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începutul celui de-al doilea semestru al anului 
coincide, in mod firesc și necesar, cu accele
rarea ritmurilor de lucru pe șantierele noilor 
investiții productive. Preocuparea și eforturile 
legate de finalizarea obiectivelor și capacități
lor prevăzute să intre grabnic în funcțiune au 
sporit, la fel de firesc și necesar, în intensitate. 
In spiritul sarcinilor subliniate de secretarul 
general al partidului, pe multe șantiere, in spe
cial din industria chimică și petrochimică, me
talurgie și industria construcțiilor de mașini, 
din sectorul energiei electrice și industria ex
tractivă, stadiul lucrărilor a fost supus unor 
ample analize, stabilindu-se noi planuri de ac
țiune, subordonate racordării fără intîrziere a 
obiectivelor de investiții planificate la circuitul 
productiv.

înfăptuirea cu punctualitate riguroasă de că
tre constructori și montori a măsurilor stabili
te, măsuri menite să determine accelerarea rit
murilor de lucru pe șantiere, trebuie acum ur
mărită ceas de ceas și zi de zi, cu maximă 
atenție. Nimic din ceea ce a fost prevăzut să fie

realizat astăzi nu trebuie amînat pentru ziua 
sau perioada următoare.

Desigur, la obiectivele de investiții cu ter
mene apropiate de intrare în funcțiune cuvîn- 
tul hotăritor îl au, ;în primul rînd, montorii de 
utilaje tehnologice. Dar pentru ca aceștia să-și 
îndeplinească ritmic și integral sarcinile încre
dințate se impune ca, pe. de o parte, construc
torii să termine lucrările și să le asigure 
fronturile de lucru solicitate, iar,. pe de altă 
parte, furnizorii de mașini și echipamente să-și 
onoreze operativ, cu înalt spirit de solicitudi
ne, obligațiile asumate. Altfel spus, nimic nu 
este mai important, la ora actuală, decît întă
rirea colaborării intre factorii care participă la 
procesul de realizare a investițiilor. Colaborare 
a cărei măsură reală nu o conferă nimic altceva 
decit rodnicia eforturilor depuse în comun sau, 
în alți termeni, finalizarea și integrarea rapidă 
în activitatea productivă a obiectivelor aflate 
acum in curs de execuție.

în această bătălie pentru realizarea planului 
de investiții trebuie să se manifeste plenar spi
ritul comunist de răspundere, să se deschidă

cîmp larg inițiativelor muncitorești, calități do
vedite in atîțea rinduri de colectivele de con
structori și montori. Iar dacă activitatea con
structorilor și montorilor este așezată, in mo
mentul de față, sub semnul acestor mari exi
gențe, organizarea muncii trebuie să fie exem
plară. Iată de ce se impun, inainte de toate, 
întărirea ordinii și disciplinei in muncă, folo
sirea integrală și cu eficiență deplină a timpu
lui de lucru, grijă permanentă pentru calitatea 
ireproșabilă a fiecărei lucrări executate. Sînt 
cerințe care vizează, deopotrivă, pe furnizorii 
de utilaje tehnologice, care au datoria să in
ventarieze toate mașinile și instalațiile ce tre
buie neintîrziat executate și livrate pe șantiere, 
precum și pe constructori, care trebuie să in
tensifice ritmul lucrărilor.

Despre modul în care montorii și constructo
rii. furnizorii de utilaje și beneficiarii se alinia
ză, cu intrfegul lor potențial și întreaga lor ca
pacitate, acestor exigențe deosebite relatăm in 
sondajul nostru efectuat pe șantierul întreprin
derii de construcții navale și prelucrări la cald 
din Drobeta-Turnu Severin.

Tovarășul Nicol ae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, în 
stațiunea Neptun, pe tovarășul 
Miroslav Zavadil, membru supleant 
al Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova- 
via, președintele Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revoluționare 
Cehoslovace, care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R., a e- 
fectuat o vizită în țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate salutări cordiale 
din partea tovarășului Milos Jakes, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, și a tovarășului Gustav " 
Husak, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rugat să se .

transmită tovarășilor Milos Jakes și 
Gustav Husak salutul său călduros 
și cele mai bune urări.

în timpul Întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite intre partide
le, țările și popoarele noastre — in
clusiv intre organizațiile sindicale —, 
in spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai inalt nivel. în acest cadru, au 
fost subliniate posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea, in continuare, a 
colaborării româno-cehoslovace pe 
diverse planuri, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, al 
întăririi păcii, Încrederii și conlucră
rii internaționale.

în timpul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul 
important ce revine sindicatelor in 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, in folosirea cadrului 
larg al democrației muncitorești-re-

voluționare, în edificarea socialistă a 
patriei.

Adresind vii mulțumiri pentru pri
mire. pentru posibilitatea de a vi
zita România, oaspetele a dat o înal
tă apreciere experienței dobîndite in 
dezvoltarea democrației muncitorești, 
in aplicarea mecanismului economi- 
co-financiar, a principiilor autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinanță
rii, succeselor obținute de poporul 
român în continua dezvoltare econo
mico-socială a țării.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Upiunii Generale a Sindica
telor din România.

A fost de față Jan Papp, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

CERINȚA ESENȚIALĂ
Cind o capacitate de producție a 

fost restantă, iar punerea ei în 
funcțiune reprogramată, normal ar Ii 
ca toți cei angajați m realizarea ei 
să-și supună activitatea unei radio
grafii pătrunzătoare, dar mai ales 
să-și unească eforturile pentru a de
păși decis și definitiv dificultățile 
lntîmpinate anterior. Forja grea din 
cadrul întreprinderii de construcții 
navale și prelucrări Ia cald din Dro
beta-Turnu Severin este tocmai o 
asemenea investiție, începută cu ani 
în urmă, dar neterminată integral la 
timp datorită unor cauze de acum 
bine cunoscute. Prima dintre ele con
stă în lipsa la momentul oportun a 
utilajelor tehnologice cu rol condu
cător in procesul de producție. Nu 
mai puțin adevărat este și faptul că 
activitatea constructorilor, dar mai • 
ales a lucrătorilor izolatori nu s-a în
scris timp îndelungat, cu precizia 
dorită și așteptată, pe coordonatele 
unei activități ritmice, susținute.

Acum, și partea a doua a forjei
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este aproape terminată. Doar un nu
măr relativ mic de lucrători iși mai 
văd de treabă în incinta ei. Mai 
sîht insă destule de făcut la partea 
de închideri și izolații. Desigur, mo
tivul principal al întirzierilor con-

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

adrese, Insistențele noastre au rămas, 
din păcate, fără rezultate conclu
dente.

Ba chiar neconcludente, dacă pri
vim fundațiile terminate, dar goa
le ale ciocanului de 63 tone și ale
---------- --------------------------------------

Pe șantierul întreprinderii de construcții navale 
și prelucrări la cald din Drobeta-Turnu Severin

stă, totuși, în lipsa unor utilaje teh
nologice de bază.

— Iar speranțele că le vom primi 
în timp util scad simțitor cu fiecare 
zi ce trece, este de părere inginerul 
Stelian Stăncioiu, directorul între
prinderii. Am făcut, pină acum, ne
numărate demersuri pe lingă furni
zorii noștri, i-am convocat in ședin
țe de comandament, le-am trimis 
delegați, le-am expediat telexuri și

presei de debavurat de 2 500 tone ; 
n-au sosit nici berbecii ’de la cioca
nul de 40 tf, 
putut să le 
furnizori din 
de mașini :
greu din Iași, Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca și întreprin
derea de mașini greie din București. 
11 întrebăm pe tovarășul director :

— Care sint ultimele informații

pe care de mult ar fi 
livreze trei importanți 
industria construcțiilor 
Combinatul de. utilaj

primite în legătură cu stadiul de 
execuție a acestor echipamente ?

— Nu prea optimiste, mai ales că 
furnizorii justifică intirzierile acumu
late prin preluarea unor sarcini su
plimentare, de maximă importanță.

Comentariile ar părea de prisos. 
Nu sînt. insă, .atîta vreme cit de la 
contractarea acestor utilaje și pină 
astăzi a trecut suficient timp ca ele 
să fi fost realizate. Iar dacă acum 
furnizorii menționați se află „sub 
presiune", avind de dus la îndepli
nire un număr sporit de sarcini, răs
punderea le aparține in exclusivita
te. Pentru că nu au tratat cu atenția 
cuvenită /contractele încheiate, pen
tru că nu și-au. programat la timp 
producția și, îndeosebi, pentru că nu

Cristian ANTONESCU 
Virqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii"

„(Continuare în pag. a, III*a)

POLITICA DE ACUMULARE SIBIU

ORIENTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR 

Propuneri, inițiative, rezultate în vederea traducerii lor în viață

ACTIVISTUL DE PARTID
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permanent în mijlocul oamenilor,
• •în miezul vieții

Din activitatea și preocupările Comitetului 
județean Buzău al P. C. R.

producția 
de intere- 
cadre din 
asemenea, 
a activis- 

de comite-

o strategie hotărîtoare pentru 
prezentul și viitorul patriei• •

Producție fizică 
peste plan

Transformarea României dint.r-o țară 
o industrie și agricultură slab dezvoltate 
tr-o țară cu o industrie puternică, modernă, 
organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă 
înaintată, de inalt randament reprezintă ex
presia sintetică prin care se definește de re
gulă drumul parcurs de economia noastră 
națională in perioada construcției socialiste, 
și cu deosebire in anii de după Congresul 
al IX-lea ai partidului, de la care se vor îm
plini in curind 23 de ani. Se concentrează in 
această formulă, regăsită adeseori și in a- 
precierile pe care le fac personalități 
Vieții politice si economice i’ 
nu numai recunoașterea 
amplului proces revoluțio
nar de transformare a e- 
conomiei naționale, nive
lul inalt atins in dezvol
tarea forțelor de producție, 
ci și justețea căilor alese 
pentru depășirea rapidă a 
unei stări cronice de îna
poiere economică, realis
mul politicii profund știin
țifice a partidului nostru, a 
secretarului său general, 
care a transpus creator 
legitățile obiective ale con
strucției socialiste la condi
țiile concrete din țara 
noastră.

Este, intr-adevăr, necesar 
să ne reamintim de unde 
am pornit, drumul parcurs 
intr-un interval de timp 
extrem de scurt la scara is
toriei pentru a putea apre
cia exact viabilitatea căi
lor și mijloacelor alese, ca
racterul vizionar al politicii 
promovate de conducerea partidului nostru, 
personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
anii luminoși de după Congresul al IX-lea 
al partidului, politică profund umanistă care 
a avut și are permanent in vedere creșterea 
nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor. încă dm anul 1965. referin- 
du-se la politica economică a partidului de 
repartizare a venitului național, secretarul 
general al partidului a subliniat că trebuie 
să se asigure o rată înaltă a acumulării 
„pentru dezvoltarea bazei materiale nece
sare reproducției socialiste lărgite, progre
sului continuu al economiei, științei, culturii 
și ocrotirii 
au validat 
economice 
vă pentru . . ______ ,_________ __
tre socialiste.

Calcule și analize economice riguroase au 
demonstrat că dacă țara noastră ar fi mers 
pe linia unei acumulări reduse — de 22,3 la 
sută, cit a fost rata medie a acumulării in 
perioada 1951—1965 — i-ar fi trebuit citeva 
decenii de acum încolo pentru a realiza ac
tualul nivel al venitului national. Mai exact 
spus, stadiul actual de dezvoltare economi
co-socială al tării noastre ar fi fost atins 
abia după anul 2000. Dar nu numai previziu
nile economice, ci și realitatea concretă, 
progresele cu adevărat uriașe făcute în toa
te sectoarele de activitate după Congresul 
al IX-lea al partidului demonstrează necesi
tatea obiectivă, avantajele unei rate înalte 

acumulării. Iată, în acest sens,' ce efecte a

cu 
in-

ale
de peste hotare.

avut creșterea ratei de acumulare la circa 
32 la sută in următorii 15 ani de după Con
gresul al IX-lea, comparativ cu perioada co
respunzătoare dinainte de anul 1965. Sporul 
fondurilor fixe a fost în primă perioadă de 
310 miliarde lei. pe cind in cea de-a doua 
perioadă a ajuns la circa 1 350 miliarde lei ; 
numărul noilor locuri de muncă a crescut 
de la 2,2 milioane in prima perioadă, la 3,1 
milioane în perioada a doua ; sporul total al 
desfacerilor de mărfuri a fost în prima pe
rioadă de 52 miliarde lei. pe cind în a doua 
perioadă a ajuns la 150 miliarde lei.

