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Planul la export - îndeplinit ritmic, 
la înalt nivel calitativ!

Activitatea productivă susținută, dinamică desfășurată în aceste zile în toate unitățile economice și sectoarele de activitate, în toate județele țării are ca obiectiv prioritar îndeplinirea ritmică, integrală a planului la export, onorarea la înalt nivel calitativ a contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare. Rezultatele obținute în acest domeniu de numeroase unități economice evidențiază cît se poate de convingător efi- , ciența măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru pregătirea temeinică a fabricației, asigurarea din timp și la nivelul cerințelor a bazei materiale, îmbunătățirea relațiilor de cooperare dintre întreprinderi și ridicarea nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii. Măsurile luate în ultimul timp pe ansamblul economiei naționale pentru stimularea și promovarea pe scară tot mai largă a schimburilor comerciale cu partenerii de peste hotare au determinat, de altfel, așa cum a precizat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, sporirea cu peste 30 Ia sută a exportului in prima jumătate a actualului cincinal.Punind față în față sarcinile de plan cu rezultatele obținute in unele unități și ramuri ale economiei apare insă limpede că in activitatea de comerț exterior trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate, cu înalt profesionalism pentru sporirea contribuției țării noastre la circuitul mondial de valori materiale și valorificarea superioară a muncii sociale încorporate în produsele destinate exportului. Iar pentru aceasta trebuie să se asigure în primul rind, așa cum a 'subliniat cu același prilej secretarul general al partidului, creșterea mai puternică a răspunderilor centralelor și întreprinderilor in întreaga activitate de realizare a producției pentru export, in intreaga activitate de cooperare internațională. în spiritul acestei cerințe, Legea privind statutul juridic al unităților socialiste pe baza autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. adoptată recent de Marea Adunare Națională, face o serie de precizări de maximă importanță, care au menirea să întărească răspunderea unităților economice în desfășurarea activității de comerț ex- tericff.-'Astfel. legea prevede clar că centralele care încheie contracte de comerț exterior, întreprinderile și celelalte unități de comerț exterior, în calitate de persoane juridice, au autonomie în negocierea și încheierea contractelor externe și poartă răspunderea exclusivă in raporturile cu partenerii externi pentru executarea obligațiilor și realizarea drepturilor stabilite prin aceste contracte. Totodată, centralele care incheie contracte de comerț exterior, întreprinderile și celelalte unități de comerț exterior răspund patrimonial pentru obligațiile ce le revin din contractele 

la care sînt părți sau din alte acte și fapte juridice legate de activitatea proprie de comerț exterior și cooperare economică internațională.Noile prevederi legale impun, prin urmare, prin răspunderile pe care le stabilesc, atît din partea centralelor 
• Producția destinată exportului - lansată 

în fabricație cu prioritate, urmărită zi de zi în 
fiecare întreprindere.

© Răspunderi clare, conlucrare strînsă în
tre întreprinderile de comerț exterior și unită
țile industriale productive pentru onorarea 
exemplară a tuturor comenzilor și contracte
lor încheiate. i

© Prin îmbunătățirea structurii exportului 
să se asigure sporirea ponderii produselor cu 
grad avansat de prelucrare și nivel tehnic ri
dicat, care valorifică superior resursele mate
riale și de forță de muncă.

industriale, a unităților economice producătoare, cit și a întreprinderilor de comerț exterior o cunoaștere temeinică, pină la amănunt a propriilor posibilități tehnice și materiale, precum și a conjuncturii economice, a tendințelor de pe piața externă. Răspunderea unitară și exclusivă a întreprinderilor producătoare și întreprinderilor de comerț exterior (dacă prin contracte nu se angajează in mod expres și alte obligații), a

Zona industrială a municipiului Focșani

trage după sine necesitatea unei mai bune colaborări, a menținerii unor legături .permanente. între factorii de răspundere și specialiștii din aceste unități. Practica demonstrează că nu puține sînt cazurile cind, la cererea unor parteneri de peste hotare, în

treprinderile industriale din țara noastră rezolvă multe probleme tehnice de mare complexitate, realizează mostre și produse de înalt nivel calitativ, în. intervale .de timp extrem de scurte, uneori cu mult sub termenele practicate de alte firme cu tradiție de pe piața externă. Toate a- cesțea dovedesc forța și capacitatea economiei noastre naționale, dotarea tehnică modernă și, nu în ultimul 

rînd, înalta competență și pregătire profesională a specialiștilor și muncitorilor.Nu mai puțin adevărat este însă că, uneori, se pierd contracte importante deoarece întreprinderile de comerț exterior nu cunosc suficient de bine posibilitățile tehnice și organizatorice ale unităților industriale, nivelul consumurilor și al cheltuielilor Ia care se pot realiza o serie de produse sau chiar dacă le cunosc nu acționează suficient de operativ pentru încheierea contractelor cu partenerii de peste hotare. După cum, alteori, o serie de produse cu grad avansat de prelucrare, care valorifică superior resursele materiale și forța de muncă, nu pot fi finalizate la termenele stabilite din cauza unor dereglări in mecanismul aprovizionării tehnico-materiale, dereglări cu atît mai de neînțeles cu cît sint determinate de lipsa unor materiale și componente care se realizează în țară, dar care uneori sint exportate direct de diferiți furnizori la prețuri mult mai mici decît dacă acestea ar fi încorporate în utilaje Și instalații complexe, de tehnicitate înaltă.Iată de ce, pentru creșterea eficienței activității de comerț exterior, a- semenea situații, și interese îngust- departamentale trebuie să fie eliminate cu desăvîrșire din practica productivă sau comercială. Răspunderile sporite cu care au fost învestite centralele industriale, unitățile producătoare ' și întreprinderile de comerț exterior trebuie sa ' se regăsească acum deopotrivă in. perfecționarea substanțială a activității productive și comerciale, astfel incit sarcinile de plan la export pe acest an și pe in-, tregul .cincinal să fie “ Tricfeplinite' exemplar în toate ramurile economiei naționale.

Decretul prezidențial dat publicității în urmă cu cîteva săptămîni consemnează in primul articol : „Pentru rezultate deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea planului național unic de dezvoltare economico- socîală pe anul 1987 în întrecerea socialistă dintre organizațiile județene de partid în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor se conferă titlul de «EROU AL MUNCII SOCIALISTE» organizației de partid a județului Vrancea, care a obținut 4 ani consecutiv locul I în întrecerea socialistă".Faptul că județul Vrancea se află într-o asemenea poziție onorantă are o rezonanță cu totul deosebită. De ce ?Interogația se justifică deplin dacă avem in vedere că multă vreme, practic o bună parte din perioada de industrializare a țării, zona Vrancei, ținutul incărcat de istorie și de tradiționalism agrar, s-a aflat, din perspectiva celor mai expresivi indicatori ai dezvoltării economice, pe ultimele locuri ale statisticilor naționale. Un singur parametru a pla- sat-o, în anii de mari împliniri ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, în fruntea țării : ritmul de creștere a potențialului industrial.Aici, în Vrancea, ca în toate celelalte zone ale țării care au moștenit. de la vechiul regim o gravă ră- mînere în urmă în ce privește dezvoltarea forțelor de producție, vreme de mai bine de două decenii s-au desfășurat mari eforturi de investiții, care au asigurat închegarea unei structuri industriale armonios integrate în economia județului, industrie amplasată deopotrivă în perimetrul municipiului Focșani, ca și în celelalte orașe din cuprinsul județului — Mărășești, Adjud, Panciu sau Odobești.Nivelul de la care s-a pornit a fost mai mult decit modest. în urmă cu aproape un sfert de . secol ființau, pe raza actualului județ, doar 3—4 întreprinderi mai răsărite.: Combinatul de prelucrare a lemnului Focșani, întreprinderea chimică din Mărășești (pe atunci numită „fabrica de clei din oase“) și fabrica de cherestea de la Gugești. Acestora li se adăugau citeva unități ale industriei alimentare și ușoare, care nu depășeau, prin volumul producției ș.i nivelul lor de tehnicitate, sfera interesului local. Aceasta a fost industria Vrancei pină la reorganizarea teritorial-adminis- trativă, cind peste toată țara românească a început să bată un vint nou, un vint al înnoirii și înaintării curajoase pe căile progresului. Prin mari lucrări de investiții s-a Închegat in. municipiul Focșani o complexă platformă industrială ce reunește o largă gamă de întreprinderi, începînd de la industriile metalurgică, constructoare de mașini, chimică, pină la cele ale industriei textile, tricotajelor și prelucrării lemnului. întreprinderi industriale importante- ■ ființează azi in toate .contrele urbane ale județului și nu» numai acolo. Deci Vrancea are azi diseminat pe întreg cuprinsul său un potențial productiv remarcabil, acu

mulat in zeci și zeci de mari întreprinderi moderne.înalta distincție ce i-a fost acordată recent atestă că puternicul eșalon muncitoresc, închegat practic in numai două decenii, a căpătat necesara pricepere profesională de a folosi cu înalți indici de eficiență ampla dotare tehnică pe care o are
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în stăpinire. Iată, așadar,, că un județ, cindva exponent al tuturor caracteristicilor unei economii calificate drept „eminamente agrară", a căpătat forța necesară de a se plasa pe treapta cea mai de sus a consacrării activității industriale prin do- bindirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste".Ce resorturi au acționat pentru propulsarea, tinerei industrii . vrîn- cene pe cea mai înaltă treaptă de recunoaștere a calității muncii 7
Un efort statornic. In cazul economiei vrincene, acumularea an de an a unui mare volum de mijloace productive dintre cele mai moderne s-a desfășurat pe fondul efortului statornic al tinerelor colective de muncă de a asigura — cum se spune, „din mers" — un înalt grad de valorificare a tuturor factorilor de producție. Latura cantitativă a procesului de dezvoltare s-a împletit strips cu cea calitativă. Procesul este absolut normal pentru că timpul, marele judecător al existenței umane, nu a lăsat — cel puțin vrincenilor, care veneau mai tir- 

ziu spre marea industrie — loc pentru altă variantă. Ei trebuiau să intre, fără nici o clătinare, in pas cu țara.. Și pentru țară obiectivul esențial este. de mai bine de un deceniu, valorificarea plenară a factorilor calitativi ăi dezvoltării intensive.în aceste condiții, vrîncenii trebuiau nu numai să învețe cum să folosească tehnica avansată din dotarea noilor întreprinderi, ci mai ales să-și apropie neintîrziat acele subtilități tehnico-organizatorice care să le permită saltul peste ceea ce s-ar putea numi „etapa copilăriei industriale", intrarea directă in maturitate.Evaluînd cele mai relevante fapte și secvențe ale acestui complex proces care a implicat o amplă angajare de energii, pretutindeni apar in prim-plan comuniștii, acțiunile organizațiilor de partid, care au canalizat metodic preocupările fiecărui colectiv spre performanța economică, spre efortul neslăbit de a nu ceda nici un pas în fața greutăților, de a căuta cu stăruință căile și soluțiile optime pentru realizarea sarcinilor mereu sporite de la un cincinal Ia altul ce le-au revenit.„în toată această perioadă s-a ilustrat cit se poate de expresiv ceea ce trebuie să însemne rolul conducător al organizațiilor de partid — ne spune tovarășul Alexandru Stanciu, secretar al comitetului județean de partid. Acest rol s-a afirmat cu toată forța necesară deopotrivă în ce privește repartizarea sarcinilor, soluționarea efectivă a multiplelor probleme pe care le ridică producția, cit și pe linia controlului permanent al modului în care fiecare comunist își face datoria de oștean devotat al partidului. în această privință nu s-a. făcut nici un rabat de la exigența partinică, comunistă, desfășurîndu-se o susținută ofensivă impotriva justificărilor și a resemnării în fața greutăților. Cu stăruință a fost promovată atitudinea de încredere in forțele proprii ale colectivelor de muncă, in capacitatea de autodepășire a oamenilor".în. discuție s-a evidențiat faptul că, pentru afirmarea plenară a efortului propriu al fiecărui colectiv muncitoresc, o atenție deosebită a acordat organizația județeană de partid generalizării experienței înaintate, în acest scop s-a consacrat practica de a organiza sistematic schimburi de experiență între diverse eșaloane ale întreprinderilor din județ, ince- pind de la conducerile acestora pină la secții și ateliere, sau pe. profesii, acțiuni in care s-a utilizat o gamă largă de modalități de lucru, intra care și-au confirmat o certă utilitate expozițiile — cadru ce asigură cunoașterea celor mai. reprezentative realizări pe plan tehnic și tehnologic.Chiar și periodicele ședințe de instruire a conducerilor întreprinderilor. organizate la nivelul județului. au fost folosite pentru mai buna cunoaștere de către acestea a celor mai eficiente metode și stiluri de muncă, pentru realizarea unei mai strinse apropieri intre factorii de conducere din întreprinderi, de natură să genereze un autentic sentiment de colaborare tovărășească, de implicare generală in realitatea cu care se confruntă la un moment dat un colectiv sau altul, in virtutea binecunoscutului principiu „Toți pentru unul, unul pentru toți". Mulți dintre cei cu care am discutat despre aceste probleme vorbesc cu mindrie despre constituirea in județ a unei „mari familii unite" la nivelul Întreprinderilor.— Tocmai această stare bună de spirit — apreciază tovarășul Ion Cu- rocichin, directorul cabinetului județean de organizare economico-so- cială — a favorizat în bună parte șl procesul de realizare a măsurilor
Ioan ERHAN
Dan DRAGUEESCU(Continuare in pag. a IlI-a)

I PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR PENTRU INTENSIFICAREA i
LA MAXIMUM A SECERIȘULUI, A CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a activității din agricultură. încheierea grabnică a secerișului orzului in zonele unde acesta a ajuns mai tirziu la maturitate și intensificarea la maximum a recoltării griului concentrează, firește, principalele forțe din unitățile agricole. Tot in această perioadă inșă sint de executat și o serie de alte lucrări, la fel de presante, care nu suferă aminare. între acestea, o importanță cu totul aparte o prezintă stringerea și depozitarea unor cantități cît mai mari de furaje, condiție hotăritoare pentru realizarea programelor stabilite de conducerea partidului privind atît dezvoltarea zootehniei, cit și creșterea puternică a producției animaliere. înfăptuirea programelor de stringere

și depozitare a furajelor impune ca în toate etapele, dar cu deosebire în această perioadă de virf a lucrărilor agricole, să se asigure in fiecare unitate agricolă o concordanță perfectă între forțele repartizate la seceriș și cele repartizate la recoltarea, transportul și depozitarea furajelor. Cimpul oferă în această perioadă mari resurse de nutrețuri care trebuie Strinse și depozitate in timp optim, la fel ca și griul, pentru a nu se deprecia.Cu, ce rezultate s-a desfășurat pină acum stringerea și depozitarea - furajelor și care, sint sarcinile ce revin crescătorilor de animale in perioada următoare ?

Omul, valoarea supremă

Mai bine față de anul 
trecut, dar încă sub posi
bilitățile mari din acest an. Stadiul lucrărilor de recoltare și depozitare a furajelor indică pe ansamblu o situație incomparabil mai bună decit anul trecut, la aceeași dată. Dar, vom vedea, aceasta nu constituie un motiv de mulțumire. Bunăoară, din cantitatea de fin ce trebuia depozitată pină la 30 iunie s-a realizat doar 68 la sută, ceea ce înseamnă totuși puțin chiar dacă realizările sint cu. 59 la sută mai mari față de anul trecut, la aceeași dată. Pe de altă parte insă, programul de depozitare a furajelor suculente a fost realizat în proporție de 127 la sută. Surplusul in favoarea furajelor suculente este explicabil. Condițiile climatice din prima parte a anului nu au fost tocmai favorabile producerii finului, impunind conservarea nutrețurilor, în principal sub formă de siloz. Totuși, specialiștii apreciază că rezultatele de pină acum nu reflectă posibilitățile mari existente in acest an pentru producerea furajelor. După cum rezultă și din harta prezentată in pag. a IlI-a, există mari diferențe intre județe, atit în ce privește cantitățile de fin depozitate, cit și la nutrețurile suculente. Si aceasta nu pentru că intr-un loc sau altul ar fi existat mai puțină iarbă, ci pentru că s-amai puțină răspunderemanifestat

FURAJE DE CĂUTĂ TE!
Acesta este obiectivul ce trebuie 

îndeplinit in toate unitățile, 
in toate fermele zootehnice

și preocupare pentru îndeplinirea programelor de stringere a furajelor.
Obiectivul prioritar pen

tru luna iulie: recuperarea 
rămînerilor în urmă la pro
ducerea și depozitarea 
finului Iuna iulie> în sectorul cooperatist al agriculturii trebuie să se producă și să se depoziteze 1,4 milioane tone de fin, precum și 600 000 tone suculente. Proporțiile se păstrează și în sectorul de stat al agriculturii. Rezultă că în această lună principalele resurse de masă verde trebuie destinate cu precădere pentru producerea finului, unde, cumulat de la începutul 

anului, există un deficit însemnat. Timpul este deosebit de favorabil, iar. resursele existente sint foarte mari. Bunăoară, coasa a doua la trifoliene a fost realizată in proporție de numai 53 la sută, iar la grăminee perene in ogor propriu — doar 35 la sută. O situație cu totul aparte o prezintă recoltarea fînețe- lor naturale, acțiune mult intirzia- tă față de perioada în care ne aflăm. Coasa întii s-a realizat, pe ansamblu, pe 57 la sută din suprafață. Dar, în timp ce în unele județe — Botoșani, Giurgiu, Olt, Teleorman, Timiș, Vaslui, Cluj și Arad — această lucrare s-a încheiat, în alte județe. — Brăila. Călărași, Ialomița, Tulcea și sectorul agricol Ilfov — nici nu a început. Suprafețe foarte mici au fost cosite și în județele Bistrița-Năsăud, Bu

zău, Galați, Harghita, Gorj, Prahova și Vrancea. Se detașează deci cerința asigurării forțelor necesare pentru intensificarea recoltării fî- nețelor naturale, chestiune esențială pentru producerea cantităților de fin necesare și, mai ales, de pună calitate.După cum ne-au semnalat specialiștii din direcția de resort din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru realizarea programelor privind cantitățile de furaje ce trebuie strinse și depozitate, programe stabilite pentru fiecare județ și apoi pe fiecare unitate agricolă, se impun a fi rezolvate și probleme de altă natură. In primul rind, este nevoie ca organele județene agricole să urmărească și să asigure repartizarea cantităților de combustibil, care au destinație expresă pentru recoltarea, transportul și depozitarea furajelor. Nu în puține locuri există practica greșită de a se repartiza „global" cantitatea de motorină pe stațiunile de mecanizare, din care cauză aceasta nu mai „ajunge" și pentru stringerea furajelor. în al doilea rind, organele agricole județene și conducerile unităților agricole au datoria ca, impulsionind recoltarea furajelor, să mobilizeze in același timp un număr cit mai mare de atelaje pentru a grăbi transportul și depozitarea acestora. în condi-
Aurel PAPADUC(Continuare în pag. a III- a)

Pe marginea valorilor și a existenței umane reflecțiile sînt întotdeauna bine venite, cu atit mai mult, sub impulsul oferit de Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico- educative, în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico-socială, asemenea meditații trebuie legate nemijlocit de construcția socialismului in țara noastră, de mersul nostru înainte. Căci nu poate fi vorba, atunci cind vorbim despre om, despre participare la viața socială, la construcția istorică in sensul cel mai plin al cuvîntului, fără ca pe firmamentul existenței noastre să pulseze valorile, idealurile pe care ele le întruchipează, fără lupta permanentă și însuflețită pentru a face ca acestea să se întrupeze în norme de conduită și țeluri de atins. Ar putea fi oare vorba de o existență autentică in afara luminii strălucitoare a valorilor ? Indiscutabil, nu ! Omul nu poate fi înțeles, mai ales rostul lui în viață, în afara existenței lui in cimpul valorilor.De-a lungul. timpului, încercările de a defini și explica omul au fost nu numai numeroase, ci și contradictorii. în mitul povestit de Protagoras, din dialogul platonician cu același nume, omul e privit nu numai ca o ființă problematică, a cărei apariție s-a produs pe o cale gravă și excepțională, dar și ca o ființă bine înzestrată pentru abilitățile tehnice : homo faber. Cicero dezvoltă o teorie diferită asupra omului, conturînd imaginea raționalității sale : homo sapiens. Diversitatea acestor definiții crește pe măsura scurgerii timpului, astfel că in filozofia modernă asistăm la încercarea de explicare a omului prin mereu alte și alte însușiri ale acestuia : homo economicus, homo sig- nificans, homo simbolicus și, nu în ultimul rind, ca homo aestimans, adică o existență care apreciază, care caută să diferențieze valoarea lucrurilor, a gîndurilor și acțiunilor sale, să le prețuiască, să afle locul, sensul și valoarea acestora în țesă

tura inextricabilă a fenomenelor și în curgerea ireparabilă a timpului.Aceste definiții nu se exclud în mod reciproc. în fiecare dintre ele există un grăunte de adevăr, care. printr;o însumare critică, ne pot oferi o imagine și o explicație, toț mai adincă și multilaterală a omului, a existenței specific umane, a existenței înzestrate cu conștiință, capabilă să cunoască lumea și pe sine însuși, să acționeze, pe baza acestei cunoașteri, și, transformind lumea, să se autotransforme. în toate aceste încercări de explicații e prezentă ideea că omul a devenit ceea ce este, o ființă cu un statut ontic propriu, prin folosirea rațiunii și a imaginației sale creatoare. în procesul muncii, prin utilizarea uneltelor — uneltele fiind tocmai modul în care s-a obiectivat rațiunea și imaginația — s-a produs „hominizarea". Producînd, creind adică valori, altele decît cele pe care i le oferea natura ca atare, rupindu-se și elibe- rîndu-se în acest fel de înlănțuirea tiranică a naturii, omul șira croit propriill său destin. Și-a construit o viață proprie, umană, a cărei independență de vicisitudinile naturii brute a fost și este direct proporțională cu măsura prelucrării naturii și, ipso facto, a îndepărtării de ea. Prin muncă, în acest proces dialectic de instituire a unor noi scopuri, pe măsura atingerii celor pe care și le-a propus, omul a creat mereu noi și noi valori, a înfăptuit — pornind de la natură — o nouă lume, umană, lumea civilizației și a culturii.Apariția omului a însemnat, astfel, trecerea de la natură la istorie, mai exact de la istoria naturii la istoria omenirii. Ș-a produs, prin apariția noilor valori create, o adevărată „mutație ontologică", existența omului fiind expresia — pentru a folosi sugestivele cuvinte ale lui Vercors — „revoltei împotriva stării de natură". „Revolta" aceasta nu este, desigur, o antinomie, o ruptură a omului cu natura. O astfel de ruptură ar putea declanșa ultimele consecințe ale unei prăbușiri ecologice. Com- bătînd atît erorile biologismului, cît și pe cele ale sociologismului, K. 

