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Suceava, cu 606,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 584,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 442,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

91 EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice 
Argeș, cu 550,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 512,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Harghita, cu 435,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR METALURGICE 

Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina, ju
dețul Olt, cu 579,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE. CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea mecani
că Cîmpina. județul Prahova, cu 
896,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 782,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Bacău, cu 587 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : Întreprinderea „23 Au
gust" Satu Mare, cu 509,7 puncte. 

Locul II : întreprinderea de 
vase emailate Focșani, județul 
Vrancea, cu 506,4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 
495,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea chimică 
„Victoria" Tirgoviște, județul Dîm
bovița, cu 544,8 puncte.

IN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI 

Locul I : întreprinderea de hîrtie 
„Bistrița" Prundu Birgâulul, ju
dețul Bistrița-Năsăud, cu 914 
puncte.

Locul II : Combinatul de celu
loză și hirtie Letea — Bacău, cu 
498,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
cartoane, hirtie și confecții Scăeni. 
județul Prahova, cu 302,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE 

Locul I : Întreprinderea de sti
clărie șl porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani, cu 1 093,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și porțelan „Faimar" Baia 
Mare, județul Maramureș, cu 853,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
geamuri Buzău, cu 853,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de în

călțăminte „Bihoreana" Marghila, 
județul Bihor, cu 612.7 puncte.

Locul IX : întreprinderea de pie
le. încălțăminte și marochinărie 
„13 Decembrie" Sibiu, cu 384,8 
puncte.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 18; (sala Atelier) : 
Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Laureațl ai 
concursurilor Internaționale : CLE
MENTINA RISTEA — pian — 17,30; 
(Ateneul Român) : Concurs coral — 
Corul Filarmonicii „George Enescu" 
Dirijor : VALENTIN GRUESCU — 19
• Opera Română (13 18 57) : Don 
Pasquale (premieră) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Pa
ganini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Secretul familiei Posket — 18,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dimi
neață pierdută — 18,30
ț Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat, după scăpătat — 19
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03): Livada de vișini — 18; (sala 
Studio): Complotul miliardarilor — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
(14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâna- 
se" (15 56 78, Grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului de comedie) : Șl 
totuși, o mare iubire — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, cioctrlle 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo-

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Jerry John 
Rawlings urări de sănătate și ferici
re personală. de pace, progres și 
prosperitate poporului ghanez prieten.

In cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, re- 
levindu-se relațiile de solidaritate 
și colaborare statornicite între Româ
nia și Ghana, este evocată, cu satis
facție. vizita oficială de prietenie 
efectuată în Republica Ghana de 
președintele Republicii Socialiste 
România, care a pus în evidență ma
rile posibilități de dezvoltare a 
colaborării intre popoarele noastre, 
deschizind, totodată, noi perspective 
intensificării relațiilor reciproc avan
tajoase.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURILOR DIFERITE, 

PRODUSELOR SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi- 

nificație și produse spirtoase Con
stanța, cu 1198,5 puncte.

Locul II: întreprinderea de vl- 
nificație și produse spirtoase Dră- 
gășani. județul Vîlcea, cu 1 062,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 962,6 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol Il
fov București, cu 1 462,4 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Rimnicu Vîlcea, cu 1 406,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Recaș, județul Timiș, 
cu 1 263,4 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvie ju

dețean Bistrița-Năsăud, cu 700,3 
puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Prahova, cu 692.3 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Sibiu, cu 612,9 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTA.T 

AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrenriză ge

nerală de construcții-montaj Bi
hor, cu 693 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză de 
construcții-montaj Argeș, cu 624,9 
puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bra
șov, cu 550,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locui I : întreprinderea de navi

gație fluvială „Navrom" Galați, cu 
534,2 puncte.

Locul II : Compania „Tarom" 
București, cu 383.2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea, cu 252.6 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
MINIERE

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, județul Prahova, cu 739,6 
puncte.

Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 258,8 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de 

echipamente și automatizări Bucu
rești, cu 356,8 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică și petrochimică București, 
cu 750,6 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
produse anorganice Rimnicu Vîlcea, 
cu 520,7 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 410,7 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locui I : Centrala industrializării 

tutunului București, cu 830,1 puncte,
TRANSPORTURI

Locul I : Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 548,7 
puncte.

Locul II : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 359,4 
puncte.

nauților, 11 12 04): Visul unei nopți d® 
vară — 19,30
• Circul București (10 41 95) : Stelele
Circului din Moscova — 19

cinema

Este evidențiată, totodată, dorința 
României de a dezvolta colaborarea 
pe plan internațional cu Republica 
Ghana. în vederea întăririi păcii și 
colaborării, dezvoltării libere si in
dependente a tuturor națiunilor 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului ghanez succes in 
misiunea încredințată și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său 
personal.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
birea care a avut loc cu acest prilej 
au luat parte loan Totu, ministrul 
afacerilor externe. și Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămlnă (color)
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Să cintăm azi omenirii t Muzică 

ușoară românească (color)
20.20 Film artlstio (color).. „Frumusețea 

curajului"
22,00 Telejurnal
22,10 Melodii îndrăgite
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 iunie, ora 20 — 28 iunie, 
ora 20. tn țară: Vremea va fi in gene
ral instabilă, cu cerul mal mult noros 
In prima parte a intervalului, apoi se 
va ameliora treptat, iar cerul va de
veni variabil. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă la 
începutul intervalului în regiunile din 
nordul șl estul țării, apoi se vor sem
nala doar averse izolate de ploaie In 
cursul după-amlezii, mal ales în zone
le de deal și de munte. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele se vor situa în 
genera! între 22 și 30 de grade. In 
București: Vremea va fi ușor instabilă 
la începutul intervalului, cînd cerul va 
prezenta înnorări trecătoare șl sînt 
condiții de aversă de ploaie. Apoi vre
mea se va ameliora, iar cerul va de
veni variabil. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 16 și 18 grade, iar 
maximele între 27 și 30 de grade.

Z ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

De strajă hotarelor țării
Consemnul de santinelă 

de hotar este preluat din 
contingent in contingent, 
din ostaș în ostaș de cind 
se știe țara țară. El a 
rămas mereu același, pen
tru că aceeași este și voca
ția de independentă, de li
niște si pace, de muncă 
pașnidă, în granițele sale 
străbune, a poporului nos
tru. Astăzi, cînd patria 
străbate o adevărată epocă 
de aur, de progres multila
teral. și puternică afir
mare in lume. Epoca 
Nicolae Ceausescu, străjui- 
rea hotarelor României so
cialiste se înscrie, încărcată 
de noile dimensiuni ale 
evului socialist, în răspun
derile cele de fiecare zi și 
cele de totdeauna ale oa
menilor care-și făuresc, în 
spațiul lor de viață și de 
muncă, de existentă multi
milenară, prezentul și vi
itorul. Grănicerii cunosc 
bine aceste adevăruri, aces
te valori scumpe poporului 
nostru și își fac. din ve
ghea lor, misiune de cinste, 
de onoare și demnitate. 
Serviciul la hotar nu este 
ușor. Ostașii, ca și coman
danții lor, se află zi și 
noapte in posturi, pe itine
rarele de patrulare, inimi 
fierbinți care bat, aici, la 
hotar lingă inima cea mare 
a țării. Nici un grănicer 
nu a dat vreodată Înapoi 
în fața greului. Deși în
fruntă zi și noapte vremea 
aspră, arșița verilor sau 
viscolele iernilor, ploile 
toamnelor sau pe cele ale 
primăverilor, grănicerul își 
știe, iși simte, își trăiește 
plenar misiunea de a fi, 
aici, la hotar, bornă vie de 
hotar, strajă de neclintit 
plaiului străbun, legilor 
noastre. Intrucit. așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expu
nerea din 29 aprilie, lega
litatea, umanismul nostru 
revoluționar impun o atitu
dine fermă față de cei ce 
nesocotesc interesele gene
rale ale societății socialiste, 
în slujba legilor, a legilor 
care reglementează regimul 
de frontieră, a acordurilor, 
tratatelor și convențiilor 
Încheiate cu statele vecine 
se află și ei. grănicerii. 
Mesageri ai poporului nos
tru chiar lingă bornele de 
hotar, ostași care dau cei 
dinții onorul, salutul nostru 
deschis și ospitalier celor 
ce ne trec hotarul cu 
ginduri șl sentimente fru
moase, ei știu să acționeze 
cu promptitudine, cu fer
mitate atunci cind legile 
graniței nu sint respectate.

Grănicerul este un om al 
datoriei, animat de un pu
ternic patriotism, de adinei

Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează depunătorii că 
unitățile C.E.C. din întreaga țară 
continuă să înscrie dobinzile în 
libretele de economii pentru su
mele păstrate la C.E.C. in anul 
1987.