Ne-am referit la limbajul 
exact, elocvent

1965 - 1988

DE LA 
CONGRESUL AL IX-LEA

AL PARTIDULUI J

de acumulare

mai sec. dar 
al cifrelor deoarece au, fost 

păreri care, într-o anumi
tă perioadă, au susținut — 
în numele creșterii pe mo
ment a nivelului de trai 
— să se consume mai mult 
din venitul național, lăsind 
o parte din preocupările 
pentru dezvoltarea ulteri
oară a țării pe seama ge
nerațiilor viitoare. Tot 
realitățile vii ale procesu
lui de edificare a societă
ții socialiste 
monstrat însă 
nefundamentat, fals chiar, 
al unui asemenea punct de 
vedere. Astfel, sporul me
diu anual al fondului 
consum a fost de circa 
miliarde lei în ultimii 
de ani. cind fondul de 
cumulare a reprezentat 
circa o treime din venitul 
național, față de numai 5 
miliarde Jei in perioada 
cincinalelor anterioare, cind 

i a reprezentat numai o 
altfel, 

pe baza indi- 
secretarului general

au de- 
caracterul

de
15
22
a-

sănătății". Iar anii care au urmat 
pe deplin justețea acestei, opțiuni 
fundamentale, de largă perspecti- 
prezentul și viitorul patriei noas-

rata acumulării 
cincime din venitul național. De 
nici recentele măsuri luate 
cațlilor și orientărilor s ...... ______
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pentru majorarea retribuțiilor personalu
lui muncitor, a pensiilor de asigurări sociale 
de stat pentru munca depusă și Urnită de 
virstă. a pensiilor pentru pierderea capaci
tății de muncă și a pensiilor invalizilor de 
război nu ar fi fost posibile fără menținerea 
unei rate Înalte a acumulării, fără dezvolta
rea in ritm susținut a forțelor de producție, 
fără progresul necontenit al economiei.

Iată, așadar, numai citeva din argumente
le care pledează cit se poate de convingător » 
pentru menținerea în continuare, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea de la sfirș'itul lunii aprilie, a 
unei rate înalte a acumulării. Arcul de timp 
al celor 23 de ani care se vor împlini peste 
citeva zile de la Congresul al IX-lea al 
partidului, realizările cu adevărat impresio
nante din toate sferele vieții economico-so- 
ciale obținute în toată această perioadă, 
pe care cu mindrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". constituie dovada cea 
mai elocventă, probată prin fapte, a carac
terului realist, științific, profund umanist al 
uneia din opțiunile fundamentale ale poli
ticii economice a partidului nostru — poli
tică de acumulare — pe care se întemeiază 
mărețele infăptuiri ale României socialiste 
de azi și pe care se înalță viitorul luminos 
aL generațiilor de miine.

Ion TEODOR

Oamenii 
întreprinderile 
triale ale județului Si
biu iși concentrează 
toate eforturile pentru 
transpunerea in practi
că a programelor de 
perfecționare a organi
zării și modernizare a 
producției. Ca urmare a 
acestor preocupări. în 
perioada care a trecut 
din acest an s-au pro
dus peste 
planului
cantități de oțel brut și 
aliat, mijloace de auto
matizare electrotehnică 
și electronică, produse 
de mecanică fină, uti
laje tehnologice pențru 
metalurgie, chimie, pre
lucrarea metalelor prin 
așchiere, exploatarea si 
prelucrarea lemnului și 
pentru construcții și lu-

muncii din. 
indus-

prevederile 
importante

.crări de drumuri, ma
șini specifice agricultu
rii, autobasculante, pre
fabricate din beton ar
mat, cărămizi și blocuri 
ceramice, cherestea, țe
sături de lină și tip lină 
și altele. Cu cele mai 
bune rezultate se în
scriu întreprinderile 
„Independența", „Ba
lanța", întreprinderea 
de piese auto, între
prinderea pentru meca
nizarea agriculturii, în
treprinderea de utilaje 
și piese de schimb, „Li
bertatea", 
șie" • și 
din Sibiu, 
nica" și
din Mediaș, întreprin
derea mecanică Mirsa 
și „Sticla" Avrig. (Ion 
Onuc Nemeș).

„Steaua ro- 
„Dumbrava" 
„Automeca- 

„Vitrometan"

Prezența activistului de partid în mijlocul făuritorilor de. bunuri ma
teriale și spirituale, în uzine, pe ogoare și șantiere, în școli și laboratoare 
reprezintă o condiție sine qua non a exercitării atribuțiilor sale, a îm
plinirii menirii sale de factor dinamizator și mobilizator al oamenilor 
muncii Ia înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat, a planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-socială. Firește, este vorba de o 
prezență coparticipativă, de implicare, alături de colectivele de muncă, 
în îndeplinirea sarcinilor ce revin unităților economice, sociale și culturale 
în rezolvarea problemelor pe care le ridică producția, în înlăturarea 
greutăților care apar. De altfel, una dintre ideile-forță cuprinse in 
expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătuirea cu activul 
ți cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice ți 
politico-educative se referă în mod expres la marile răspunderi ce revin 
activiștilor de partid și de stat. In realizarea conducerii științifice — se 
arată în acest document — un rol important îl au cadrele, oamenii, 
care hotărăsc, pină la urmă, succesul activității intr-un domeniu sau altul. 
In acest sens arri consemnat, în județul Buzău, intervenții, acțiuni, opinii, 
aspecte semnificative despre ce 
activist de partid.

este seu ar trebui să fie munca unui

Deplasarea pe teren 
înseamnă sprijin» 

nu substituire
în mai multe rinduri, de-a lungul 

și de-a latul județului, pe itinerare 
prestabilite sau alese la intimplare, 
am însoțit activiști ai comitetului 
județean de partid sau i-am întilnit 
în secțiile întreprinderilor industria
le. pe tarlalele cu culturi, în 
sectoarele zootehnice, la primele ore . 
ale dimineții sau seara tîrziu. Am

consemnat întimplări, discuții, fapte, 
intervenții energice la fața locului, 
satisfacții pentru reușite șl mihniri 
pentru neîndepliniri, cuvinte de 
Încurajare și altele rostite pe tonuri 
categorice. Dar mai înainte de toate 
am aflat opiniile celor care benefi
ciază sau ar trebui să beneficieze de 
sprijinul activiștilor de partid. Ast
fel, secretarul Comitetului comunal 
de partid Merei, tovarășul Constan
tin Nedelcu, ne-a relatat că, datorită 
intei-venției activiștilor de partid, a 
fost restabilit climatul de muncă în

cooperativa agricolă de 
IZvoru Dulce, înveninat 
sele meschine ale citorva 
conducerea - “unității. De 
prin intervenția energică 
tului de partid, repartizat
tul județean de partid pentru con
siliul unic agroindustrial Stîlpu, au 
fost scoase din amorțeala birocratică 
unele organe județene pentru a lua 
măsuri în vederea executării unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare pro
mise, dar uitate. Tot acest activist a 
recomandat celor două unități coo
peratiste să preia o experiență bună 
de la C.A.P. Padina privind un pro
cedeu economicos de preparare a 
furajelor. în paralel cu intervenția 
la direcția județeană agricolă de a 
ajuta cele două unități să îmbună
tățească efectivele de animale. Și 
exemple asemănătoare ne-au fost 
oferite și în alte comune și unități 
agricole.

Am întîlnit insă și opinii potrivit 
cărora activiștii de partid ar trebui 
să se îngrijească înainte de toate de 
aprovizionarea cu îngrășăminte, se
mințe, motorină și să se intereseze 
mai puțin de calitatea lucrărilor 
agricole deoarece „știm și noi cum 
să arăm, cum să însămințăm, cum 
să recoltăm", părere exprimată chiar 
și de interlocutorul nostru din Meret. 
O asemenea apreciere a misiunii ac
tivistului de partid este greșită cel 
puțin din două 
în - - - -

puncte de vedere î 
primul rînd denotă neînțelegerea

Constantin MORARII 
Constantin VARVARA 
Stelian CHIPER

(Continuare în pag. a 11-a)

APĂ PLANTELOR!
• Pe toate cele aproape 3500000 ha ame

najate, irigațiile să se desfășoare la nivelul 
cerut de fiecare cultură • In perioada 8-15 
iulie - hotărîtoare pentru evoluția culturi
lor de pe terenurile irigate - este necesar 
să fie udate cel puțin 120 000 ha pe zi, pen-

tru a se asigura astfel o irigare pentru 
toate culturile • Irigarea să se facă și pe 
întreaga durată a nopții - aceasta avind 
multe avantaje • Este necesară întărirea 
controlului, a disciplinei pentru funcțio
narea corectă a tuturor instalațiilor

Cu excepția orzului și a griului, în momentul de față toate cele
lalte culturi agricole se află în faza de consum maxim de apă. 
Acest consum este determinat atit de stadiul avansat de vegetație al 
plantelor, cit și, mai ales, de condițiile climatice din ultimele zile — 
temperaturi caniculare — care au accentuat și mai mult cerința de 
apă pentru toate culturile agricole. Ca să argumentăm cit de mare 
este acum nevoia de apă pentru dezvoltarea normală a culturilor 
agricole este suficient să arătăm că, pe baza determinărilor făcute 
de centrele de prognoză și avertizare din cadrul sistemelor de iri
gații, rezultă că evapotranspirația plantelor a avut în ultimele zile, 
in cimpia de sud a țării, valori foarte ridicate, ce au depășit 100—110 
metri cubi de apă la hectar. Acest consum de apă este echivalent cu o 
ploaie de 10—11 litri pe metru pătrat. Pentru această perioadă, valo
rile normale ale consumului de apă nu trebuie să depășească 60—70 
metri cubi la hectar, in funcție de cultură. Este tocmai ceea ce evi
dențiază că toate culturile agricole se află — din cauza temperatu
rilor ridicate — intr-un moment cind, pentru dezvoltarea lor normală și 
crearea condițiilor necesare obținerii de producții cit mai mari, este 
nevoie să se asigure prin toate 
în cantitățile necesare.

mijloacele și toate posibilitățile apa

TOATE AMENAJĂRILE PEN
TRU IRIGAȚII — FOLOSITE 
NEÎNTRERUPT. ZIUA ȘI NOAP
TEA, LA CAPACITATEA MAXI
MA ! în acest an, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste dispun de 
amenajări pentru irigații pe 3 447 000 
hectare. Pe terenurile irigate, căl
dura excesivă nu trebuie să dij-

muiască cu nimic producția agri
colă vegetală. Pentru aceasta, con
diția esențială este ca în toate sis
temele să se asigure în această 
perioadă apa in cantitățile necesa
re udării culturilor cu normele și 
la intervalele de timp stabilite.

Capacitatea maximă de irigat a 
amenajărilor existente este de

240000 hectare In 24 de ore, cu o 
normă de apă de 600—800 mc la 
hectar. Pentru perioada 1—8 iulie, 
ritmul zilnic stabilit la irigat a 
fost de 79 000 hectare. Dar ritmul 
mediu realizat nu a depășit 55 000 
hectare, și aceasta deoarece canti
tatea de energie repartizată și asi
gurată pentru funcționarea siste
melor s-a situat sub nivelul soli
citat, corespunzător îndeplinirii 
programului de udări stabilit. „Pro
gramul de udări întocmit pentru 
perioada 8—15 .iulie — ne preciza 
tovarășul Ioan Toma,, directorul di
recției exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din Ministe
rul Agriculturii — este hotăritor 
pentru dezvoltarea culturilor am
plasate în perimetrele irigate. Exis
tă potențialul tehnic de a se iriga 
toate culturile aflate in vegetație 
în 12—14 zile, asigurindu-se o nor
mă de apă de 600 sau 800 mc la 
hectar, în momentul cel mai critic

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a IH-a)
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SISTEMATIZAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR -

PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
Sistematizarea teritoriului $1 localităților, acțiune de mare complexi

tate și de largă perspectivă, este de natură să asigure dezvoltarea eco- 
nomico-socială și modernizarea localităților, o tot mai mare apropiere a 
condițiilor de muncă, de viață și de cultură de la sate de cele de la orașe 
— intr-un cuvînt, ridicarea lor pe noi trepte de progres și civilizație. 
In acest cadru, o importanță deosebită au conturarea și dezvoltarea cen
trelor orășenești agroindustriale — reședințe ale consiliilor agroindus
triale de stat și cooperatiste. Evidențiind cerința de a se acționa mai 
ferm și cu prioritate în această direcție, în expunerea prezentată la șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat : 
„Să facem în așa fel incit, din acest cincinal, să punem o bază temeinică 
in fiecare- consiliu, urmind ca pină în 1995 să avem deja conturat bine 
fiecare centru orășenesc agroindustrial și, în perspectiva anilor 2000, 
practic, să încheiem organizarea modernă a acestora".