Marx, încă din „Ideologia germană", milita pentru o explicație dialectică, în același timp biologică și socială, a omului. Este limpede că n-ar putea exista o Istorie umană independentă de istoria naturij și in afara ei. Dar dacă lumea umană nu se poate sustrage acțiunii legilor biologice, ea posedă, totuși, trăsături care o deosebesc calitativ de cea strict și exclusiv naturală. Prin hominizare, în Cosmos s-a iscat o noutate, s-a produs intr-adevăr o mutație.: a apărut omul cu capacitatea lui de a simboliza. Tocmai apariția acestei facultăți, inerentă condiției umane și a cărei formă, cea mai înaltă, o reprezintă limbajul, apariția așadar a unei ființe care produce simboluri, respectiv cultură, a însemnat apariția unei existente de un tip calitativ nou.Datorită capacității de a simboliza, între om și natură, între om și realitate se stabilesc noi raporturi. Limbajul, mitul, arta, știința și cultura sint tot atîtea elemente sau forme în care a prins viață universul simbolic în care trăiește omul. între om și realitate se interpune această pîn- ză simbolică intermediară, care constituie trama incilcită a existenței umane. Aici, în această zonă de intersectare, în această pînză de simboluri pe care omul o interpune între el și realitatea naturală, din care face parte, dar din care s-a singularizat existențial ca o existență specifică, poate fi găsită substanța „mutației ontologice", produsă în Univers prin apariția omului. A mutației. a succeselor și insucceselor, a grandorii și, eventual, a decăderii omului și a condiției sale. Căci, la urma urmei, capacitatea de a simboliza a omului, de a institui în lume sensuri și valori este, în fond, sinonimă cu capacitatea omului de a crea, de a crea civilizație și cultură, de a participa la viața socială, de a contribui activ la realizarea progresului. De a crea, adică, a „doua natură" : cea a lumii valori-
Dumitru GIIIȘE(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 7 iulie 1988

I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Pădurile, o mare avuție națională
bine îngrijite, atent protejate!

Prima sarcina de partid
examen al angajării revoluționare

Este cunoscută grija permanentă a conducerii partidului, a tovarășului Nicplae Ceaușescu personal, reflectată și în Legea nr. 2 din 1987, privind conservarea fondului forestier și menținerea echilibrului ecologic. Desigur, sarcina principală pentru protecția și îngrijirea pădurilor . — această mare bogăție a patriei noastre — revine in primul rînd tuturor lucrătorilor și organelor silvice, care trebuie să vegheze zi și noapte pentru ca pădurile să crească și să se mențină viguroase și sănătoase. Cu toate acestea, se arăta într-o scrisoare adresată secretarului general al partidului nostru, in unele locuri s-a înregistrat o stare fitosanitară precară, ajungindu-se ca o suprafață însemnată de pădure să fie infestată de dăunători. în zonele unde aceștia defoliază puternic, se diminuează la jumătate producția de masă lemnoasă a pădurilor respective, existînd și pericolul uscării lor. După părerea autorului scrisorii, această situație se datorează slabei preocupări și incompetentei cu care au fost executate lucrările de protecție a pădurilor, în special cele cu caracter preventiv, mai pretențioase sub aspect profesional, dar singurele în stare să asigure echilibrul biologic natural și să prevină apariția unor focare de dăunători.
Măsurile de modernizare a producției

trebuie să și fie aplicate in producție...

Chimice care nu și Petro- se pun îndate care,fapte șt

într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu se afirma că în cadrul Institutului de proiectare pentru industria ușoară funcționează un compartiment de logistică. Acesta a proiectat diferite lucrări privind raționalizarea ambalării, a transportului intern și a' spațiilor de depozitare la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Ușoare și Ministerului Industriei chimice, lucrări practică.Autorul relata în urma verificării lor de către un colectiv sub ■ supravegherea prim viceprim-mirustrului. de resort al guvernului, așa cum a indicat secretarul general al partidului, s-au dovedit a fi numai în parte reale. Astfel, pe baza unor studii și proiecte destinate inițial Filaturii de bumbac Oltenița, s-au realizat două autocare conduse automat, care însă nu au putut fi experimentate Ia această întreprindere din lipsă de spațiu pentru realizarea unui tronson experimental. în această situație, centrala de resort a dispus transferul electrocarelor, precum și al cheltuielilor de proiectare la Filatura de bumbac București, unde in 1986 a fost realizat și omologat un tronson experimental în lungime de aproximativ 300 metri. Dar această întreprindere a fost reutilată, ceea ce a condus , la ocuparea spațiului destinat transportului. în consecință, cele două electrocare au fost transferate la în-

Controlul oamenilor muncii-în forme perfecționate, eficiente
Recent, Comisia centrală pentru coordonarea și îndrumarea activității de control al oamenilor muncii a Consiliului Național al F.D.U.S. a efectuat analiza rezultatelor obținute în ultimul an in sfera acestei deosebit de importante forme de participare a maselor la conducerea societății. Practica analizării periodice a controlului desfășurat de oamenii muncii confirmă rolul aparte pe care acesta il are in per-

fectionarea muncii dintr-o sferă largă de unități economice și sociale, in întărirea spiritului gospodăresc, a ordinii, disciplinei, corectitudinii, legalității. în apărarea proprietății socialiste și a intereselor cetățenilor, în înfăptuirea programului partidului de creștere continuă a nivelului de trai. Totodată, dezbaterea rezultatelor obținute impulsionează perfecționarea continuă a activității de control.
• O importantă modalitate de afirmare a democrației socialiste • în 
atenția organismelor locale ale F.D.U.S.: perspectiva uncr acțiuni mai 
eficiente • Cifre apreciabile, însă și mai demnă de apreciat ar fi res- 

i - cu exigența, altele - cupectarea pretutindeni a legii • Unele echipe 
complezența

reamintire a prevederilor reglementează acest dome- nu numai că activitatea de

EXIGENȚĂ, FERMITATE... 
O DATĂ PE AN ?Cele 47 712 echipe de control al oamenilor muncii au întreprins în ultimul an un număr total de 356 722 controale. Cifra globală este impresionantă și semnifică, desigur, contribuția însemnată pe care cetățenii au adus-o, și pe această cale, la perfecționarea muncii în diferite domenii. Poate fi această contribuție mărită 7Simpla legale ce niu arată control poate fi intensificată, ci chiar că ea trebuie, și incă de îndată, sporită. Legea 6/1972 — Legea privind controlul oamenilor muncii •— stabilește obligația ca fiecare unitate supusă controlului să fie vizitată de echipa de control aferentă cel puțin o dată pe trimestru, deci de patru ori pe an. în întreaga țară există 152 061 unități cuprinse în această formă obștească de verificare a activității. Prin cele mai simple calcule rezultă că nu s-a realizat decit cu puțin peste jumătatea numărului minim anual de controale (mai exact — 58,66 la sută).Desigur, cifra reprezintă o medie și, ca orice medie, iși are sermifi- cația și limitele ei de expresivitate. Semnificația e ușor de dedus. Cît privește limitele, situația diferă de la județ la județ și denotă gradul diferit de preocupare cu care au acționat comisiile locale de coordonare și îndrumare a activității de control precum și consiliile locale ale

să biologictimpul în din com-

în raportul de cercetare al vice- prim-ministrului de resort al guvernului, care, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, a coordonat verificarea faptelor relațate in scrisoare, se precizează că situația semnalată se datorează în mare parte cauzelor subiective și in principal faptului că ani de-a rindul nu s-a acordat, așa cum arăta autorul scrisorii, atenția cuvenită lucrărilor de protecție cu caracter preventiv, care solicită o preocupare permanentă și asiduă, de control calificat în teren și care, prin măsurile dispuse în teritoriu, asigure un echilibru natural.Nu s-a verificat tot teren, de către cadrele partimentul de specialitate din minister, modul cum se efectuează lucrările fitosanitare de prevenire și de combatere, operațiuni lăsate în mare parte pe seama unor cadre de la ocoalele silvice, care, în unele cazuri, au neglijat acțiunile de bază (igienizarea și curățirea pădurilor, conservarea, protejarea și dezvoltarea acestora, exploatarea lor rațională și menținerea echilibrului ecologic). De asemenea, corespunde adevărului afirmația potrivit căreia pentru combaterea dăunătorilor a fost folosită cu precădere metoda avio- chimică, poluantă, în detrimentul celorlalte posibilități de combatere. Prin această metodă nu s-au pu-

al doilea tronson la fazele — termofixare și vopsire, s-ar spune, faptele demon- că în această situație a cel puțin o anumită

treprinderea de ață Rimnicu Vilcea, unde se pare că și-au găsit locul. Aici a fost realizat un prim tronson la secția răsucitorie. ur- mind ca in semestrul I a.c. să fie realizat etirareOrice strează existat . .lipsă de cunoaștere a realității, a perspectivelor de dezvoltare a unităților respective. Pentru că nu este normal ca să se realizeze mai întii utilajele și apoi să se găsească întreprinderea unde șă.iie. amplasate.. Așa se și expliță faptul că electrocarele respective s-au perindat pe la Oltenița, pe la București, pentru ca să ajungă in cele din urmă la Rîmnicu Vilcea, toate acestea ocazionind cheltuieli în plus. Ceea ce nu s-a intîmplat cu un studiu efectuat pentru C.F.S. Săvinești privind modernizarea tehnologiilor de sortare — ambalare — transport intern — depozitare și expediție a firelor și fibrelor sintetice. Pe baza acestui studiu, combinatul a realizat o serie de modernizări : reamplasarea unor magazii de materii prime și produse finite, care au permis scurtarea distanțelor de transport, mecanizarea transportului intern și utilizarea ambalajelor modulare reuti- lizabile.Fapt este că, deși se întimpină greutăți in aplicarea unor soluții proouse de institut, au fost obținute unele rezultate pozitive ce au con-

F.D.U.S. în orientarea echipelor către asigurarea frecvenței minime controale.Astfel, în vreme ce unitățile fost controlate, în medie, o dată trimestru numai în patru județe Brașov, Dolj, Iași, Vaslui — în alte patru — Călărași, Maramureș, Satu Mare și Teleorman — numărul controalelor nici măcar nu a egalat numărul unităților ce ar fi trebuit controlate ; aceasta înseamnă că, în județele respective, o parte dintre unități, colectivele lor de muncă, nici n-au „văzut la față" în anul încheiat vreo echipă deEste adevărat, nu asigură, prin tea controalelor, „controale". Eficiența unei acțiuni de control constă, înainte dc toate, în rezultatele cu care se încheie, în contribuția pe care o aduce — prin sugestii, observații, propuneri — la îmbunătățirea activității. Fără a se porni de la idei preconcepute, de la optica vînării de greșeli nu poate fi ignorat adevărul că o acțiune soldată fără nici o propunere denotă, cel mai adesea, că a fost concepută, pregătită sau desfășurată formal. Mai multe argumente susțin acest

deau pe

control, numărul acțiunilor el însuși, eficacita- Există controale și 

atitea din Vilcea sau aproape 14 000 din Prahova au fost simple vizite de

Județul Total controale Total propuneriArgeș 6 123 2 824Galați 10 000 3 400Prahova 24 223 10 931Vilcea 14 860 7 640Vrancea 4 050 959Rezultă că aproape 7 000 de controale din județul Galati, aproape tot

tut delimita suprafețele de arbo- rete neinfestate de dăunători, fapt ce a dus in unele situații la distrugerea unor insecte folositoare și la ruperea echilibrului ecologic. Se apreciază, totodată, că combaterea dăunătorilor prin metode biologice a fost efectuată sporadic, pe suprafețe mici, nesemnificative, iar combaterea mecanică, singura ce oferă posibilitatea să se acționeze direct, a fost folosită într-un procent mai mare abia în ultimii doi ani.în raportul de cercetare se precizează că la data controlului era întocmită prognoza și stabilită suprafața abordată, avizată de nico-economic alConducerea ministerului a stabilit măsuri, incă din trimestrul IV al anului trecut, pentru diminuarea gradului de infestare a pădurilor, prin combaterea mecanică, strîn- gerea ouălor de omidă păroasă a stejarului, reducindu-se în acest fel la strictul necesar tratamentele chimice, asigurindu-se în cea mai mare parte substanțe pe bază de biopreparate cu efecte fitotoxice cît mai reduse.Dezbaterea concluziilor cercetării în biroul executiv al ministerului a condus la stabilirea de măsuri privind îmbunătățirea radicală a activității de prevenire, protecție și combatere a dăunătorilor pădurii.

dăunătorilor ce urma a fi consiliul teh- ministerului.

dus Ia creșterea gradului de utilizare a spațiilor de depozitare și a productivității muncii, iar prin a- similarea în țară a unor echipamente care se importau s-au realizat însemnate economii valutare, în scopul sporirii eficienței lucrărilor de modernizare, s-a stabilit ca M.I.U. să asigure aplicarea la întreprinderea de ață Rimnicu Vilcea a transportului intern cu electrocare, extinderea tronsonului experimental, iar prin programele de modernizare, generalizarea pe minister a acestui sistem de transport.Totodată, Ministerul Industriei . Ușoare, impreună cu Ministerul In- . dustfiei Chimice și Petrochimice vor asigura necesarul de cutii din carton pentru livrarea de fire po- liester necesare întreprinderii „Tî- năra gardă" din București, în vederea funcționării corespunzătoare a depozitului automatizat, condus prin calculator.S-a prevăzut, de asemenea, ca M.I.U., în cadrul programelor de modernizare, să extindă aplicarea soluțiilor rezultate din studiile realizate de I.P.I.U., care și-au dovedit eficienta economică. în acest scop, institutului îi revine sarcina să -acționeze pentru perfecțiorțprea studiilor și proiectelor de modernizare. pentru asigurarea unei eficiente și fiabilități ridicate.
Neculai ROȘCA

punct de vedere. în primul rînd, a- cela că, oriciți pași pozitivi s-ar fi făcut în sfera îmbunătățirii servirii populației — iar în multe localități unul sau altul dintre domeniile acestei sfere chiar merită elogiat — nicăieri nu se poate trage totuși concluzia că s-au atins culmi ale perfecțiunii ce nu mai pot fi depășite. Automulțumirea — in fapt, autosu- ficiența — n-ar corespunde nici concepției noastre de viață, nici realității vieții. In unele județe — Alba, Arad, Brașov, Caraș-Severin, Ialomița au fost formulate numeroase propuneri și observații privind corectitudinea actului comercial, gospodărirea corespunzătoare și distribuirea echitabilă a fondului de marfă, igiena și civilizația unităților de alimentație publică, întărirea gospodărească a cantinelor-restaurant ș.a.m.d., numărul total al propunerilor depășind, cum e și firesc, numărul controalelor. în schimb, apare straniu bilanțul activității de acest gen in alte județe, in care — după cum rezultă din datele sintetice .r- controlul „tip plimbare" a constituit regula, iar controlul materializat în propuneri, excepția. Această anomalie se observă și din tabelul de mai jos :

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative, în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață eco- nomico-socială. conține o multitudine de teze și orientări de o excepțională însemnătate teoretică și practică. între acestea, un loc distinct il ocupă necesitatea perfection nării muncii organelor și organizațiilor de partid în domeniul creșterii rindurilor partidului, al primirii de noi membri. Perfecționare concepută, în primul rind, prin prisma accentului deosebit ce trebuie pus pe calitatea primirii în partid.„Trebuie să acționăm in așa fel — arăta secretarul general al partidului — incit primirea in partid să constituie un act solemn, dar. in a- celași timp, să determine o schimbare in activitatea și viața celui care devine membru al Partidului Comunist Român. Calitatea de membru al partidului trebuie înțeleasă nu ca o formalitate, ci ca o schimbare profundă în viața și munca fiecărui membru de partid".Cunoașterea îndeaproape și pregătirea tinerilor, femeilor, oamenilor muncii de toate categoriile pentru a li se acorda calitatea și înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Român constituie îndatoriri permanente, o preocupare de zi cu zi a fiecărei organizații de bază, a fiecărui birou și comitet de partid. Printr-un evantai larg de forme politico- educative se pot căli, ca într-o școală a cultivării spiritului revoluționar, viitorii comuniști, care să contribuie efectiv — prin capacitățile, entuziasmul și atitudinea lor înaintată — la îndeplinirea sarcinilor economico-so- ciale. la strîngerea mereu mai puternică a legăturilor partidului cu masele, cu poporul. „Să dezvoltăm mindria de a fi Iui Comunist rindurile celor răspunderea in de a conduce poporul spre visul de aur, spre o viață demnă, liberă, independentă și fericită !“. sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Asemenea nobile îndatoriri, impun o mare grijă pentru a se asigura primirea în partid a celor mai buni dintre cei mai buni oameni ai muncii, iar după actul rii — de a se face carea continuă a pregătire politică, tru perfecționarea educarea patriotică. Ce preocupări au organele și organizațiile de partid pentru formarea in acest spirit a noilor comuniști, pentru ridicarea tinuă a răspunderii calitatea de membru Locul investigației pe organizația de partid prinderea de mașini-unelte presare și forjare Tirgu Jiu.

membru al Partidu- Român. de a fi in care și-au asumat fata întregii națiuni

solemn al priml- totul pentru ridl- nivelului. lor de profesională, pen- morală, pentru revoluționară.
contor față de al partidului? această temă: de Ia între- pentru

Sarcini specifice 
repartizate cu discernămint,,Unitatea noastră este — ne spu- fte. Nicolae Munteanu. secretarul co- miletului de partid — o întreprindere tinără. Virsta medie a personalului muncitor abia dacă depășește 24 de ani. Iar cea a Întreprinderii — depășește cu citeva luni zece ani de existență. E firesc deci să avem și o organizație de partid, în
ROȘIORI DE VEDE : Se dezvoltă zestrea edilitarăîn orașul Roșiori de Vede, de la începutul anului și pină in prezent, au fost puse la dispoziția oamenilor muncii noi apartamente moderne și confortabile. Blocurile de locuințe — prevăzute la parter cu spații comerciale — se remarcă printr-o concepție arhitecturală care îmbină armonios elemente tradiționale cu cele moderne. în prezent, constructorii de pe șantierele de locuințe și-au intensificat eforturile pentru a finaliza lucrările la

curtoazie pe Ia unități, soldate cel mult cu elogii în registrele de control. E greu de admis că aceste simple descinderi protocolare au vreun rol preventiv-educativ. Oare cum au reacționat comisiile locale de coordonarea și indrumarea activității e- chipelor de control in fața datelor care ilustrau că se ivește cite o propunere doar o dată la două, trei sau chiar patru controale ? ! Au analizat ■ cauzele numeroaselor vizite de complezență, ori s-au autofelicitat că, statistic, numărul acțiunilor crește ?
PENTRU O MAI STRÎNSÂ 

CONLUCRARE 
A ORGANISMELOR OBȘTEȘTI 

CU ORGANELE STATULUI

deficiențe, insufi- . servirea prefe- de dosire a multecu ar dosire cazuri, con- rezultate mai fi aspecte normelor de producția de

Așa cum relevă practica, experiența celor mai active consilii locale ale F.D.U.S., creșterea continuă a eficienței controlului exercitat de oamenii muncii depinde și de îndrumarea echipelor de control. Ea se realizează cel mai bine cu sprijinul profesional — constînd în explicații, aprofundarea unor dispoziții legale, instructaje — al organelor de stat ce au, la rindul lor, atribuții de control. Acest sprijin constituie o parte din terenul tot mai strînsei îmbinări intre activitatea organelor de stat și a organismelor obștești, coordonată strategică a perfecționării continue a societății noastre. Echipele de control au contribuit la descoperirea si îndreptarea unor i" cienta solicitudine, rențială, încercări mărfurilor. în trolul s-a soldat complexe, cum legate de respectarea calitate, omologarea în serie a unor produse prezentate la expuneri de mostre, evoluția stocurilor. Ca asemenea constatări să devină curente și generalizate, este nevoie însă în continuare de o mai bună pregătire a participanților Ia control, ceea ce din păcate in foarte multe localități nu se face. Comisia centrală recomandă intensificarea activității de control în unitățile cooperatiste producătoare de bunuri de consum, instituții cultural-artistice, instituțiile care asigură întreținerea monumentelor istorice, casele pentru copii și instituțiile de ocrotire a minorilor, oficiile de asigurări sociale și de pensii, in alte domenii care

Dar avem o orgâni- care numără pestegeneral, tinără. zație puternică.720 de comuniști, ceea ce reprezintă o treime din efectivul personalului muncitor. în anul trecut și in perioada scursă din acest an, procesul de primire în partid s-a desfășurat într-un ritm bnn. Cele 12 organizații de bază au efectuat în acest interval peste 60 de primiri : 47 de muncitori, 10 ingineri. 3 subingineri și un • economist. Dintre aceștia. 50 provin din rindurile organizației U.T.C. Ceea ce înseamnă că organizația noastră de partid își păstrează în continuare caracteristica de organizație tinără".Una din modalitățile concrete, practice, prin care organele și organizațiile de partid acționează pentru creșterea răspunderii față de calitatea rea ei muncă sarcini de comunist, pentru afirma- în viața fiecărui colectiv de o constituie repartizarea de politice și profesionale fiecă-

rui membru al partidului. Cu atît mai necesară, mai educativă. în cazul tinerilor purtători ai carnetului roșu de comunist. De natura sarcinilor încredințate, de încrederea și sprijinul acordat în îndeplinirea lor depind formarea acestora ca membri de partid activi in viața de organizație. însăși maturizarea lor de comuniști, partid pentruAna cadrul de partid încredințată : întrajutorarea și indrumarea muncii celorlalte opt tinere din secție, și ele tot electriciene. care au mai puțină experiență politică și profesională. Rezultatul ? După primul semestru e- chipa lor s-a evidențiat în întrecerea socialistă. Iar tinără comunistă și-a dovedit astfel nu numai vocația profesională, dar și pe cea de bun pedagog.Un mod matur, responsabil de înțelegere a sarcinii de partid a dovedit și colectivul de proiectare al întreprinderii din cadrul filialei I.C.S.I.T. Titan — București. Care, prin tinerii comuniști Nicolae Văca- ru, Laurențiu Popescu și Marian Dunăreanu. a dat un exigent examen politic și profesional. Nevoile economiei naționale au impus cerința de a se executa. în premieră pe țară, un produs de mare complexitate. Este vorba de presa hidraulică de două mii tone forță — in regim de urgență. Proiectul, cît și execuția au fost realizate în timp record și în condiții de calitate. Toate ele- - mentele din structura presei sînt de fabricație românească. Atît -formațiile din proiectare’, cîf și cele de execuției:>din cadrul secțiilor . prelucrări, mecano-sudură și montaj au primit această cerință ca o sarcină de partid colectivă și au îndepli- nit-o in mod exemplar.