Sucursalele și filialele C.E.C. 
care țin evidența depunerilor, pre
cum și agențiile C.E.C. autorizate 
de la orașe și sate Înscriu în tot 
cursul anului dobinda cuvenită ti
tularilor pentru depunerile efec
tuate pe libretele de economii cu

La 5 iulie a.c., in capitala Repu
blicii Socialiste Cehoslovace — Pra- 
ga — se va deschide ședința a 44-a 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.
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TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Vietnam, tovarășul Do Muoi, cu pri
lejul alegerii în această funcție, prin 
care îi transmite calde felicitări și 
urări de succes in îndeplinirea mi
siunii de înaltă răspundere ce i-a

Cronica zilei
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-siriene de cooperare economică 
și tehnico-științifică.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite cu prilejul întilniri
lor și convorbirilor româno-siriene la 
nivel înalt, cele două delegații au 
analizat stadiul actual al relațiilor 
economice bilaterale și au convenit 
noi acțiuni și modalități menite să 
conducă la dezvoltarea. în continua
re a colaborării și cooperării dintre 
România și Siria in domenii de in
teres comun, la creșterea și diversi
ficarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie — 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Saiim Yassin, 
viceprim-ministru pentru problemele 
economice al Guvernului R. A. Si
riene — au semnat protocolul se
siunii.

★
în perioada 21—24 iunie a efectuat 

o vizită în țara noastră Alhoussene 
Fofana, ministrul agriculturii și re
surselor animaliere, membru al Co
mitetului Executiv Militar de Redre
sare Națională din Republica Gui
neea.

Oaspetele a fost primit de tovară
șul Cornel Pacoste, viceprim-minis
tru al guvernului, și a avut Între
vederi cu Gheorghe David, ministrul 
agriculturii.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate unele probleme privind am
plificarea și diversificarea cooperării 
bilaterale in diferite sectoare ale 
agriculturii.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
unități agricole din Sectorul agricol 
Ilfov și din județele Călărași, Dîmbo
vița și Giurgiu, precum și Institutul 
de cercetare științifică și inginerie 

și trainice convingeri 
comuniste. revoluționare. 
Din aceste tării de suflet 
și simțire izvorăsc, curate 
și. adesea, eroice, faptele 
sale. Curaj, dirzenie. fermi
tate, pricepere, iscușință. 
lată doar citeva din cali
tățile pentru care, pe piep
turile multora dintre grăni
ceri, drept răsplată a com
portamentului deosebit, 
strălucesc merituoase În
semne. în acest spațiu al 
bărbăției, al devotamentu
lui fierbinte față de tară, 
se întilnesc ostași și co
mandanți de subunități, 
activiști de partid și ofițeri 
de stat major, intr-o depli
nă și rodnică unitate de 
acțiune. Pentru că toți, fără 
excepție, sint și se consi
deră în misiune, santinele 
neclintite la hotarul patriei, 
însuși hotarul ei viu. Ofițe
rii Eugeniu Căplescu. Ion 
Popară, Mihai și Gheorghe 
Butnaru, Cornel Albuț, 
Vasile Spiridon, Viorel 
Boboc și ceilalți. împreună 
cu subordonații lor. iși În
deplinesc, zi de zi. la cotele 
de calitate și exigentă 
fixate prin Directiva co
mandantului suprem, dato
ria grănicerească, datoria 
lor ostășească. Unitățile din 
care fac parte obțin con
stant rezultate superioare, 
atit in executarea misiuni
lor de pază, cit și în pregă
tirea de luptă si politică. 
In toate domeniile de acti
vitate.

Colaborînd strîns cu toate 
forțele sistemului național 
de apărare din zonă, cu în
treaga populație, grănicerii 
rezolvă. în spiritul doctri
nei noastre militare națio
nale. al legilor țării, nu
meroase și complexe situa
ții. Fără să se cruțe, fără 
să dea un pas înapoi. Unii 
rețin infractori de frontie
ră. indivizi certați cu legile 
tării, alții înfruntă cu băr
băție, in timpul misiunilor, 
natura dezlănțuită, fără 
să-și părăsească o clipă 
postul, alții vin neîntîrziat 
în ajutorul cetățenilor din 
zonă care au nevoie în 
toate împrejurările de spri
jin imediat, de brațul, lor 
puternic, de iscusința lor. 
Acești ostași destoinici, re
zistent! la eforturi pre
lungite, viguroși și totdea
una entuziaști sînt tineri 
crescuți și educați de par
tid, de organizațiile de ti
neret, de școală, de fami
lie, in spiritul muncii, al 
patriotismului nostru fier
binte. al respectului față de 
valorile poporului român, 
mindri de misiunile încre
dințate. Caporalul Laur «li
tiu Croitoru, fruntașul Flo

rin Dascălu, fruntașul An
drei Sandu, soldatul Doru 
Manta, soldatul Liviu Fișie, 
șoldatul Mihăiță Vasilache 
și mulți, mulți alții sint au
tori ai unor fapte deose
bite de curaj și măiestrie 
grănicerească.

Aici, la frontieră, grăni
cerii nu sint și n-au fost 
niciodată singuri. împreună 
cu ei veghează și ceilalți 
ostași ai armatei, ai unită
ților și subunităților Minis
terului de Interne, luptă
tori din cadrul formațiuni
lor de apărare, lanul și pă
durea, dealul și izvorul, 
„tot ce tmișcă-n țara asta", 
cum frumos spune poetul. 
Nu o dată, pentru dejucarea 
planurilor unor infractori, 
intre comandanții unităților 
de grăniceri și lucrători 
din cadrul Ministerului de 
Interne aflați în zona de 
frontieră, intre subunitățile 
de grăniceri și personalul 
punctelor de control-tre- 
ceri frontieră, intre postu
rile și patrulele grănice
rești și posturile de miliție 
s-a realizat o fructuoasă 
colaborare. Totdeauna, to
varășii Constantin Nica, 
Ioan Popescu, Ion Ivanciu, 
Petrică Șerb, Marinache 
Șerban. Gavril Ardeleanu 
și colaboratorii lor au fost 
și sint alături de grăniceri, 
participă activ și efectiv, 
pe lingă soluționarea nu
meroaselor lor sarcini, și 
Ia rezolvarea situațiilor 
care apar in frontieră. Și 
aici, la marginea țării, 
viața trebuie să fie la fel 
de frumoasă, de dinamică, 
de tumultuoasă ca în ori
care din locurile de pe a- 
cest pămint românesc.

în nobila lor misiune, 
grănicerii găsesc un sprijin 
de masă in rindurile popu
lației din zona de fron
tieră, străjeri din tată in 
fiu, oameni născuți și cres

Înscrierea dobînzilor în libretele de economii
dobindă la vedere și pe termen, 
cu dobindă și ciștiguri, cu dobindă 
și ciștiguri in autoturisme.

Depunătorii din mediul rural au 
posibilitatea de a preda libretele 
la unitățile C.E.C. existente in 
localități, care le trimit pentru 
înscrierea dobînzilor sucursalelor 
sau filialelor C.E.C. unde se țin 
fișele de cont ale libretelor res
pective. La depunerea libretelor, 
titularilor li se eliberează adeve
rințe de primire, urmînd ca după 
inscrierea dobînzilor, titularilor

In conformitate cu Înțelegerea 
realizată, ședința sesiunii se va 
desfășura la nivelul șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale C.A.E.R.

fost încredințată. In telegramă se 
exprimă, totodată, convingerea că 
guvernele celor două țări, acționînd 
în spiritul înțelegerilor la nivel inalt, 
vor contribui Ia dezvoltarea, în con
tinuare, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă 
Vietnam, în interesul popoarelor ro
mân și vietnamez.

tehnologică pentru mașini și utilaje 
agricole de la Băneasa-București.

Vineri, ministrul român al agri
culturii și ministrul agriculturii și 
resurselor animaliere din Republica 
Guineea au semnat un Aide-Memoire.