Este de relevat în această privință 
că în județul Bihor sint în curs de 
aplicare ample programe de măsuri 
pentru realizarea centrelor orășenești 
agroindustriale. Aceste programe s-au 
concretizat și îmbogățit in cadrul 
dezbaterilor organizate de consiliul 
popular județean, care au prilejuit 
cunoașterea experienței existente și, 
deopotrivă, conturarea modalităților 
de adaptare la specificul local a di
feritelor soluții și detalii de siste
matizare. Faptul că între sistemati
zarea teritoriului și sistematizarea 
localităților există o strinsă interde
pendență a determinat consiliul 
popular județean să antreneze în a- 
ceastă acțiune toate organismele pro
prii — secția de arhitectură, siste
matizare și tehnică-investiții, cen
trul județean de proiectare, comisi
ile permanente, cit și alte organe 
care își desfășoară activitatea pe te
ritoriul județului. Și nu mimai în 
avizarea unor proiecte, planuri și 
programe, ci și pe parcursul elabo
rării acestora. Experiența din acest 
județ reliefează, totodată, importan
ța inițiativelor și acțiunilor cu ca
racter unitar întreprinse în comunele 
aflate în plin proces de modernizare 
și sistematizare : Valea lui Mihai, 
Nojorid, Săcuieni, Biharia, Popești, 
Sălard, Ținea și altele.

Ne-am propus să ne referim mal 
detaliat la comuna Valea lui Mihai, 
unde la acțiunile de sistematizare 
participă, sub o formă sau alta, toți 
cetățenii, care pun umărul la dez
voltarea economică și socială a vi
itorului centru orășenesc agroin
dustrial.

PE PRIMUL PLAN — CREȘ
TEREA PUTERII ECONOMICE. 
Este o realitate : procesul com
plex de sistematizare și urbanizare 
rurală, de apropiere treptată a con
dițiilor de muncă și viață de la sate 
de cele de la oraș implică multiple 
transformări înnoitoare, crearea unei 
puternice baze de producție agro
industrială, diversificarea surselor de 
venituri ale populației, a profesiilor 
și meseriilor agricole și neagricole. 
Intr-adevăr, baza materială a viitoa
rei urbe, forța ei economică ilustrea
ză capacitatea creatoare a celor a- 
proape 13 000 de locuitori ai comu
nei, care, prin munca lor fără 
preget, își făuresc propria bu
năstare și prosperitate. împreu
nă, cu gindul și fapta, ei au 
înnobilat păminturile nisipoase, ri- 
dicînd Ia rangul de unități frun
tașe cooperativa agricolă și între
prinderea agricolă de stat, stațiunea 
pentru mecanizarea agriculturii și 
asociația pomicolă.

Despre locuitorii comunei se spune 
că sint buni agricultori și la fel de 
buni lucrători in industrie. In care 
industrie ? „Evident, in -industria 

Imagine a centrului comunei Nojorid, asemănătoare altor localități bihorene aflate în plin proces de sistematizare și modernizare

de acasă- — precizează primarul 
comunei, tovarășul Alexandru Szabo. 
Industrie reprezentată de moderna în
treprindere de prelucrare a legume
lor și fructelor — «Arovit», o auto
bază pentru transport auto, secția de 
autoservice -Dacia». Și tot aici fiin
țează optzeci de unități de mică in
dustrie și prestatoare de servicii.

Comuna unde „se mută11 
confortul urban

Cum se conturează viitorul centru 
orășenesc agroindustrial Valea lui Mihai, 

județul Bihor

Desigur, procesul de dezvoltare și 
modernizare a unei localități și. cu 
atit mai mult, a unui centru agro
industrial implică. înainte de toate, 
o puternică bază economică. In 
această privință avem în vedere 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul re
centei vizite de lucru, în cadrul 
căreia a examinat modul de realizare 
a programelor de sistematizare teri
torială a sectorului agricol Ilfov și a 
județului Giurgiu. In mod deosebit, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că in cadrul centrelor 
agroindustriale vor funcționa impor
tante unități industriale, unități 
agricole in ramuri specifice zonei 
respective, vor fi create unități ale 
industriei mici, se vor dezvolta 
serviciile. Raportînd rezultatele 
noastre la aceste perspective, putem 
afirma cu deplin temei că ne aflăm 
pe un drum bun. Iată care este -fișa 
economică» din acest an a viitorului 
centru agroindustrial Valea Iui 
Mihai : volumul total al producției 
industriale — 351 milioane lei ; vo
lumul activităților din 'agricultură — 
346 milioane iei ; valoarea produc
ției din mica industrie — 77 mi
lioane Iei, iar aceea a prestărilor de 
servicii se ridică la 17 milioane lei. 
Volumul total al activităților eco
nomice prevăzute pentru anul 1988 
depășește 900 milioane lei și este 
cert că, intr-un viitor apropiat, va 
atinge un miliard de Iei. ceea ce în
seamnă o putere economică aprecia
bilă".

Merită menționat in acest context 
că, de pe acum, citeva dintre secțiile 
cooperației de producție, achiziții și 

desfacere a mărfurilor, „făbrlcu- 
țele", cum le zic localnicii, realizea
ză o gamă largă de sortimente de 
produse, la parametri tehnici și ca
litativi comparabili cu cei din uni
tăți industriale „de marcă". Cel pu
țin două performante aparțin colec
tivului secției de croitorie cu pro
ducție de serie, condus de tovarășa 
Ileana Hegedus. care în ultimul an 
a creat 150 de noi modele agreate de 
cumpărători, fiind competitive atit 
pe piața internă, cit și la export.

— Da. creșterea puterii economice 
a localității noastre stă în puterea 
oamenilor săi — ține să adauge pri
marul comunei aflate intr-un drum 
ferm spre „statutul" de oraș. O 
radiografie a forței de muncă arată 
că. in comuna noastră, dezvoltarea 
economică puternică. dinamică, 
multilaterală determină profunde 
mutații pe plan socioeconomic. In 
mod evident, cifrele, mai mult decit 
vorbele, sugerează că dispunem de 

cadre bine pregătite, de o forță crea
tivă în stare să realizeze proiecte 
.oricît de ambițioase. Viitorul nostru 
urban îl anticipează cei 5 580 de 
muncitori, categorie socioprofesiona- 
lă predominantă numeric. Numărul 
celor ocupați direct in agricultură : 650 
țărani cooperatori și peste o mie 
muncitori agricoli în fermele I.A.S. 
și fermele de legume ale I.P.I.L.F, 
Avem argumente, probate de fapte, 
că în viitorul orășel agroindustrial 
și categoriile profesionale intelectua
le vor fi bine reprezentate : 328 in
gineri. medici, cadre didactice ; in
discutabil, din categoria... viitorului 
fac parte și cei peste două mii de 
elevi din școlile generale și liceul 
agroindustrial, care, în marea lor 
majoritate, vor rămîne în comună, 
unde se mută... confortul urban.

ÎNTRE SISTEMATIZARE ȘI AGRI
CULTURA — O RELAȚIE NEMIJ
LOCITĂ. Ce legătură este între per
formanțele productive ale unităților 
agricole și sistematizare ? — am În
trebat. Este o relație directă — ar
gumentează președintele cooperati
vei agricole, tovarășul Cornel Pau- 
lescu. Stabilitatea forței de muncă 
locale, care constituie unul dintre o- 
biectivele esențiale ale acțiunii de 
sistematizare, asigură participarea a 
șapte-opt mii de oameni la campani
ile agricole, la făurirea recoltelor. 
Vocația pentru agricultură a viitori
lor orășeni are deplină acoperire in 
fapte. Pentru că unitățile noastre 
.agricole sq. disting prin performanțe 
de -virt la culturile de cimp și in 
zootehnie. Cooperativa agricolă, spre 
exemplu, a obținut, anul trecut, in 

medie la hectar, 6 300 kg grîu, 22 
tone porumb știuleți și 63 tone de 
sfeclă de zahăr.

Desigur, așa cum ni s-a spus, con
siliul popular, factorii cu atribuții în 
domeniul învățămintului și educației 
au în vedere ca, in procesul de ur
banizare, să nu se diminueze numă
rul de meseriași-agricultori.

De bună seamă, relația sistema- 
tizare-agricultură implică, îndeosebi, 
organizarea teritoriului pe criterii 
tehnico-economice precise, redarea 
în circuitul agricol a zeci de hectare 
de terenuri. în nici un caz sitema- 
tizarea nu restringe activitățile agri
cole, ci, dimpotrivă, amplifică posi
bilitățile de a dezvolta o agricultură 
modernă, intensivă.

O „ZESTRE" URBANISTICA IN 
PLINA DEZVOLTARE. Confortul ur
ban în mediul rural are temelii trai
nice, un „fundament economic" — 
cum spunea secretarul consiliului 
popular, tovarășul Mihai Zbircea. In
tr-un fel sau altul, la crearea zes
trei urbanistice contribuie fiecare 
dintre cetățenii viitorului centru 
agroindustrial. Pentru că ei sint cei 
ce au înălțat primele 25 de blocuri 
cu 260 de apartamente. Și tot ei 
„gindesc frumos și construiesc fru
mos" centrul viitorului oraș, unde 
blocurile de locuințe cu trei sau pa
tru niveluri, cu magazine și unități 
de prestări de servicii la parter, sint 
flancate de trotuare și spații verzi, 
locuri de agrement pentru locuitorii 
de orice vîrstă și de orice profesie. 
Tot în această zonă centrală. într-o 
perspectivă apropiată se vor înălța 
alte patru blocuri cu 53 apartamente 
și un bloc pentru nefamiliști cu o 
sută de locuri. Pină la sfirșitul 
acestui cincinal se vor mai construi 
încă 14 blocuri cu 220 apartamente 
și spații comerciale și de prestări 
servicii la parter. Constructorii noi
lor apartamente și dotări edilitar- 
gospodărești sint beneficiarii lor. cei 
ce au pus umărul la multele lucrări 
de acest gen. a căror valoare a în
sumat. anul trecut. 1 200 lei pe 
locuitor.

Și este teren nelimitat pentru ma
nifestarea vocației constructive a lo
cuitorilor comunei : la înălțarea noi
lor blocuri de locuințe cu magazine 
și unități de mică industrie și pres
tări de servicii la parter ; la noua 
linie de fabricație pentru nectaruri și 
sucuri naturale de fructe la între
prinderea „Arovit" ; la construcțiile 
fermei zootehnice a cooperativei agri
cole, în valoare de 18 milioane de 
lei. Numeroase alte obiective, aflate 
pe agenda de lucru a consiliului 
popular, se vor realiza pe baza pro
punerilor cetățenilor, direct intere
sați ca viitorul centru agroindustrial 
să le asigure condiții de viață și de 
cultură similare cu cele de la oraș, 
între altele, cetățenii au propus să 
se construiască o casă de cultură, 
gindită să funcționeze ca viitor 
centru cultural și de creație „Cin- 
tarea României" ; de asemenea, un 
nou cinematograf, o bază sportivă, 
un hotel-restaurant, obiective deja 
cuprinse în schița de sistematizare. 
De asemenea, se are în vedere ame
najarea de noi spații verzi, de agre
ment și de joacă pentru copii și ti
neri. pentru toți cei ce s-au născut 
la sat. dar vor trăi ca la oraș.

C. BORDEIANU

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Despre noi realizări la între

prinderea de mașini-unelte pentru 
presare și forjare Tîrgu Jiu ne re
latează in corespondenta sa Ion 
Tarbac, tehnician la această mo
dernă unitate. Este vorba de intra
rea, zilele trecute. în probe finale 
a două prese multifuncționale cu 
transfer de 530 tone-forță, tip 
P.M.P., care, dotate cu autontat bi
lateral pentru alimentarea cu fișii, 
vor forma o linie pentru prelucrat 
carcase superioare și inferioare 
compresor frigidere. Aceasta va in
tra in dotarea întreprinderii de 
specialitate din Găești. De aseme
nea. nu de mult a intrat în probe 
tehnologice și linia de execuție pe
reți ondulați pentru transformatoa
rele de forță fabricate la I.T.M.E. 
Filiași. Majoritatea componentelor 
liniei sint asimilate în unitate. A- 
ceastă linie tehnologică automati
zată materializează astfel in prac
tică gindirea creatoare a oamenilor 
muncii de aici, care pun la dispo
ziția economiei naționale mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate și com
plexitate. competitive pe piața 
mondială.