Exprimă sarcina de primul examen revoluționar cei nou primiți in partid ? Ungureanu este electrician în secției montaj. Prima sarcină

alte 155 de apartamente aflate în diferite stadii de execuție. Este de menționat că, in perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, in frumosul oraș din Cîmpia Teleormanului peste 5 200 de se adaugă noi ficii pentru populației, un minte de cultură, moderne magazine și unități prestatoare de servicii. (Stan Ștefan).
au fost construite apartamente, la care școli, grădinițe, edi- ocrotirea sănătății hotel turistic, așeză-

. are spre rutina.
optica din că activita- l este con- deschis profun- rămine-

pină acum erau ocolite din sfera de acțiune a controalelor oamenilor muncii. Tematic, activitatea de control se cere extinsă cu prioritate in sfera îndeplinirii programelor de autoaprovizionare, în domeniul respectării tarifelor și al calității serviciilor prestate pentlru populație, precum și în legătură cu respectarea normelor de protecție a muncii și a legislației privind protecția mediului înconjurător.Cu prilejul amintitei analize, reprezentanta unui mare magazin universal din Capitală propunea ca, la anumite acțiuni de control, să fie cooptați și oameni ai muncii din întreprinderile producătoare de bunuri de consum, care să poată constata și transmite colectivelor de muncă observațiile cumpărătorilor. Fără a aborda conținutul concret al propunerii, e de remarcat care rezultă. Anume < tea echipelor de control tinuu perfectibilă, permanent drumul zime. Stagnarea, rea la suprafața lucrurilor ar conduce spre neatingerea scopului principal pentru care ea se desfășoară. Așa cum s-â arătat și in concluziile aceleiași ședințe de analiză, „activitatea echipelor de control al oamenilor muncii trebuie să aibă un efect educativ eu caracter puternic preventiv". Bineînțeles că acest rol puternic preventiv, care ține de esența și menirea controlului oamenilor muncii, nu poate fi restrîns la înțelesul unei pedagogii minore ; cei controlați sînt și ei oameni în toată puterea cuvintului, beneficiari ai multor altor activități educative cu caracter preventiv, ca și ai multor altor controale de altfel. Ca să promoveze, așa cum e normal, corectitudinea crescindă, conduita cea mai înaintată, gradul de civilizație tot mai înalt, controlul însuși trebuie să-și lărgească permanent orizontul exigențelor, deci și nivelul, metodica și tematica acțiunilor întreprinse, în această situație poate fi vorba într-adevăr de un caracter puternic preventiv, educativ, cu acea perspectivă continuu novatoare ce caracterizează spiritul revoluționar.
Serqiu ANDON

Nicolae Mocioi,' organizației de aflăm : „AmDe la tehnicianul secretarul biroului bază mecano-sudură, primit în ultima vreme 9 tineri in partid. Organizația noastră numără în prezent 76 de comuniști, ceea ce reprezintă peste 40 la sută din personalul secției. Aici se execută lucrări grele și complexe — suduri, debitări, asamblări. Pentru că aici se nasc practic. în formă primară, toate piesele pe care le fabricăm pentru noile produse. Această situație a solicitat și solicită o angajare totală, muncă plină de răspundere din partea stabilim concrete sarcini colective, in funcție de complexitatea lucrărilor pe care le avem de executat. Multe sarcini decurg din programele speciale de măsuri, precum și din planurile de muncă trimestriale adoptate de biroul organizației de bază. Ne-am străduit 

tuturor. De aceea, sarcini și responsabilități fiecărui comunist, cit și

și ne străduim ca sarcinile de partid să determine la fiecare tinăr o valorificare la maximum a capacității sale politice și profesionale".Tinărul subinginer Ion Bruja a fost primit în partid în decembrie 1987. La puțin timp după acordarea calității de membru al partidului, a fost ales secretar al biroului organizației U.T.C. din secție. Iar profesional s-a făcut remarcat printr-un puternic spirit de inițiativă. în fața organizației de partid și-a asumat sarcina — sugerată de altfel de birou — de a se ocupa concret de modernizarea proceselor de , sudură. El a fost astfel primul care ă trecut la folosirea roboților semiautomat! în executarea sudurilor. Prin priceperea și exemplul său personal a insuflat încredere și celorlalți tineri, ceea ce a determinat extinderea metodei de sudură sub strat de flux în mediu protector de bioxid de carbon. Această metodă contribuie la dublarea productivității, creșterea calității și realizarea unor lucrări estetice.

ți

Antrenare permanentă 
în viața organizației...Un ebre metalic cu circumferința perfectă, un altul turtit, parcă ar fi trecut prin cine știe ce chinuri. Nu prea deslușim ce semnifică cele două piese, pe care inginerul Narcis Dumitrescu, șeful atelierului SDV din cadrul întreprinderii, le privește cu interes și satisfacție. „Ele — ne explică tinărul comunist — probează răspunderea mea in fața organizației de1 partid. In ador ■ narea generală de primire în partid , m-am angajat să mă ocup personal de concretizarea proiectului pentru construirea unei instalații de placat cu bronz bucși de oțel. A fost. în fapt, prima mea sarcină de partid.

AGENDĂ TURISTICĂ

în județul Olt

de popas, din orașul cazare cu restaurant,
Iubitorilor de drumeții in județul Olt le stau Ia dispoziție frumoase și atrăgătoare locuri Astfel, hotelul Central Balș are 100 locuri de confort de categoria I, bar de zi, cofetărie. în apropiere se poate vizita centrul de ceramică Oboga. La circa 8 km de Balș, pe șoseaua națională Pitești — Craiova, se află popasul turistic „Pădu-

In județulîn tot cursul anului. „Țara de sus" a Moldovei, cu comori de artă inegalabile, constituie o mare a- tracție pentru amatorii de drumeții. La rindul lor, unitățile turistice din această zonă sint gazde ospitaliere pentru toți cei care apelează la serviciile lor. Astfel, hanul Drăgușeni, din localitatea cu același nume, la 52 kilometri de Suceava, pe drumul național București — Bacău — Suceava, dispune de locuri de cazare și restarjrant.
în județele Covasna, Brașov, SibiuAmplasate in locuri pitorești, unitățile turistice oferă celor dornici de odihnă sau de un concediu plăcut posibilități de cazare și masă în orice anotimp. Iată citeva dintre acestea :• Hanul Nufărul din localitatea Reci, județul Covasna. amplasat pe șoseaua Sfintu Gheorghe — Tirgu Secuiesc, dispune de 40 locuri de cazare și restaurant. De aici se poate vizita stațiunea balneară vasna ;• Hanul Brețcu — Oituz la de localitatea Brețcu, județul vasna. Cazarea este asigurată cele 69 locuri in camere confortabi- 

Co-2 km Co- prin
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f >

Ion Jderu — ne puternică și ca

Instalația, realizată în cadrul programului de autoutilare și modernizare. a dat rezultate foarte bune.■ Prin această metodă, reducem cu 50 la sută consumul de bronz și aducem mari economii. Mai mult, instalația poate fi generalizată la toate unitățile care folosesc acest tip de repere".Important în îndeplinirea în bune condiții a sarcinii de partid este, e- vident. și sprijinul pe care trebuie să-l acorde birourile organizațiilor de bază celor aflați în fața acestui examen politic. O metodă aplicataaici cu bune rezultate o reprezintă " încredințarea tinerilor membri de - partid, unor comuniști cu îndelun- ' gată experiență politică și de viață. Consemnăm în acest sens opinia unui tinăr comunist, strungarul Victor Podăriță. in virstă de 23 de ani, care a beneficiat de efectele unei asemenea metode. „Lucrez in for--? mația maistrului ' spune — cea mai număr de oameni și ca număr de " mașini. Majoritatea pieselor de bază ? — inele, semiinele. roți volante, roți î dințate _— se realizează la noi. Se : consumă deci mari cantități de metal. De aceea. în prima adunare: ... generală de partid, am primit sar- : cina să coordonez acțiunea tinerilor din secție pentru colectarea și sortarea șpanurilor metalice.' Pină ' la această dată,' îndrumați zilnic de comunistul Jderu. noi am reușit sa redăm in circuitul productiv cinci- tone de bronz. 25 tone fontă și 30 tone oțel". Dar Victor Podăriță a primit și o sarcină de partid potri-’ vită virstei și experienței lui, aceea de a învăța continuu pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale, de a-și continua studiile.Organizația de partid de la întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare Tirgu Jiu a acumulat, evident, o bună experiență in antrenarea celor mai noi co-, muniști la viața de organizație. Jă rezolvarea problemelor economice ’ pe bază de sarcini de partid concrete. O situație statistică obținută ’ în timpul documentării — și anume faptul că 30 la sută din noii comuniști nu au încă sarcini concrete — obligă insă la evaluarea exigentă a acestei experiențe, la orientarea ef spre un conținut și mai eficient. Cel puțin în trei direcții se cere acționat. în primul rînd. stabilirea sarcinii de partid să fie rezultatul unei cunoașteri atente a capacității politice și profesionale, pentru ca ea să creeze din start o stare de autode- pășire din partea tinărului comunist. Stabilirea sarcinii de partid are in prezent, în unele cazuri, un caracter întimplător. în al doilea rînd. să se asigure un echilibru mai judicios intre sarcinile cu caracter profesional si cele cu caracter politico- organizatoric — cele dinții avînd în prezent o pondere mult prea mare in comparație cu celelalte. în al treilea rind. să se asigure o îmbinare mai armonioasă între sarcinile curente si sarcinile de perspectivă încredințate, ceea ce ar reprezenta pentru tinerii comuniști atit o posibilitate de integrare mai rapidă în viața de organizație, dar și una de afirmare, de maturizare a spiritului lor revoluționar.
Dumitru PRUNĂ 
Constantin PRIESCU

tt

apropierea comunei cabana și crama oferă
rea Sarului", situat in pădurea cu același nume. Unitatea este dotată cu căsuțe și un restaurant-brase- rie. Pe același traseu, la 23 km de Slatina, pe șoseaua națională spre Pitești, in Scornicești, „Scornicești" (in fotografie) vizitatorilor, intr-un pitoresc cadru natural, condiții dintre cele mai bune de popas și recreare.
Suceava

26, tel. asigură rezervarea de
Hanul Ilișcști, amplasat tot lingă localitatea cu același nume, are 94 locuri de cazare și 260 locuri la mese. De asemenea, hanul Suce- vița dispune de 82 locuri de cazare.Agenția de turism din București (str. 13 Decembrie nr. 26, tel. 14 52 09) locuri la aceste unități sucevene, ca și în alte unități turistice (hanuri, hoteluri, cabane) amplasate pe diferite trasee și in stațiuni balneoclimaterice ale țării.
le, iar masa se poate servi la restaurantul unității cu o capacitate de 240 locuri ;• Hanul Bran din localitatea cu același nume din județul Brașov, pe șoseaua națională Brașov — Cîmpulung, are 54 locuri de cazare și restaurant cu terasă ;• Cabana Fîntînița Haiducului din județul Sibiu este situată la 8 km de comuna Avrig și la 17 km de Sibiu, pe drumul național spre Brașov. Unitatea oferă locuri de cazare, restaurant, braserie, bar de zi. Ea beneficiază și de împrejurimi de o reală frumusețe.
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SARCINILE ECONOMICE - REALIZATE EXEMPLAR!
Puternică mobilizare a forțelor pentru intensificarea 
la maximum a secerișului, a celorlalte lucrări agricole
IALOMIȚA

Livrările la fondul de stat—in ritm cu recoltareaSecerișul griului se desfășoară intens și în județul Ialomița. Marți și miercuri, în majoritatea unităților din consiliile agroindustriale Țăndă- rei, Fetești, Slobozia, Balaciu, Gura Ialomiței, Făcăeni și Bordușani se aflau in lanuri toți cei repartizați la strîngerea recoltei, toate combinele.Urmărim mai îndeaproape cum se desfășoară lucrările la C.A.P. Fe- tești-Oraș. Marți la ora 10, cele trei module — patru combine, trei mijloace de transport, două prese de balotat prevăzute cu tîrîșuri — erau de multă vreme în lan. Primele bun- căre au fost umplute de combinerii Mihai C. Mihai și Vlad Marian, care, pină la terminarea zilei de muncă, aveau să stabilească adevărate recorduri, primul treierînd 56 de tone, iar al doilea — 55 de tone. Directorul S.M.A. Fetești, tovarășul Radu Vă- căruș, și inginerul-șef al unității, Petre Stan, urmăreau cu exigență desfășurarea secerișului, controlînd paiele ce rămîneau în brazdă In urma combinelor, ca spicele să fie complet treierate și risipa de orice fel — înlăturată. La amiază, combinele au fost reglate din nou, deoarece în 3 ore umiditatea a scăzut de la 17 la 15 la sută, căldura favo- rizind coacerea. Așa cum se desfășoară munca, oferă garanția că griul de pe cele 740 hectare cultivate la această unitate va fi recoltat în 9 zile bune de lucru. De altfel, pină marți seara se recoltase grîul de pe aproape 200 de hectare.Datorită bunei organizări a muncii, în majoritatea unităților agricole combinele sînt folosite intens. Ca urmare, ritmul la seceriș sporește de la o zi la alta. Astfel, duminică, pe ansamblul județului Ialomița s-au recoltat 800 hectare, luni — 2 200 hectare, marți — 4 500 hectare, iar miercuri, datorită faptului că majoritatea lanurilor s-au copt, s-a ajuns la peste 7 000 hectare. Au fost luate măsurile care se impun pentru ca viteza zilnică la seceriș să ajungă la 8 500 hectare, ceea ce va
PRAHOVA

Combinele - 
dirijate operativ 

în lanurile coapteCooperativa agricolă din Albești a fost prima unitate agricolă din județul Prahova care a început, recoltarea griului. Duminică după-aniiazâ, puțin după ora 14, cele 16 combine au intrat in lanurile de griu. Ele sint urmate de grupuri de cosași care string spicele căzute. Acolo unde griul este culcat, se recoltează manual. Președintele unității, Alexandru Dinu, verifica următoarea solă pe care trebuia să se intre la recoltat. „întrucit umiditatea boabelor a scăzut, acum lucrăm cu toate forțele — ne spune el. Producția este foarte bună, de pe primele sole care nu sint cele mai bune am obținut peste 5.000 kg la hectar, nu ne îngăduie să pierdem nici o oră bună de lucru". Consemnăm și faptul că pină marți cooperatorii din Albești au recoltat griul de pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată. Se cuvine să subliniem că secerișul s-a extins în toate unitățile din sudul județului, unde sint co. „-’ții bune de lucru. Din suprafața cultivată de 39 285 hectare griul a fost recoltat, pină marți seara, de pe mai bine de 1 500 hectare. Concomitent, se lucrează Ia stringerea paielor și semănatul celei de-a doua culturi, în primul rind a porumbului pentru boabe.Am urmărit mai îndeaproape cum se muncește la recoltat pe terenurile cooperativei agricole Gherghița, unitate care a cultivat aproape 4 700 hectare cu griu. In vederea încadrării lucrărilor in termenul stabilit, conducerea unității a luat măsuri in vederea folosirii fiecărei ore bune de lucru la seceriș. Pe una din sole cu o suprafață mare, cele 25 de combine au intrat in lanuri, așa cum ne spune șeful fermei, inginerul Dumitru Ghiță, „imediat după ce s-a luat rouă de pe spice și vor lucra pină in jurul orei 21". Vedem că una din combine se oprește. „Nici o problemă, afirmă inginerul-șef, Ion Constantin. In cîteva minute defecțiunea va fi înlăturată. După secerișul orzului am făcut revizii la toate combinele și le-am dotat cu cuțite și curele de schimb". Mecanizatorul schimbă cureaua ce se rupsese, iar combina pornește. „Am strins primele cantități de griu, continuă interlocutorul, care ne vestesc o producție foarte bună, peste media obținută pină acum de unitate. Pe jumătate din suprafața recoltată și eliberată de paie s-a semănat deja porumb pentru boabe".Bună organizare, grijă pentru ca nici un spic de griu să nu se piardă, amplă mobilizare de forțe mecanice și umane am putut constata și în consiliile unice Ciorani, Drăgânești, Bărcănești și Poenarii Burchi.Cum griul nu a ajuns la maturitate in toate zonele județului, mai cu seamă în consiliile din partea de nord, respectiv Teișani și Măgurele, comandamentul județean pentru a- gricultură a stabilit, cum ne spunea inginerul Nicolae Cimpoieru, director cu producția vegetală la direcția agricolă, ca mijloacele mecanice din aceste unități să fie deplasate in zonele unde recoltarea trebuie intensificată, Aceste mișcări se fac pe timpul nopții, astfel incit la primele ore ale dimineții ele se află în cimp. Pentru înlăturarea defecțiunilor, la toate punctele de lucru se află echipe de mecanici și piesele de schimb necesare. în momentul de față se lucrează cu 750 combine, ritmul de lucru fiind în continuă creștere de la o oră la alta, de la o zi la alta. Sint condiții ca în 8—10 zile bune de lucru ■ă se incheie recoltarea griului.

permite ca în fiecare unitate lucrarea să dureze cel mult 9 zile.Concomitent au fost luate măsuri în vederea grăbirii transportului, astfel incit să fie livrate neintîrziat cantitățile prevăzute la fondul de stat. Pe parcursul cîtorva ore, la baza de recepție din zona Fetești am putut urmări întregul proces de preluare a cerealelor. La ora 10 au sosit primele mijloace de transport. Pentru determinarea umidității și greutății hectolitrice, laborantei Ioana Tudorache i-au fost necesare, în medie, trei minute. Grîul adus de la C.A.P. Fetești-Oraș avea umiditatea 16 la sută, iar greutatea hectolitrică — 75. Cel provenit de la C.A.P. Stelnica avea 17 Ia sută și, respectiv, 76 greutate hectolitrică. Atît probele de laborator, cît și cintări- rile se efectuau împreună cu delegații unităților și împuterniciții consiliilor agroindustriale. Pentru descărcare, care se realizează prin basculare, au fost necesare 7 minute. Timp mai mult a necesitat ridicarea obloanelor, punerea lor la loc și verificarea etanșeității. De la intrarea și pină la ieșirea mijloacelor de transport din baza de recepție a fost nevoie, în medie, de 15 minute. Șeful bazei, tovarășul Constantin Țiculeanu, remarca : „Pentru ca preluarea cerealelor să se desfășoare în. cît mai bune condiții, programul începe la ora 7 și se încheie după ce s-au descărcat ultimele mijloace sosite din cîmp, care pot veni și după ora 21. Față de anii trecuți, sintem mult mai bine pregătiți. în primele zile, grîul cu umiditate mai mare decît cea prevăzută l-am descărcat pe pista de solarizare special amenajată, iar după două lopătări a putut fi depozitat în condiții optime de conservare".Din discuțiile avute cu mai mulți președinți de cooperative agricole a rezultat că. ținind cont de producția bună obținută, se vor livra. suplimentar la fondul de stat însemnate cantități de griu. Acum, livrările se fac conform graficelor. Cooperatorii, de altfel, au decis ca prioritatea- priorităților să o constituie fondul de stat. Pină marți seara, cele mai mari cantități de grîu au fost transportate din cooperativele agricole care fac parte din consiliile agroindustriale Grivița, Țăndărei, Cocora, Fetești, Făcăeni, Gura Ialomiței și Slobozia. Comandamentul județean pentru agricultură a hotărît, și măsurile adoptate sint responsabil urmărite de împuternicitii biroului județean de partid, ca întreaga cantitate contractată la fondul de stat să fie livrată în cel mai' scurt timp. Aceasta presupune muncă bine organizată atit în lanuri, cit și la bazele de recepție.
Mihai V1SO1Ucorespondentul „Scînteii"

GIURGIU

loan MARINESCUcorespondentul „Scînteii"
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STADIUL DEPOZITĂRII FINULUI. Cifrele înscrise pe hartă indică, in procente, modul de îndeplinire a programului de depozitare a finului, in perioada 1 mai - 30 iunie, in cooperativele agricole de producție. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii).(Urmare din pag. I)țiile timpului canicular din această perioadă, a lăsa furajele pe cîmp, după ce au fost cosite, mai mult de trei zile echivalează cu- deprecierea lor în proporție de pină la 50 la sută.în acest an, nici o unitate agricolă nu are motive să nu-și asigure din resurse proprii întregul necesar de furaje. Totuși, din controalele efectuate de cadrele de specialitate din Ministerul Agriculturii repartizate pe județe pentru a îndruma și urmări întreaga acțiune rezultă că in toate județele există incă un număr mare de unități cu rezultate foarte slabe in ce privește depozitarea furajelor, fapt ce se explică numai prin lipsa de preocupare a consiliilor de conducere. Aceste unități au devenit clienții de ani de zile, abonați la cumpărarea furajelor din unitățile care se ocupă serios să producă furaje cit mai multe. Este binevenită măsura luată in acest an de Ministerul Agriculturii de a interzice acordarea de fonduri pentru procurarea prin cumpărare a furajelor, indiferent de unde. Soluția nu este decît. una singură : fiecare unitate agricolă trebuie să se ocupe la modul foarte serios pentru a-și produce din resurse proprii, care există, toate cantitățile necesare de furaje.
Plantele de nutreț în 

cultură dublă — însămîn-
țate pe toate suprafețele
planificate Aceasta reprezintăîn momentul de față o problemă deosebit de acută. Prin planul de stat se prevede ca o cantitate foar

te mare de nutrețuri — atît pentru depozitare, cît și pentru pă- șunat — să se asigure din plantele furajere însămințate în cultură dublă. Pe total sector socialist al agriculturii trebuie semănate cu diferite plante de nutreț peste un milion de hectare. Există două condiții de care depinde obținerea cantităților de masă verde planificate de la plantele de nutreț în cultură dublă. Prima este însămînța- rea lor cit mai de timpuriu. Or, datele înregistrate la 4 iulie la direcția de resort din Ministerul A- griculturii denotă că nu se procedează în acest mod. Pe ansamblu au fost semănate doar 14 la sută din suprafețele prevăzute. Din păcate, în multe județe există practica greșită de a lăsa ultimele plantele de nutreț in cultura dublă, in loc ca acestea să fie înșă- mînțate primele. La 4 iulie în județele Alba, Botoșani, Brașov, Co- vasna, Harghita, Ialomița, Neamț, Olt și Suceava nu se însămințase nici măcar un hectar cu plante de nutreț în cultură dublă, ceea ce vorbește de la sine despre răspunderea și seriozitatea cu care tratează această problemă conducerile unităților agricole șl. în aceeași măsură, organele agricole județene. A doua condiție pentru reușita culturilor duble furajere o constituie irigarea lor ziua și noaptea, in conformitate cu programul de udări stabilit pentru fiecare solă. Trebuie să se înțeleagă in toate unitățile agricole că, la fel ca la legume, soia, sfecla de zahăr sau porumb, obținerea producțiilor de furaje planificate impune irigarea cu prioritate și a plantelor de nutreț, și în mod obligatoriu a celor în cultură dublă.
Vitezele de lucru-in creștereTemperaturile ridicate din ultimele zile care, în județul Giurgiu au atins 37—40 grade, au grăbit coacerea griului. Ca atare, principalele forțe din agricultură au fost concentrate acum la seceriș. De la organele de specialitate am aflat că, în prezent, se acționează cu 250 de module complexe, constituite din combine, prese de balotat paie, mijloace de transport și utilaje pentru pregătirea patului germinativ și însămințarea celei de-a doua culturi. De menționat că fiecare modul este însoțit și de cite o. formație de secerători și cosași care adună spicele acolo unde combinele nu pot secera griul.Despre roadele bunei organizări a activității la secerișul griului ne-am putut convinge în mai multe unități agricole din consiliile agroindustriale Putineiu, Frățești, Stă- nești. Vedea, Izvoarele, unde prin folosirea eficientă a mijloacelor mecanice și manuale s-a reușit să se