★
Cu prilejul celei de-a 67-a aniver

sări a victoriei revoluției populare 
mongole și a celei de-a 5-a aniver
sări a Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon
golă, ambasadorul acestei țări la 
București, Togoociin Ghenden, a or
ganizat, vineri, o conferință de pre
să. Au fost subliniate însemnătatea 
istorică a victoriei revoluției popu
lare mongole, care a deschis calea 
făuririi unei vieți noi pentru po
porul mongol, succesele înregistrate 
de oamenii muncii din Mongolia în 
construcția socialismului.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
bunele relații de prietenie statorni
cite între partidele, țările și po
poarele noastre, rolul hotăritor al in- 
tîlnirilor și convorbirilor româno- 
mongole la nivel înalt in dezvoltarea 
continuă a acestor raporturi. în in
teresul reciproc, al cauzei înțelegerii 
și păcii în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Mozambic. în Ca
pitală a avut loc, vineri, o manifes
tare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, în cadrul căreia 
au fost înfățișate aspecte din activi
tatea desfășurată de poporul mozam- 
bican pentru dezvoltare economică și 
socială, pentru asigurarea indepen
denței țării.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

(Agerpres)

cuți aici, în pridvor de ța
ră. în localitățile unde pri
mari sint tovarășii Con
stantin Negulescu, Dumitru 
Șurianu, Iosif Oncu și loan 
Chifor, ca de altfel in toa
te orașele, comunele și sa
tele din apropierea fronti
erei, grănicerii își au grupe 
de sprijin, cercuri pionie
rești, prieteni apropiați, 
oameni care ii însoțesc cu 
gîndul. cu inima și, la ne
voie, cu fapta pe cărările 
de patrulare, în acțiuni 
tactice, in tot ce se între
prinde în acest spațiu de 
căldură și unitate a oame
nilor de la hotar. Ștafeta- 
album „Alături de grăni
ceri, de strajă patriei", una 
din expresiile acestei uni
tăți, se află, acum, la cea 
de-a zecea ediție. într-un 
deceniu, ea a poposit in 
toate localitățile de fron
tieră, parcurgînd peste 
35 000 de kilometri în 4 500 
de zile. Activitățile politi
co-educative desfășurate 
cu acest prilej au însumat 
aproape un milion de par
ticipant! : pionieri, grăni
ceri, tineri din detașamen
tele de pregătire militară, 
luptători din subunitățile 
de gărzi patriotice, cadre 
didactice, cetățeni din lo
calitățile din zona de fron
tieră. Cifre care dovedesc 
încă o dată unitatea oame
nilor. a tuturor oamenilor 
de la fruntarii in îndepli
nirea acestei misiuni scum
pe nouă, tuturor — stră- 
juirea hotarelor țării — în 
bună vecinătate cu statele 
cu care avem frontieră co
mună, în spiritul principi
ilor politicii partidului nos
tru de pace, prosperitate și 
strinsă colaborare între 
țări și popoare.

Colonel
Gh. VĂDUVA
Foto : P. Corobae 

respectivi să le fie restituite li
bretele care le aparțin. Este im
portant de reținut că depunerea 
libretelor pentru înscrierea do- 
binzilor se poate face și la unită
țile poștale, precum și la coopera
tivele de credit autorizate să efec
tueze operații C.E.C.

Stimulent permanent care de
termină sporirea numărului depu
nătorilor, dobinzile acordate pe 
toate instrumentele de economisire 
contribuie la creșterea veniturilor 
oamenilor muncii care-și păstrea
ză economiile la C.E.C.

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", în numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, Partidului Muncii din Coreea și întregului popor 
coreean un cald mesaj de prietenie și solidaritate.

Comuniștii, întregul popor român au sprijinit și sprijină în mod hotărlt 
lupta dreaptă a poporului coreean pentru unitate națională, inițiativele și 
propunerile constructive ale Republicii Populare Democrate Coreene, menite 
să ducă la slăbirea încordării în Peninsula Coi* *eeană  și la crearea condițiilor 
pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei de către coreenii înșiși, 
fără nici un amestec din afară. înfăptuirea aspirației legitime a națiunii 
coreene de a trăi într-o patrie unită, liberă și prosperă ar avea o mare im
portanță pentru dezvoltarea sa independentă pe calea progresului economic 
și social, pentru afirmarea politicii de destindere, pace și colaborare in zonă 
și în întreaga lume.

• Să-ți vorbesc despre mine : SCA
LA (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
• In fiecare zi ml-e dor de tine : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17- 19, AURORA (35 04 66) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AURO
RA — 21
• Iacob : DOINA (16 35 38) — 17; 19,15
• Flăcări pe comori : LIRA (317171) 
— 9; 11; 13; 15; 17: 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 15; 17; 19
• Temerarii de la scara doi : FLO
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13
• Duminica In familie : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Niște băieți grozavi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17; 19
• Rezervă la start : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
• Pădurea : SALA MICĂ A PALA
TULUI (15 73 72) — 17,15; 19,30, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 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. GRA
DINA MODERN (85 77 12) — 20,30
• Atacul decisiv : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19

Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta 
continuu, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul întilnirilor și 
convorbirilor pe care le-am avut împreună, la București și Phenian, în inte
resul edificării noii orînduiri sociale în țările noastre, al cauzei generale a 
socialismului, independenței naționale, progresului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

IN SPRIJINUL CAUZEI DREPTE 
A POPORULUI COREEAN

„Luna de solidaritate 
cu lupta poporului 

coreean"
a

Forțele progresiste, democratice de 
pretutindeni marchează, începind de 
astăzi, „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", tradițională ma
nifestare în sprijinul înfăptuirii 
dezideratului major al acestui po
por — reunificarea pașnică și inde
pendentă a țării sale. Două date e- 
sențiale din istoria poporului core
ean marchează intervalul acestei 
simbolice „luni de solidaritate" : 
25 iunie 1950 — ziua declanșării 
războiului de agresiune împotriva 
R.P.D. Coreene, și 27 iulie 1953, data 
încheierii armistițiului de la Pan- 
munjon, eveniment ce a pus incă 
o dată în evidență invincibilitatea 
unui popor hotărlt să-și apere, cu 
prețul oricărui sacrificiu, indepen
dența și libertatea, cuceririle revo
luționare, dreptul sacru de a fi 
stăpîn pe propriul său destin.

Eroismul poporului coreean s-a 
vădit din plin și în anii de după 
încheierea războiului. Angajați ple
nar in înfăptuirea politicii Parti
dului Muncii din Coreea, oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană au li
chidat in scurt timp urmările războ
iului și au obți
nut realizări de 
mare însemnăta
te in dezvoltarea 
multilaterală
patriei lor. Pe 
harta țării au a- 
părut sute de în
treprinderi industriale moderne, axa
te îndeosebi pe valorificarea bogății
lor naționale. Schimbări înnoitoare de 
anvergură s-au produs în agricultură, 
care, transformată pe temelii socialis
te și beneficiind de aportul crescînd al 
științei și tehnicii, a devenit o ra
mură de bază, de înalt randament 
a economiei naționale. Dezvoltarea 
puternică a învățămintului, științei 
și culturii a permis formarea a sute 
de mii de specialiști pentru toate 
domeniile activității economico-so- 
ciale. în prezent, poporul R.P.D. 
Coreene este angajat în înfăptuirea 
obiectivelor majore stabilite de Con
gresul al VI-lea al partidului.

Mobilizind resursele materiale și 
umane în*  vederea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, Partidul Mun- . . ________ _
cii din Coreea și Guvernul R.P.D. poporului coreean împotriva politi- 
Coreene acționează, in același timp, 
pentru înlăturarea anomaliei istori
ce pe care o constituie împărțirea 
artificială a Coreei, reunificarea pa
triei fiind obiectivul numărul unu 
al întregii națiuni coreene. în ve
derea 
R.P.D. 
lungul 
rente, 
vansat 
structive. 
o elocventă sinteză în programul 
prezentat de tovarășul Kim Ir Sen 
privind constituirea Republicii Con- 
federale Democrate Koryo, care, 
pornind de la sistemele sociale din 
cele două zone ale țării, ar urma 
să fie condusă de un guvern na
țional unificat. Exprimînd năzuințele 
cele mai fierbinți ale națiunii co
reene.. propunerile R.P.D. Coreene 
reflectă voința de a se rezolva a- 
ceastă problemă pe calea tratative
lor. pe o bază pașnică și democra
tică, fără ingerințe străine. în acest 
cadru se înscriu și propunerile vi- 
zind organizarea de convorbiri tri
partite între R.P.D. Coreeană, Sta
tele Unite și Coreea de Sud, ca și 
cele referitoare la realizarea des
tinderii in zona Peninsulei Coreene 
și înlăturarea stării de confrunta
re. prin organizarea de negocieri 
militare tripartite. R.P.D. Coreeană 
a propus, de asemenea, la începutul 
acestui an, convocarea unei confe
rințe comune Nord-Sud, care să re
unească reprezentanți ai tuturor par-

realizării acestui deziderat, 
Coreeană a întreprins, de-a 
anilor, demersuri perseve- 

a formulat inițiative și a a- 
numeroase propuneri con- 

Toate acestea își găsesc 
sinteză

ACTUALITATEA SP0RTSVĂ
Sub egida „DACIADEI", miine în Capitală 

Finala „Cupei României*  la fotbal: Steaua-Dinamo 
Un meci atractiv, între două echipe de elită
Sezonul competifional la fotbal se 

termină miine, o dată cu disputarea 
finalei „Cupei României". Tradițio
nala întrecere fotbalistică, înscrisă 
sub genericul „Daciadei", va avea 
ca protagoniste în acest meci decisiv 
pentru cucerirea trofeului echipele 
de fotbal Steaua și Dinamo.