• Țăranii din satele de Pe Va
lea Lutului ee aparțin comunei 
Lunca Tecii, județul Mureș, au o 
îndelungată experiență in creșterea 
animalelor — ne scrie corespon
dentul voluntar Vîorel Vingărzan, 
secretar al organizației de bază din 
satul Sîntu. La Băița, Lunca, Lo- 
gig, Sîntu, Frunzeni, această stră
veche îndeletnicire se află la mare 
prețuire și in condițiile în care 
mulți oameni de la noi au deprins 
diverse meserii specifice activități
lor de pe șantierele și din indus
tria modernă a Reghinului. în pre
zent, atenția crescătorilor de ani
male. a specialiștilor este concen
trată în direcția creșterii efective
lor (cu bovine din rasa Băltata 
românească și cu ovine din rasa 
Țurcană transilvăneană), ■ atit in 
cadrul C.A.P. și asociației econo
mice de creștere a taurinelor din 
comună, cit și în gospodăriile 
populației. Pe lingă o îngrijire a- 
tentă și o furajare corespunzătoare 
a animalelor, preocupări susținute 
există și in domeniul asigurării 
bazei furajere. în acest sens, se 
acționează cu grijă pentru stringe- 

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

nomic și ecologic pe care Ie prezintă Dunărea. în pla
nurile de perspectivă ale Complexului muzeal Galati 
este prevăzută întocmirea unei tematici pentru o ex
poziție permanentă care să trateze importanta fluviu
lui sub toate aspectele. în prezent, ne aflăm in sta
diul cercetării și stringerii de materiale pentru vii
torul muzeu" — se arată în finalul răspunsului.

• Oficiul farmaceutic nr. 1 București : Propunerea 
formulată de cititorul Emilian Costescu din București 
de a se înființa o farmacie cu program, de funcționare

1 șr t>e timpul nbpțri în cartierUl 'Militari.' (riibri'ca’ din 
„Scînteia" nr. 14 217) a fost analizată cu toată atenția, 
în fiecare sector din Capitală oficiul a asigurat. func
ționarea uneia sau a două farmacii cil orar continuu, 
ziua și noaptea, care acordă asistența cu medicamente 
a bolnavilor și pe timpul nopții. Pentru populația sec
torului 6. se menționează in răspuns, cele două far
macii cu program non-stop — nr. 53. Complex „Ori
zont" și 93 din Șoseaua Giulești nr. 123 — sint în mă
sură să satisfacă în bune condiții cerințele solicita
torilor. Se precizează, de asemenea, că mașinile „Sal
varea" sint dotate cu truse de urgentă, care pot asi
gura primul ajutor bolnavilor, cind sint chemate la 
domiciul acestora.

Problema farmaciilor cu program permanent este în 
atenția oficiului farmaceutic și. în funcție de posibi
lități și necesități, acolo unde este cazul se va su
plimenta numărul acestora, conchide răspunsul primit 
la redacție.

• Direcția județeană de poștă și telecomunicații 
Dimbovita : Sesizarea cititorului Vasile Militaru. pu
blicată la rubrica din „Scînteia" nr. 14 237 din 25 mai 
a.c.. in legătură cu nefuncționarea difuzoarelor din 
satul Dimbovicioara este întemeiată. Ca urmare a 
executării unor lucrări de reparații capitale la linia 
electrică, pe care sint montate și circuitele de radio- 
ficare. s-a intirziat punerea acestora in stare normală 
de funcționare. După apariția notei critice s-a acțio
nat pentru urgentarea acestor lucrări. în prezent re
țeaua de radioficare funcționind corespunzător.

Rubrică realizată de Gheorqhe PARVAN

• Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și întreprin
derea de unelte și scule Brașov : Opiniile referitoare 
la producerea unor scule și unelte de mină (chei fixe, 
inelare etc.) cu deschideri sau combinații de deschi
deri inutilizabile, exprimate de corespondentul volun
tar Ion R. Rusu. maistru mecanic, șeful balastierei 
Viperești, județul Buzău, la rubrica publicată in 
„Scînteia" nr. 14 217, din 5 mai a.c., au fost examinate 
împreună cu factorii de răspundere de la întreprinde
rea producătoare (I.U.S.—Brașov) Șt ventrala de pro- 
iii. A reieșit câ cele semnalate sint întemeiate numai 
în ce privește colectivul pe care corespondentul vo
luntar îl conduce și care n-a avut la dispoziție sculele 
corespunzătoare dimensional. La această situație s-a 
ajuns din cauza aprovizionării nejudicioase de la baza 
județeană cu chei și scule de care nu aveau nevoie 
in activitatea de reparații și întreținere a utilajelor.

Producția de scule și unelte de mină ce se reali
zează in prezent la I.U.S.-Brașov este de bună cali
tate. gama dimensională și calitatea materialului din 
care se execută fiind cele prevăzute în standardele in 
vigoare. O dovadă în acest sens, se arată în răs
puns, este și buna apreciere de care se bucură atit din 
partea beneficiarilor interni, cit și a partenerilor ex
terni.

Pentru evitarea unor neajunsuri ca cele sesizate, 
s-a recomandat tuturor celor care participă la reali
zarea aprovizionării cu aceste scule să manifeste aten
ție sporită ca să se ofere fiecărui utilizator numai 
cele care-i fac trebuință.
• Comitetul județean de cultură si educație socia

listă Galati a primit cu solicitudine propunerea pro
fesorului Ionel Protopopescu de a se înființa în acest 
municipiu un muzeu al construcțiilor de nave si al 
navigației fluviale (rubrica din „Scînteia" nr. 14 217 
din 5 mai a.c.). în răspunsul trimis redacției, intre 
altele, se arată : „Recent, la Galati s-a redeschis ex
poziția de bază a Muzeului județean de istorie cu o 
amplă prezentare a apariției și dezvoltării comunită
ților umane în spațiul județului, din cele mai vechi 
timpuri și pină în prezent.

Ținind cont de multiplele probleme de ordin eco

rea unor cantităti sporite de furaje. 
Ia C.A.P. și asociație insilozindu-se 
pină acum peste 700 tone ierburi 
de cea mai bună calitate ; s-a ur
mărit ca leguminoasele perene (lu
cerna, trifoiul, sparceta) să dețină 
peste 70 la sută în structura plan
telor pentru nutret ; s-a finalizat 
acțiunea de cultivare a tuturor in
cintelor și terenurilor din apropie
rea sectoarelor zootehnice cu plan
te furajere; s-au organizat pe lingă 
fiecare fermă zootehnică pășuni 
cultivate pentru asigurarea masei- 
verzi etc.

• între importantele realizări 
obținute in ultimii ani în orașul 
Țicleni. județul Gorj. se înscrie și 
microstatiunea balneară cu ape ter
male provenite din sondele schelei 
de producție petrolieră din această 
localitate. Funcționind în regim se
zonier. ne scrie tehnicianul Gheor- 
ghe Lupu. stațiunea dispune de o 
dotare corespunzătoare cu aparatu
ră medicală și de personal medical 
calificat. Cei veniți aici la tratament 
beneficiază de cazare în aparta
mente confortabile si în căsuțe tip 
camping, masa fiind servită la can
tina-restaurant a stațiunii. Băile, 
la cadă sau in bazin, cu apa ter
mală sărată, provenită de la son
de, parafinările și ionizările, pre
cum și alte proceduri asigură con
diții bune de tratament pentru a- 
fectiunile reumatismale.

• în urmă cu trei ani. Consiliul 
popular al județului Olt a luat mă
sura extinderii in mai multe loca
lități a instalațiilor de producere 
a biogazului. Comuna noastră. Co- 
teana. ne semnalează coresponden
tul voluntar Vasile Tonu. a pri
mit două asemenea instalații, pen
tru care a plătit circa 15 000 lei. 
Una dintre acestea a fost instalată 
lingă gogoșăria cooperativei agri
cole de producție, iar cealaltă a 
fost dusă in curtea școlii. Deși au 
trecut trei ani de cind s-au adus, 
nici una din ele nu funcționează. 
Să fi fost oare achiziționate numai 
pentru decor ?

• în ultimii ani. ne scrie din 
Gurahonț corespondentul voluntar 
Alexandru Herlău. comuna noas
tră, asemănător tuturor localități

lor patriei, a cunoscut Însemnate 
prefaceri. Pe harta sa au apărut 
noi obiective economice și edili- 
tar-gospodărești. care au făcut să 
crească, an de an. valoarea pro
ducției industriale a localității, au 
asigurat noi locuri de muncă pen
tru cetățenii din zonă. Una dintre 
aceste unități este Și asociația eco
nomică intercooperatistă pomicolă, 
care în prezent are o suprafață to
tală plantată de aproape 500 ha.

Ținindu-se cont de activitatea 
complexă ce se desfășoară pentru 
întreținerea acestui mare bazin po
micol. de perspectivele dezvoltării 
unității, aici s-au dat recent in fo
losință spatii de cazare pentru 
muncitori, cu cantină și grup so
cial. un centru de producție, ate
lier mecanic, adăposturi pentru de
pozitarea și sortarea fructelor, fil
tru sanitar etc. Fonduri de inves
tiții sint alocate și pentru realiza
rea altor construcții gospodărești, 
precum și pentru lucrări de com
batere a eroziunii solului, amena- 
jîndu-se pină in prezent alei teh
nologice și terase pe o suprafață de 
aproape 50 ha.

• Se obișnuiseră oamenii să con
sidere rîpile Gruiului, ale Văii Șe
larilor ori Chiliilor, din împrejuri
mile Cîmpulungului — Argeș, im
proprii oricărei intervenții utile a 
omului — afirmă in scrisoarea sa 
Ioan Dobrescu. în ultimii ani însă 
au fost luate o seamă de măsuri, 
au fost consultați specialiști in sil
vicultură. și agricultură si s-ău e- 
laborat programe care au și deve
nit fapte concrete.

Despre ripile Gruiului numai 
bătrinii își mai amintesc, căci 
acum în locul lor sint 80 ha pă
duri de mesteacăn, plop și conife
re. iar pe locurile foarte acciden
tate — salcîm. care este si o bază 
meliferă.

Pe Valea Șelarilor și Chiliilor au 
fost plantați peste 10 000 puieti de 
arin, plop, mesteacăn și pin. Fos
tele ripi au fost îmbrăcate in ve
getație. ceea ce a făcut ca eroziu
nea să fie oprită defintiv. Pe 
toate aceste locuri avem astăzi 
peste 230 ha pădure in plină dez
voltare — o avuție națională și o 
dovadă că omul poate colabora 
fructuos cu natura.

(Urmare din pag. I)
acelei cerințe subliniate de secreta
rul general al partidului in expu
nerea la Consfătuirea de lucru cu 
activul și cadrele de bază din dome
niile activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, potrivit 
căreia organele de partid nu pot și 
nici nu trebuie să înlocuiască orga
nele economico-sociale, dar membrii 
de partid din organele de stat și 
economico-sociale răspund, atit in 
fa(a partidului, cit și în fața organe
lor de stat, pentru activitatea lor. 
A face ’munca ’altora, a te sub
stitui atribuțiilor altora, a te re
zuma la o tutelă măruntă. în
seamnă a duce la tehnicizarea 
muncii de partid în detrimen
tul adoptării măsurilor organizato
rice și politico-educative specifice 
acesteia. Exercitarea controlului și 
îndrumării de către organele de 
partid, in vederea întăririi răspun
derii și exigenței, a disciplinei pen
tru îndeplinirea de către toți factorii 
cu atribuții de conducere a misiu
nii ce le-a fost încredințată, crearea, 
pretutindeni, a climatului de muncă 
favorabil analizării sincere, deschi
se. în spirit critic și autocritic con
structiv a activității colectivelor de 
muncă sint pirghii ale muncii de 
partid care și-au dovedit din plin 
eficacitatea. Pe de altă parte, nu de 
puține ori s-a putut constata că nu 
se respectă densitatea plantelor la 
semănat, că arăturile erau făcute de 
mîntuială, că în unele sectoare zoo
tehnice specialiștii erau prezenți la 
amiază, situații in care activiștii de 
partid au trebuit să intervină ener
gic pentru respectarea unor reguli 
elementare. Așa că „dădăceala" ac
tiviștilor de care se pling unii, 
atunci cind li se reamintește și li 
se cere să-și îndeplinească îndatoriri
le. este de fapt o formă a controlului 
de partid și, in ultimă instanță, un as
pect pozitiv al activității lor, anume 
de a nu trece cu ingăduință peste 
neajunsuri.