COVASNA

strîngă griul de pe 18—20 la sută din suprafețele cultivate. Marți dimineață, la cooperativele agricole din Găujani, Vedea și Malu, cele 60 de combine se aflau, in brazde. Ca urmare, așa după cum ne-a asigurat Dumitru Popazu, președintele consiliului agroindustrial, griul a și fost strîns de pe aproape 700 hectare, fiecare combiner depășin- du-și norma zilnică. De asemenea, in consiliul agroindustrial Stănești, primul din județ care a declanșat secerișul griului, pină în seara zilei de 5 iulie, recolta a fost pusă la adăpost in baze de pe a- proape 900 hectare.Așa cum am fost informați la direcția agricolă județeană, pină marți seara recolta de griu, pe ansamblul județului, a fost strinsă de pe 14 000 hectare.
Ion MANEAcorespondentul „Scînteii"

La întreținerea culturilor, grijă 
deosebită pentru păstrarea densității plantelorConducerile unităților agricole de stat și cooperatiste din județul Co- vasna acționează energic în vederea sporirii ritmului la întreținerea culturilor prăsitoare, in general, și a celor de cartofi și sfeclă de zahăr, în special, culturi cu pondere în

semnată in agricultura județului. Cerealele păioase ajung la maturitate și în această zonă agricolă a țării și, ca atare, se va declanșa secerișul, ceea ce va necesita o amplă mobilizare a forțelor mecanice și umane pentru efectuarea tuturor lu

crărilor de sezon. Pină atunci, cum este normal, bunii gospodari acționează pentru încheierea lucrărilor de intreținere a culturilor.însoțiți de președintele consiliului agroindustrial Bodoc, tovarășul Andrei Kurta, am urmărit, in mai multe unități, cum sînt folosite mijloacele mecanice și forța de muncă la întreținerea culturilor prăsitoare.Pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr s-au aplicat două prașile manuale, iar a treia se află într-un avansat stadiu de execuție. La cartofi s-au efectuat toate lucrările de întreținere, ca rebilonat, prașila mecanică și cea manuală. în schimb, in cooperativele agricole din Bodoc, Micfalău și Bicsad se constată unele lipsuri in organizarea muncii, mai cu seamă în mobilizarea la muncă a celor care au încheiat contracte de acord global pentru întreținerea culturilor prăsitoare. Făcind o comparație între starea de vegetație a culturilor prăsitoare din primele trei unități agricole amintite și cele din Bodoc, Micfalău și Bicsad se poate ușor constata că întîr- zierile la lucrările de întreținere au urmări negative asupra dezvoltării plantelor. Ba. mai. mult, în aceste unități, datorită faptului că nu s-au luat măsuri corespunzătoare în vederea eliminării băltirii apelor in urma precipitațiilor ridicate de la sfirșitul lunii iunie, s-au format ochiuri unde plantele nu s-au dezvoltat in mod corespunzător și. ca atare, nici densitățile la hectar nu au putut fi menținute. Președintele consiliului agroindustrial ne spune că au fost luate măsuri ca pe acele sole unde starea de vegetație a culturilor este necorespurizătoare să fie . efectuate lucrări menite să stimuleze dezvoltarea plantelor.
Constantin T1MARUcorespondentul „Scînteii"

Calea progresului tehnic, 
calea creșterii competitivității

La întreprinderea de mașini-unel- te din Arad, care exportă peste 40 la sută din producția realizată, se acordă cea mai mare atenție înnoirii continue și modernizării produselor. Practic, în ultimii cinci ani gradul de înnoire a producției a ajuns la 83 la sută, in condițiile in care 93 la sută din produsele realizate sint de nivel tehnic mondial.Experiența dobîndită de colectivul d6 muncitori și specialiști din întreprindere. analizele efectuate de consiliul oamenilor muncii și de organizațiile de partid de aici au permis adoptarea unor măsuri ferme pentru mai buna organizare a activității în fiecare secție și atelier, precum și pentru reorganizarea unor fluxuri tehnologice. De exemplu, pentru creșterea nivelului calitativ al pieselor de performantă, care determină în ultimă instanță competitivitatea produselor de export, s-a trecut la prelucrarea acestor repere numai pe agregate specializate (este cazul agregatelor pentru prelucrarea batiurilor. a cutiilor de viteze, de a- vansuri și de manevră etc.), la finisarea lor pe centre de prelucrare și mașini cu comenzi numerice. Pentru aceasta, atit la mașinile din dotarea proprie, cît și la cele produse pentru alți parteneri, urmărim in permanentă creșterea gradului lor de universalitate, prin dotarea cu accesorii speciale : dispozitive de rectificat, de frezat și găurit, de copiat. afișaje de Cotă etc. Din aceleași considerente, la secția mecanică universală, atelierul axe. fluxul tehnologic a fost reorganizat, inclu- zîndu-se în linia de prelucrat axe principale mașini de rectificat cu comandă numerică, ceea ce creează condiții pentru realizarea axelor respective la nivelul de calitate și precizie cerut de normele internaționale.Totodată. în vederea sporirii producției de export s-au luat măsuri pentru specializarea secțiilor de producție și a unor echipe pe realizarea unor anumite tipuri de mașini. Concret. Fabrica de strunguri din Li- pova-- produce strunguri paralele, secția Chișineu-Criș este specializată in realizarea unor ' subensamble — cutii de manevră, cutii de avans si urmează a se specializa în strunguri mici de precizie — secția din Sebiș produce accesorii pentru strungurile- revolver și piese de schimb pentru toate produsele pe care le realizăm.

iar la Arad specializarea înseamnă : strunguri-revolver. mașini la temă, strunguri grele și de copiat. Această specializare pe tipuri de mașini pornește de la secțiile primare si se regăsește pe întregul flux al fabricației, pină la montaj și finisaj. Desigur, formarea unor echipe complexe. alcătuite din oameni specializați pe genuri de lucrări, a presupus și ridicarea nivelului lor de pregătire profesională. încă in anul trecut. la secția montaj au fost organizate cursuri de hidraulică, pentru mașinile cu comenzi numerice acționate cu curent continuu — tot mai solicitate — și. de asemenea, au fost specializați muncitori electroniști din rîndul personalului cu pregătire
La întreprinderea 

de mașini-unelte din Arad

medie. Pentru testarea cunoștințelor noi acumulate, la absolvire fiecare cursant a trebuit să elaboreze o lucrare tematică privind îmbunătățirea nivelului calitativ al producției Ia nivelul locului său de muncă. Majoritatea lucrărilor au oferit soluții noi pentru realizarea unor produse de calitate superioară.Un element care influențează în mod direct calitatea produselor este starea tehnică a utilajelor din dotare. Tocmai de aceea. în atenția conducerii întreprinderii se află readucerea și menținerea la parametri a utilajelor, creșterea exigentei la recepție. după reparații. în acest sens, au fost specializate echipe de lăcătuși. electricieni, electroniști și incă din trimestrul IV al anului trecut au fost efectuate o eșalonare a reparațiilor pentru acest an și repartizarea muncitorilor pe echipe. Acest mod de organizare permite echipelor să urmărească din timp cum sint exploatate și cum funcționează utilajele respective. Pe baza constatărilor și informațiilor culese, reparațiile sînt pregătite mult mai temeinic. De asemenea, la reviziile din perioada premergătoare reparațiilor capitale, alături de electroniști. lăcătuși. electricieni etc . se deplasează la fata locului si cadre cu pregătire superioară din grupa de proiectare si relevare a pieselor de schimb, în vederea întocmirii documentației

tehnice a pieselor sau subansamble- lor necesare reparațiilor.în condițiile în care beneficiem în tot mai mare măsură de cuceririle progresului tehnic este firesc ca efortul de realizare a unor produse tot mai perfecționate să fie susținut de efectuarea unui riguros control de calitate. Pentru aceasta. întreprinderea are o excelentă dotare, formată din circa 79 000 AMC-uri. intre care unele sînt de performante deosebite : defecto- scoape ultrasonice, interferometre cu laser, microscoape optice, fonometre digitale, diferite aparate de măsurat lungimi și circularitatea etc. în sprijinul atestării calității pe fluxul de fabricație se utilizează 88 standuri de probă și rodaj, care acoperă atît activitatea de recepție a subfurnitu- rilor (electrice, hidraulice și mecanice). cît și activitatea de rodaj in secțiile de montaj. în programele întreprinderii este prevăzută însă mărirea în continuare a numărului de standuri de probă și rodaj.Pentru a dispune de indicatori sintetici ai nivelului calitativ al produselor, in ultimii ani s-au introdus metode moderne de asigurare a calității, cum sînt gestiunea calității și metoda demeritelor. împărțindu-se defectele pieselor realizate în trei categorii (majore, minore si critice), fiecare dintre ele primește un anumit punctaj, care se centralizează Ia nivelul fiecărei secții.întrucit îmbunătățirea calității produselor reflectă creșterea exigentelor in activitățile de concepție, producție și control al calității, elementul de coordonare între aceste compartimente îl va constitui siste- mult de asigurare a calității, actualmente în curs de implementare in întreprindere. De pe acum au fost definite obiectivele programului de asigurare a calității, precum și atribuțiile precise ale fiecărui compartiment.Eforturile depuse de colectivul de oameni ai muncii de Ia întreprinderea de mașini-unelte din Arad se regăsesc în faptul că în acest an nu s-a înregistrat nici o reclamație din partea partenerilor externi cu privire la calitatea produselor livrate, iar unitatea s-a situat pe primul loc între întreprinderile centralei noastre. cucerind „Trofeul calității".
Inq. Teodor NACHESCU directorul întreprinderii de mașini-unelte Arad

Acțiuni practice pentru sporirea 
capacității de fabricație

în prezent. întreprinderea de perdele și tricotaje din Pașcani are de executat o serie de comenzi venite în număr mare din Anglia. Italia. Franța. U.R.S.S., Suedia. Olanda, S.U.A.. Canada. Australia, Libia, Egipt, astfel incit peste 90 la sută din producție este destinată exportului. „Pentru realizarea producției de export, două sînt problemele care ne preocupă — ne-a spus ing. Leonard Rusu, directorul întreprinderii. Prima : să realizăm pe aceleași suprafețe și cu aceleași utilaje un volum cit mai mare de producție. A doua : toată producția să fie competitivă. să satisfacă în cel mai înalt grad cerințele tot mai mari ale partenerilor externi. Cum procedăm ? Prin aplicarea unui minuțios program de modernizare și organizare superioară a producției și a muncii, prin perfecționarea pregătirii profesionale a întregului colectiv de lucrători și specialiști. Așa am asigurat o creștere de peste patru ori a producției de perdele și de opt ori a celei de tricotaje, întreaga producție Întrunind cerințele exportului".Ing. Tatiana Nechita, șeful serviciului producție, ne-a prezentat pe larg cîteva din măsurile aplicate. Astfel, ni s-a spus, capacitățile de producție au fost extinse... pe verticală. transportul firelor puse în fabricație făcîndu-se prin instalații supraetajate. Recent a fost introdus sistemul rastelelor, cu pină lâ 900 de bobine, realizindu-se astfel o creștere importantă a producției. Măsura a dat posibilitatea ca, in spațiile rămase disponibile, să se pună in

funcțiune o instalație pentru fabricat tricot tehnic, astfel că unitatea și-a putut lărgi gamă de produse.La perdele, pentru a satțsface cerințele tot mai mari ale partenerilor de peste hotare, din inițiativa unui colectiv de muncitori și specialiști s-au schimbat anumite dispozitive, cele noi fiind confecționate la întreprinderea de scule și accesorii speciale din localitate.Și la confecții s-a urmărit reali-
La întreprinderea de perdele 

și tricotaje „Șiretul" 
din Pașcani

zarea unei încărcături maxime a spațiilor existente, făcindu-se „din mers" o reamplasare a agregatelor și benzilor automate. S-a reușit astfel să se instaleze, pe aceleași spații, pină la 16—17 agregate în loc de 12, cite se prevăzuseră inițial. în această secție s-a generalizat, totodată, măsura referitoare Ia expedierea unor loturi de produse către parteneri direct de la capătul benzilor, astfel că, reducindu-se tifnpul de staționare în fabrică, s-a renunțat la unele săli și magazii, care au fost transformate în spații de producție, în acest sector s-a ajuns la o creștere a producției și prin introducerea unor mese de croit cu vid. care

au dublat practic productivitatea muncii.în sfîrșit, la finisaj s-au aplicat două măsuri importante, care au dus la creșterea simțitoare a productivității muncii și producției. Este vorba de vopsirea perdelelor prin fular- dare. adică in același timp cu albirea. apretarea și fixarea. O altă măsură se referă la înființarea unei linii tehnologice de finisare prin ter- mopresare a tricotului din poliami- dă. un produs nou livrat la export. Pentru anul 1989. întreaga producție ce se poate obține prin termopresare a și fost comandată de parteneri externi.Acțiuni hotărîte au fost întreprinse și în vederea ridicării calității produselor. Economista Dorina So- fian, șeful compartimentului desfa- cere-export. ne-a precizat că peste 90 la sută din producția de perdele se compune din modelele și sortimentele noi create in întreprindere. Pentru asigurarea unei calități superioare produselor s-a lărgit controlul interfazic. Pe întreprindere s-a înființat și o echipă specială care verifică calitatea produselor cu exigență chiar mai mare decît clien- ții străini.Așa s-a reușit ca. de la începutul anului și pină acum, să fie livrată la export o producție suplimentară în valoare de 36 milioane lei, contractele și comenzile pe primul semestru al anului fiind onorate exemplar.
Manole CORCAC1corespondentul „Scînteii*(Urmare din pag. I)prevăzute în programele de organizare și modernizare a proceselor de producție. La jumătatea lunii iunie se realizase aproape 80 Ia sută din sporul producției-marfă — de peste 4.5 miliarde lei — prevăzut să se obțină in actualul cincinal pe ansamblul județului în cadrul acestei acțiuni. Alte 17 procente din această sumă vor fi finalizate in a doua parte a anului curent. Practic, pentru anul viitor vor mai rămine de finalizat doar 25 de măsuri. Corespunzător, o parte covîrșitoare din sporul de productivitate și din reducerea cheltuielilor de producție prevăzută pe seama acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției a fost realizat, de asemenea, pină la începutul celui de al doilea semestru din acest an.Unul dintre factorii care au contribuit în mod hotărîtor la menținerea permanentă „în priză" a acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției îl constituie crearea in toate întreprinderile a unor colective multidisciplina- re, formate din cei mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni. O pondere însemnată în aceste colective o dețin stagiarii, tineri recent veniți de pe băncile facultăților, dornici de afirmare, de exprimare a aptitudinilor și cunoștințelor acumulate in școală. Sînt remarcabile rezultatele colectivelor multidisciplinare de la „Metalurgica", întreprinderea de

scule și elemente hidraulice, Fabrica de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică etc.
Unitățile model - în 

fruntea efortului pen-

acoperă peste 12 la sută din planul producției industriale a județului. Pentru bunele rezultate obținute in realizarea planului, I.S.E.H. a fost răsplătită trei ani la rind (1985— 1987) cu „Ordinul Muncii" clasa I,
cît cu oameni bine pregătiți profesional. Numai acționînd statornic, an de an, pe linia creșterii calității pregătirii forței de muncă s-a putut realiza diversificarea largă a producției — azi lucrăm orice tip de pro-

partenerilor străini depășesc cu mult, în volum, posibilitățile întreprinderii. Azi, întreprinderea focșăneană nu trebuie să alerge după comenzi, ea este căutată de clienții străini.Exigența față de pregătirea oame-
Roade ale politicii de repartizare raționala a forțelor de prodoctie
tru o nouă calitate a 
muncii ^ntre factorii stimulatori ai progresului în întreprinderile județului se înscrie și efortul conștient asumat de către colectivele muncitorești de a aspira la obținerea titlu- • lui de „unitate etalon". Desigur, este vorba de un standard nu tocmai lesne de atins, care implică un proces relativ îndelungat de prefaceri, a cărui desfășurare întotdeauna pornește de la crearea locului de muncă model, apoi a atelierului model, a secției model și se încheie cu consacrarea intregii întreprinderi, în toate articulațiile sale, ca unitate model.Deocamdată două dintre întreprinderile județului au reușit să-și apropie acest de scule (I.S.E.H.) fecții —

rivnit titlu : întreprinderea și elemente hidraulice și întreprinderea de con- unități cu „greutate", care

iar întreprinderea de confecții de două ori consecutiv.Ce semnificații are înscrierea unei întreprinderi printre unitățile etalon ? întrebarea i-ani adresat-o tovarășului ing. Nicolae Lungoci, directorul întreprinderii de confecții din Focșani.— înainte de t'oate, preocuparea de a te situa in fruntea efortului pentru o nouă calitate în muncă — ne-a răspuns interlocutorul. In planul echipei de conducere din unitatea noastră acest efort implică pășirea netă a practicilor de conducere și, implicit, metodelor științifice. Cît marea masă a colectivului că. acestuia i se cere un inalt nivel de pregătire profesională. în acest sens au fost respectate riguros cîte- va reguli precise, între care pe prim- plan s-a aflat testarea aptitudinilor. Exigențele calitative cu care sintem confruntați nu pot fi satisfăcute de-

dus și din orice tip de material — și implicit, pe această bază s-a afirmat și s-a consacrat prestigiul întreprinderii noastre pe piața externă.Am reținut că azi peste 90 la sută din. producția unității focșănene este destinată exportului, că solicitările
nilor a generat și un climat nou de manifestare a relațiilor interumane, climat prielnic mobilizării energiilor creatoare și, desigur, potrivnic auto- mulțumirii, renunțării la luptă. Lunar, în cadrul consiliului oamenilor muncii sînt analizate, punctMuncii Socialiste" cu

punct, propunerile oamenilor muncii, . indiferent pe ce canal au fost promovate, Ii se dă răspuns documentat, răspuns ce punctul de vedere sincer, realist, al organului de colectivă. A devenit, de un fapt comun în practica întreprinderii ca absolut toate cadrele de specialiști, indiferent de natura profesiei și locul în schema de retribuire a întreprinderii, să-și asume răspunderea soluționării unei probleme tehnico-economice. „Ținem mult ca fiecare dintre noi să fie permanent implicat în viața întreprinderii, să fie apărat de atingerea rutinei, săfacă mereu ceva pentru bunul mers al producției — a subliniat interlocutorul, în încheierea scurtei noastre convorbiri.

angajează deschis, conducere asemenea.

de- rutiniere însușirea privește de mun-

«Cucerirea titlului de „Erou al nu-i un punct terminus, ci doar un moment semnificativ in evoluția ascendentă a economiei județului nostru» — remarca pe bună dreptate tovarășul Alexandru Stanciu. N-a fost deloc simplă cucerirea lui, după cum sintem convinși că și mai mult efort implică păstrarea lui. Deci obiectivul actual al colectivelor de muncă vrîncene a devenit menținerea în fruntea întrecerii socialiste.Nu-i un deziderat, ci un obiectiv fundamentat pe cunoașterea exactă a potențialului de muncă și de creație a harnicilor locuitori ai plaiurilor mioritice. Factorii de răspundere ai județului apreciază că eforturi stăruitoare se cer desfășurate, pe mai departe, în mai multe direcții prioritare, cum ar fi : folosirea mai bună a capacităților de producție, pentru a se ajunge, la sfirșitul actualului cincinal, la nivelul pro-

ducției pe locuitor stabilită prin documentele Con greșului al ' ... -dului ; i _____ ___  _________muncii in absolut toate întreprinderile județului ; creșterea puternică, in continuare, a volumului producției de export, de la peste 30 la sută, cît este in prezent, Ia circa 40 la sută : reducerea consumurilor materiale, prin valorificarea superioară a acestora, domeniu în care continuă să existe încă importante rezerve.Vrincenii sînt azi tare mindri de titlul pe care l-au dobîndit. Pentru ei este mai mult decît o distincție profund onorantă : el are semnificația unui extraordinar tonic moral, prin care își afirmă plenar in fața întregii țări vocația creatoare,, vocația de buni gospodari pe care țin să o exprime și mai viguros în anii ce vin.

XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti- imbunătățirea organizării producției și a
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R, ORIENTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
- PROGRAM DE MUNCA PENTRU PARTID, PENTRO POPOR

Omul nou se formează încă din unii tinereții
Realitatea muncii cotidiene — din fabrici, din școli și facultăți, de pe ogoare, de la orașe și sate — demonstrează cu puterea de convingere și semnificație a faptelor justețea cerinței formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, ca Uniunea Tineretului Comunist să-și intensifice activitatea politico-educativă în rindul tineretului și să adopte o atitudine fermă, revoluționară față de manifestările negative care-și mai fac loc intr-un domeniu sau altul.