De valori sensibil egală, adepte to
tuși ale unor tactici diferite, celor 
două reputate echipe bucureștene li 
se ivește din nou ocazia să-și mă
soare forțele și — au această obli
gație ! — să ofere amatorilor de 
fotbal un spectacol sportiv pe mă
sura așteptărilor firești. Lupta rămi- 
ne intru totul deschisă, mai ales că 
meciurile lor directe din ultimul 
campionat s-au incheiat de fiecare 
dată la egalitate.

Finala „Cupei României" va trebui 
să dea un ciștigător. Miza este la 
fel de tentantă pentru Steaua, ca și 
pentru Dinamo. Campioni ca și anul 
trecut, fotbaliștii de la Steaua vor să 
cucerească, de asemenea, ca anul 
trecut și „Cupa României". La rin
dul lor, dinamoviștii vor să tranșe
ze in favoarea lor a treia ocazie ce

★
HANDBAL. în turneul internațio

nal feminin de handbal de la Bur
gas. echipa României a întrecut cu 
scorul de 27—19 (12—7) selecționata 
Poloniei. Alte rezultate : R.D. Ger
mană — Bulgaria 35—18 (16—9) ; Iu
goslavia — U.R.S.S. (tineret) 22—16 
(10-4).

ȘAH. • Partidele din runda a 7-a 
a turneului de șah pentru „Cupa 
mondială", de la Belfort, s-au soldat 
cu următoarele rezultate : Spasski — 

tidelor și organizațiilor sociale din 
ambele zone, personalități din di
verse domenii, ca și exponent! ai 
autorităților, în vederea examinării 
unor probleme de care depinde îna
intarea în direcția înțelegerii na
ționale. O deosebită însemnătate 
capătă, în același timp, propunerea 
de a se transforma Peninsula Co
reeană într-o zonă a păcii, liberă de 
arme și baze nucleare.

Inițiativele și propunerile R.P.D. 
Coreene au avut și au o puternică 
rezonanță în rindul populației din 
Coreea de Sud, unde au luat ființă 
numeroase asociații care iși propun 
să acționeze pentru înfăptuirea a- 
cestui mare ideal național. în acest 
spirit s-a înscris și inițiativa pri
vind organizarea unei întîlniri la 
Panmunjon între studenții din Nord 
și din Sud, inițiativă îmbrățișată de 
zeci de mii de tineri sud-coreeni, 
dar care a fost zădărnicită datorită 
interdicțiilor și măsurilor represive 
ale autorităților de la Seul. Totoda
tă, demersurile constructive ale 
R.P.D. Coreene au stirnit și stîrnesc 
un larg ecou internațional, fiind 

sprijinite de nu
meroase guverne, 
de forțele pro
gresiste și demo
cratice.

„Luna de soli
daritate" consti
tuie pentru po

porul român un nou prilej d® 
a-și reafirma sprijinul deplin față 
de cauza dreaptă a poporului co
reean, față de lupta sa pen
tru reunificarea pașnică și demo
cratică a patriei. Așa cum este 
bine cunoscut. Partidul Comunist 
Român, România socialistă au spri
jinit și sprijină ferm poziția con
structivă a R.P.D. Coreene cu pri
vire la soluționarea politică, prin 
tratative, a problemei reunificării 
țării, cu convingerea că numai pe 
calea negocierilor este posibilă în
făptuirea acestei năzuințe a întregu
lui popor coreean. în acest sens, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat : „Comuniștii, oamenii 
muncii din România ău sprijinit și 
sprijină consecvent lupta dreaptă a 

cii de perpetuare a divizării Coreei, 
pentru unificarea pașnică și inde
pendentă a patriei, de către coreenii 
înșiși, fără nici un amestec din 
afară".

Această poziție principială a fost 
și este susținută de România in ca
drul O.N.U. și al altor organizații 
internaționale, lnscriindu-se ca un 
suport puternic al luptei poporului 
coreean în vederea refacerii unității 
patriei sale. Poporul coreean acordă 
o înaltă apreciere sprijinului ne
abătut de care se bucură din partea 
României socialiste. în acest sens, 
adresindu-.se conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul 
KTM IR SEN a arătat : „Vă exprim 
dumneavoastră, partidului, guvernu
lui și poporului României recunoștin
ță profundă pentru sprijinul și so
lidaritatea activă și permanentă față 
de lupta dreaptă a poporului nostru 
pentru reunificarea patriei".

Cu convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare româno-co- 
reene se vor dezvolta în continuare, 
poporul român își reafirmă senti
mentele de solidaritate militantă cu 
lupta poporului R.P.D. Coreene pen
tru progresul continuu al țării, pen
tru reunificarea patriei, avind con
vingerea că înfăptuirea acestui mă
reț obiectiv național ar exercita o 
puternică' inrîurire pozitivă asupra 
climatului politic din Asia, ca și din 
întreaga lume, ar constitui o con
tribuție de seamă la afirmarea 
cauzei păcii. înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

li se ivește, de a se întrece, în acest 
sezon competițional, intr-o partidă 
directă cu Steaua. Este adevărat, 
chiar dacă va pierde meciul de mii
ne. Dinamo va avea dreptul să parti
cipe la „Cupa cupelor" (Steaua, în
vingătoare in campionat, va lua 
parte la „Cupa campionilor euro
peni"), dar parcă (vor spune dinamo
viștii) mai frumos este să joci în res
pectiva competiție europeană cu gîn
dul că ai in vitrina clubului și 
prestigiosul trofeu...

Finala „Cupei României" se dispu
tă pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, incepind de la ora 19. In des
chidere este programată finala cam
pionatului național de juniori I ; Di
namo București — Viitorul Tg. Mu
reș. De menționat că in ambele 
partide, dacă, după 90 de minute de 
joc, scorul este egal, vor urma pre
lungirile (două reprize a 15 minute), 
iar in cazul in care, și la incheierea 
acestora, egalitatea se menține, pen
tru departajare echipele vor execu
ta lovituri de la 11 m.

I. DUM1TRIU
♦

Kasparov remiză ; Hjartarson — 
Short 1—0 ; Ribli — Karpov remiză ; 
Liubojevici — Elvest remiză ; Hiib- 
ner — Nogueiras 1—0. în clasament 
conduc Kasparov și Elvest cu cite 5 
puncte.

FOTBAL. Finala campionatului 
european, dintre echipele U.R.S.S. 
și Olandei, va avea loc astăzi la 
Miinchen. de la ora 15,30 (la Bucu
rești. 16,30). Meciul va fi arbitrat da 
francezul Michel Vautrot.



Pacea-dezideratul suprem al actualității ORIENTUL MIJLOCIU

Necesitatea folosirii Cosmosului in scopuri exclusiv pașnice
— subliniată într-un document al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— La New York au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 31-a sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
fa.șnică a spațiului extraatmosferic. 
ntr-un document aprobat în unani

mitate, participanții la dezbateri au

recunoscut necesitatea menținerii 
Cosmosului exclusiv pentru utilizări 
civile, pașnice și au reliefat necesi
tatea întăririi cooperării internațio
nale în domeniul explorării și folosi
rii spațiului extraatmosferic.

Dezarmarea și dezvoltarea-principalele 
probleme ale lumii contemporane

O declarație a președintelui indoneziei
JAKARTA 24 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Jakarta, 
președintele Indoneziei, Suharto, a 
subliniat că problemele principale ale 
lumii contemporane sînt dezarmarea 
și dezvoltarea, care sînt interdepen
dente. Evocînd unele evoluții pozi
tive în viața internațională, pre
ședintele Indoneziei s-a pronunțat 
pentru întărirea prieteniei și coope
rării dintre toate statele. Procesul 
destinderii trebuie să cuprindă însă 
nu numai Europa, a arătat președin
tele Suharto, ci trebuie să se extindă 
și asupra altor regiuni.

Ideea transformării regiunii Asiei

de sud-est sau a unor teritorii din 
această regiune in zone libere de 
arma nucleară este susținută de tot 
mai multe personalități politice din 
această parte a lumii. în cursul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la Jakarta, ministrul indonezian de 
externe. Aii Alatas, a adus la cunoș
tință propunerea țării sale de a pro
clama insula Jawa zonă denucleari- 
zată. Asia de sud-est trebuie să de
vină o zonă a păcii, libertății și neu
tralității. iar Indonezia va depune 
toate eforturile in direcția aceasta, 
a spus ministrul indonezian de ex
terne.