In ceea ce privește observația cri
tică a tovarășului Valeriu Călin, 
președintele C.A.P. Gherăseni, care 
reproșează lipsa de coordonare a 
deplasărilor in teren a activiștilor 
de partid și de stat, ce creea
ză situații cind vin de la Bu
zău fel de fel de oameni pentru 

a aduce la cunoștință aceeași indi
cație, recomandare sau reglementare, 
sîntem înclinați să-i dăm dreptate, 
deoarece și noi am întilnit uneori 
asemenea situații. Iată de ce este 
necesar să se urmărească cu mai 
multă exigență eficacitatea deplasă
rilor pe teren, să fie combătută cu 
mai multă vigoare tendințav unor 
activiști de a efectua „inspecții", de 
a se opri la stadiul înregistrării lip
surilor, astfel incit prezența lor in 
unitățile economice să fie cu adevă
rat activă, utilă, să determine rezul
tatele așteptate.

Intervenție-model, 
într-o situație-limită 
Natura muncii unui activist este 

predominant umană. Pe lingă o bună 
pregătire politică și profesională, el 
trebuie să dețină in cel mai inalt 
grad capacitatea de a avea relații 
umane bune cu toți oamenii muncii 
cu care vine în contact, indiferent 
de locul pe care-1 ocupă în ierarhia 
unei unități. Pentru a iniția, men
ține și dezvolta relații principiale, 
bune în cadrul colectivelor de muncă, 
activistul trebuie să „simtă natura 
umană", să comunice in dublu sens 
cu oamenii muncii, să le asculte mai 
întii părerile și apoi să se facă as
cultat, să le inspire încredere, să 
sesizeze ce probleme au, cu ce greu
tăți se confruntă, care sint cauzele 
ce le generează, să le ciștige res
pectul și atașamentul, să fie apro
piat de ei, dar în același timp să 
aibă prestigiul și autoritatea, curajul 
de a înfrunta ideile preconcepute, 
rutiniere, atitudinile, mentalitățile 
anacronice.

Este drept, despre munca cu oa
menii s-a vorbit mereu. Această pre
ocupare nu și-a pierdut actualita
tea și este greu de presupus că și-o 
va pierde vreodată. Dacă ea rămîne 
ca atare, conținutul ei. modul ei de 
desfășurare trebuie să se schimbe, 
așa cum se schimbă și oamenii, 
cum o determină complexitatea con
dițiilor de muncă și viață. In aces
te privințe exemplul acțiunii acti
viștilor comitetului județean de 
partid la întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Buzău pentru a afla 
cauzele unei situații precare existen
te la un moment dat și de a găsi 
soluții pentru înlăturarea lor este 

edificator într-o multitudine de 
sensuri.

La începutul acțiunii, sub forma 
unui control complex, se conturau 
aceleași cauze cunoscute și mereu 
evocate de conducerea de atunci a 
întreprinderii : necorelarea justă a 
planului, dificultăți în aprovizionarea 
cu materii prime, neprimirea la ter
men a unor subansambluri de la 
unii furnizori, lipsa de comenzi. De 
asemenea, ca și cu alte prilejuri, au 
fost consemnate citeva nemulțumiri 
personale.

De data aceasta aria investigației 
nu s-a oprit la acest stadiu și s-a 
mers în adincime. Activiști ai comi

Activistul ile partid - permanent în mijlocul oamenilor
tetelor județean și municipal de 
partid au lărgit sistematic cercul con
sultării cu cit mai mplți oameni, pe 
secții și servicii, pe formații de lucru 
și echipe, pe schimburi, le-au expli
cat cu răbdare necesitatea de a re- 
gindi munca lor, răspunderea lor 
față de bunul mers al producției, 
necesitatea de a dezvălui cu curaj 
lipsurile, de a veni cu propuneri în
drăznețe privind îmbunătățirea acti
vității de producție atit la scara în
treprinderii, cit și la locul lor de 
muncă. N-a fost deloc un lucru ușor, 
deoarece au trebuit învinse multe 
rezerve, apatia, scepticismul. Dar, de 
data aceasta, activiștii comitetelor 
județean și municipal de partid au 
izbutit să comunice în mod real cu 
oamenii muncii de aici, să-i facă să 
înțeleagă că fără încrederea în for
țele proprii, fără dorința de autode- 
pășire nu vor putea să readucă acti
vitatea întreprinderii pe un făgaș 
normal.

în urma creșterii încrederii co
lectivului în forțele sale, ghea
ța indiferenței și resemnării s-a 
spart. în adunările de partid, în 
consiliul oamenilor muncii li s-a 
spus lucrurilor pe nume. Cauzele 
stagnării și regresului s-au dovedit 
cu totul altele. Și în cea mai mare 
parte de ordin subiectiv : ruperea 

conducerii de colectiv, slaba legătură 
cu furnizorii, o neechilibrată repar
tizare a forțelor, formalism în acti- -> 
vitatea comitetului de partid și a 
consiliului oamenilor muncii, o nefi
rească anchilozare a pîrghiilor de 
conducere, automulțumire, favori
tism. In această situație se impu
neau măsuri organizatorice severe 
atit la nivelul conducerii întreprin
derii, cit și al secțiilor. Ele au și fost 
aplicate. Cei afectați de măsurile 
luate nu le-au contestat, tocmai 
pentru faptul că au fost adop
tate în temeiul unor consultări 
largi, democratice. „Răbdarea, în
țelegerea, încrederea au și ele 

limitele lor — l-am auzit spu- 
nind la un moment dat pe primul- 
secretar al comitetului județean de 
partid. l-am criticat, i-am admo
nestat. Firul autocriticii, al angaja
mentelor repetate și formale s-a 
subțiat tot mai mult pină cind am 
fost nevoiți să intervenim decis și 
să-l rupem". Pe drept, tovarășii 
Valeriu Plingeanu și Alexandru 
Preda, secretarul comitetului de 
partid, și, respectiv, actualul director 
al întreprinderii, au subliniat mo
dul în care au acționat activiștii co
mitetelor județean și municipal de 
partid, fiind zile și nopți prezenți in 
întreprindere, implicindu-se direct 
în redresarea activității.

Aceasta este însă numai o față a 
medaliei, ca să spunem așa. Rever
sul ei, prin opoziție, arată și un 
mod defectuos de lucru al activiș
tilor de partid. Doar aceiași tovarăși 
au trecut des, chiar foarte des mai 
înainte prin această întreprindere, 
au participat la adunări generale 
de partid, la adunări ale oamenilor 
muncii, au fost aproape zilnic în le
gătură ctf factorii de răspundere. Și 
totuși, s-au lăsat multă vreme înșe
lați de aparențe, au preluat justifi
cările fostei conduceri poate și pen
tru motivul, deși nu prea scuzabil, 
că secretarul comitetului de partid 
și directorul erau de multă vreme 

în aceste funcții și au avut în trecut 
și unele merite, păreau de bună 
credință atunci cind invocau cauze 
obiective. S-ar putea spune că ei 
înșiși ajunseseră să creadă că așa 
stau lucrurile, deoarece prin auto- 
izolarea lor, prin contactul numai cu 
birourile cadrelor de conducere, se 
rupseseră de inepuizabila sursă de 
idei și soluții pe care o reprezintă 
consultarea colectivului. Iată de ce 
succesul redresării întreprinderii a 
avut pentru unii activiști și un gust 
amar, a avut semnificația unui 
avertisment asupra ' ceea ce în
seamnă superficialitate?; obișnuință 
cu unele stări de lucruri, imobilism 

în gîndire și acțiune, necunoașterea 
profundă-, a realităților.

în „atelierul” 
de muncă și pregătire 

al activistului 
de partid

Desigur, nu ne-am propus și nici 
n-am fi reușit să ne întilnim cu toți 
activiștii comitetului județean de 
partid. Pentru a-i cunoaște însă și a 
le afla universul de preocupări, 
„cota" responsabilității în îndepli
nirea atribuțiilor pe care le au, am 
stăruit asupra unor aspecte ale acti
vității organizației de bază a apara
tului comitetului județean de partid. 
Am revăzut calendarul tematic al 
adunărilor generale, rapoartele pre
zentate in cadrul acestora, precum 
și modul cum se desfășoară discu
țiile individuale ale biroului organi
zației de bază cu membrii de partid, 
în calitatea lor de activiști de partid.

O constatare care se impune a fi 
relatată de la început : organizația 
de bază a aparatului comitetului ju
dețean de partid își trăiește din 
plin, intens, viața, desfășoară o ac
tivitate — cum este de dorit și tre
buie să fie — exemplară. Potrivit 
specificului organizației, activitatea 

acesteia este judicios concepută, se
cretarul, tovarășul Victor Andreica, 
ceilalți membri ai biroului sint rigu
roși in urmărirea indeplinirii măsu
rilor stabilite, exigenți față de 
conținutul rapoartelor și desfășu
rarea discuțiilor individuale ș.a. Spre 
exemplificare vom aminti aici — fie 
și in treacăt — aria problematică a 
tematicii adunărilor generale, ra
poartelor prezentate și a discuțiilor 
individuale : cerințele pentru intro- 
narea spiritului revoluționar, comu
nist în activitatea de zi cu zi a acti
vistului de partid ; preocuparea pen
tru perfecționarea propriei activități 
în strinsă legătură cu pregătirea 
multilaterală ; in ce fel se manifestă 
rutina, blazarea, inerția față în față 
cu exprimarea inițiativei, a expe
rienței pozitive privind metodele de 
conducere politică ; eficiența depla
sărilor pe teren ; etica și exemplul 
de conduită morală în toate împre
jurările ale activistului de partid ; 
păstrarea secretului de partid și de 
stat.

Sint situații cind tendința (care 
mai apare la unii) de a găsi rezol
vări superficiale, de moment sarci
nilor ce le sint încredințate (unul 
din activiștii secției propagandă și-a 
propus ca într-o zi să controleze 
propaganda vizuală în șapte unități 
industriale din Buzău, iar într-o altă 
zi să facă același lucru din viteza 
mașinii, în opt comune, ca să ne 
referim' la un singur exemplu) este 
supusă unei severe critici, nefiind 
lăsată să prolifereze.

în universul muncii de zi cu zi 
a activistului de partid, îndeosebi în 
privința legăturilor lui permanente, 
trainice cu oamenii, sint multe laturi 
ale activității susceptibile și necesar 
a fi perfecționate. Pornind de la 
exigențele sporite si complexitatea 
sarcinilor actuale, așa cum au su
gerat înșiși interlocutorii noștri, or
ganizația de bază a aparatului co
mitetului județean de partid trebuie 
să aducă în conul atenției, mai mult 
decit a făcut-o pină acum, preocu
pări legate de folosirea mai deplină 
a unor autentice metode de muncă 
politică, în detrimentul celor admi
nistrative, tehniciste, valorificarea 
într-un înalt grad a cadrului demo
cratic creat în conducerea colectivă 
a unităților economice, afirmarea 
puternică a autoconducerii, autofi

nanțării, a democrației muncitorești- 
reyoluționare, indrumarea și activi
zarea organizațiilor de masă și 
obștești, pentru îndeplinirea în mai 
bune condiții a atribuțiilor specifice 
pe care le au, însușirea unor metode 
de muncă directe, apropiate cu oa
menii — in întîlnirile din unități 
economico-sociale, in cadrul unor 
ședințe, la audiențe, în atitea și 
atitea alte Împrejurări.

De altfel, primul-secretar al co
mitetului județean de partid, tova
rășul Simion Cotoi, care, ca și 
secretarii comitetului județean, nu 
acceptă cuvîntul „motivat" de la 
adunările generale ale organizației 
de bază din care fac parte, avea să 
ne spună la un moment dat: „Avem, 
prin orientările date de secretarul 
general al partidului în magistralele 
sale expuneri, adevărate programe 
pe baza cărora acționăm pentru 
perfecționarea activității organizato
rice, ideologice și politico-educative 
pentru ca toate organele și organiza
țiile de partid să se manifeste ca 
factor dinamizator, să imprime 
actului de conducere politică calitate 
și eficiență. In acest spirit, Comitetul 
județean de partid Buzău a trecut la 
organizarea întregii activități. Să nu 
le cerem altora să facă mai mult 
decit dovedim că sîntem in stare să 
facem noi. Cerindu-le altora să-și 
perfecționeze continuu activitatea, 
să optimizeze cadrul democratic 
creat in societatea noastră, am pornit 
— așa cum ne îndeamnă cu stăruință 
secretarul general al partidului — de 
la a ne perfecționa primii propria 
activitate, stilul și metodele de 
muncă folosite, pentru a determina 
apoi o îndrumare și un control de 
certă eficientă. Cerindu-le altora 
să-și ridice competența profesională, 
competența actuiui de conducere, am 
inițiat deja măsuri pentru a asigura 
ridicarea competentei actului de con
ducere politică a tuturor sectoarelor 
și domeniilor de , activitate eco- 
nomico-socială din județ. Organizația 
de bază a aparatului nostru este «ate
lierul» de muncă și pregătire al 
activistului de partid, «atelier» în care 
prin acțiunile întreprinse — cărora 
le vor urma, desigur, și altele — am 
creat premisele pentru a munci și a 
ne pregăti mai bine decit am făcut-o 
pină acum, astfel ca acest efort să 
sc resimtă pretutindeni in județ".
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EXEMPLAR!