IN INDUSTRIE, preocupări 
pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și reali
zarea exemplară a planuluiParticipanții din întreprinderi la dezbaterea organizată in județul Bihor au adus in discuție opinii, inițiative, experiențe și cerințe impuse de mersul producției, de necesitățile integrării cit mai rapide și mai eficiente a tinerilor în munca pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii, pentru ridicarea continuă a calității și competitivității produselor.GHEORGHE MALAN — secretarul comitetului U.T.C. din întreprinderea „înfrățirea" Oradea : ,,Avem o organizație de tineret mare, puternică (1 300 de muncitori, tehnicieni și ingineri), folosim în activitatea politi- co-organizatorică un activ utecist larg și competent (cuprinzind 380 de tineri care sint și membri de partid). Faptul că toți cei 25 secretari ai organizațiilor de bază U.T.C. sînt membri ai P.C.R. constituie încă un argument al forței politice și organizatorice a organizației noastre de tineret. Probleme cu participarea tinerilor la muncă nu se ridică in întreprinderea noastră. Fără a pierde din vedere acest aspect, atenția noastră se concentrează — așa cum indică în mod special secretarul general al partidului, s tovarășul Nicolae Ceaușescu — spre mobilizarea la învățătură continuă, la ridicarea nivelului profesional, la creația științifică și tehnică. Inițiativele și reușitele noastre în această direcție au făcut obiectul unor schimburi de experiență organizate în întreprindere — o dată pentru organizațiile U.T.C. din județ, altă dată pentru organizațiile de tineret din colectivele muncitorești cu profil înrudit, aparținind unor județe invecina- te : Satu Mare, Sălaj, Klaramureș. în legătură cu acgst aspect, aș avea de făcut propunerea ca la concursurile profesionale și sesiunile de comunicări științifice organizate de Uniunea Tineretului Comunist să se ridice cu I—5 ani limita maximă de virstă admisă. Un tinâr intrat intr-o întreprindere (ca absolvent de liceu, de școală profesională ori de facultate) are nevoie mai întîi de cițiva ani pentru a se integra in muncă și în colectiv, pentru a cunoaște bine meseria ; abia apoi îi mai trebuie alți cițiva ani în care să arate că are ceva de spus, in care să poată realiza ceva deosebit. Or, după toate acestea, cind să se afirme la un concurs ori la o sesiune de comunicări, observă că, între timp, a devenit... depășit de virstă".DUMITRU BLAGA — secretar al comitetului de partid din întreprinderea „înfrățirea" Oradea : „Desigur că, pentru a asigura în permanență și în bune condiții îndrumarea și controlul activității organizațiilor U.T.C., folosim în primul rînd formele și mijloacele știute, indicate de conducerea partidului și validate de viață. In plus, la Întreprinderea noastră au fost luate, și sînt practicate, două inițiative : „Comunistul și tî- nărul de care răspunde" și „Prietenul noului încadrat". In cadrul primei inițiative, cite un membru de partid răspunde de cite un tînăr (potrivit unei repartizări afișate la loc vizibil in fiecare secție), preocu- pîndu-se șj răspunzînd direct de pregătirea lui profesională, de nivelul lui politico-ideologic, de modul în care muncește ; de la angajarea tinărului și pină la maturizarea lui (unde este cazul, pînă la primirea acestuia în partid). în cadrul celei de-a doua inițiative, biroul organizației de partid se ocupă de colecti»- vul tinerilor și in afara producției, urmărindu-i și ajutindu-i în viață, în familie, pregătindu-i ea cetățeni de nădejde. Prin tot ce facem pentru îndrumarea organizațiilor U.T.C. ne străduim să creștem investiția de încredere în fiecare dintre tineri — în care vedem viitori muncitori cu înaltă calificare, viitori conducători ai producției și ai colectivelor muncitorești. Vreau să menționez însă că noi, cei din comitetul de partid, nu sîntem mulțumiți de modul în care ne ocupăm de tineri. Mai avem în întreprindere tineri care- muncesc șub normă (in special ei), mai avem tineri stagiari care se integrează anevoie în profesie. Și, ceea ce este mai important, nici tinerii fruntași, și nici organizațiile U.T.C. nu iau atitudine intransigentă, revoluționară față de aceste fenomene. Iată de ce este cit se poate de stringentă și pentru noi cerința, de care vorbea tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea din 29 aprilie, ca formarea și educarea tineretului să constituie una din preocupările foarte serioase ale organizațiilor de tineret, precum *1 ale organizațiilor de partid".LENUȚA BODEA — secretara comitetului U.T.C. din întreprinderea de tricotaje „Miorița" Oradea : „Organizația noastră (cu 750 de uteciste din 2 500 de muncitoare) a luat pre

teatre
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto (în foaier) — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și femeile — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna-

Dezbaterile purtate in cadrul unei ,,mese-rotunde“ organizate in județul Bihor, pe această temă, aduc la rindul lor o seamă de opinii, experiențe și argumente ce se pot constitui in concluzii și învățăminte folositoare atît pentru activitatea practică a organizațiilor U.T.C., cit și pentru activitatea de îndrumare și control din partea organizațiilor de partid. Redăm, în continuare, o parte dezbateri.
miul întîi pe județ în întrecerea „Tineretul — factor activ în dezvoltarea intensivă a economiei naționale". Dar, trebuie să recunoaștem, mai avem și tinere ce nu îndeplinesc norma (aproape o sută). Pentru educarea și mobilizarea lor la muncă trebuie să facem mai mult, noi, organizația de tineret. In primul rînd ar fi nevoie să dezvoltăm spiritul critic, revoluționar al membrilor U.T.C. față de deficiențe. Cîndva, am solicitat unei organizații de partid să se organizeze o adunare generală de partid lărgită, la care să participe toți membrii organizației de tineret (evident, pe probleme de muncă și de producție, nu de viață de organizație) ; aceasta pentru ca tinerii să participe la dezbateri — nu ca simpli invitați — și să invețe intr-adevăr spiritul revoluționar de la comuniști. Inițiativa a fost binevenită și a avut efect. Ar trebui s-o reluăm — noi și, poate, nu numai noi".
IN AGRICULTURĂ, pentru 
mobilizarea la muncă și 
obținerea unor producții 

cit mai mariSZILAGYI ȘTEFAN — secretarul comitetului de partid al comunei Biharia : „Tovai-ășulNicolae Ceaușescu spune că supremul criteriu de apreciere a nivelului 
Concluziile unei dezbateri organizate in județul Bihor 

privind implicarea organizațiilor U.T.C. in pregătirea 

politică, revoluționară a tineretului

de conștiință și a activității politico- educative il constituie rezultatele concrete din producție, din dezvoltarea economico-socială. Din acest punct de vedere, tineretul din cele șase sate ale comunei noastre — premiat la nivel de județ in intrecerea utecistă — se prezintă cu bune rezultate și cu frumoase calități. In focul bătăliilor ce le ducem pentru a depăși nivelurile planificate la producțiile agricole, ne bizuim mult pe aportul tinerilor, iar unele acțiuni de masă — cum sînt întreținerea pășunilor sau strîngerea plantelor medicinale — le facem numai cu uteciștii. Mai cu seamă la C.A.P., la C.P.A.D.M. și la școală avem tineri harnici și organizații U.T.C. active. Nu este întimplător, în acest sens, nici faptul că tocmai in aceste sectoare avem și organizațiile de partid care se ocupă cel mai mult și mai bine de tineri. Nu sîntem mulțumiți însă de organizația U.T.C. de la I.A.S., unde și biroul de partid. în loc să coordoneze munca, să îndrume pe tineri, nu se prea interesează de ei ; in schimb, lasă multe treburi... «să le facă uteciștii !», fără însă a se preocupa de creșterea și educarea acestora. Este o mentalitate pe care va trebui s-o combatem cu mai multă consecvență și fermitate ; sigur, nu se pune problema ca biroul de partid să se substituie biroului U.T.C., organizind efectiv acțiuni în locul acestuia, dar a neglija conducerea politică a organizației de tineret este altceva. La nivelul comunei ne preocupăm sistematic și in perspectivă de creșterea tinerilor, in care vedem și rezerva noastră de cadre. Avem citeva exemple foarte bune în acest sens. Dar spiritul revoluționar se însușește și trebuie să se afirme in proporție de masă. Aici, in această direcție, mai avem multe de făcut".
IN ȘCOLI, pentru ridicarea 
nivelului la învățătură și 
întărirea stării disciplinareFLORICA FILIP — secretara comitetului de partid de la Liceul industrial „Solidaritatea" — Oradea : „Specificul muncii politico-educative in școală (unde numărul uteciștilor întrece de mai multe ori pe cel al membrilor de partid) face, și la„noi, ca de educația celor 1 080 de tineri să se ocupe 69 comuniști. Și, bineînțeles. organizația U.T.C. insăși. Deși nu sintem un liceu dintre cele de frunte pe județ (rezultatele la invățătură sint încă susceptibile de îmbunătățiri), elevii noștri obțin rezultate bune la concursurile pe meserii, realizează anual peste două milioane lei din activități practice in ateliere, sînt in general disciplinați — situindu-se pe unul din locurile 5—10 pe țară dintre cele 38 de licee de profil ale Ministerului Industriei Ușoare. Din cei 69 membri de partid, 65 se ocupă direct de îndrumarea și conducerea organizațiilor U.T.C. pe clase : 62 ca

se“ (15 56 78. Grădina Boema) ; O sea
ră la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română’4 (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul „Țăndărică14 (15 23 77, Tea
trul de păpuși Herăstrău) : Șoricelul 
și păpușa — 18.30, (sala Cosmonauti- 
lor, 11 12 04) : Visul unei nopți de 
vară — .10,30 

dintre ideile și concluziile acestei
diriginți (care, se știe, sînt și instructori U.T.C.), unul ca director, unul ca director educativ și unul ca secretar de partid. Prin rotație, toți prezentăm raport comunist despre modul in care ne îndeplinim această sarcină. Avind succese în celelalte domenii, rămîne să ne preocupăm și mai mult, și mai cu spor de ridicarea nivelului la invățătură — aflat, de la o vreme, în creștere. în legătură cu munca noastră, fac și două propuneri. Prima : să se organizeze (la nivel de oraș sau la nivel de județ) unul sau mai multe schimburi de experiență pe tema specifică a modului cum pot fi mai bine îndrumate organizațiile U.T.C. din școli : sînt de patru ani secretară de partid și nu-mi amintesc să fi participat vreodată la o asemenea acțiune (doar la un schimb de experiență in probleme de propagandă). A doua propunere : repartizarea elevilor la munci agricole să se facă, pe cit posibil, concentrat — pe o unitate, nu pe 7—8 ferme răzlețe, unde cu greu pot fi urmăriți și ajutați"....Cum spunea și interlocutoarea noastră, liceul pe care-1 reprezintă nu este încă fruntaș, dar problemele eu care se confruntă el pot fi socotite tipice și pentru alte școli. Atit pentru cele considerate fruntașe — cum ar fi Liceul Gojdu, Liceul industrial „înfrățirea" sau industrial nr. 1 din Oradea, Liceul agroindustrial Salonta, Liceul industrial Marghita ș.a. — cit și pentru cele ce au mai multe probleme de rezolvat, ca li

ceele industriale nr. 4 și nr. 3 din Oradea. Liceul agroindustrial din Valea lui Mihai, Liceul industrial nr. 1 din orașul Dr. Petru Groza etc. Organizațiile U.T.C. din lăcașurile de învă- țămint bihorene trebuie (unele intr-o măsură mai mică, altele într-o măsură mai mare) să-și îmbunătățească munca politico-educativă. Bineînțeles, sub îndrumarea și cu sprijinul respectivelor organizații de partid.
Educația pentru muncă și 
viață se face în muncă 

și în viațăVIOREL SABAU — prim-secretar al Comitetului județean Bihor al U.T.C. : „în contextul activității de educare a tineretului prin și pentru muncă, organizațiile noastre au antrenat pe membrii lor la importante lucrări in producție, pe șantierele de investiții, de cercetare-proiectare, în agricultură și silvicultură, la acțiuni edilitar-gospodărești și de colectare a materialelor refolosibile. contribuind astfel efectiv la toate realizările obținute in economia județului. Pot fi aduse, spre exemplificare, sumedenie de cifre, statistici și nume de inițiative tinerești. Dar, in spiritul exigenței comuniste manifestate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, considerăm mai nimerit și mai folositor să vedem cu claritate și răspundere ce n-am făcut și cum trebuie să muncim mai eficient pentru educarea revoluționară a tinerilor.Educația pentru muncă o facem, desigur, in procesul muncii. Or, in acest domeniu. am pornit de la necesitatea de a revedea programele de participare a tineretului la activitatea economico-socială (in sensul Îmbogățirii lor și al intăririi caracterului lor realist, practic), și sintem preocupați ca. în continuare, să Îmbunătățim substanțial organizarea întrecerii uteciste „Tineretul — puternică forță socială în înfăptuirea Programului partidului" (întrecere in multe locuri formală, îndeosebi la nivelul organizațiilor de bază ale U.T.C. din secții, ateliere, C.A.P.-uri și I.A.S.-uri), să asigurăm un nivel superior și eficiența necesară concursurilor profesionale, să ne ocupăm pentru înlăturarea superficialității in practica productivă a elevilor. să cultivăm mai larg și mai convingător în rindul acestora dragostea pentru meseria dobindită in liceul ales de ei, in general să dezvoltăm la tineri, o dată cu dragostea pentru muncă, și responsabilitatea pentru rezultatele muncii.Educația pentru viață o facem, de asemenea, in condițiile vieții de zi cu zi. Militînd cu fermitate revoluționară pentru eliminarea definitivă a aspectelor de birocratizare din activitatea utecistă („acoperirea" cu hirtii, luarea de angajamente fără baze reale. înregistrarea formală a unor obiective trecute ca îndeplinite, deși în practică nu sînt), înțelegem

i n e m ac
• Să-ți vorbesc despre mine : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17,15: 19,30
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30: 

să sporim substanțial caracterul educativ al acțiunilor noastre, cum ar fi: primirea în U.T.C.. invățămintul politico-ideologic, manifestările culturale și sportive, organizarea vieții colective — la locul de muncă, in cămine etc. Așa cum ne cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne dăm seama că avem importanta indatorire de a reinstaura in activitatea utecistă obișnuința de a se manifesta atitudine fermă, deschisă și pe loc față de orice abateri și fenomene negative dintr-un domeniu sau altul.La Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative. secretarul general al partidului, prezentind trăsăturile menite să caracterizeze omul nou, omul viitorului in societatea ce-o construim, arăta că acesta va trebui să aibă o înaltă conștiință revoluționară, să fie educat și stă- pin pe cele mai inalte cunoștințe din toate domeniile, să fie omul unei vaste și multilaterale culturi. Numai un asemenea om — in înțelesul științific și revoluționar — se poate manifesta ca un constructor conștient al societății socialiste și comuniste. înțelegind în profunzimea și importanța lor aceste cerințe ce Stau în fața muncii complexe de educare și formare a omului de miine. sintem hotăriți ca in activitatea cu tinerii de azi să acționăm «cu mai multă inițiativă și eficiență, cu mai multă răspundere, sub îndrumarea directă și permanentă a organizațiilor de partid din județ, la toate nivelurile".
Necesități și posibilități în 
perfecționarea îndrumării 
de către organizațiile de 

partidIOAN VULTURAR — secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.: „Considerăm îndrumarea organizațiilor U.T.C. de către organizațiile de partid ca o necesitate — spre a-i ajuta pe tineri să-și organizeze activități proprii, specifice, dar- și spre a-i forma pentru viitor. Nu trebuie să pierdem nici o clipă din vedere că activitatea organizațiilor de tineret — așa cum a subliniat secretarul general al partidului nostru — este consacrată educării celor care mai devreme sau mai tirziu vor deveni membri ai organizațiilor de partid, pregătirii lor politico-ideolo- gice, că experiența și calitățile do- bindite in perioada utecistă se vor reflecta mai tirziu in munca și atitudinea lor.Privind prin această prismă munca organizațiilor de tineret, activitatea de îndrumare a acestora, nu putem fi întru totul satisfăcută Sint cazuri cind unele deficiențe din stilul de muncă al organizației de partid se răsfrâng și in activitatea cu tineretul. Este de la sine ințeles că nu poți îndruma o organizație a U.T.C. fără să asiguri participarea la ședințele de partid a secretarului U.T.C.. fără să analizezi periodic munca organizațiilor de tineret, a organelor alese și să-i sprijini pe tineri să rezolve problemele. Nu să le rezolvi in locul lor, ci să-i pui în situația de a Ie rezolva singuri, arătîndu-le cum să procedeze. îndrumîndu-i și contro- lindu-i permanent. Pentru că nu peste tot se întîmplă așa, există neajunsuri in activitatea U.T.C. — mai puțin în industrie (unde spiritul muncitoresc tradițional ii influențează și pe tineri), mai mult in agricultură și în școli. Din cauze diverse — pe care le cunoaștem și sintem hotăriți să le înlăturăm.O altă preocupare căreia am început să-i acordăm mai multă atenție este aceea de a-i determina și a-i obișnui pe tineri să fie ci, cu adevărat, conducători ai organizației de tineret, să nu neglijeze specificul a- cestei sarcini cu valențe formative. Cum trăsăturile acestea nu se pot contura și consolida decit printr-o îndrumare atentă și cu grijă părintească — rezultă de aici și sarcinile noastre, ale comuniștilor. Din păcate, nu peste tot se are în vedere acest obiectiv de mare importanță umană. Și, mai ales, se pierde din vedere îndrumarea la nivelul organizațiilor de bază, al formațiilor de lucru — adică exact acolo unde educația se poate face mai concret, mai convingător, zi de zi. Pornind de la accentul pus de tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea din 29 mai pe munca politico-organizatorică la nivelul unităților de lucru — de la aprecierea de mare însemnătate practică potrivit căreia putem îmbunătăți munca de partid numai îmbunătățind activitatea organizațiilor de bază — înțelegem că in acest sens putem și trebuie să ridicăm pe o treaptă superioară de calitate și eficiență și munca de îndrumare a organizațiilor de tineret, a tineretului. Restul — sint forme și mijloace organizatorice și educative cunoscute, cu putere de acțiune permanentă, Ia care nu renunțăm, dar nici nu ne putem limita la ele. dacă vrem să ne insușim (comuniștii, tinerii) un stil de lucru cu adevărat revoluționar".Considerăm această ultimă intervenție la dezbaterea noastră drept încheiere și concluzie, ilustrind preocuparea de a se îmbunătăți activitatea de îndrumare și control de către organele de partid a organizațiilor revoluționare de tineret.
Gheorqhe M1TRO1 
Ion LAZAcorespondentul „Scînteii"

15,45: 18: 20, LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. la grădină — 21
• Flăcări pe comori: DACIA (50 35 94) 
— 9: li; 13; 15: 17; 19
• Duminica în familie : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Rezervă la start : FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20
• Legenda lui Ou Da! î LUMINA

SUB SEMNUL RESPECTULUI 
FATĂ DE SPECTATOR

Aflați în miezul unui an teatral viu, bogat în impliniri, încărcat de dinamism și căutări creatoare, este bine venit un moment de bilanț, marcat de circumstanțe stimulatorii și, in același timp, obligatorii pentru realizarea, in perspectivă, a unor mari evenimente artistice. Cunoașterea, însușirea aprofundată, dezbaterea creatoare și mai ales transpunerea lucidă, consecventă și rodnică in l’aptă a tezelor și orientărilor de înaltă valoare teoretică și practică elaborate de secretarul general al partidului in vederea pregătirii viitoarei plenare a C.C. al P.C.R.. cuprinse în „Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației internaționale", in expunerea la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de , partid și politico-ideo- logice, stimulează și jalonează e- forturile noastre către o artă teatrală și o prezență în cetate reprezentative pentru o viziune avansată, revoluționară asupra lumii, asupra mecanismelor dezvoltării social-politice, pentru o nouă etică și o nouă calitate a creației. Acest moment fertil de confruntări cu noi înșine și cu problemele contemporaneității noastre socialiste, cu propria conștiință și cu țelurile de perspectivă îndeamnă la cristalizări, opțiuni și aspirații către noi dimensiuni și noi cote valorice, către „puncte de vîrf" care să creeze noi criterii-de referință și un climat general de înnoire, de lărgire a unui front de înaintare trainic chezășuit.Anul teatral in care ne găsim deplin angajați a confirmat, in bună parte, procesul de continuă și echilibrată evoluție a colectivului nostru. Asigurarea unui program repertorial major, ecoul pozitiv al spectacolelor trupei noastre in conștiința spectatorilor din localitate, dar și din țară, cu prilejul turneelor intreprinse. permanența manifestărilor menite să dinamizeze relația teatru — public sint reperele unui ritm de muncă susținut, prin care ne străduim să ne conectăm la cerințele etapei pe care o străbatem. S-a vorbit, chiar în comentariile de specialitate, de un „moment de apogeu" atins de trupa noastră ; este o realitate pe care o considerăm ca efectul necesar al unor acumulări creatoare de durată, continui din viața unei trupe care a știut să-și asigure stabilitatea, chibzuind neîncetat asupra sensului efortului și programului cultural pe care și-.l propune. Ni se pare că. mai mult ca în anii precedenți, colectivul cra- iovean se afirmă ca o constelație de personalități artistice, care există intr-un echilibru dinamic, dezvoltin- du-se fiecare în funcție de reciprocitate față de ceilalți, pe temeiul unei perspective limpezi.De la această cotă de afirmare și confirmare a țelului propus, privim mai departe, aspirind aerul tare al unor înălțimi care sînt ale teatrului românesc contemporan, chemat de conducerea partidului nostru să facă totul ca tot mai frecvent cu- vintul artei să răsune și mai puternic, și mai plin de rodnicie, iar câștigurile ei in expresivitate să fie fructificate într-o legătură tot mai profundă cu realitatea dinamică, cu eforturile creatoare ale poporului, nestrămutat încrezător în roadele muncii sale, în viitor. Ne așteaptă in acest an premiere de maximă concentrare a eforturilor, o seamă de spectacole experimentale in Studioul T. 94, noi „antologii lirice contemporane" în Studioul de poezie, noi confruntări ale creatorilor cu publicul in cadrul ciclului „Reliefuri din dramaturgia românească contemporană" etc. Premierele noastre vizează orizonturile largi ale unei perspective artistice autentice, căutînd — prin- tr-un efort concentrat al tuturor factorilor de decizie și de acțiune din teatrul nostru — modalitățile și temeiurile reinnoite și redimensiona- te prin care teatrul craiovean să-și facă auzit propriul cuvint, ideile sale, expresia artistică particulară, în măsură să cuprindă și să exprime dinamica realităților noastre, să determine’o participare activă în concertul mișcării teatrale românești.Ne-a preocupat și ne preocupă, înainte de toate, ridicarea indicelui valoric al repertoriului pe temeiurile primordiale in care ne-am înscris cu devoțiune : ponderea și valorificarea superioară a dramaturgiei naționale ; ancorarea consecventă in zonele luminoase ale teatrului politic, istoric și de dezbatere etică ; cerința valorificării celor mai înaintate cuceriri in teatrul universal. Schița repertorială a stagiunii viitoare — pe care sintem preocupați și hotăriți să o îmbogățim, in sensul implicării mai energice in actualitate, al slujirii spiritului ei — pune un accent sporit pe dezbaterea deschisă, cu mijloacele și in spațiul tulburător de omenesc al scenei, a aspectelor etice, sociale, politice, pe care le oferă altitudinile ascensiunii către o nouă societate, fundamentată pe temeiurile revoluționare durate de politica partidului
(14 74 16) — 9; 11; 13,15: 15.30; 17.45; 20
• Cursa de pisici : DOINA (16 35 38)
— 9: 11; 13; 15
• Memorie regăsită : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20
• Pădurea: UNION (13 49 04) — 9;
11; 13.15: 15,30: 17,45: 20
• Gala filmului mongol : Comoara 
cea mai scumpă : STUDIO (59 53 15)
— 19
• Privește înapoi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19 

nostru, către făurirea unui om nou, constructor devotat și lucid al acestei societăți. Astfel, la cele aproape 150 de premiere cu piese din dramaturgia românească contemporană, care au văzut luminile rampei craiovene in ultimele două decenii, se vor a- dăuga noi titluri de rezonanță, care indică un statornic interes față de virtuțile dramaturgiei cu tematică politică („Piticul in grădina de vară" de D. R. Popescu, „Cartea lui loviță" de Paul Everac). Intr-un fel. din domeniul „consecvențelor" care ilustrează maturitatea și profilul particular al unei trupe teatrale fac parte și cele" două noi aspirații către înscrierea statornică a teatrului nostru în rindul realizatorilor unor creații de referință in spectacologia shakes- peareană : abordarea unei partituri de maximă solicitare a resurselor („Troilus și Cresida") și ilustrarea
Misiunea educativă 
a Teatrului National

strălucită a unui „punct de vedere" și „spirit românesc" in interpretarea și tălmăcirea acestei moșteniri inestimabile in teatrul universal (prin evocarea dramatică a lui Marin Sorescu — „Vărul Shakespeare"). în continuare, fidel tradiției — și mai ales a „tradiției" de dată recentă, statuată pe temeiurile activității societății culturale „I. L. Cara- giale". sub egida căreia, in numai zece ani, am realizat „Integrala dramaturgiei caragialeene" și alte citeva spectacole cu momente, schițe, recitaluri inspirate din opera marelui scriitor, spectacole de prezentare scenică a corespondenței sale etc. — vom repune pe afiș spectacolul „O scrisoare pierdută" : o „nouă tinerețe" dorim să asigurăm popularei comedii a lui Tudor Mușatescu „Titanic vals". Lor le vom adăuga noile’recitaluri. ale prețuitului actor Tudor. Gheorghe și spectacolul de poezie și muzică ..Mihai Eminescu — Luceafărul din Țara Mioriței".Dincolo de valoarea ca atare a repertoriului, ținem să subliniem accentele majore către care tindem — cu și prin acest repertoriu : slujirea neabătută a țelurilor politico-ideolo- gice ale contemporaneității noastre ; imprimarea unui caracter propriu, modern, de teatru întemeiat pe cea mai fertilă osmoză intre tradiție și inovație : dinamizarea ideii de regie activă ; nevoia studiului, a antrena
MESAJUL SIMPLITĂȚII