în majoritatea localităților din te
ritoriile arabe ocupate au continuat 
demonstrațiile de protest ale popu
lației palestiniene împotriva autori
tăților de ocupație. La Bethlehem, 
El Khalil și Gaza, in taberele de re- 
fugiați Al-Amari, Balata și Aș- 
Shatii s-au produs ciocniri între de
monstranți și poliție, care a folosit 
împotriva mulțimii gaze lacrimogene 
și bastoane de cauciuc. Un mare nu
măr de copii din El-Khalil au fost 
intoxicați de pe urma grenadelor cu 
gaze lacrimogene pe care poliția le-a 
aruncat intr-o școală arabă. în orașul 
Rafah din sectorul Gaza, populația 
palestiniană a demonstrat împotriva 
uciderii, joi, de către poliție, a unui 
tinăr de 16 ani. Pentru a pune capăt 
demonstrației, autoritățile au insti
tuit restricții de circulație in oraș. 
Ciocniri intre demonstranți și poliție 
s-au produs și in sectorul arab al 
Ierusalimului. (Agerpres).

ATENA 24 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei sale în Grecia, mi
nistrul afacerilor externe al Tuni
siei, Mahmmud Mestiri, a declarat 
că in cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu omologul său elen. Ka- 
rolos Papoulias, au fost abordate as

pecte ale situației internaționale, cu 
precădere evoluția din Orientul Mij
lociu și zona Golfului. Tunisia — a 
spus el — se pronunță pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu 
care să soluționeze situația din re
giune, inclusiv, problema palestinia
nă. De asemenea, în cursul convor
birilor au fost abordate posibilitățile 
de extindere a relațiilor bilaterale.

BELGRAD 24 (Agerpres). — Con
vorbirile prilejuite de întîlnirea de 
la Belgrad dintre Boșko Krunici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
aflat in vizită in Iugoslavia, au evi
dențiat, între altele, contribuția deo
sebită pe care' partidele și mișcările 
progresiste o pot avea la realizarea 
procesului de pace in Orientul Mij
lociu. Boșko Krunici a subliniat spri
jinul țării sale față de înfăptuirea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian și a condamnat actele 
represive ale trupelor israeliene îm
potriva populației palestiniene din 
teritoriile ocupate — relevă agenția 
Taniug.

Consfătuire a primilor 
secretari ai comitetelor

nicosia.- Sprijin convocării unei conferințe internaționale

JAPONIA: Protest față de intrarea 
în portul Yokosuka a submarinului 

atomic american „Omaha“
TOKIO 24 (Agerpres). — Consi

liul japonez pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen, pre
cum și alte patru organizații nipone 
împotriva războiului au adresat un 
protest Comandamentului forțelor mi
litare americane din Japonia în le
gătură cu intrarea în portul Yokosu
ka a submarinului atomic american

„Omaha“. La bordul acestei nave 
militare a S.U.A. se află rachete de 
croazieră „Tomahawk". Organizațiile 
în favoarea păcii au cerut retragerea 
tuturor navelor militare americane 
din portul Yokosuka, transformat 
într-o mare bază marină militară a 
Pentagonului.

MALTA: Blocarea accesului în portul 
La Valletta a patru nave militare britanice

LA VALLETTA 24 (Agerpres). — 
Muncitorii șantierelor navale din ca
pitala Maltei au blocat, cu un tanc pe
trolier. accesul în portul La Valletta, 
pentru a împiedica intrarea a patru 
nave militare britanice. Potrivit a- 
genției A.D.N., în zona portului a 
avut loc un miting in cadrul căruia

reprezentanți ai Partidului Laburist 
și ai celui mai mare sindicat mal
tez. „Uniunea Generală a Muncito
rilor". s-au pronunțat împotriva vi
zitei navelor militare britanice. în
tre care se apreciază că unele au 
arme nucleare la bord, ceea ce con
travine politicii de neutralitate a 
tării.

1----

ILE DE PRESA
e scurt

pentru reglementarea negociată a problemei cipriote
Șeful statului cipriot se pronunță pentru o intîlnire 

cu primul-ministru al Turciei
NICOSIA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, Gheor- 
ghios Vassiliou, a reafirmat sprijinul 
său față de propunerea de convocare 
a unei conferințe internaționale pen
tru reglementarea pe cale pașnică a 
problemei cipriote. El s-a pronun
țat, de asemenea, pentru o întîlnire 
cu primul-ministru al Turciei, Tiir-

gut Ozal. în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Nicosia, șeful 
statului cipriot a precizat că în pre
zent sint premise favorabile regle
mentării acestei chestiuni, un rol 
pozitiv în această direcție avîndu-1 
și contactele la nivel înalt dintre 
Grecia și Turcia.

Numirea primului ministru al guvernului francez

A fost ales președintele Marii Adunări Naționale
PARIS 24 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Franpois Mitterrand, a 
semnat un decret prin care Michel 
Rocard este numit din nou prim-mi- 
nistru. Componența noului guvern 
francez urmează să fie anunțată în 
următoarele zile — a declarat un 
purtător de cuvint oficial al Pala
tului Elysee.

De asemenea, din Paris se anunță 
că in cadrul lucrărilor primei sesiuni 
a noii Adunări Naționale a Franței 
— parlamentul țării — Laurent Fa
bius. din partea Partidului Socialist, 
a fost ales președinte al forului le
gislativ suprem.

CU PRILEJUL MARCĂRII ÎN UNIUNEA SOVIETICA A ANIVER
SARII A 150 DE ANI DE LA NAȘTEREA PICTORULUI ROMAN 
NICOLAE GRIGORESCU, la Academia de arte plastice a U.R.S.S. a fost 
organizată o manifestare omagială, sub auspiciile Uniunii Asociațiilor 
Sovietice de Prietenie cu Străinătatea (U.A.S.P.) și a Asociației de prie
tenie sovieto-romănă (A.P.S.R.). Au participat L. E.. Kerbel, vicepre
ședinte al Academiei de arte plastice a U.R.S.S., membri ai conducerii 
A.P.S.R., reprezentanți ai M.A.E. al U.R.S.S.

VICEPREȘEDINTELE CONSI
LIULUI SUPREM AL REPUBLICII 
SUDAN, Sayed Idriss Al-Banna, 
l-a primit pe Ilie Morodan, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Re
publica Sudan.

O DELEGAȚIE A COMITETU
LUI ROMAN AL FOȘTILOR LUP
TĂTORI ȘI VETERANI DE RĂZ
BOI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI, 
condusă de general-loiotenent (r) 
Neagu Andrei, președintele comi
tetului, a efectuat o vizită in R.P. 
Bulgaria, unde a avut convorbiri 
privind activitatea celor două co
mitete, lupta împotriva manifestă
rilor de recrudescentă a neofas- 
cismului și neonazismului, pentru 
dezarmare, colaborare și pace.

LA BUDAPESTA a avut loc ple
nara C.C. al P.M.S.U. A fost dezbă

tut și aprobat un plan de măsuri 
în vederea realizării Rezoluției 
Conferinței Naționale a partidului.

LA SOFIA a avut loc o întîlnire 
a reprezentanților ministerelor a- 
facerilor externe din țările balca
nice. în cadrul intilnirii — la care 
a participat și o delegație română 
— au fost examinate acțiuni me
nite să ducă la promovarea coope
rării multilaterale pe plan politic, 
economic, științific, cultural și in 
alte domenii de interes comun, 
între țările din Balcani, in lumina 
reuniunii de la Belgrad, din fe
bruarie 1988, a miniștrilor afaceri
lor externe ai acestor țări.

GREVA A MINERILOR DIN 
ASTURIA. Aproximativ 20 000 de 
mineri din provincia spaniolă As- 
turia au intrat în grevă la cererea 
sindicatului de ramură.

DECLARAȚIE. Dacă Statele Uni
te iși retrag trupele din Coreea de 
Sud și încetează să se amestece 
în treburile țării noastre. R.P.D. 
Coreeană este gata să normalizeze 
relațiile cu S.U.A. — a declarat 
Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, 
în toastul rostit la recepția oferită 
în cinstea lui Gus Hali, secretar 
general al P.C. din S.U.A.. aflat in 
vizită la Phenian. Kim Ir Sen a 
subliniat că poporul coreean poate 
soluționa pe cale pașnică problema 
reunificării naționale, conform 
voinței sale, și astfel cauza unui 
posibil război în Coreea va dis
părea.

FRANȚA A EFECTUAT O NOUA 
EXPLOZIE NUCLEARA SUBTE
RANA, a patra din acest an, în 
atolul Mururoa. Puterea explozi
bilului a fost de 20—30 kilotone 
TNT, au anunțat oficiile de seis

mologie din Australia și Noua 
Zeelandă, citate de agenția A.D.N. I

INCENDIU. La depozitele petro- i
Were ale companiei de stat mexi
cane „Pemex", unde se .afla.u 1 
peste un milion de litri de carbu- 
ranți, a izbucnit un incendiu. Deo- I 
camdată au fost descoperiți 12 I 
morți. Flăcările s-au ridicat la sute 
de metri, fiind vizibile-de la dis- I 
tanța de 8 km. Autoritățile au fost 
nevoite să evacueze de urgență din 
zona incendiului 20 000 de familii. .