ACUM, ÎN CAMPANJA AGRICOLĂ,
toate lucrările sînt importante, toate lucrările sînt urgente

călărași ; Secerișul griului - 
mai repede, mai bine organizat!

în județul Călărași continuă In
tens recoltarea griului de pe cele 
aproape 100 000 hectare cultivate în 
acest an. Pină în seara zilei de 
miercuri, 6 iulie, această lucrare a 
fost efectuată pe 17 960 hectare, re- 
prezentînd 19 la sută din suprafața 
cultivată. întrucît căldura caniculară 
din ultimele zile a grăbit procesul 
de coacere, se impune să fie luate 
măsuri energice, astfel incit, prin 
buna folosire a combinelor, întreaga 
producție să fie pusă la adăpost în 
cîteva zile.

Că secerișul poate fi mult intensi
ficat este demonstrat de experiența 
fi rezultatele a numeroase unități 
agricole în care ritmul de lucru este 
In creștere. Să exemplificăm. în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Chirnogi, unde urmează să se recol
teze griul de pe 5 055 hectare, sece
rișul a început din plin abia luni 
dimineață, după ce cîteva zile la 
rînd s-au efectuat verificări cu umi- 
dometrele în lan. „Aparatele ne in
dicau 22—23 la sută umiditate — ne 
spune Dumitru Tudoran, președin
tele consiliului unic. Luni dimineața 
Insă, sfărîmînd spicele în palme, s-a 
constatat că ele sînt uscate. S-a tre
cut la seceriș. Primele cantități de 
griu duse la bază aveau umiditatea 
17 la sută, ceea ce înseamnă că a- 
paratele noastre erau defecte și că 
am pierdut timp bun de recoltat. 
Am pornit toate cele 110 combine, 
în prima zi am strîns recolta de pe 
555 hectare. Acum, combinerii lu

crează 13—14 ore pe zi“. Aici, o a- 
tenție mai mare este necesar să fie 
acordată eliberării de paie a terenu
rilor. Or, deși unitățile agricole din 
acest consiliu agroindustrial dispun 
de 59 prese de balotat paie, folosirea 
lor în următoarele două-trei zile 
este pusă sub semnul incertitudinii 
deoarece toate au fost reglate să fo
losească sfoară, care este însă foar
te puțină, în locul ei începînd să 
sosească în schimb sîrmă. Ni se 
spune că au fost luate toate măsu
rile pentru ca strîngerea paielor să 
se facă manual sau cu alte mijloace, 
astfel încît să se elibereze terenul 
imediat după secerat. Că acest nea
juns putea fi prevenit ne este de
monstrat de modul cum a fost pre
gătită recoltarea la C.A.P. Oltenița, 
unde se cultivă 650 hectare cu griu. 
Ne oprim la ferma nr. 1, la un lan 
de 128 hectare, aflat chiar în mar
ginea orașului. „Aveți probleme cu 
sfoara pentru prese ?“ — o întrebăm 
pe Maria Stoian, șefa fermei. „A- 
vem prese suficiente, jumătate re
glate pentru sfoară și jumătate pen
tru sirmă. Am prevăzut deci totul 
din timp, așa că nu vom avea nici 
un fel de probleme". Este necesar 
ca în toate unitățile agricole să fie 
intensificată strîngerea paielor, ast
fel incit să se poată trece imediat 
la însămînțarea celei de-a doua cul
turi.

Avînd In vedere căldura excesivă 
din ultimele zile, printr-o hotărîre a 
comandamentului județean al agri

culturii, în toate unitățile agricole 
au fost luate măsuri de securitate a 
lanurilor de griu. Iată un exemplu 
edificator pe care l-am constatat în 
unitățile agricole din comuna Cuza 
Vodă. La ferma nr. 2 a C.A.P. Cea- 
cu o întilnim pe Cornelia Ciutacu, 
primarul comunei, care ne prezintă 
citeva inițiative pe lingă regulile ge
neral obligatorii de protecția mun
cii și pază contra incendiilor. Ast
fel, la fiecare tabără de cimp există 
o remorcă echipată cu toate cele ne
cesare prevenirii și stingerii incen
diilor : extinctoare, lopeți, găleți, 
furci. O cisternă cu apă se află lingă 
remorcă, iar țevile de eșapament ale 
combinelor și autocamioanelor au 
fost prevăzute cu site parascîntei. 
„Pe lingă toate acestea — ne spune 
primarul — am luat măsuri ca toți 
cei ce ajung la marginea lanului de 
griu. fie mecanizatori, fie oameni de 
îndrumare și control, de oriunde ar 
fi, să-și lase intr-un loc special ame
najat țigările și chibriturile, con
form inițiativei mecanizatorilor care 
au scris pe toate combinele și re
morcile : „Nu fumăm decit diseară".

Numeroase alte fapte de muncă 
ale combinerilor, ale celorlalți oa
meni ai muncii din agricultura ju
dețului demonstrează hotărîrea lor 
de a încheia secerișul repede și in 
depline condiții de siguranță.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

BINE ȘI FOARTE BINE

Toate 
investițiile 

planificate - 
in funcțiune 
la termen!

(Urmare din pag. I)

TELEORMAN:

să fie
In acest an unitățile agricole din 

județul Teleorman dispun de ame
najări pentru irigarea culturilor pe 
264 000 hectare, ceea ce reprezintă un 
puternic potențial de creștere a 
producțiilor. Așa cum s-a subliniat 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 17 iunie, 
unul din factorii de cea mai mare 
Însemnătate pentru realizarea pro
ducțiilor stabilite în acest an îl con
stituie irigarea culturilor pe întrea
ga suprafață prevăzută. îndeplinirea 
acestei importante sarcini depinde în 
mod hotărî tor de modul în care ac
ționează acum organele agricole ju
dețene, organizațiile de partid din 
unitățile specializate și conducerile 
unităților agricole beneficiare pentru 
a asigura funcționarea perfectă și 
folosirea la capacitate maximă a sis
temelor de irigații. Este o cerință 
care se impune cu atit mai mult cu 
cit în anul acesta unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Teleorman au de realizat recolte su
perioare celor din anii precedenți. 
Iată, de pildă, nivelurile medii pla
nificate pe hectar, la principalele 
culturi prăsitoare, în perimetrele 
irigate: 14 550 kg porumb boabe, 
peste 48 tone sfeclă de zahăr, 4 000 
kg floarea-soarelui și 3 950 kg soia.

Pornindu-se de la învățămintele 
r.nului trecut, sub directa coordo
nare a comitetului județean de 
partid s-a inițiat încă de la începu
tul anului un amplu și complex pro
gram de măsuri menite să asigure 
exploatarea cu eficientă sporită a 
sistemelor de irigații pentru a se 
obține producții cit mai bune. Mul
te din măsurile preconizate au fost 
deja materializate, săptăminal anali- 
zindu-se în prezența secretarilor co
mitetului județean de partid modul 
de transpunere în viață a măsurilor 
preconizate la nivelul sistemelor de 
irigații. Se cuvine evidențiată ac
țiunea de reparare a echipamentelor 
de udare — conducte si aspersoare 
— pentru prima dată numai in ate
lierele celor 7 sisteme de irigații do
tate cu mașini și utilaje moderne, cu 
instalații de verificare sub presiune, 
ceea ce a asigurat o calitate inaltă 
reviziilor și reparațiilor. O atenție 
deosebită s-a acordat instruirii te
meinice a celor 2 100 de oameni care 
supraveghează aripile de ploaie și a 
celor 14 770 cooperatori și lucrători

Programul de udări
respectat riguros
din agricultură care trebuie să par
ticipe la mutarea echipamentelor de 
udare, în cadrul formațiilor care au 
în acord global suprafețele respec
tive.

Temperaturile ridicate din prime
le zile ale lunii iulie au impus, 
în' județul Teleorman, adoptarea 
de către comandamentul județean 
pentru agricultură a unor măsuri 
operative pentru irigarea culturi
lor. „In această perioadă, practic, 
plantele au ajuns la un consum 
maxim de apă necesar pentru a-și 
continua vegetația în cele mai bune 
condiții — ne spune inginerul Va- 
sile Boncotă, directorul i.E.E.L.l.F. 
Teleorman. De aceea, acționăm cu 
toate forțele pentru a folosi cu 
randament sporit instalațiile și agre
gatele din dotarea sistemelor de 
irigații. O atenție deosebită — avînd 
în vedere cantitățile de energie e- 
lectrică repartizate și temperaturile 
caniculare — acordăm efectuării iri-

Pentru a putea fi respectate

gațiilor pe timpul nopții ; formațiile 
de oameni ai muncii din sistemele 
noastre și echipele de udători din 
unitățile agricole urmăresc ca apa 
să ajungă uniform la rădăcinile 
plantelor, pe toate suprafețele pla
nificate. în vederea unei bune or
ganizări a acestei importante acti
vități s-a hotărit in comandamentul 
agricol județean ca vicepreședinții 
consiliilor populare din fiecare lo
calitate să răspundă de realizarea 
întocmai a programelor zilnice de 
udare."

Am mai reținut că în perioada 
imediat următoare nevoile de apa 
ale plantelor fiind in creștere. Iri
garea culturilor se va situa practic 
in centrul atenției. E drept, a plouat 
mai mult in acest an, dar rezerva 
de apă din sol trebuie menținută la 
nivelul optim mai ales in lunile iu- 
lie-august cind consumul este foarte 
mare la toate culturile. Ce anume 
este acum esențial in acest scop ?

graficele de udări se impun :
• Scoaterea și montarea in cimp a aripilor de ploaie in toate unită

țile agricole și pe toate suprafețele prevăzute ;
• Asigurarea energici electrice la nivelul stabilit, in această perioadă 

fiind necesari 100—110 MWh, l'ață de 60 MWh cit s-au asigurat in medie 
in zilele precedente ;

• Din județele vecine — Olt și Giurgiu — să se trimită pe canale 
apa necesară pentru sistemele Olt-Călmățui și Giurgiu-Răzmirești, aflate 
in Teleorman.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a aduce in discuție unele pro
bleme legate de investiții. Vom 
menționa mai întîi că, deși s-au ex
tins suprafețele irigate prin brazde 
la mai mult de 52 000 hectare, la care 
se adaugă 3 000 hectare udate gravi
tațional, prin sifonare, există în pre
zent un deficit de circa 3 700 aripi 
de plqaie pentru care s-au asigurat 
repartiții ce însumează numai 267 de 
asemenea echipamente. Programul 
pe acest an prevede extinderea su
prafețelor amenajate pentru irigații 
cu încă 22 000 hectare în sisteme 
mari. Or, pină în prezent nu sînt 
asigurate repartiții pentru anumite 
cantități de conducte din azbociment 
PREMO și PVC; se simte lipsa can
tităților necesare de ciment și moto
rină. de utilaje la nivelul volumului 
de lucrări ce trebuie efectuat _ con
form planului. O altă problemă care 
trebuie soluționată se referă la noile

exploatări din sistemul Frunzaru, 
unde, pentru cele 4 500 ha finalizate 
anul trecut și 3 089 hectare termina
te in luna mai a acestui an, prevă
zute prin plan a fi irigate, nu s-au 
asigurat pină in prezent nici apa ne
cesară (din acumulări din județul 
Olt), și nici energia electrică. Toate 
aceste probleme, la a căror soluțio
nare trebuie să-și aducă o contri
buție substanțială organele centrale 
de resort, cit și organizarea supe
rioară a activității de udare a cul
turilor în fiecare unitate agricolă, 
în conformitate cu programele de 
măsuri stabilite, reprezintă condiții 
esențiale ca în acest an irigarea 
culturilor să se poată face pe toate 
suprafețele planificate, in scopul 
obținerii producțiilor mari pre
văzute.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

APĂ
(Urmare din pag. I)
determinat atit de arșiță, cit și de 
stadiul lor de dezvoltare. Pentru 
aceasta, in săptămina care urmea
ză și in continuare, trebuie să reali
zăm un ritm zilnic de udare de 
120—130 mii hectare. Realizarea a- 
cestui program impune ca zilnic să 
se asigure pefttru funcționarea sis
temelor 1 150—1 200 MW putere me
die orară. Apelul nostru către ener- 
geticieni este de a nu precupeți 
nici un efort pentru a ne asigura 
energia necesară irigării culturilor 
pe toate suprafețele planificate".