ȘTEFAN LUCHIAN : „Anemone"La Cluj-Napoca și 
Satu Mare, o remarca
bilă expoziție de artă 
plastică — „Flori — de 
la Luchian la Ciucu- 
rencu" — ne-a întărit 
convingerea că arta 
românească rămîne o 
ambasadoare fidelă a 
modestiei, a simplității 
înțelese ca atitudine 
superioară în fata rea
lității. Chiar și expe
rimentele plastice — 
fertile in domeniul ar
tei — n-au ignorat a- 
ceste trăsături ce par
ticularizează și. poa
te. singularizează arta 
noastră. Tablourile, 
pinzele n-au fost gin- 
dite și concepute pen
tru mari saloane de 
lux și impunătoare 
castele, ci pentru ace
le modeste și curate 
case de la tară ori din 
orașele de provincie, 
pentru încăperile unor 
colecționari de artă 
dotați cu har și înțe
legere pentru artă, 
pentru frământările 
artistului. Lucrările a- 
cestea, executate de 
Luchian și contempo
ranii săi, de Ciucuren- 
cu sau Viorel Mărgi
nean, exprimă o latură 
a fondului sensibilită
ții . noastre, pasiunea 
pentru tot ce reprezin
tă frumos in universul 
uman. Nu flori cu re
zonante imperiale, ci 
altele— bujori, dumi- 
trițe. stînjenei etc. — 

au colorat pinzele ma
eștrilor plasticii noas
tre. lată aceste ulcele 
de pămint, vase pe 
care olarul abia le-a 
scos din cuptor, din- 
du-le forme atit de 
specifice, modeste, 
simple in suprafețele 
pinzelor, de o arhaici- 
tate ce •exprimă însăși 
continuitatea aceasta 
a modelării lutului de

CONSEMNĂRI

la noi. In aceste ulce
le, in aceste „conținu
turi" iată cum se 
,.prind" formele subti
le. sensibile, siluete 
fragile ale stinjeneilor. 
trandafirilor... In a- 
ceste creații de o mare 
valoare artistică sem
nate de Luchian — 
„Trandafiri", Petrașcu
— „Stînjenei". Tonitza
— „Vas cu bujori și 
garoafe". Elena Popea
— „Ulcică cu flori", 
Ghiață — „Vas cu 
trandafiri albi", Aurel 
Ciupe — „Flori in vas 
de lut" se exprimă 
sentimente de purita
te, candoare ori dra
matice. ca semne ale 
sensibilității noastre. 
Se cuvine să subliniem 
că aceste creații artis

mentului variat și permanent ; descoperirea și evoluția ascendentă a actorului, a personalităților certe ; preponderența unei gindiri artistice culte și lucide in toate compartimentele de creație.Ridicarea indicelui valoric va fi dublată și de o nouă calitate în ce privește demersul pentru concentrarea publicului in jurul teatrului. Vom realiza aceasta prin : stagiuni și microstagiuni permanente în peste 20 de importante centre urbane și rurale din județul Dolj și din celelalte județe incluse in aria noastră de activitate ; realizarea unor cicluri de spectacole pe marile plaforme industriale cu recitaluri de poezie patriotică și revoluționară, selecțiuni din dramaturgia românească dedicată problemelor construcției socialiste ; sporirea rolului spectacolelor- dezbatere și a colocviilor pe probleme ale receptării mesajului actului teatral contemporan : îndrumarea nemijlocită a colectivelor artistice de amatori și realizareaunor spectacole- integrate ; susținerea unui bogat program de conferințe experimentale, întilniri cu spectatorii, simpozioane ; fructificarea superioară a unor mijloace de propagandă teatrală eficace, prin caietele-program, ca și prin realizări editoriale in strin- , să conjugare cu editura „Scrisul românesc".Prin toate, aceste proiecte și aspirații sintem hotăriți să dăm expresie practică voinței tuturor slujitorilor Teatrului Național din Craiova de a-și armoniza cugetele, simțirile și aspirațiile cu timpul marilor solicitări și răspunderi pe care il parcurgem cu profundă angajare civică și patriotică, pentru a face ca și de pe scena noastră să răzbată, atotcuprinzător și stimulator, acele acorduri care — punind în lumină faptele partidului și ale poporului nostru — să fie expresia climatului politic și moral al epocii în care trăim și al drumului țării spre viitor. Ne însușim îndatoriri mereu sporite, in spiritul tezelor și orientărilor strălucite ale secretarului general al partidului nostru, cu certitudinea că bilanțul lor rodnic stă de pe acum scris in noi și mai ales în capacitatea noastră de a continua cu mai multă forță, in orizonturile unei superioare calități, ceea ce am început.
Emil BOROGHINA directorul Teatrului Național din Craiova

tice refuză decorativul 
facil, dorința de a 
„înfrumuseța", de a 
plăcea neapărat cuiva. 
Ele n-au fost create la 
o comandă oarecare, 
ci la temperatura sen
sibilității unui popor. 
Pentru că acești mari 
artiști ne-au lăsat și 
tablouri reprezentati
ve. copleșitoare din 
anii războiului pentru 
dobindirea indepen
dentei de stat a Româ
niei, ai răscoalei din 
1907, dar și scene din 
viața făurarilor noii 
societăți, cum sint. lu
crările lui Cornelia 
Baba, prezent in ex
poziție cu „Vas cu 
flori", lucrare in care 
parcă aceste frumuseți 
ale naturii au dobin- 
dit calitatea de a ne 
„privi", atit de mare 
este puterea artistului 
de a „portretiza" chiar 
și o floare. Lucrările 
unor artiști de astăzi. 
Viorel Mărginean ori 
Ion Gheorghiu, cu o 
altă sintaxă plastică, 
păstrează intactă sen
sibilitatea culorii, atit 
de caracteristică artei 
noastre.

Acești pictori au 
știut să-și asume mo
delele. să-și exprime 
sentimentele de ata
șament față de reali
tate.

Griqore 
SCARLAT
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe. Nicolae Ceaușescu,Multe mulțumiri pentru mesajul de felicitare și de urări in legătură cu numirea mea ca secretar general al Partidului Comunist Italian.Manifestările de prietenie care îmi vin din partea dumneavoastră și a partidului dumneavoastră mă bucură, avind in vedere noile responsabilități pe care le-am asumat.Confirm dorința de a face să se dezvolte, în condiții de autonomie reciprocă, raporturile între partidele noastre in interesul popoarelor noastre, al păcii, destinderii, democrației și progresului social in toate regiunile lumii.Vă transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări de reușita in munca |1 de bune rezultate.

Salutări cordiale,
ACHILLE OCCHETTO

Secretar general al Partidului Comunist Italian

A APĂRUT;

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
- 28 IUNIE 1988 -

Editura politică

vremeaVie satisfacție pentru noile majorări de 
retribuții și pensii, angajare fermă pentru 

sporirea puterii economice a țării
La baza creșterii veniturilor populației

— politica de dezvoltare intensivăElaborate din inițiativa și sub directa indrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in conformitate cu hotănrile Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, noile măsuri de majorare a retribuției Întregului personal muncitor, precum și a pensiilor reprezintă o acțiune de mare insemnătate politică și socială, constituind o elocventă dovadă a grijii permanente a partidului și statului, personal a marelui nostru conducător, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, a calității vieții întregului popor, în strînsă concordanță cu principiile eticii și echității socialiste. Această majorare reflectă cu putere forța și vitalitatea economiei naționale, caracterul profund umanist și democratic al orinduirii noastre socialiste, justețea politicii partidului, confirmată pe deplin in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, politică al cărei țel suprem este ridicarea bunăstării poporului.La baza majorării retribuțiilor și pensiilor se află înfăptuirile remarcabile ale poporului român in dezvoltarea forțelor de producție, in creșterea puterii economice a țării și a venitului național, printr-o politică științifică, justă și realistă de acumulare. Optimizarea în mod științific, in dinamică, a proporției dintre acumulare și consum favorizează direct asigurarea resurselor necesare pentru creșterea retribuțiilor și pensiilor, reflectă nemijlocit posibilitățile de care dispune societatea noastră socialistă pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai.Orice om de bună credință înțe- telege cu claritate și apreciază că România este astăzi o țară prosperă, angajată cu toate loTțele sale materiale și umane intr-un vast program de dezvoltare și modernizare, de progres și bunăstare, de creștere economică de tip intensiv, calitativ. Avuția națională a ajuns la circa 5 trilioane lei, din care fondurile fixe reprezintă peste 3,2 trilioane Iei. „Această creștere a fost posibilă — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — datorită alocării in ultimii 23 de ani a circa 33 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare".Optimizarea corelației dintre fondul ;ie..acumulare și fondul de consum apaFe’și mai clară dacă comparăm consecințele sintetice ale ratei acumulării în economia noastră cu cele ce s-ar fi înregistrat dacă s-ar fi aplicat rate inferioare. Bunăoară, dacă în perioada 1971—1980 s-ar fi destinat pentru acumulare numai 25 la sută din venitul național, atunci venitul național obținut la finele intervalului ar fi fost mai mic cu 114,8 miliarde lei față de cel. efectiv realizat, iar fondul de consum cu 28,6 miliarde lei mai redus, în cazul practicării unei rate de 20 la sută, venitul național ar fi fost și mai mic, anume cu 154,5 miliarde lei inferior celui obținut, iar fondul de consum cu 40,6 miliarde lei mai scăzut. Această. situație s-ar fi reflectat nefavorabil atit în posibilitățile actuale de dezvoltare, cit și in cele de consum . ale populației.. Tocmai de aceea, secretarul general al partidului,' tovarășul Nicolae Ceaușescu, are marele merit' de a fi sesizat, argumentat științific și aplicat practic cerința obiectivă a unei inalte rate de acumulare, folosită in mod cit mai eficient, într-o largă perspectivă, ca singura cale pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Este cit se poate de evident că rata inaltă a acumulării in România determină sporirea sistematică a venitului național și a produsului social, creșterea posibilităților de ma
(Urmare din pag. I) lor. Iată de ce, in faptul că existența umană este „existență în cimpul valorilor" pot fi căutate, și, credem noi. găsite, explicații mai adinei și satisfăcătoare cu privire la om, la specificul acestei existențe, la „mutația ontologică" pe care o reprezintă.Putem spune că omul se oglindește și iși regăsește chipul, inainte de toate, in lumea valorilor create <le el. întreaga civilizație înfăptuită de om este rezultatul cunoașterii și acțiunii Iui, in ciuda împotrivirii naturii originare. Habitatul uman, de la grota omului primitiv și pină la marile aglomerări urbane de astăzi, îmbrăcămintea pe care și-a făcut-o, instrumentele cu care operează, de la piatra cioplită și pină la acceleratorii atomici, de la energia înmagazinată in cel mai banal cazan cu aburi și pină la bomba cu neutroni, de la carul primitiv la turboreactor sau sateliți, de la puntea de lemn aruncată între maluri și pînă la podurile gigantice, de la piramide și pînă la pînzele lui Da Vinci sau „Coloana" lui Brâncuși, reprezintă, toate — indiscutabil — o a „doua natură", o a doua lume a omului. O putem numi, convențional desigur, non-naturală, „artificială", o natură umanizată. în care este prezent omul. întrucît ea nu se găsește tale-quale in natură, nu poate fi concepută fără activitatea teoretică și practică a omului. Este lumea creată de el, de om, in condiții isto

jorare a retribuțiilor și pensiilor. în condițiile în care efortul investițio- nal este orientat, in mod hotăritor, in direcția creșterii economice intensive, a ridicării calității și eficienței întregii activități productive, în conformitate cu programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției in unitățile și ramurile economiei naționale.De bună seamă, in acțiunea complexă de creștere a retribuțiilor și pensiilor, pe temelia trainică a consolidării și dezvoltării proprietății socialiste, a sporirii avuției sociale și a venitului național, un rol important revine noului mecanism econo- mico-financiar. bazat pe autocondu- cerea muncitorească și autogestiunea economică, ceea ce implică folosirea judicioasă a tuturor pirghiilor eco- nomico-financiare in cadrul întreprinderilor, centralelor economice și ministerelor. în acest sens, așa cum subliniază cu consecvență tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune respectarea strictă a normativelor -eco- nomico-financiare stabilite, creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă și a răspunderii personale pentru asigurarea realizării integrale și in condiții de eficiență sporită a sarcinilor de plan, ce revin întreprinderilor din planul național unic, pentru dezvoltarea proprietății socialiste. întărirea disciplinei și ordinii de plan, contractuale și financiare și a legalității socialiste.Toate acestea reprezintă argumente puternice care demonstrează că sporirea importantă a retribuțiilor și pensiilor in conformitate cu indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, se bazează pe posibilitățile ce le asigură politica de acumulare a unei părți însemnate din venitul național, precum și munca avîntată, plină de răspundere a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. a întregului nostru popor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1988 și pe ansamblul cincinalului actual, al cărui obiectiv strategic fundamental îl constituie trecerea României, libere și independente, la un nou stadiu, cel de țară socialistă mediu dezvoltată.
Dumitru CIUCUR

Un îndemn pentru muncă mai spornică
împreună ’ cu ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, noi, cei' care ne desfășurăm activitatea la întreprinderea de rulmenți Alexandria, am luat cunoștință cu profundă satisfacție de Legea privind majorarea retribuției personalului muncitor. Ca tinăr, voi beneficia printre primii de majorarea retribuției. Această măsură ne umple inimile de bucurie, dar, in a- celași timp, ne îndeamnă să muncim mai mult și mai bine. Pentru că noi ne dăm bine seama că bunăstarea noastră depinde in primul rind de noi, beneficiarii măsurilor stabilite, de contribuția pe care o a- ducem la progresul multilateral al patriei.

„La retribuții majorate — muncă exemplar orgapizată, pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan !“. Așa înțelege să-și facă datoria și colectivul, întreprinderii noastre, să-și exprime i satisfacția față de noile măsuri de ridicate a nivelului de trai. De altfel, în primele șase luni din- acest .an, prin acțiunile întreprinse pentru folosirea cu randament sporit a moderneldr mașini și utilaje din dotare, a timpului de lucru, am realizat o pro- ducție-marfă suplimentară de peste 54 milioane lei. Deoarece mai bine de 70 la sută din. producția noastră este destinată exportului direct, la care se . adaugă peste 20 la sută din producția de rulmenți ce
rice și sociale determinate, este mi- rabila lume a civilizației și a culturii. Este progresul uman înfăptuit de-a lungul secolelor, prin cumulări nenumărate, dar in cadrul unui proces complex și contradictoriu, in care continuul și discontinuul se întrețes intr-o dialectică sui-generis. Este lumea valorilor ! Iar existența umană este existență in cimpul valorilor.Fiecare epocă istorică și-a constituit propria ei tablă de valori. Căci valorile nu sint realități eterne, independente de om și societate, deasupra istoriei. Valorile nu pot fi plasate nici dincoace, nici dincolo de om. între existență și valoare nu există nici ruptură, nici suprapunere, ci o intersectare dialectică, o conjuncție care ia naștere. în cadrul practicii social-istorice și al procesului de cunoaștere, în interacțiunea dintre obiectul axiologic și subiectul axiologic. Dacă modul de a fi al valorii nu poate fi conceput decit in strînsă legătură cu omul, cu activitatea lui teoretică și practică, cu lumea umană, adică istorică, spa- țio-temporală, rezultă cu limpezime că valorile poartă și ele pecetea istorici lății.O privire asupra evoluției istorice evidențiază faptul că fiecare formațiune economică, social-istorică și-a construit propria ei constelație de valori. Socialismul ișl configurează și el o nouă tablă de valori. Ea nu este clădită pe un teren gol. Preluind valorile cele mai inalte, perene, create de omenire de-a lungul timpului,

Răspuns minerescAu fost și sint numeroase acțiunile și măsurile Întreprinse de conducerea partidului și statului nostru pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. între acestea se numără și recentele legi cu privire la majorarea retribuțiilor- personalului muncitor și a pensiilor — o nouă și strălucită expresie a profundului umanism ce caracterizează întreaga politică a partidului, a grijii sale statornice pentru prosperitatea și fericirea oamenilor muncii din patria noastră.Trăiesc deplina satisfacție că fac parte din detașamentul minerilor care lucrează in vatra de cărbune a județului Vîlcea. Mulți dintre ortacii sectorului nostru de exploatare, Oltețu, sint tineri, la început de drum în activitatea productivă. Cu toții am primit cu nețărmurită bucurie recentele măsuri ce poartă pecetea inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerul nostru de onoare, fapt ce ne cheamă la o activitate și mai rodnică, la o participare și mai mare la efortul general de a asigura baza energetică a țării. Dăm o inaltă apreciere și ne exprimăm mulțumirea profundă pentru precizările din lege, in sensul că noua majorare a retribuțiilor personalului muncitor nu va afecta nici chiriile și nici drepturile de alocație pentru copii.Pină in prezent, minerii din sectorul nostru au înregistrat o depășire a planului la producția de lignit de peste 200 000 tone. Este un succes care ne bucură, dacă avem in vedere că Exploatarea Oltețu a fost deschisă cu numai trei ani in urmă. Dar el nu reprezintă nicidecum un record. Recordul ii vom consemna la sfirșîtul anului, cind sintem hotărîți' să raportăm extragerea, h peste prevederile, planului, a cel puțin 500 000 tone lignit energetic. Este răspunsul nostru mineresc la noile măsuri de majorare a retribuțiilor. este angajamentul nostru solemn în fața iubitului conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a ne spori contribuția la dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei.
Iosif LUCULESCU miner, sectorul de exploatare Oltețu, întreprinderea minierâ Horezu, județul Vîlcea 

intră în componența unor mașini și utilaje destinate de asemenea partenerilor externi, acordăm o deosebită atenție onorării la timp și de calitate a tuturor comenzilor. Prin continua preocupare pentru înnoirea producției. îmbunătățirea performanțelor tehnice și de calitate, creșterea competitivității rulmenților pe piața mondială, ne vom strădui ca și in perioada următoare să suplimentăm livrările Ia export, așa cum am reușit in primul semestru să ne depășim sarcinile de plan cu 6.6 la sută.
Hie ZAHARIA lăcătuș montator, întreprinderea de rulmenți Alexandria, județul TeleormanV

societatea noastră socialistă a îmbogățit cu noi creații cimpul axiologic, dîndu-i o altă amplitudine și configurare. Dragostea față de patrie. suveranitatea și independența ei, năzuința de dreptate, demnitatea și mîndria națională, setea de libertate socială și națională, munca, hărnicia și cinstea, echitatea in raporturile umane. încrederea în progresul cunoașterii și in cel social, adevărul și democrația, umanismul re
SUPREMA VALOARE

voluționar etc. sint tot atitea valori care, înscriindu-se in tabla de valori a societății socialiste, au primit un nou conținut și o nouă configurare, o fizionomie inconfundabilă, cimpul axiologic al societății socialiste centrindu-se, unitar. în jurul omului — valoarea supremă a societății socialiste.Programul partidului' de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism este, indiscutabil, prin fibrele lui cele mai adinei, și un splendid program de construcție axiologică. Desigur, am comite o eroare dacă am considera că. in socialism, între existență și valori, între real-ideal, între ceea ce

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 iulie (ora 20) — 10 iulie, 
(ora 20). în țară : Vremea se va răci 
la început în vestul și nordul țării, apoi 
și în celelalte regiuni, unde in prima 
zi vremea va fi încă deosebit de căl
duroasă. Cerul va fi variabil, cu în* 
norări temporare în regiunile vestice, 
centrale și nordice, unde vor cădea 
ploi sub formă de averse, însoțite de 
frecvente descărcări electrice. Izolat va 
cădea grindină, iar cantitățile de apă 
vor depăși 15 litri pe metrul pătrat. In 
celelalte regiuni, aceste fenomene se

BACĂU : 90 000Colectivele din cadrul Trustului antrepriză generală construcții- montaj Bacău au inălțat șl dat în folosință oamenilor muncii din municipiile și orașele județului, în perioada care a trecut de la începutul anului, 700 de noi apartamente — cu 150 de apartamente măi mult decît prevedea planul pe această, perioadă. Fapt obișnuit, cotidian am" spune, dacă el n-ar avea o anumită semnificație. Cu acestea, numărul apartamentelor construite în ultimele trei decenii în localitățile urbane ale județului Bacău a ajuns la 90 000. Cele mai multe au fost înălțate în anii care au trecut de la Congresul al IX- lea al partidului. Zona centrală a municipiului Bacău, bunăoară, și ansamblurile arhitectonice Cornișa Bistriței, Mioriței, Carpați,' Bistrița-Lac, Ștefan cel Mare și altele totalizează circa 55 000 de apartamente. O dată cu blocurile de locuințe, aici s-au înălțat nu
IAȘI : Unități prestatoare de servicii la sateîn județul Iași, rețeaua prestărilor de servicii către populație a ajuns la peste 1 600 de unități. Cele mai multe aparțin cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și sint amplasate, cu prioritate, in mediul rural. S-au extins, cu deosebire, atelierele cu

♦Sportivi români în întreceri peste hotare• In Suedia, proba feminină de 3 000 m din cadrul concursului internațional de atletism de la Stockholm, competiție înscrisă in calendarul „Marelui Premiu — I.A.A.F.". a fost ciștigată de sportiva noastră Iulia Beșliu. cronometrată în 8’43”98 100. Pe locurile următoare s-au situat Elly Van Hulst (Olanda) — 8'44"08/100, Lynn Williams (Canada) — 8'44”11/ 100, Cornelia Buerki (Elveția) — 8'45”81/100 și Angela Tooby (Marea Britanic) — 8’47”59/100.în cursa de 1 500 m feminin, cîști- gată de Yvonne Murray (Marea Bri- tanie), in 4’06”34/100. Mitica Junghia- tu-Constantin (România) s-a clasat pe locul secund, în 4’09”42/100.
★FOTBAL. în meci contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal al cărui turneu final va avea loc în 1990 in Italia, selecționata Burkina Faso a întrecut cu scorul de 2—0 echipa Libiei, dar pentru turul al doilea al zonei africane s-au calificat fotbaliștii libieni, care, in partida tur, ciștigaseră cu 3—0.HANDBAL. Intr-un meci internațional amical masculin de handbal disnutat la Tokio, reprezentativa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 25—11 (9—11) selecționata olimpică a Japoniei.TIR. în cadrul concursului internațional de tir de la Frankfurt pe Oder. sportivul polonez Zdislaw Gryn a cîștigat proba de talere aruncate din turn, cu rezultatul de 198 puncte. La talere aruncate din șanț, primul loc a fost ocupat de Ralf Rehberg (R.D. Germană), cu 195 puncte.ȘAH. Pentru a cincea oară consecutiv, marele maestru sovietic, 

este și ceea ce trebuie să fie există, incă de pe acum, o consonanță deplină sau, cu atit mai puțin, identitate. Democrația și libertatea, de exemplu — ca să ne referim la două valori sociale fundamentale — sint un proces ; ele au de străbătut încă o cale lungă pentru a se apropia treptat-treptat de cerințele izvorite din, ideal. Aceasta este valabil și pentru alte valori. Insatisfacțiile pe care uneori le putem avea nu repre

zintă insă o „sfișiere" existențială de care vorbea Jaspers, nici o antinomie tragică, un divorț intre gîn- dire și existență, de care vorbeau existențialiștii,-ci doar reflexul unor contradicții care se nasc între posibilitățile și necesitățile existente la un moment dat între obiectivitate și subiectivitate, intre intenție și realizare. Ca expresie a unor nevoi și trebuințe, a unor aspirații tot mai inalte. a idealurilor, valorile se nasc și se impun in viața socială, nu spontan, nu in mod automat, ci prin luptă cu tot . ceea ce se află la antipodul acestor năzuințe și idealuri, cu tot ceea ce este non-valoare. Astfel. instaurarea tot mai deplină in viață a valorilor de libertate, egalitate, democrație, echitate etc, are
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Temelie trainică pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 

și colaborare româno-sovietice

vor produce în a doua parte a inter
valului și pe arii mai restrînse. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări trecătoare, care în regiunile 
vestice, centrale și nordice, izolat, vor 
avea și aspect de vijelie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, 
între 12 și 22 grade, iar cele maxime 
între 25 și 35 grade, mai ridicate in 
sudul țării, în prima zi. în București : 
Vremea va fi deosebit de călduroasă 
în prima zi, apoi se va răci. Cerul va 
fi variabil, favorabil averselor de 
ploaie și descărcărilor electrice în a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor oscila între 19 și 23 
grade, iar cele maxime vor mai urca 
pină la 36—37 grade în prima zi, apoi 
se vor situa între 29 și 33 grade.

de apartamentemeroase spații comerciale și prestatoare de servicii, unități școlare, sanitare și alte obiective edilitar- gospodărești de larg interes.înnoiri social-edilitare au cunoscut toate localitățile urbane și rurale ale județului. în cele două decenii care au trecut de la reorganizarea administrativ-teritoria- lă a țării, in centrele muncitorești Comănești. Moinești. Buhuși, Tîr- gu Ocna și altele au fost inălțate peste 40 000 de apartamente. Noile ansambluri arhitectonice. - schimbarea radicală a fizionomiei acestor localități constituie mărturii ale mutațiilor produse .. în calitatea vieții tuturor oamenilor de pe aceste meleaguri. La această dată. în orașele și centrele muncitorești djn județ se află in diferite stadii de construcții alte circa 2 000 de apartamente, ceea ce va face ca numărul apartamentelor construite in anii actualului cincinal să se ridice la 15 500. (Gheorghe Baltă).
activități permanențe — croitorii, cizmării, unități de reparat radio- televizoare. biciclete și motorete, ceasuri și obiecte de uz casnic și gospodăresc. în acest an vor lua ființă' noi secții și ateliere prestatoare de servicii. Pină in prezent s-au dat in folosință 38 de astfel de unități. (Manole Corcaci).