COSMONAUȚII SOVIETICI Via- I
dimir Titov și Musa Manarov con
tinuă pregătirea ieșirii din comple- I 
xul orbital „Mir" și activității pe 
care urmează să o execute în spa
țiul liber. Ziua de vineri a fost .
consacrată verificării ecluzei și 
pregătirii scafandrelor pe care e- ■
chipajul le poartă în afara com
plexului orbital. Pentru vineri și I
limbată a fost programat, de ase- |
menea, controlul medical.

Crearea de zone denuclearizate
-o idee de largă audientă internațională

în aceste zile, la Berlin s-au des
fășurat lucrările unei reuniuni con
sacrate problemei creării de zone de
nuclearizate. la care au luat parte 
numeroși delegați, reprezentanți de 
seamă ai statelor și guvernelor, ai 
parlamentelor și partidelor politice, 
ai unor mișcări de masă și grupări 
pacifiste, ai cultelor religioase, oa
meni de știință, artă și cultură din 
peste 100 de țări, fiind de asemenea 
prezenți exponenții unor importan
te organizații internaționale.

La reuniune a participat activ și o 
delegație a țării noastre, conside
rentele. poziția și inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in le
gătură cu problema in discuție fiind 
urmărite cu deosebit interes și întru
nind o unanimă apreciere.

Desfășurate pe parcursul a trei 
zile, dezbaterile au prilejuit nume
roase intervenții, prezentarea unor 
puncte de vedere și propuneri de 
cert interes. ilustrînd audiența 
tot mai amplă pe care o dobin- 
dește ideea interzicerii armamentu
lui nuclear de orice tip în diferite 
părți ale lumii, ca o măsură de strin
gentă actualitate, ca un preludiu 
realist și necesar la procesul dezar
mării, dorit cu atîta ardoare de ome
nire. Această idee și-a găsit de alt
fel concretizare, pînă acum, în pro
clamarea ca regiuri denuclearizate a 
Americii Latine, Africii, Pacificului 
de sud, în încheierea unor tratate 
prin care se interzice amplasarea ar
melor atomice în Antarctica. în spa
țiul extraatmosferic, pe fundul mă
rilor și oceanelor, ca și în declararea 
ca orașe și teritorii denuclearizate a 
numeroase localități din Europa occi
dentală. Japonia. S.U.A. ori Canada. 
Asemenea măsuri privesc însă teri
torii și spații fără asemenea arme, 
sau cu o slabă densitate de arma
ment nuclear și in plus cu populație 
redusă sau chiar depopulate, ori — 
cum este cazul localităților amintite 
— au mai mult o valoare simbolică. 
Interesele păcii impun insă în mod 
necesar „dezactivarea" continuă, 
într-o formă politico-juridică adec
vată. a unor zone dens populate si 
cu un prag ridicat al ..nuclearizării".

într-un moment în care. prin 
intrarea in vigoare a tratatului pri
vind lichidarea rachetelor cu rază

medie și mai scurtă de acțiune, s-a 
făcut un prim pas, , de certă și recu
noscută importanță, dar totuși mo
dest, in direcția reducerii pericolu
lui unui cataclism planetar — în ar
senalele mondiale răminînd in conti
nuare cantități imense de arme nu
cleare, capabile să nimicească intrea- 
ga civilizație umană — crearea de 
cit mai multe regiuni, zone și cori
doare libere de asemenea arme, in 
special acolo unde ele există in mare 
număr, ar răspunde aspirațiilor arză
toare ale popoarelor, ar reprezenta, 
fără îndoială, o contribuție de prim 
ordin, o componentă substanțială la 
marea cauză a unei lumi fără arme 
și războaie.

Ideea zonelor denuclearizate a stat 
mereu in atenția țării noastre, repre- 
zentind o preocupare de prim ordin 
în ansamblul politicii sale externe. 
Se poate chiar spune, cu deplină în
dreptățire, că România a jucat un rol 
de pionierat in promovarea aces
tei idei, ca o cale de diminuare 
a tensiunii, de sporire a încre
derii intre state, de înseninare 
a climatului politic general, ca un 
mijloc de restringere treptată a ariei 
primejdiei atomice, deschizînd po
poarelor perspectiva unui viitor paș
nic, ferit de spectrul distrugerii.

în acest spirit. România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
înscris cerința scoaterii de sub inci
dența armelor nucleare a unor re
giuni cit mai întinse ale globului — 
in primul rind din Europa, continen
tul cu cea mai mare concentra
re de armament atomic — Ia loc 
de frunte in ansamblul măsurilor 
de dezarmare, pe care le preco
nizează și pentru care militează stă
ruitor. inclusiv programul în zece 
puncte prezentat la actuala sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U., consecvența demersului ro
mânesc in această privință -bucurîn- 
du-se de o largă apreciere.

Ca țară europeană situată in 
regiunea Balcanilor, România a de
pus o activitate intensă, a avansat 
multiple propuneri și inițiative pen
tru transformarea acestei regiuni în
tr-o zonă a păcii, colaborării și bu
nei vecinătăți, lipsită de arma nu
cleară. Crearea unei asemenea zone 
a păcii și înțelegerii — problemă 
care ar putea constitui obiectul unei

reuniuni la nivel înalt a țărilor bal
canice, așa cum preconizează țara 
noastră — ar corespunde, desigur, 
intereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor, peninsulei, pe deasupra 
deosebirilor de orinduire socială sau 
apartenență la alianțe militare, ar 
avea efecte binefăcătoare asupra re
lațiilor pe ansamblul continentului, 
înscriindu-se ca o pildă demnă de 
urmat și pentru alte regiuni din Eu
ropa și restul lumii.

Tocmai în acest spirit, militind ac
tiv pentru denuclearizarea Balcani
lor, România susține. în același timp, 
așa cum s-a subliniat și la reuniu
nea de la Berlin, preocupările pri
vind crearea de zone fără arme nu
cleare și in alte părți ale continen
tului. Țara noastră sprijină astfel 
propunerile pe care R. D. Germană 
— țara gazdă a reuniunii — și R. S. 
Cehoslovacă le-au adresat R. F. Ger
mania privind crearea unui coridor 
denuclearizat de-a lungul liniei de 
demarcație dintre statele menționate, 
propunere care reia o inițiativă co
mună a P.S.U.G., P.S.D. din Germa
nia occidentală și P.C. din Ceho
slovacia. România a propus, de alt
fel. încă mai de mult,, stabilirea de o 
parte și de alta a întregii frontiere 
dintre țările membre ale N.A.T.O. și 
cele ale Tratatului de la Varșovia, 
a unei zone (coridor) demilitarizate, 
iar măsura amintită s-ar înscrie ca 
o primă etapă în această direcție.

Există, după cum se cunoaște, șî 
alte propuneri și inițiative de reali
zare a unor zone denuclearizate in 
nordul Europei, în regiunea Medite- 
ranei și a Adriaticei, ca și în alte 
regiuni geografice ale globului — Li
ceanul Indian, Orientul Mijlociu, 
Asia de sud și de sud-est, Peninsula 
Coreeană etc. — propuneri reafirma
te și cu prilejul reuniunii de la Ber
lin. Sprijinul consecvent al țării 
noastre față de asemenea iniția
tive are ca temei considerentul lo
gic că o rețea cit mai densă de 
zone lipsite de arme nucleare pe în
treaga planetă va avea ca efect di
minuarea, în aceeași proporție, a a- 
menințării unei catastrofe planeta
re. Desigur, pentru ca o asemenea 
năzuință să devină realitate, se im
pune ca statele posesoare de arme 
nucleare să respecte cu strictețe sta

tutul acestor zone, să se angajeze 
solemn că nu vor folosi niciodată și 
în nici o împrejurare aceste arme 
împotriva statelor care fac parte din 
ele.

Dezarmarea nucleară ca imperativ 
primordial al vremurilor noastre nu 
este și nu poate fi o problemă de re
sortul marilor puteri sau a unui 
grup restrins de state, ci ea intere
sează toate popoarele, toate statele, 
pe deasupra oricăror deosebiri de o- 
rinduire socială, de dimensiuni, po
tențial economic sau militar, și toate 
sint chemate să contribuie la trans
formarea sa in realitate. Or, crea
rea de zone denuclearizate este o 
formă activă prin care un număr cit 
mai mare de state pot contribui la 
restringerea ariei de implantare a 
armamentului atomic, la reducerea 
și eliminarea primejdiei unui holo
caust nuclear.