ÎNTREAGA ACTIVITATE I1E 
UDARE A CULTURILOR SĂ FIE 
ORGANIZATĂ RIGUROS. CU 
ÎNALTA RĂSPUNDERE, ÎN FIE
CARE UNITATE AGRICOLĂ! Este 
greu in această perioadă să se sta
bilească priorități la udare, intrucit 
toate culturile au nevoie mare de 
apă. Totuși. în ordinea sensibilității 
la lipsa apei, se impune ca legumele 
să fie irigate cu prioritate, urmind 
apoi culturile de soia, sfeclă de za
hăr, porumbul și, nu pe ultimul loc, 
plantele de nutreț cultivate. Pentru 
realizarea programelor de udare 
stabilite zilnic și pe fiecare cultură 
in parte, hotăritoare este organi
zarea riguroasă a activității de iri
gare în toate unitățile agricole ce 
au terenuri amenajate. Cu deose
bire este nevoie să se asigure un 
mare număr de oameni pentru mu
tarea echipamentelor de udare, de 
două ori pe zi, dimineața și sea
ra, de aceasta depinzind udarea 
plantelor pe suprafața planificată. 
Apoi, echipe speciale trebuie să 
urmărească permanent instalațiile 
de udare în timpul funcționării, 
pentru a se putea preintîmpina 
pierderile de apă și udarea neuni-

PLANTELOR!
formă a culturilor, cu toate conse
cințele ce decurg din aceasta. Rea
lizarea ritmurilor zilnice de udare, 
ca și a suprafețelor planificate im
pune ca, mult mai mult decit in 
ceilalți ani, să se organizeze iri
garea culturilor pe întreaga durată 
a nopții, care prezintă serioase 
avantaje, atit în ce privește folo
sirea apei de către plante cu ran
dament mult mai bun decit in 
timpul zilei, pe arșiță, cit și pen
tru asigurarea energiei necesare 
pompării apei. În acest scop, in toa
te unitățile agricole trebuie create 
echipe speciale, conduse de cadrele 
de conducere, care să supraveghe
ze atent funcționarea sistemelor in 
timpul nopții. Totodată. în siste
mele de irigații trebuie să se ur
mărească distribuția apei noaptea 
în debitele necesare și să se asi
gure remedierea oricărei defecțiuni 
in cel mai scurt timp.

ÎNLĂTURAREA GRABNICA A 
NEAJUNSURILOR CARE SE 
RĂSFRÎNG ASUPRA REALIZĂRII 
PROGRAMELOR DE UDARE. Ca să 
se poată iriga la capacitatea maxi
mă a sistemelor, prima condiție, 
de fapt condiția elementară, este 
ca să fie scoase in cimp și mon
tate pe poziții de funcționare toate 
echipamentele si instalațiile de 
udare. în foarte multe județe, 
această acțiune a început o dată 
cu efectuarea probelor de funcțio
nare a sistemelor și a continuat 
chiar in perioada ploilor din lunile 
trecute. Ca atare — acum cind iri
garea culturilor a căpătat caracter 
de urgență — unitățile agricole din 
județele Olt, Ialomița, Constanța, 
Dolj, ca să dăm doar cîteva din 
exemplele bune, au putut trece 
fără intirziere la udarea plantelor, 
realizind programele stabilite.

în unele județe însă, din acest 
punct de vedere se constată o si
tuație cu totul necorespunzătoare. 
Se pare că ploile abundente din lu
nile mai și iunie, care la'un mo
ment dat puneau sub semnul între
bării necesitatea irigațiilor într-o 
perioadă apropiată, au determinat 
conducerile multor unități agricole 
și. din păcate, chiar organele agri
cole județene să nu se mai pre
ocupe de scoaterea în cimp a echi
pamentelor de udare. Ca atare, 
acum cind cerința irigării culturilor 
a devenit atit de presantă, in uni
tățile agricole din județul Călărași, 
din 13 500 aripi de udare au fost 
scoase în cîmp doar 5 500, in cele 
din județul Tulcea — din 8 200 
aripi — 5 400. iar în cele din jude
țul Mehedinți — din 4 800 aripi — 
numai 1 600. Este cit se poate de 
evident că în aceste condiții pr6- 
gramele de udări nu pot fi realizate 
decit parțial, ceea ce înseamnă ca 
pe suprafețe întinse culturile să nu 
primească apă. Măsurile ce se im
pun rezultă de la sine. Organele 
județene de partid și agricole, con
ducerile unităților agricole trebuie 
să mobilizeze forțele necesare, ast
fel încît în cel mai scurt timp 
toate echipamentele de udare să fie 
scoase în cîmn și montate pe pozi
țiile de funcționare.

Orice zi de intirziere la irigarea 
culturilor poate avea acum conse
cințe cit se poate de păgubitoare 
asupra nivelului Producției. Tocmai 
de aceea, pe toată filiera răspunde
rilor trebuie să se asigure toate 
condițiile ca. in următoarele 1?—14 
zile, toate cuHu-’le în vo'"'‘atie 
amplasate în perimetrele irigate, 
să poată fi udate pe întreaga su
prafață cultivată.

Zile caniculare în cîmpia 
brăileană. O căldură toro
pitoare, care însă nu Infrin
ge hărnicia lucrătorilor 
ogoarelor aflați, acum. în 
fața unui examen ce trebuie 
promovat exemplar : sece
rișul griului la timp, fără 
pierderi. După tatonările de 
la începutul săptăminii, in 
toate unitățile agricole brăi- 
lene s-a declanșat marea 
bătălie de pe frontul piinii. 
„Acț.ionîndu-se cu cele pes
te 1 550 combine din dota
rea secțiilor de mecanizare, 
există certitudinea ca, în 
condiții optime de lucru, 
recoltarea griului in județ 
să fie încheiată in 7—8 zile, 
iar in unele unități din sud 
chiar mai devreme — ne 
precizează Ion Cîineanu, 
inginerul-șef al sectorului 
producție vegetală din ca
drul direcției agricole. în- 
cepind de marți, 5 iulie, vi
teza zilnică pe o combină a 
crescut treptat. Ea va a- 
junge în zilele următoare 
la 6—7 hectare pe zi".

Miercuri, 6 iulie, efec
tuăm un raid în unități a- 
gricole din sudul județului, 
în cimpia fierbinte din con
siliul agroindustrial Stăncu- 
ța, problemele campaniei 
de strîngere a griului sînt 
bine stăpînite. Se veghează 
oră de oră la buna organi
zare a muncii, la evitarea 
risipei. Combinele se re
glează de mai multe ori pe 
zi în funcție de umiditatea 
lanului de griu. Pină seara, 
aici au fost recoltate 860 
hectare din totalul de 4 933 
hectare.

La I.A.S.-ul din cadrul 
consiliului agroindustrial

însurăței, în fermele nr. 10 
și 5, cele 30 combine, orga
nizate în două formații, re
coltau din plin. Seara, com
binele au fost mutate pe 
solele fermelor nr. 3 și 12. 
Concomitent, paiele erau 
balotate cu 12 prese, trans
portate și depozitate la ca
pătul tarlalelor.

La orele dinspre prînz 
ajungem pe ogoarele

4 iulie, inițial cu 80 combi
ne, în ziua raidului alătu- 
rîndu-se încă 14. Pină la 
acea dată, griul a fost re
coltat pe 11 la sută din su
prafață. „Viteza zilnică de 
lucru încă nu este atinsă 
— ne spune Mircea Callu, 
organizatorul de partid al 
consiliului. Am luat deja 
măsuri pentru a ajunge la 
peste 5 hectare pe zi la o

O zi la seceriș 
în cîmpia brăileană

C.U.A.S.C. Bărăganul. Pe in
ginerul Gheorghe Gutium, 
directorul S.M.A., îl intîl— 
nim la ferma nr. 2 a coope
rativei agricole Mihai Bra- 
vu. O formație de 13 com
bine recolta pe ultimele 
sole din cele 130 hectare. 
La C.A.P. Victoria, aceeași 
activitate intensă. Și coope
rativele agricole Bărăga
nul și Bertești au intrat 
pe „normal" în activitate, 
neajunsurile in organizarea 
muncii semnalate cu o zi 
în urmă fiind acum depă
șite in urma măsurilor lua
te de conducerea consiliului 
unic agroindustrial cu pri
vire la desfășurarea între
gii acțiuni în flux neîn
trerupt : strîngere-trans-
port-depozitare.

în unitățile consiliului a- 
groindustrial Dudești, se
cerișul a inceput pe ziua de

combină, in primul rînd 
prin funcționarea conti
nuă a tuturor combi
nelor pe toată durata 
zilei-lumină". Pe traseu 
îl întilnim în cîmpie pe 
directorul adjunct al I.T.A. 
Brăila, Teodor Patri- 
chi, venit să vegheze apro
vizionarea cu motorină, 
funcționarea mașinilor de 
transportat griul la baza- 
siloz. Aceasta spre a se 
preintîmpina neajunsurile 
din ziua precedentă, cind 9 
mașini a cite 17,5 tone, fie
care, de la I.T.A. Suceava, 
au așteptat combustibilul 
de la I.T.A. Brăila de di
mineață pină spre ora 16. 
La baza-siloz Dudești, Va- 
sile Moldoveanu, șeful a- 
cesteia, ne informează că 
pină la ora 17,15, în siloz 
au fost recepționate și de
pozitate citeva mii de tone

griu, în special de pe o- 
goarele cooperativelor Ză- 
voaia, Tătaru, Roșiori și 
I.A.S. Dudești.

Trecem, spre seară. și 
prin unități ale consiliilor 
agroindustriale Traian ' și 
lanca. Consemnăm fapte 
cu putere de generalizare : 
combinerii lucrează in
tens, cu atenție, defecțiu
nile accidentale sînt reme
diate operativ, specialiștii 
sint mereu in mijlocul bă
tăliei.

Tirziu, spre noapte, din 
operativa direcției agricole 
notăm : pină în seara zilei 
de 6 iulie, in județul Brăi
la, griul a fost strîns de pe 
12 320 hectare. Această lu
crare a fost efectuată pe 
suprafețe mai mari în uni
tățile agricole din consiliile 
agroindustriale lanca, Tra
ian, Stăncuța, existind 
toate condițiile ca seceri
șul să se intensifice in zi
lele imediat următoare și 
in unitățile din consiliile 
unice agroindustriale Măxi- 
neni, Făurei, Dudești. pre
cum și Ia I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei. Evo
luția lucrărilor — fapt con
statat și cu prilejul rai
dului— dă garanția recol
tării în scurt timp a griu
lui de pe întreaga supra
față a Bărăganului brăi- 
lean, care este de 70 879 
hectare.

Florea CEAUȘESCU 
Candiano
PR1CEPUTU
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au avut in vedere perspectiva. Cui 
altcuiva îi revine datoria să se ocu
pe de aceste probleme și să le solu
ționeze cu precizie din punct de ve
dere tehnic și cu răspundere sub as
pect organizatoric, decit conducerilor 
celor trei întreprinderi, consiliilor 
respective ale oamenilor muncii 7 
Faptul că nu au făcut-o la timpul 
cuvenit impune, desigur, măsuri. Dar 
nu numai pentru recuperarea aces
tor restanțe, ci, deopotrivă, pentru re
considerarea stilului și metodelor de 
muncă folosite, pentru prevenirea în 
viitor a unor asemenea nedorite sin
cope în livrări.

O situație oarecum deosebită a 
creat-o șantierului întreprinderii din 
Drobeta-Turnu Severin un alt fur
nizor, și anume întreprinderea de 
utilaj tehnologic din Bistrița. De 
executat, a executat cite ceva din 
bazinul de răcire a uleiului și apei 
și, prin urmare, l-a livrat incomplet, 
fără 16 cutii de etanșare. 16 lunete, 
32 de garnituri de clingherit, în 
sfîrșit, instalațiile de golire, recircu- 
lare și încălzire. Toate apelurile fă
cute către furnjzor pentru a-și ono
ra comanda, așa cum, de altfel, 
s-a angajat, au rămas fără răspuns.

Problemele cu care este confrun
tată cea de-a doua capacitate de 
la forja grea sînt, așa cum am mai 
arătat, cunoscute. Faptul că furnizo
rii rămin încă indiferenți față de so
licitările primite pune în discuție 
obligația firească a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
de a trata situația creată cu maxi
mă răspundere, de a lua măsurile 
cuvenite pentru introducerea ordinii 
in livrări.

Forja grea nu este, însă, complet 
terminată. Aici, mai are de lucrat 
la acoperișuri de închidere, dar Trus
tul de lucrări speciale și izolații teh
nologice din București „excelează" 
printr-un ritm neconvingător da 
lucru.