în concursul masculin, proba de săritură in înălțime a revenit vest- germanului Dietmar Moegenburg — 2.33 m, Sorin Matei situindu-se pe locul 4, cu rezultatul de 2.29 m. Recordmanul mondial al probei, suedezul Patrik Sjoberg, s-a clasat pe locul 8. cu 2,21 m.• In R.D. Germană la Karl-Marx- Stadt s-a disputat al doilea meci amical de volei masculin între selecționatele României și R.D. Germane, partida incheindu-se cu o nouă victorie a voleibaliștilor români, de data aceasta cu scorul de 3—1 (15—9, 16—14. 12—15, 15—11). în primul joc, echipa României ciștigase cu scorul de 3-2.
★campionul mondial, Gări Kasparov a fost distins cu premiul ,.Oscar" in domeniul șahului, in urma anchetei organizate la Barcelona de Asociația internațională a ziariștilor și comentatorilor de șah. Kasparov a obținut 555 de voturi, iar Karpov 503.
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LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 6 IULIE 1988Extragerea I : 35 29 .12 39 5 33.Extragerea a II-a : 49 40 41 11 34 4.Fond total de ciștiguri : 539 904 lei, din care 51 320 lei report la categoria 1.

loc In cadru] unui proces istoric îndelungat, complex și contradictoriu, care presupune, pe lingă premisele obiective create de societatea socialistă. o amplă și susținută activitate ideologică, politică și educativă — așa cum a relevat din nou secretarul general al partidului — de modelare neîntreruptă a conștiinței revoluționare. Subiectul axiologic trebuie, așadar, și el modelat.Lupta pentru impunerea noului In 

viață este organic legată de lupta pentru impunerea în viață a valorilor societății socialiste, adică a acelor valori care definesc noul mod de viață al oamenilor. Această luptă dintre nou și vechi se manifestă, evident, în cimpul creației de valori din toate domeniile (economic, politic, social-cultural). Mai mult, in fiecare dintre noi, în cadrul fiecărei conștiințe, ca și in cadrul fiecărei activități umane, există o polaritate fundamentală, o luptă permanentă între laturile inerțiale, conservatoare și cele creatoare, inovatoare, sau, transpuse lucrurile pe plan axiologic, intre ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. în măsura in care ne învingem inerțiile, reușim să ne plasăm pe o traiectorie ascensională,

Se împlinesc astăzi 18 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică — eveniment de mare insemnătate in evoluția relațiilor dintre țările și popoarele noastre. îmbogățind prevederile primului tratat româno-sovietic din 1948. potrivit noilor condiții istorice, nivelului de dezvoltare econo- mico-socială Ia care ău ajuns România și Uniunea Sovietică, sintetizînd experiența acumulată în raporturile reciproce, noul document a dat expresie voinței celor două partide și state de dezvoltare susținută a prieteniei și colaborării româno-sovietice, pe temelia trainică a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și intrâjutorării tovărășești. Prevederile tratatului reprezintă o continuare. la un nivel superior, a tradițiilor îndelungate de prietenie și solidaritate dintre popoarele celor două țări, dintre forțele lor progresiste, revoluționare, care s-au întrajutorat adesea in lupta pentru eliberare națională și socială.Actuala aniversare are loc în condițiile in care atit în România, cit și in Uniunea Sovietică se desfășoară, potrivit particularităților specifice din cele două țări, o amplă activitate constructivă; incluzind eforturi și preocupări de perfecționare în toate domeniile, de valorificare deplină a potențialului creator al socialismului. De- punînd stăruitoare eforturi in vederea înfăptuirii hotăririlor Congresului al Xni-lea, ale Conferinței Naționale a P.C.R., poporul nostru urmărește, in același timp, cu viu interes eforturile popoarelor sovietice in vederea transpunerii in viață a hotăririlor Congresului al XXV.II-lea al P.C.U.S., recenta Conferință Unională a partidului comuniștilor sovietici deschl- zînd noi perspective pe calea accelerării dezvoltării econpmico-sociale a țării.Constituie un motiv de satisfacție comună cursul ascendent pe care il cunosc relațiile româno-sovietice în spiritul tratatului încheiat în urmă cu 18 ani. Așa cum se știe, țara noastră dă o inaltă apreciere dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică, in aceasta găsindu-și confirmare orientarea statornică a României socialiste spre extinderea și aprofundarea colaborării prietenești cu toate statele care făuresc noua orinduire. Punind in e- vidență această trăsătură definitorie a politicii externe a României socialiste. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : „Partidul și poporul nostru dau o inaltă apreciere relațiilor româno-sovietice și șint liotârite să facă și in 'continuare iotul penlru ca aceste relații să se afirme tot mai puternic ca un exemplu de relații intre țări socialiste. vecine și prietene, care colaborează și conlucrează activ in lupta și munca pentru edificarea cu succes a noii orinduiri, pentru cauza socialismului, pentru triumful păcii in lume".La rîndul său. tovarășul MIHAIL GORBACIOV a declarat : „Considerăm România socialistă un stat apropiat Uniunii Sovietice prin natura sa de clasă, unul din aliații și tovarășii noștri de luptă pentru cauza comună. Și sintem l'erm hotărîți să facem totul pentru ca. in toate sferele vieții sociale, cooperarea noastră să devină și mai puternică, și. mai rodnică".în 'întărirea continuă a raporturilor prietenești dintre țările și popoarele noastre, un rol de cea mai mare însemnătate au avut și au convorbirile și înțelegerile ia cel mai înalt nivel, in acest sens impunîndu-se, prin importanța lor, intilnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov, care au marcat deschiderea de ample perspective relațiilor dintre țările și popoarele noastre. în acest cadru, convorbirile de la București, prilejuite de vizita oficială de prietenie in luna mai. a tovarășului Andrei Gromiko, membru al- Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului fsuprem al U.R.S.S., înțelegerile la care s-a ajuns au înscris o nouă contribuție la intensificarea conlucrării prietenești.

18 ani de la semnarea 
noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență 
mutuală dintre România 

și U.R.S.S.

COVASNA : CărbuneColectivul de muncă de la întreprinderea minieră Căpeni din județul Covasna se situează pe un loc fruntaș in întrecerea socialistă. Minerii din bazinul carbonifer al Ba- raoltului raportează realizarea «pnei producții suplimentare de aproape 34 000 tone de cărbune. Asa cum ne-a relatat tovarășul Ștefan Am
pe drumul unei continue perfecționări. al unui continuu progres. în cadrul conștiinței sociale globale, vechiul se manifestă adesea sub forma rămășițelor ideologiei burgheze, a resturilor unor mentalități înapoiate, obscure, lipsite de conul de lumină al cunoașterii, sau sub forma unor influențe venite din afară.Vom înțelege acum mai exact de ce partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și în recenta Expunere cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative, in vederea creșterii rolului conducător al partidului in întreaga viață econo- mico-socială. acordă o importanță cardinală activității politico-ideolo- gice și cultural-educative. Transpusă pe plan axiologic, aceasta inseamnă că in întreaga activitate ideologică, politico-educativă trebuie să milităm pentru instituirea unei noi table de valori, pentru ca valorile-idealuri ale societății socialiste și comuniste să devină punctele cardinale ale întregii noastre activități. Din toate aceste considerații rezultă cu limpezime că participarea la creația istorică valorică este organic legată de subiectul axiologic, de om. Prin participarea sa creatoare la istorie, prin creația de mereu noi și noi valori, materiale și spirituale, omul se schimbă pe sine însuși, iși găsește obiectivarea și împlinirea. „Să avem permanent în vedere că teza socialismului științific, după care libertatea presupune înțelegerea necesității, iinpune ridicarea, nivelului cul

Așa cum este știut, în cadrul general al relațiilor româno-sovietice o amploare deosebită cunoaște colaborarea economică, a cărei extindere aduce o contribuție importantă la înfăptuirea programelor de dezvoltare ale celor două țări. înțelegerile la nivel înalt prevăd in aceSt sens o amplificare și mai puternică a relațiilor e- conomice, perspectivele acestora fiind conturate în Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și Uniunea Sovietică pină in anul 2000, semnat cu doi ani în urmă de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov și care stabilește ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării, îndeosebi prin intensificarea cooperării și specializării în producție, cu precădere in ramuri de virf ale industriei. De asemenea. România și Uniunea Sovietică dezvoltă colaborarea pe bază multilaterală. în cadrul C.A.E.R., în vederea înfăptuirii programelor convenite in comun. O dezvoltare continuă cunoaște colaborarea in diferite domenii ale științei și tehnicii, contribuind la introducerea pe scară tot mai largă în economie a celor mai noi cuceriri tehnico-științifice.Se extind, in același timp, schimburile de experiență pe linie departid, la nivel guvernamental șiparlamentar, intre organizațiile de masă și obștești în diferite domenii ale construcției socialiste, cași legăturile peplanul culturii șiînvățămîntului —toate acestea contribuind la aprofundarea cunoașterii reciproce, ia întărirea prieteniei dintre poporul român și popoarele sovietice, în spiritul prevederilor tratatului, România și Uniunea Sovietică colaborează și pe arena internațională, in vederea înlăturării primejdiei nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii. Prezentind in acest sens multiple propuneri constructive și cuprinzătoare, menite să ducă la înfăptuirea dezarmării și salvgardarea dreptului popoarelor la pace, la viață, țara noastră a salutat, in același timp, încheierea și ratificarea tratatului sovieto-american privind înlăturarea rachetelor nucleare cu rază medie „și mai scurtă de acțiune, și subliniază însemnătatea pe care ar avea-o încheierea unui acord vizind reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice ofensive, necesitatea de a se realiza noi înțelegeri de dezarmare, care să ducă la lichidarea pe etape a întregului armament nuclear, la încetarea tuturor experiențelor nucleare și la oprirea militarizării spațiului cosmic. în lumina propunerilor Tratatului da la Varșovia de a se reduce forțele armate și armamentele convenționale în Europa, cele două țări se pronunță și acționează pentru organizarea de negocieri concrete in această problemă âe ceâ mai mare importanță. De' asemenea.. România și U.R.S.S.' acționează in Vederea încheierii actualei Conferințe de la Viena cu rezultate pozitive, care să ridice pe o treaptă superioară procesul general- european de edificare a securității, de dezvoltare largă a colaborării. Așa cum se știe. Uniunea Sovietică s-a declarat in sprijinul activității desfășurate de România, împreună cu alte state, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, bunei vecinătăți și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine. Prin activitatea pe care o desfășoară pe arena internațională, România și Uniunea Sovietică aduc o contribuție importantă in lupta pentru soluționarea marilor probleme ce confruntă lumea contemporană.Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, poporul român adresează cele mai calde felicitări popoarelor Uniunii Sovietice, urarea de a obține noi si mărețe realizări în înflorirea multilaterală a patriei lor socialiste, în înfăptuirea hotăririlor recentei Conferințe Unionale a P.C.U.S. și își exprimă, în același timp, certitudinea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare rodnică româno-sovietică se vor dezvolta necontenit, in interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.
Al. CAMPEANU

peste prevederibrozie Marian, președintele consiliului oamenilor muncii, eforturile minerilor de aici au dus la un spor substanțial al productivității muncii. la reducerea cheltuielilor materiale și totale și obținerea unor însemnate economii la consumurile de carburanți si energie electrică. (Constantin Timaru).
tural și științific, o înaltă educație revoluționară, de formare a omului nou, constructor conștient al propriului destin, al viitorului său liber, de bunăstare — a comunismului 1 Numai un om educat și stâpîn pe cele mai inalte cunoștințe din toate domeniile poate înțelege legile obiective. cerințele dezvoltării economico- sociale, poate sesiza la timp schimbările care au loc in societate, poate sesiza ceea ce este vechi și nu mai corespunde, noii etape a progresului, poate sesiza noul care se va dezvolta și care reprezintă viitorul. Numai un asemenea om, in înțelesul științific, poate fi un om cu adevărat liber !“ — arăta tovarășulNicolae Ceaușescu în Expunerea cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și . politico-educative, in vederea creșterii rolului conducător al partidului in întreaga viață economico-socială. în acest spirit, voința noastră de automodelare, modalitățile noastre de ă percepe și gîndi valorile sint indisolubil legate și fasonate de gradul nostru de cultură și civilizație, de educație, de capacitatea noastră de cunoaștere, de orizontul politic și ideologic pentru care optăm, de formarea facultăților noastre intelectuale și morale de a ințelege legitățile mai mult sau mai puțin ascunse care guvernează dezvoltarea și progresul social, de crezul nostru nestrămutat în sistemul de valori a societății socialiste și comuniste. In felul acesta omul iși construiește și își afirmă propria lui identitate.



Primirea delegațiilor participante
la cea de-a 44-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R. 

de către tovarășul Milos JakesPRAGA 6 (Agerpres). — Tovarășul Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, s-a întâlnit miercuri cu conducătorii delegațiilor participante la lucrările celei de-a 44-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Milos Jakes, de către tovarășul Constantin Dăscălescu, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și succese. .
Lucrărileîn cadrul lucrărilor celei de-a 44-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R. care se desfășoară la Praga, miercuri a luai ctivintul conducătorul delegației Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., prim-ministru al guvernului,Relevînd importanța deosebită pe care partidul nostru, personal secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării colaborării economice, cooperării și specializării în cadrul C.A.E.R., în spiritul hotărîrilor a- doptate la Consfătuirea economică la nivel înalt din 1984, primul-ministru al guvernului a pus în evidență unele aspecte majore ce trebuie avute în vedere în desfășurarea cu succes a acțiunii de coordonare a planurilor pe cincinalul următor. S-a a- preciat că desfășurarea acestei acțiuni trebuie să constituie un nou prilej pentru transpunerea în viață a hotăririlor comune orientate spre extinderea în continuare a colaborării reciproce, pentru soluționarea, în cadrul acesteia, a principalelor probleme care preocupă țările noastre în etapa actuală : satisfacerea în mai mare măsură a necesarului de energie, combustibili, materjale și alte produse deficitare, lărgirea pu-

harare » Deschiderea lucrărilor primei reuniuni
a Comitetului ministerial permanent pentru cooperare

economică a țărilor nealiniateHARARE 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, a subliniat că securitatea și stabilitatea țărilor in curs de dezvoltare sînt. puternic afectate de urmările negative ale împovărătoarei lor datorii externe, de peste 1 000 miliarde dolari. Inaugurînd lucrările primei reuniuni a Comitetului ministerial permanent pentru cooperare economică a țărilor nealiniate, președintele Zimbabwean at calificat drept..o coincidență nefastă faptul că totalul actualelor cheltuieli militare anuale a ajuns să depășească 1 000 miliarde de dolari, datoria •xternă a „lumii a treia“ ajungînd la
Marș antinuclear în JaponiaTOKIO 6 (Agerpres). — în orașul Hiroshima, care a cunoscut în august 1945 ororile primului bombardament nuclear din lume, a început un marș antinuclear de masă. La acțiune participă reprezentanți ai organizațiilor

Mulțumind cu căldură, tovarășul Milos Jakes a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de prietenie, împreună cu urări de sănătate, de noi succese în întreaga» activitate.în cadrul întîlnirii, tovarășul Milos Jakes a prezentat preocupările comuniștilor, ale oamenilor, muncii din Cehoslovacia in etapa actuală pe linia realizării hotărîrilor Congresului al XVII-lea al P.C.,din Cehoslovacia.
sesiuniiternică a specializării și cooperării în producție, folosirea deplină a potențialului productiv și tehnico-ști- ințific de care dispune fiecare țară.In intervenția sa, primul-ministru al guvernului a prezentat poziția partidului și statului nostru privitoare la modul în care se desfășoară procesul de dezvoltare a colaborării tehnico-științifice pe baza „Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre C.A.E.R. pînă în anul 2000'“. E- vidențiind preocupările statornice ale partidului nostru din ultimele două decenii pentru stimularea crea-, ției științifice naționale, cit și interesul major pe care il manifestă țara noastră in direcția finalizării Programului complex, șeful delegației române a subliniat necesitatea ca țările membre și organele C.A.E.R. să acționeze mai energic pentru dinamizarea realizării tematicii acestuia, a proiectelor prioritare, pentru obținerea cît mai rapidă 

a rezultatelor preconizate, pentru ca, pe această bază, să se poată trece la organizarea cooperării și specializării în producție, la livrări reciproce, pentru ca unele rezultate să poată fi utilizate în economiile țărilor membre incă in anii actualului cincinal.Lucrările sesiunii continuă.

același nivel. Atît timp cît popoarele continuă să trăiască în condiții de foamete, sărăcie, analfabetism și subdezvoltare generală, stabilitatea politică și economică a țărilor in curs de dezvoltare este grav amenințată, creînd o atmosferă de insecuritate — a spus vorbitorul. El și-a exprimat speranța că resursele financiare devenite disponibile în procesul dezarmării vor fi orientate in direcția asigurării progresului națiunilor, in primul rînd al celor sărace. Vorbitorul a criticat măsurile restrictive, barierele protecționiste practicate de statele occidentale, care constituie o frină în calea dezvoltării, a industrializării in țările din Sud.
democratice de tineret, de femei și sindicale din Japonia. Ea va antrena peste 10 000 de oameni și va implica orașe și localități rurale din prefectura Hiroshima, urmînd să se desfășoare în mai multe etape.

NAȚIUNILE UNITE-> 

Guvernul Iranului a cerut întrunirea 
Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Guvernul Iranului a cerut întrunirea Consiliului -de Securitate, în cadrul procedurii de urgență, pentru a se analiza responsabilitatea S.U.A. in legătură . cu doborîrea

Condamnare fermă a doborîrii avionului de pasageri 
iranian de către forțele navale ale S.U.A.NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Secretarul generași al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a condamnat doborirea avionului iranian de pasageri de către forțele navale ale S.U.A. dislocate în Golf. într-o declarație dată publicității la New York, secretarul general al O.N.U. a subliniat impbrtanța asumării răspunderii pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai repete.MOSCOVA 6 (Agerpres). — Doborîrea avionului civil iranian constituie o confirmare dramatică a urmărilor pe care le poate avea agravarea incordării in Golf — se relevă într-o declarație a agenției T.A.S.S. Arătînd că forța militară nu este o cale care să ducă la normalizarea situației, documentul subliniază că flota militară americană trebuie să părăsească imediat apele Golfului.DAMASC 6 (Agerpres). — Siria condamnă cu fermitate Statele Unite pentru doborîrea de către forțele sale navale din Golf a avionului de pasageri iranian — a declarat un purtător de cuvînt oficial sirian. El a subliniat că acest incident demonstrează, încă o dată, pericolul pe care îl reprezintă prezența militară străină în apele Golfului.TRIPOLI 6 (Agerpres). — Ministerul libian de Externe a condamnat cu putere doborîrea avionului iranian de pasageri de către forțele navale aie S.U.A. în Golf.Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, se arată într-o declarație dată publicității, denunță acest act ostil poporului iranian, a- preciind că asemenea acțiuni pun în pericol securitatea statelor suverane din zona Golfului, pacea regiunii și a întregii lumi.

ORIENTUL MIJLOCIUAMMAN 6 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei l-a primit pe vicepremierul și ministrul de externe al Kuweitului, Sabah Al-Ahmed, aflat in vizită oficială la Amman. Acesta i-a înmînat un mesaj din partea emirului Jaber AI Ahmed în, legătură cu ultimele evenimente survenite în Orientul Mijlociu și rezultatele recentei conferințe arabe la nivel înalt de Ia Alger.BAGDAD 6 (Agerpres). — Lâ Bag» dad a avut loc o întrevedere intre prim-vicepremierul irakian, Taha Yassin Ramadhan, și primul-ministru egiptean, Atef Sedki, convorbirile axindu-se pe căile de impulsionare a cooperării bilaterale în domeniile politic, economic, cultural, științei și tehnicii — informează agenția Q.N.A.Discuțiile care au avut loc în cadrul reuniunii Comitetului suprem mixt irakiano-egiptean s-au referit, de asemenea, la situația din Golf și modalitățile de soluționare prin mijloace pașnice a conflictului dintre Irak și Iran. Totodată, cele două părți au 

avionului iranian de pasageri în zona Golfului.Cererea a fost înaintată de reprezentantul permanent al • Iranului pe lingă O.N.U. președintelui în exercițiu pe luna iulie al Consiliului de Securitate.