Firește, în ipoteza izbucnirii unui 
conflict atomic, chiar dacă nu ar fi 
ținta unor atacuri nucleare, zonele 
denuclearizate nu ar fi, în ultimă in
stanță. scutite de efectele schimbului 
de lovituri ce ar avea loc, norii ra
dioactivi nu s-ar opri Ia granițele 
lor, ci ar afecta, fără excepție, an
samblul planetei. Eliminarea deplină 
și definitivă a acestei primejdii re
clamă, de aceea, în concepția Româ
niei, intensificarea energică a efor
turilor unite ale tuturor statelor și 
popoarelor pentru oprirea produce
rii, experimentării și amplasării de 
noi arme atomice, reducerea cu 50 
Ia sută, la o dată cit mai apropiată, 
a arsenalelor strategice nucleare, e- 
laborarea unui program eșalonat în 
etape bine definite care să prevadă 
lichidarea, pînă in anul 2000, a tutu
ror armelor nucleare.

Ca parte componentă a acestui 
proces, ideea regiunilor denucleari
zate. devenită temă permanentă a 
dezbaterilor internaționale asupra 
diferitelor laturi și aspecte ale de
zarmării, iși dovedește tot mai mult, 
așa cum a pus in lumină și reuniu
nea din capitala R.D.G., viabilitatea, 
deplina consonanță cu marile impe
rative ale prezentului, care au avut 
și au in România socialistă un mili
tant activ, un reazem de nădejde.

Romulus CAPLESCU

regionale și raionale ale 
P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 24 (Agerpres). — La Praga 
s-au încheiat lucrările consfătuirii 
primilor secretari ai comitetelor re
gionale și raionale ale Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Luind cuvintul la încheierea dez
baterilor. Milos Jakes, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., a subliniat ne
cesitatea concentrării atenției în trei 
direcții fundamentale — perfecționa
rea activității economice, democrati
zarea tuturor sferelor vieții sociale 
și îndeplinirea consecventă a planu
rilor de dezvoltare social-economică 
a țării. Pentru aceasta, a precizat 
vorbitorul, citat de agenția C.T.K., 
partidul este chemat să-și afirme ro
lul său conducător prin metode poli
tice. printr-o permanentă activitate 
organizatorică și ideologică în rîndul 
maselor, acordind o atenție deosebită 
politicii de cadre. Prefacerile revo
luționare din societate — a reliefat 
Milos Jakes — presupun aplicarea 
creatoare a principiilor marxism-le- 
ninismului, pentru consolidarea so
cialismului.

Lucrările sesiunii 
Marelui Hural Popular 

al R.P. Mongole
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

La Ulan. Bator s-au desfășurat lu
crările sesiunii Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole. Deputății foru
lui legislativ suprem au dezbătut 
probleme legate de îmbunătățirea 
activității culturale de masă. A fost 
adoptată o hotărire.

La lucrări a participat Jambin 
Batmunh, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P.M.

Reuniune africană 
la nivel înalt

LOME 24 (Agerpres). —în capitala 
togoleză, Lome, s-au deschis lucră
rile conferinței la nivel înalt a Co
munității economice a Statelor Vest- 
Africane (ECOWAS), care reunește 
16 țări. Principalele puncte ale ordi
nii de zi includ examinarea unor as
pecte ale agravării crizei datoriilor 
externe, activitatea organizației în 
ultimii 10 ani, pericolele care decurg 
pentru mediul ambiant din practica 
unor companii din țări occidentale de 
a depozita deșeuri industriale în țări 
de pe coasta de vest a continentului 
african.

* ■ ___________

Negocieri cvadripartite 
privind situația din Africa 

australă
CAIRO 24 (Agerpres). — în capi

tala Republicii Arabe Egipt au În
ceput negocieri intre reprezentanții 
guvernelor Angolei, Cubei, R.S.A. și 
S.U.A. pentru reglementarea situației 
din Africa australă și transpunerea 
în viață a prevederilor rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind accesul la independență al 
Namibiei, teritoriu ocupat în mod 
ilegal de către R.S.A.

într-un interviu acordat agenției 
M.E.N.. ministrul angolez al afaceri
lor externe și-a exprimat speranța 
că negocierile cvadripartite se vor 
încheia cu rezultate pozitive. Succe
sul acestei reuniuni depinde de efor
turile pe care le vor face in această 
direcție toți participanții — a pre
cizat eL

Alegeri prezidențiale în Islanda
REYKJAVIK 24 (Agerpres). — 

Astăzi au loc în Islanda alegeri 
prezidențiale. La urne sint chemați 
173 800 de alegători. Pentru prima 
oară in istoria acestei țări, la func
ția supremă în stat candidează două 
femei. Este vorba de Vigdis Finnbo- 
gadottir, actuala deținătoare a man
datului prezidențial, și Sigrun Thor- 
steinsdottir.

Constituția Islandei prevede ca 
președintele țării să fie ales pentru 
o perioadă de patru ani. în 1980. în 
această funcție a fost aleasă Vigdis 
Finnbogadottir, căreia în 1984, din 
lipsă de contracandidat, i s-a. prelun
git cu incă patru ani mandatul pre
zidențial, fără ca alegerile să mai 
aibă loc.

SALVADOR: Succese 
ale forțelor insurgente

SAN SALVADOR 24 (Agerpres). 
— Potrivit unui comunicat al postu
lui de radio „Venceremos", un de
tașament al Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador a scos din 
luptă in cursul unei ambuscade 18 
soldați ai armatei salvadoriene. Ac
țiunea detașamentului F.M.L.N. a 
avut loc într-o zonă unde forțele 
guvernamentale desfășoară o amplă 
operațiune, la care participă aproxi
mativ 5 000 de militari, informează 
agenția Prensa Latina.

HAITI: In favoarea 
unui dialog 

al forțelor politice 
ale țării

Declarația secretarului general 
al Partidului Unificat 

al Comuniștilor Haitieni
PARIS 24 (Agerpres). — Haiti su

feră de decenii de o criză institu
țională, care a început o dată cu pro
clamarea lui Duvalier președinte pe 
viață — se arată într-o declarație 
publicată in ziarul „L’Humanite" de 
secretarul general al C.C. al Parti
dului Unificat al Comuniștilor Hai
tieni, Rene Theodore, în numele Se
cretariatului Comitetului Central. în 
document se apreciază că singura 
soluție a acestei probleme constă in 
alegerea de către popor a guvernu
lui. Comuniștii din Haiti se pronun
ță pentru dialogul tuturor forțelor 
care doresc să se unească pentru a 
găsi o soluție la problemele politice 
ale țării — se spune in declarație.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

Tovarășului JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Stimate tovarășe Joaquim Alberto Chissano,
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a XIII-a aniversări a proclamării inde

pendenței de stat a Republicii Populare Mozambic, vă adresez dumneavoas
tră, partidului FRELIMO și poporului mozambican prieten calde felicitări 
și cele mai bune urări.

Am convingerea că raporturile de prietenie șl colaborare atatornicite 
între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în folosul 
reciproc al popoarelor român și mozambican, al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate 
și fericire dumneavoastră personal, iar poporului mozambican prieten pro
gres continuu, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul mozambican sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 13 ani de la 
memorabilul act al proclamării 
independenței naționale, care a pus 
capăt dominației coloniale portu
gheze și a deschis un nou capitol 
în istoria țării.

Sub conducerea Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO), 
foștii combatanți pe cîmpurile de 
luptă împotriva colonialismului 
s-au angajat într-o bătălie la fel 
de grea, cea a lichidării înapoierii 
moștenite din trecut și a valori
ficării resurselor naționale în fo
losul dezvoltării pe calea indepen
denței. Sarcinile noii etape au fost 
definite de cel de-al III-lea con
gres al FRELIMO, din 1977, 
s-a hotărît transformarea ; 
organizații 
revoluționar 
și trecerea

, cînd 
acestei 

într-un partid 
de avangardă 

_______ la edificarea unei 
societăți bazate pe principiile so
cialismului, la instaurarea unui stat 
democrat-popular. între orientările 
stabilite în această direcție figurau 
întărirea sectorului agricol — în 
care lucrează circa 90 la sută din 
cei unsprezece milioane de mo- 
zambicani — crearea unei indus
trii proprii diversificate, formarea 
de cadre de specialiști, ridicarea 
nivelului general de viață al popu
lației. în vederea îndeplinirii aces
tor obiective fundamentale, s-a 
trecut la naționalizarea băncilor, a 
societăților de asigurare, a între
prinderilor industriale, precum și 
la înființarea cooperativelor de 
producție in agricultură.

Deși răstimpul care a trecut de 
atunci este destul de scurt, el a fost 
marcat de ample eforturi pentru 
traducerea în viață a scopurilor 
propuse. Succesele din anii de după 
eliberare sînt cu atît mai notabile, 
cu cit ele au fost dobîndite in con
dițiile unor permanente acte de 
agresiune săvirșite de rasiștii de la

Pretoria, fie direct, fie prin inter
mediul sprijinirii forțelor contrare
voluționare mozambicane. Aceste 
forțe ostile politicii FRELIMO au 
ajuns să organizeze veritabile ma
sacre într-un șir de localități și să 
provoace mari daune vieții econo
mice. constituind un obstacol ma
jor in calea înfăptuirii planurilor 
de dezvoltare economico-socialâ a 
țării.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele Africii, poporul român a 
fost întotdeauna alături de poporul 
mozambican, acordindu-i un larg 
sprijin material, politic și diplo
matic în lupta pentru lichidarea 
dominației străine și obținerea 
independenței. România a stabilit 
relații diplomatice chiar din prima 
zi cu noul stat independent, spriji
nind în diferite forme eforturile 
poporului mozambican pentru în
făptuirea programelor de dezvoltare 
stabilite de FRELIMO pe baza op
țiunilor socialiste, pentru apărarea 
suveranității și independenței na
ționale.

Spre satisfacția reciprocă, ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Mozambic au 
cunoscut un curs ascendent. O 
contribuție de cea mai mare în
semnătate la extinderea și adîn- 
cirea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-mozambicane pe multiple 
planuri au avut-o întîlnirile, la ni
velul cel mai înalt, de la București 
și Maputo, care au deschis de fie
care dată rodnice perspective con
lucrării bilaterale în domeniile eco
nomic, politic, tehnico-științific șl 
cultural, precum și în sfera vieții 
internaționale. Documentele sem
nate cu aceste prilejuri exprimă 
voința ambelor țări de a lărgi și 
adinei conlucrarea prietenească, în 
interesul reciproc, al păcii șl în
țelegerii internaționale.

DUPĂ REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT

A „CELOR ȘAPTE" DE LA TORONTO

Dosarele râmln deschise...
Reuniunea la nivel înalt a princi

palelor șapte țări capitaliste dezvol
tate (S.U.A., Japonia, R.F. Germania, 
Franța, Italia, Marea Britanie și Ca
nada), desfășurată zilele trecute la 
Toronto, s-a încheiat cu un bilanț 
considerat de observatorii de presă, 
drept „modest". Singurul rezultat 
concret este convenirea unui „plan 
de ușurare a datoriei celor mai 
sărace țări". în rest, „multe cuvinte, 
puțină substanță", cum scrie ziarul 
„TORONTO STAR", referindu-se la 
Declarația economică, în care se 
rezumă concluziile participanților 
asupra problemelor discutate : creș
terea producției și ocuparea forței de 
muncă, relațiile comerciale și. finan- 
ciar-valutare, deficitele bugetare și 
politicile agrare, datoriile externe și 
ajutorul pentru dezvoltare.

Explicația marelui decalaj între 
vorbe și fapte trebuie căutată atit in 
gradul înalt de dificultate al proble
melor abordate, cit și in dorința 
participanților de a evita orice con
fruntare care ar putea provoca o 
nouă instabilitate pe piețele finan
ciare, ce nu s-au redresat încă după 
crahul de la burse din octombrie 
anul trecut.

într-adevăr, ritmul de creștere a 
producției „celor șapte" a fost mai 
alert în 1987 (3,1 la sută, față de 2,7 
la sută in 1986) însă, potrivit estimă
rilor F.M.I., el va slăbi în următorii 
doi ani (2.8 la sută în 1988 și 2.6 la 
sută in 1989), ceea ce riscă să înrău
tățească și mai mult situația de pe 
piața muncii. De aceea, toți partici
panții s-au pronunțat pentru crearea 
de noi locuri de muncă, dar nici unul 
n-a oferit vreo formulă capabilă să 
contribuie la diminuarea șomajului, 
care a luat proporții nebănuite, în
deosebi in țările vest-europene. unde 
s-a ridicat la aproape 11 la sută din 
populația activă.

Participanții la reuniunea de la 
Toronto au insistat. de asemenea, 
pentru eliminarea barierelor comer
ciale. dar n-au reușit să se înțeleagă 
asupra unor modalități practice de 
reducere a puternicelor dezechilibre 
din schimburile economice reciproce 
— mai precis a marilor deficite ale 
S.U.A. (173,7 miliarde de dolari în 
1987) și a substanțialelor excedente ale 
Japoniei (80,4 miliarde) și R.F. Ger
maniei (65,8 miliarde) — care au dus 
la escaladarea fără precedent a 
măsurilor protecționiste și la per
manente conflicte comerciale între 
statele respective.

„Cei șapte" au abordat, totodată, 
problema asigurării unei mai mari 
stabilități a sistemului monetar, însă 
n-au făcut nici un pas înainte pe 
calea înlăturării factorilor care acțio
nează în direcția sporirii fluctuațiilor 
in raportul de valoare dintre monede 
și, mai ales, a deficitului bugetar 
american. în acest sens, se apreciază 
că. deși acest deficit s-a redus 
simțitor (150,4 miliarde de dolari în 
1987, în comparație cu 221,2 miliarde 
în anul precedent), el rămîne sub
stanțial și este puțin probabil să fie 
eliminat atita vreme cit S.U.A. se 
află angajate în realizarea celui mai 
costisitor program de înarmare in 
timp de pace.

Nici în problemele agricole „cei 
șapte" n-au reușit să-și apropie po
zițiile. Statele Unite, sprijinite de

Canada, au încercat și la Toronto să 
determine pe ceilalți interlocutori să 
accepte desființarea, pînă în anul 
2000, a subvențiilor acordate agricul
torilor, dar Franța și R.F. Germania 
au continuat să se opună.

Chiar in ce privește soluționarea 
problemei datoriilor țărilor lumii a 
treia nu s-a ajuns decît la un 
„numitor comun" de nivel modest. 
Așa-numitul „plan de ușurare a 
poverii datoriei" are în vedere 
doar 22 de țări, îndeosebi din Africa 
subsahariană, care datorează crean- 
țierilor publici circa 100 miliarde de 
dolari, ceea ce înseamnă a 12-a 
parte din datoria globală a lumii 
subdezvoltate. în condițiile aplicării 
acestui plan, țările în cauză ar putea 
beneficia de înlesniri egale cu 10—15 
la sută din datoria lor, sumă care, 
după unii observatori, s-ar putea 
dovedi însă mai mică decit pierderi
le suferite de aceste state din pricina 
schimburilor economice inechitabile.

Observatorii de presă apreciază, de 
altfel, că este tot mai dificil să se 
obțină rezultate concrete la aseme
nea reuniuni, deoarece asupra lor 
apasă într-o măsură sporită schim
bările substanțiale intervenite, in 
perioada postbelică, în raportul de 
forțe pe plan economic între statele 
participante. Astfel, în timp ce pon
derea S.U.A. a scăzut, intre 1946— 
1986, în producția industrială mon
dială de la 53 la 20 la sută, iar în 
comerțul internațional de la 36 la 10 
la sută. R.F. Germania a devenit 
principalul exportator de mărfuri al 
lumii, iar Japonia — de capitaluri. 
Unii comentatori sint de părere că 
de aceste schimbări este legată, in 
bună parte, readucerea in discuție a 
unei teme devenite laitmotivul reu
niunilor „celor mari" din lumea ca
pitalistă : o distribuire mai „echita
bilă" a poverilor militare. în spatele 
„echității" se ascunde, de fapt, 
dorința S.U.A. de a-și determina 
principalii parteneri să cheltuiască 
mai mult pentru înarmări și mai 
puțin pentru creșterea competitivi
tății lor.

Cu toate că asemenea reuniuni au 
un caracter economic, participanții 
acordă, de Ia un timp, o pondere 
crescîndă tematicii politice. La 
Toronto „cei șapte" au dat o deo
sebită atenție problematicii legate de 
relațiile dintre țările capitaliste și 
cele socialiste, exprimîndu-și con
vingerea că un dialog și o cooperare 
constructivă și realistă sint mijlocul 
de întărire a stabilității dintre Est 
și Vest. De asemenea, in Declarația 
politică publicată la sfîrșitul reuniu
nii este salutat acordul sovieto-ame- 
rican cu privire la lichidarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, relevindu-se că, în prezent, 
se urmărește realizarea de reduceri 
importante ale arsenalelor strategice 
ofensive și înfăptuirea altor măsuri 
de dezarmare.

Deși „cei șapte" au discutat la 
Toronto o gamă largă de probleme 
economice și politice, datorită deo
sebirilor de poziții existente, ei au 
evitat, pur și simplu, să treacă la 
abordarea lor de fond, fapt ce a 
făcut ca dosarele pe care le-au avut 
în față să rămînă în continuare 
deschise.

Gh. CERCELESCU
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