BEIJING 6 (Agerpres). — R.P. Chineză condamnă doborirea de către o navă militară a S.U.A., in zona Golfului, a avionului de pasageri a- parținind liniilor aeriene ale Iranului —.a declarat un purtător de cuvint al Ministerului chinez al Afacerilor Externe. Guvernul R.P. Chineze se opune amestecului militar în Golf, deoarece aceasta nu contribuie la pace și stabilitate în regiune — a adăugat el.NEW DELHI 6 (Agerpres). Con- damnînd doborîrea de către forțele •militare ale S.U.A. a unui avioh de transport civil al Iranului, purtătorul de cuvînt al M.A.E. al Indiei a arătat că un asemenea act de violență dovedește încă o dată că pacea in această regiune poate fi instaurată numai prin negocieri, iar prezenta militară străină în Golf contribuie la agravarea tensiunii in regiune.ROMA 6 (Agerpres). — Moartea a sute de oameni nevinovați stîrnește .indignare și o adîncă îngrijorare, a declarat secretarul general al P.C. Italian. Achille Occhetto, în legătură cu doborîrea avionului de pasageri iranian. Prezența militară a S.U.A. în Golf constituie un factor periculos care duce la agravarea și extinderea războiului dintre Iran și Irak, a spus secretarul general al P.C.I. Flotele celorlalte țări prezente în Golf, printre care și Italia, riscă să fie antrenate în această spirală a violentei — a relevat Occhetto.TOKIO1 6 (Agerpres). — Partidul Socialist Japonez, exprimîndu-și regretul față de această tragedie, a cerut Statelor Unite să înceteze imediat amestecul militar în conflictul iraniano-irakian — arată un comunicat al conducerii acestui partid.
abordat problema palestiniană și eforturile de pace depuse pe plan internațional în vederea găsirii unei soluții juste și cuprinzătoare situației din Orientul Mijlociu.BEIRUT 6 (Agerpres). — Avioane aparținînd forțelor aeriene israelie- ne au survolat taberele de refugiați palestinieni din regiunea Saida, iar artileria israeliană a bombardat șase așezări libaneze, la nord de aȘa-nurflita ..zonă de securitate", stabilită de Israel in sudul Libanului »— transmit agențiile de presă. Pe de altă parte, vedete militare israeliene și-au intensificat operațiunile de patrulare de-a lungul coastelor libaneze, în sectorul Zah- rani-Saida.Potrivit informațiilor furnizate de corespondenții de presă din regiune, în sudul țării luptătorii libanezi din rezistență au organizat o ambuscadă împotriva unei poziții deținute de așa-zisa „Armată a Libanului de Sud", creată și finanțată de Israel, pricinuind pierderi în oameni și tehnică de luptă.

GENEVA

Sesiunea E.C.O.S.O.C. 
privind dezvoltarea 
economiei mondialeGENEVA 6 (Agerpres). — Miercuri la Geneva a început o nouă sesiune a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), la care participă delegații din 54 de țări membre ațe Consiliului Si peste 100 de reprezentanți ai unor organisme specializate ale O.N.U. și ai unor țări membre ale Națiunilor Unite.Sesiunea va dezbate starea si perspectivele dezvoltării economiei mondiale și a relațiilor economice internaționale, căile in vederea soluționării problemelor economice majore care confruntă omenirea. între care problema datoriilor externe, protecția mediului, folosirea surselor alternative de energie și altele.

In favoarea realizării 

unui climat real de pace 

în America Centrală 
O declarație a președintelui 

VenezueleiCARACAS 6 (Agerpres). — în discursul pronunțat în Congresul Național (parlamentul) cu prilejul celei de-a 177-a aniversări a Zilei independenței de stat a Venezuelei, președintele țării, Jaime Lusinchi, s-a pronunțat pentru continuarea neabătută a proceselor naționale de transformări democratice din regiune. El și-a manifestat îngrijorarea față de piedicile care au apărut in calea acestui proces in unele state din America Latină și zona carai- biană, reclamind necesitatea de a se renunța cu desăvîrșire la practicile de amestec străin în treburile interne ale popoarelor latino-america- ne și caraibiene, de folosire a forței sau amenințării cu forța in raporturile internaționale, de a se respecta ferm dreptul popoarelor la autodeterminare.Șeful statului venezuelean a evidențiat totodată necesitatea de a se face noi pași pe calea realizării unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare în America Centrală, de a se promova lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice latino-americane și caraibiene.
salvador : In pregătire, 

„măsuri excepționale** 
antidemocraticeSAN SALVADOR 6 (Agerpres). — La inițiativa forțelor armate sălva* doriene, autoritățile guvernamentale de la Șan Salvador preconizează a- doptarea unor măsuri excepționale în țară ca urmare a intensificării luptei forțelor democratice insurecționale — relatează agențiile de presă. Măsurile urmăresc, intre altele, suspendarea drepturilor și garanțiilor constituționale, efectuarea de concedieri vizind cu prioritate activiști ai sindicatelor muncitorești, concentrarea de trupe în regiunile unde forțele insurecționale dețin controlul, in vederea relansării unei ofensive de anvergură împotriva acestora.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-libianTRIPOLI 6 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost trapsmise conducătorului Marii Revoluții de la l Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, colonelul Moammer Al-Kadhafi, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări.Mulțumind călduros pentru mesaj, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea de înaltă răspundere consacrată progresului și bunăstării poporului român, păcii și colaborării internaționale.

Pentru continuarea procesului de dezarmareBONN 6 Agerpres). — La Bonn a fost dat publicității un document comun privind politica de pace, apărare și securitate al partidelor socialiste și social-democrate din statele membre ale C.E.E., în care se reafirmă necesitatea extinderii și adincirii procesului de dezarmare în domenii
S U A.: Amplă campanie 

cu armeWASHINGTON 6 (Agerpres). — Organizațiile antirăzboinice din S.U.A. au lansat o amplă campanie împotriva experiențelor cu arme nucleare. într-o declarație publicată Ia Washington se subliniază că la 5 august anul acesta se împlinesc 25 de ani de la semnarea acordului de interzicere a experiențelor nucleare in atmosferă, in spațiul cosmic sau sub apă, reducîndu-se într-o anumită măsură pericolul autodistrugerii civilizației. Cu toate a- cestea, se spune în document, expe-
în principalele state occidentale industrializate 

Plaga șomajului, în creșterePARIS 6 (Agerpres). — Șomajul va începe din nou să crească în 1989 în principalele state occidentale industrializate, înregistrînd rate ce vor atinge 11 la sută din totalul forței de muncă, estimează raportul semestrial al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), dat publicității la Paris.Potrivit documentului, citat de a- genția Taniug, pînă la sfîrșitul a- nului 1989 peste 29,5 milioane de persoane din cele 24 de țări membre ale O.E.C.D. vor râmine fără locuri de muncă. Rata șompjului în S.U.A. va fi probabil de 5,25 la sută pină la sfîrșitul anului. In Canada se va ajunge la 7,5 la sută în acest an, în Europa occidentală, rata șomajului se va ridica la 11 la sută, foarte aproape de recordul inregistrat în 1985. Numărul vest-europenilor aflați in căutarea unui loc de muncă va re
AGENȚIILE DE PRESA ,

e scurt

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a tovarășului Neculai Ibănescu, vi- ceprim-miniștru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală româno-li- biană. care își desfășoară lucrările Ia Tripoli.în timpul întrevederii au fost relevate relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, subli- niindu-se dorința comună și posibilitățile largi de dezvoltare și diversificare a relațiilor bilaterale, îndeosebi pe plan politic, economic și tehnico-științific.
le nuclear, chimic și convențional. După semnarea acordului privind rachetele cu rază medie de acțiune este necesar să înceapă negocierile vizind eliminarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune staționate în Europa — menționează, intre altele, documentul.
împolriva experiențelor 
nucleareriențele atomice nu au fost oprite, ci doar au fost transferate „sub pămînt", cursa aberantă a înarmărilor continuind. în prezent se impune cu necesitate oprirea oricăror experiențe cu armele nucleare.Autorii declarației adresează opiniei publice din întreaga lume apelul de a marca împlinirea unui sfert de veac de la adoptarea acordului de încetare a experiențelor în cele trei medii prin acțiuni de protest împotriva oricăror teste nucleare.

prezenta în acest an 10,75 la sută din totalul populației apte de muncă, iar în 1989 - circa 11 la sută.BONN 6 (Agerpres). — în luna iunie a acestui an, numărul șomerilor din R.F. Germania era de 2,13 milioane persoane. Potrivit Oficiului federal al muncii, cifra reprezintă 8,4 la sută din totalul forței de muncă. De asemenea, 190 000 persoane nu se puteau bucura, în aceeași perioadă, decit de un loc de muncă cu program redus.Dacă la cifrele menționate a- dăugăm însă și pe cele 1,5 milioane persoane care — din diferite motive — au fost excluse din registrul pentru șomeri, totalul celor aflați în R.F. Germania în căutare de lucru este de aproape patru milioane, potrivit calculelor efectuate de Federația sindicatelor vest- germane.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Bazele militare străine-focare
ale neîncrederii și încordării
- Controverse iprivind bazele americane din Grecia -Adevărate focare latente de confruntare, bazele militare situate pe teritoriul unor țări străine din Europa sau de pe alte continente au perpetuat, de-a lungul deceniilor, stări de încordare, de suspiciune, care au venit și vin în totală contradicție cu eforturile de destindere promovate de un număr tot mai mare de state. Pe fondul unei vădite deschideri spre calea negocierilor, atit în cadrul unor foruri internaționale, cit și la nivel bilateral, s-au creat premise favorabile reanalizării unor situații anacronice, în vederea soluționării lor intr-un viitor relativ apropiat. Desigur că la această stare de fapt au contribuit și puternicele manifestații pentru pace — marea lor majoritate militînd și pentru desființarea bazelor militare străine — care au crescut în vigoare de la un an la altul. Ele au sensibilizat opinia publică mondială și au pus factorii de decizie politică în fața unor alternative fără echivoc : dezarmare sau înarmare, pace sau război. Aceasta explică, poate, apariția unei atitudini asemănătoare atît în Europa (Grecia, Spania), cît și pe alte continente (Filipine) în ceea ce privește viitorul bazelor militare străine.Negocierile eleno-americane au debutat anul trecut în noiembrie. Desfășurate la Atena și Washington, ele s-au încheiat fără ca părțile să fi ajuns Ia un consens. Următoarea rundă, cea de-a opta, este programată pentru sfîrșitul acestei luni. Se știe că precedentele tratative dintre cele două țări asupra acestei probleme au dus, în iulie 1983, la semnarea unui acord mult discutat, ale cărui prevederi vor înceta anul acesta, la 31 decembrie.Negocierile de pină acum au scos în evidență existența unor divergențe de fond, care s-au perpetuat de la o intîlnire la alta. Astfel. în timp ce partea americană consideră că tratativele ar trebui să ducă la „prelungirea" valabilității acordu

lui, factorii politici de conducere eleni insistă ca negocierile să pornească „de la zero", ca și cum instalațiile S.U.A. din Grecia n-ar fi existat niciodată. De asemenea, se precizează că, în cazul unui eventual acord, Statele Unite vor trebui să țină seama, în mai mare măsură ca pînă acum, de „interesele naționale majore ale Greciei". Această poziție trebuie înțeleasă în contextul raporturilor „speciale" ale Washingtonului cu Grecia și Turcia, țări vecine și membre ale N.A.T.O., în ale căror relații bilaterale continuă să existe unele asperități. De asemenea, după cum a declarat premierul Papandreu, orice acord va fi supus unui referendum național. în fine, dacă părțile nu vor ajunge la un consens. Statele Unite vor trebui să-și lichideze bazele în termen de 17 luni de la sfîrșitul acestui an. Cabinetul grec a subliniat că, în condițiile în care divergențele se mențin, acordul va fi denunțat cu șase luni înainte de expirare. Nu încape îndoială că in balanța deciziei oficialităților elene o pondere deosebită vor avea numeroasele manifestații de protest împotriva bazelor militare americane.în Grecia se află patru baze militare și circa 12 instalații auxiliare, existenta acestor baze implicînd și prezența a aproximativ 4 509 militari. Două baze mari sînt situate in zona continentală, la Hellenikon, în apropierea aeroportului internațional de la Atena, și la Nea Makri, in vecinătatea celebrei cîmpii de la Marathon ; celelalte, de aceleași dimensiuni, au fost construite în insula Creta, la Heraklion, și la Suda Bay, aceasta din urmă deservind, în principal, flota a 6-a americană din Mediterana. Amplasate conform unui acord bilateral din 1953 și unor documente ulterioare, toate aceste instalații militare formează acum o- biectul noilor negocieri.Rămășițe și, totodată, enclave ale politicii de forță și dictat, bazele mi

litare străine din Europa, ca și de pe alte continente, constituie un permanent obstacol in calea dialogului politic, un propulsor al cursei înarmărilor, pe de o parte, iar, pe de
DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Soluționarea problemei datoriilor: 
cauză particulară sau generală?Numeroase studii, rapoarte, statistici, elaborate fie de guverne, fie de instituții internaționale specializate arată că datoria externă, care a atins 1 190 de miliarde de dolari și se estimează că se va ridica, anul acesta, la 1 245 miliarde dolari, a ajuns o povară absolut de nesuportat pentru țările in curs de dezvoltare, fiind, totodată, în evidentă contradicție cu interesele de progres ale omenirii în ansamblu.Pe plan global, in 1986 serviciul datoriei externe (147 de miliarde de dolari) a reprezentat 22 la sută din exporturile de bunuri și servicii ale lumii a treia (654 de miliarde de dolari) și 136 la sută din exporturile de materii prime (105 miliarde de dolari). O adevărată hemoragie de resurse, care face ca un mare număr de țări îndatorate nu numai să-și vadă anihilate programele lor de dezvoltare, ci chiar să înregistreze un regres economic : 22 de țări din Africa subsahariană, de exemplu, cel mai grav afectate de criza datoriilor externe, au înregistrat — potrivit unui recent raport al Băncii Mondiale — o scădere a produsului național brut de 17 la sută pe locuitor, în perioada' 1980—1987. Pe de altă parte, o serie de țări latino-americane, ca de altfel și din alte zone ale lumii, cunosc o adevărată asfixie financiară, fiind în imposibilitatea de a-și mai rambursa datoriile. Astfel, țări ca Brazilia, Argentina, Bolivia și altele și-au suspendat, temporar sau pe timp nedeterminat, plata datoriilor externe.Prin efectele lor profund negative asupra procesului creșterii economice. ca și prin cele cu caracter social, datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare au devenit — așa cum s-a spus nu o dată — „o adevărată 
bombă cu explozie întlrziată", care amenință nu numai țările respective, 

altă parte, o stavilă în realizarea unui echilibru militaro-strategic la un nivel cit mai redus.
Ștefan CARJA

ci și ansamblul economiei internaționale.Și, într-adevăr, realitățile din viața economică internațională arată că datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare constituie un puternic factor perturbator pe piețele financiare și chiar în cadrul economiilor statelor capitaliste dezvoltate. Severele contracții impuse importurilor țărilor îndatorate din cauza eforturilor financiare determinate de datoria externă — pentru a nu ne referi decît la acest aspect — s-au resimțit și se resimt in sfera exporturilor statelor dezvoltate și, implicit, pe piața forței de muncă din aceste state, ducind la reducerea locurilor de muncă și, deci, la sporirea șomajului și așa de amploare.Toate aceste cifre și date, realitățile din economia mondială reliefează cu pregnanță necesitatea ur
gentă a soluționării problemei dato
riei externe a țărilor in curs de dez
voltare, cerința obiectivă ca ea să 
fie abordată in spiritul unei noi gîn- 
diri politice și economice : nu numai 
ca o problemă strict financiari, ci 
ca o gravă problemă economica și 
politică, a cărei soluționare globală 
este in interesul tuturor statelor 
lumii, bogate sau sărace.Ce anume impune această cerință, urgența soluționării ei intr-un mod nou ?Desigur, în primul rînd, evoluția în spirală a crizei datoriei externe, extinderea și aprofundarea consecințelor ei economice și sociale. în al doilea rînd, faptul incontestabil că 
soluțiile „tehnice" încercate pină 
acum, strategiile preconizate — fie 
că s-au numit „tratament diferen
țiat, de la caz la caz", fie soluții 
„constituite", „concertate" sau „de
zordonate" — nu au dat rezultatele 
scontate.Tratamentul diferențiat „de la caz la caz" urmărea, în esență, evitarea

formării unui cartel al debitorilor, mai direct spus evitarea concertării acțiunilor țărilor în curs de dezvoltare și deci, prin izolare, slăbirea - pozițiilor lor în negocierile cu guvernele sau băncile creditoare din statele capitaliste dezvoltate. Pe de altă parte, soluțiile „constituite" sau „concertate", promovate de F.M.I., împreună cu clubul !de la Paris și clubul de la Londra, impunînd drastice nrograme de austeritate, deajustare structurală a economiilor țărilor debitoare, au creat, pe de o parte, grave probleme de ordin social (inflație, șomaj etc.), iar, pe de altă parte, sint, orientate în întregime spre asigurarea pe termen scurt 
a rambursării datoriei, și nu spre asigurarea restabilirii condițiilor reluării creșterii economice, și, pe această bază, a rambursării datoriei, în fond, aceleași obiective le au și așa-zisele soluții „dezordonate" — cum ar fi, de pildă, capitalizarea datoriei, adică transformarea Împrumuturilor contractate de țările lumii a treia in capital pe acțiuni al întreprinderilor locale. Cu precizarea că această „soluție" ar însemna, practic, slăbirea și chiar pierderea controlului unor state debitoare asupra propriilor lor economii. Adică o „recolonizare", efectuată nu pe cim- puri de bătălie, cu arma in mină ca pe vremuri, ci în spatele ușilor închise, ale birourilor magnaților capitalului financiar internațional.Pornind tocmai de la aceste realități, de la agravarea tot mai accentuată a crizei datoriilor externe, a situației economice a țărilor lumii a treia, de la eșecurile repetate ale rezolvărilor „tehnice", România socialistă consideră că ar fi necesar ca în cel mai scurt timp să se organizeze o conferință financiară internațională, pentru a dezbate în mod deosebit această problemă și a se adopta, ca o măsură imediată și generală, reducerea substanțială a do- bînzilor care, pentru toate datoriile țărilor în curs de dezvoltare existente, să nu depășească 4 la sută. In mod corespunzător, această reducere să se facă și acelor state ce au finanțat sau au depus bani la băncile internaționale. O asemenea măsură generală ar fi, în concepția țării noastre, un bun început nu numai pentru abordarea și soluționarea într-un mod nou a problemei datoriei externe, ci și a problemelor generale ale subdezvoltării, ale depășirii crizei economice mondiale. Transpunerea în viață a propunerilor românești ar constitui, incontestabil, un efort de soluționare, la scară planetară, justă și echitabilă, a unei probleme care privește toate statele lumii, economia mondială în ansamblu.

Valentin PAUNESCU

SECRETARUL GENERAL AL C.C. AL P.C. CHINEZ, Zhao Ziyang, l-a primit pe Johannes Rau, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, care efectuează o vizită in China. în timpul întilnirii au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două partide și aspecte ale actualității internaționale. S-a subliniat că părțile au puncte de vedere identice asupra păcii și dezvoltării, care constituie probleme fundamentale ale lumii de astăzi, transmite agenția China Nouă.GRUPUL DE INSPECȚIE SOVIETIC și-a încheiat prima serie de verificări legate de îndeplinirea de către partea americană a prevederilor tratatului cu privire la lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune — transmite agenția T.A.S.S. Pe de altă parte, inspecții similare au fost efectuate de specialiștii americani în Uniunea Sovietică. Inspecțiile la baze — precizează T.A.S.S. — se vor desfășura pină la 1 septembrie, iar specialiștii sovietici vor vizita circa 26 de obiective de pe teritoriul S.U.A. și din Europa occidentală. La rindul lor. experții americani vor inspecta 133 de locuri de pe teritoriul U.R.S.S., R. D. Germane și R. S Cehoslovace.ANGOLA ȘI MOZAMBICUL AU ÎNCHEIAT UN ACORD in domeniile cooperării economice și comerțului care va duce la extinderea în mai mare măsură a colaborării dintre cele două țări. COTARI la 3,2BRAZILIA ȘI-A DUBLAT MERȚUL CU CELELALTE LATINO-AMERICANE, de miliarde dolari, în 1985, Ia 6,1 miliarde dolari, anul trecut, s-a anunțat oficial la Brasilia. Partenerul cel mai important al Braziliei de pe continentul sud-american este . Argentina, cu care aceasta realizează o treime din comerț. Schimburile comerciale bilaterale s-au dublat în ultimii trei ani.LA HAVANA se desfășoară lucrările Congresului latino-ameri- can de hidrologie, la care participă și reprezentanți ai unor organizații internaționale. în cadrul lucrărilor sînt dezbătute problemele legate de conservarea și utilizarea rațională a resurselor de 
„PHOBOS". La Moscova a avut

ternațional, în vederea explorării satelitului natural al planetei Marte — 
„Phobos". Ședința a avut ca scop analizarea datelor rezultate din ultimele 
controale ale aparatelor cu care sint dotate cele două stații automate 
sovietice, care vor fi lansate la 7 și 12 iulie spre satelitul lui Marte. 
Phobos, pe care unii cercetători îl consideră un asteroid, va fi primul corp 
ceresc al sistemului solar pe suprafața căruia se va așeza un aparat cos
mic creat de mina omului.

apă în țările latino-americane, de creșterea numărului de lacuri de acumulare a apei și a rețelei de irigații.
CURSUL DOLARULUI AMERI

CAN a inregistrat miercuri un oa
recare recul in raport cu yenul 
japonez. Moneda americană a fost 
cotată la 133,30—133,88 yeni, sufe
rind astfel o reducere de 0,77 yeni 
față de ziua precedentă. Experții 
financiari sint de părere că o anu
mită prudență a marcat tranzacțiile 
bancare, in așteptarea comunicate
lor oficiale ale S.U.A. cu privire la 
nivelul șomajului și al deficitului 
comercial (anticipat se cifra la 
11 miliarde dolari in mai a.c.). ILA SAINT JOHN’S, în Antigua, au continuat lucrările celei de-a noua reuniuni la nivel înalt a Pieței Comune Caraibiene (Caricom). Participanții au luat in dezbatere proiectul de măsuri vizind intensificarea cooperării regionale, intre care figurează și un program de cooperare cu Asociația caraibiană pentru industrie și comerț. Un loc aparte îl va ocupa problema datoriei externe regionale și căile de soluționare a ei. Datoria externă a țărilor caraibiene este estimată la aproximativ 10 miliarde dolari.

I

O FURTUNA PUTERNICA, înso
țită de ploi torențiale, s-a abătut 
miercuri noaptea asupra teritoriu
lui R. D. Germane. Furtuna a prici
nuit pagube importante. Traficul pe 
șosele a suferit perturbații.GUVERNUL PORTUGALIEI A DECLARAT TOATE REGIUNILE AGRICOLE ALE ȚARII ZONE CALAMITATE. Ploile puternice și prelungite din ultima perioadă au distrus aproape în întregime culturile cerealiere, recolta de struguri și de fructe. Pagubele provocate în agricultură sînt estimate la sute de miliarde de escudos. Principalele ziare portugheze preciază că situația actuală din gricultura țării echivalează cu catastrofă națională. a- a- oUN AVION MILITARTANEZ „MIRAGE" S-AȘIT în zona industrială aKarachi, la scurt timp după ce decolase de la o bază militară apro- . piață. în urma exploziei aparatului și-au pierdut viața 14. persoane, iar alte 20 au fost rănite.

PAKIS- PRABU-orașului 
loc ședința Consiliului științific in-
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