— Este absolut necesară finalizarea 
rapidă a lucrărilor de izolații, ne pune 
in temă inginerul Constantin Terpe- 
ziceanu, directorul antreprizei de con- 
strucții-montaj. Lucrările pe care le 
mai avem noi, constructorii, de exe
cutat nu pot fi terminate tocmai 
din cauză că sint întirziate lucrările 
de izolații.

Și, completindu-1. este nevoie ca 
trustul menționat să asigure numă
rul necesar de muncitori, împreună 
cu toate materialele de care au ne
voie, in special tablă și vată mine
rală. pentru ca activitatea să se 
poată desfășura în ritm susținut. As
pect asupra căruia insistăm, deoa
rece conducerea trustului întirzie 
să-și ia rolul in serios. Un lucru 
este cert : nici o explicație sau jus
tificare nu ține loc de acoperiș și 
de închidere a halei in care se află 
amplasată forja grea.

în angrenajul productiv al între
prinderii severinene, forja grea de
ține o pondere extrem de importan
tă. Lucru pe care au datoria să nu-l 
uite nici un moment toți factorii an
gajați in realizarea acestui obiectiv 
și. in primul rind, întreprinderea de 
mașini grele din București. Combi
natul de utilaj greu din Iași, între
prinderea do utilaj tehnologic din 
Bistrița și Trustul bucureștean de 
lucrări speciale și izolații tehnologice.
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De la indiferentă la asumarea răspunderii - un drum necesar
pentru îmbunătățirea calității produselor

Pornind de la mai multe semnale critice primite la redacție cu pri
vire la calitatea produselor refractare realizate de Combinatul metalurgic 
din Tulcea, intr-un articol publicat în „Scinteia" din 5 iulie, intitu
lat „Cine înlătură -golurile- din calitatea produselor refractare 
ne-am referit la unele din cauzele acestei situații nedorite. Cu 
deosebire am insistat asupra faptului că, o bună perioadă de timp, 
factorii de conducere din unitate, adoptind poziția minimei rezistențe, 
au lăsat să treneze soluționarea principalelor probleme ale producției, 
in loc să le abordeze frontal și să le rezolve. Continuăm astăzi analiza 
acestei situații, insistind și de această dată asupra măsurilor ce se în
treprind pentru îmbunătățirea nivelului calitativ al produselor.

MĂSURI TEHNICE, DAR NU NU
MAI. Multe din problemele cu care 
se confruntă unitatea erau legate de 
operațiunea de presare. Mai exact 
spus, presele, din import, pentru 
care piesele de schimb utilizate nu 
erau corespunzătoare, se defectau 
frecvent în cazul realizării presiunii 
de lucru nominale ; in consecință, se 
lucra la presiuni cu mult inferioare 
normelor. Sigur, era mai comod, 
„productivitatea" era mare — o pon
dere ridicată deținind-o insă rebu
turile ! — iar in condițiile unei evi
dențe realizate superficial nu se 
mai știa cine a lucrat bine și cine 
nu, de unde interesul pentru calitate 
era. practic, nul.

Nu intimplător am folosit timpul 
trecut. Noua conducere a secției pa<a 
hotărită să taie răul de la rădăcină. 
Cum anume? în primul rind prin
tr-o mai severă urmărire a parame
trilor de funcționare a utilajelor, re
ducerea suprafeței active a preselor 
(este adevărat, pe această cale se 
reduce cantitatea de produse, dar 
sporul calitativ compensează această 
pierdere aparentă) și alte măsuri cu 
caracter preponderent tehnic. Nu mai 
puțin importantă este însă stimu
larea interesului oamenilor pentru a 
realiza produse corespunzătoare. In 
acest scop a fost introdusă o fișă 
de urmărire a fiecărui lot de pro
duse. cuprinzind numele tuturor ce
lor care au efectuat diferite opera
țiuni, precum și al celor care au 
controlat lotul. Rezultatul obținut a 
fost o sensibilă îmbunătățire a cali
tății cărămizilor.

PROCESUL ASUMĂRII RĂS
PUNDERII. Următoarea etapă a 
fluxului de fabricație se consti
tuie intr-o ilustrare a dictonului 
„Cine nu vrea să facă găsește întot
deauna scuze, cine vrea să facă gă
sește întotdeauna mijloace".

Tehnologia de lucru prevede ca, 
Înainte de a intra în cuptorul de ar
dere, cărămizile să treacă printr-un 
cuptor de uscare. De multă vreme 
însă această etapă este pur și sim
plu „ocolită". De ce 1 „Din cei 300

de vagoneți de care am avea nevoie 
pentru a realiza această fază a teh
nologiei nu dispunem în. prezent de
cit de 170 — aflăm de la subingine- 
rul Doru Motaș, șef de secție. Cauza 
constă în insuficiența materialului 
refractar realizat de intreprinderea 
de profil din Pleașa".

Așadar, încă o problemă pentru 
rezolvarea căreia s-a ales calea mi

indemină : a fost constituită o echipă 
care se ocupă in exclusivitate cu re- 
condiționarea vagoneților, folosind 
in mare parte cărămizile rămase in 
bună stare la vagoneții dezafectați 
(și care, pină nu de mult, erau ex
pediate, pentru refabricare, la Plea
șa !) ; vagoneții proaspăt înzidiți sint 
ținuți două zile in uscătorie, la tem
peratura de 200°C — procedeu prin 
care le crește durata de exploatare ; 
s-au luat și alte măsuri ce țin de 
disciplina muncii, de gospodărirea 
mai bună a resurselor.

ESENȚIAL ESTE REZULTATUL 
FINAL. în unitate există și alte 
acțiuni în curs de desfășurare pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Notăm, bunăoară, că 
pentru a elimina unele surse de pro
ducere a rebutului prin transportul 
semifabricatelor se vor îndepărta de

La Combinatul metalurgic Tulcea

nimei rezistențe : ocolirea unei faze 
a tehnologiei. Este drept, și aici 
noua conducere intenționează să re
introducă o disciplină fermă : „Pro- 
fitind și de intrarea in exploatare m 
această vară â unui nou cuptor de 
ardere, dotat cu numărul necesar de 
vagoneți, am organizat activitatea de 
recondiționare a ’ parcului vechi de 
vagoneți. în următoarele două luni, 
problema va fi definitiv rezolvată" 
— ne spune subinginerul Motaș.

Și din acest exemplu putem des
cifra întregul mecanism al trecerii 
de la indiferență la asumarea con
știentă a răspunderii. în fond,, ce 
s-a intimplat ? Din diferite cauze 
(unele in totalitate subiective, lega
te de o exploatare necorespunzătoa
re), vagoneții s-au distrus înainte de 
vreme. Faptul a fost pus pe seama 
calității cărămizilor refractare de Ia 
Pleașa, propriul proces tehnologic a 
fost „scurtat", iar producția a mers 
inainte, pentru că beneficiarii aveau 
acută nevoie de materialul refractar 
de la Tulcea. S-au schimbat acum 
datele problemei ? Nu, cărămizile 
refractare de la Pleașa sint aceleași, 
la fel si nevoile beneficiarilor com
binatului tulcenn. S-a schimbat însă 
o menta’itnte. oamenii din uzină au 
înțeles că trebuie să acționeze alt
fel și au găsit mijloacele pe care, 
de altfel, le-au avut tot timpul la

nivelările din podeaua halei și se vor 
lua măsuri pentru evitarea formării 
de noi denivelări. De asemenea, sint 
in studiu o formulă de reducere a 
numărului de manipulări ale cără
mizilor crude, precum și alte mă
suri cu caracter tehnic asupra că
rora nu vom mai insista. Esențial 
este ca toate acestea să se regă
sească nemijlocit in rezultatele ob
ținute, mai precis in .creșterea ni
velului calitativ al producției. De 
aceea ar trebui intensificată și ac
țiunea de conștientizare a tuturor 
oamenilor muncii din unitate față de 
calitatea muncii depuse. Spunem a- 
ceasta intrucit atit timp cit am stat 
în secții nu am văzut nici un mun
citor care să măsoare cărămizile 
presate — deși ar trebui să facă 
aceasta la fiecare bucată în parte—, 
nici un maistru care să verifice el 
însuși dimensiunile produsului. în 
schimb am putut constata că in 
continuare se mențin deficiențe le
gate in special de unele mentalități 
adine inrădăcinate și comodități la 
care se renunță greu. Iată un sin
gur exemplu : și în prezent folosirea 
rebutului crud sau ars in compoziția 
noilor produse se realizează oarecum 
intimplător ; sînt maiștri care pur și 
simplu nu acceptă să preia o parte 
din rebut, deși există instrucțiuni 
tehnologice clare în acest sens.

refractare
Un sprijin mai temeinic, mai efi

cient trebuie să-l dea și conducerea 
combinatului. Sigur, rămine valabilă 
și întrebarea : unde au fost condu
cerea combinatului și comitetul de 
partid cind uzina de produse mag- 
neziene rebuta peste 30 la sută din 
producție ? Dar acum este esențial 
ca asemenea situații să nu se mai 
repete, iar pentru aceasta există căi 
concrete de acțiune : ridicarea nive
lului de calificare al personalului din 
uzină, completarea schemei de pos
turi cu oameni temeinic pregătiți 
profesional și, nu in ultimul rind, 
eliminarea deficiențelor de aprovi
zionare care încă persistă.

De asemenea. Ministerul Indus
triei Metalurgice — căruia li sint 
subordonate atit întreprinderea pro
ducătoare, cit și majoritatea unită
ților beneficiare ale cărămizilor re
fractare — este și el direct interesat 
in soluționarea unor probleme incă 
deschise, care depășesc competența 
combinatului. Iată una dintre aces
tea : transportul produselor se rea
lizează in vagoane de cale ferată, 
care, potrivit normelor în vigoare, 
trebuie încărcate la întreaga capaci
tate. Ceea ce duce însă la o insu
ficientă securitate a produselor, care 
în multe cazuri se distrug pe dru
mul dintre producător și beneficiar. 
Apoi, dacă intr-un vagon din lemn 
se mai pot fixa paleții cu cărămizi, 
într-unul din metal — așa cum im 
putut vedea pe rampa de încărcare 
a combinatului — acest lucru devi
ne imposibil. De aceea, ar trebui să 
se realizeze o înțelegere cu Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor pentru soluționarea acestor 
probleme. In fond, scopul urmărit 
este ca produsul să ajungă în bune 
condiții la beneficiar și să nu se 
poată raporta statistic un anumit 
grad de umplere a vagonului.

Așadar, in uzina de produse mag- 
neziene se întreprind acțiuni menita 
să redreseze o situație nemulțumi
toare in privința calității produselor 
obținute. Esențial este insă nu nu
mărul și amploarea acestora, ci re
zultatul final : satisfacerea nevoilor 
economiei naționale cu material re
fractai' de cea mai bună calitate. 
Siderurgia, industria constructoare 
de mașini, alte ramuri solicită cu 
insistentă acest lucru, iar Înfăp
tuirea sarcinilor stabilite stă in pu
terea oamenilor muncii de la Com
binatul metalurgic din Tulcea.

Eutjen RADULESCU 
Adrian VAS1LE
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Valorile artei în universul spiritual 
al omului de azi

Proiectele de diplomă ale studenților 
-un remarcabil potențial de creație 
Cum îl stimulăm? Cum îl valorificăm?

In colectivele universitare se afir
mă, nu fără temei, că amplificarea 
cercetării pe bază de contract eco
nomic, încheiat între catedre și uni
tăți productive ori științifice, adin- 
cește gindirea prospectivă și carac
terul ei aplicativ, dind astfel curs 
^cerințelor formulate în documentele 
partidului nostru, ca procesul de 
pregătire a oadrelor să întrunească 
■cele mai înalte cote ale calității. 
Nucleele mixte de cercetare inter- 
disciplinară, puse astfel in activitate, 
mijlocesc sinteza informațiilor mo
derne, ceea ce sporește potențialul 
de creație rezultat din procesul 
integrării și-l face apt să soluțio
neze probleme de virf, prioritare. 
Dar, de la un anumit punct, ampli
tudinea și dinamismul acestui pro
ces imping, într-un fel, pe planul al 
doilea modalitățile universitare con
sacrate de lucru cu studenții, 
mai cu seamă îndrumarea nemijlo
cită a acestora, ceea ce se răsfrînge, 
între altele, și în faptul că perfec
ționările didactico-metodologice din 
învățămintul superior nu mai pot 
ține întotdeauna pastil cu ritmul de 
creștere al integrării. Argumentele 
aduse în sprijinul acestei concluzii 
trimit deseori Ia modalitatea întoc
mirii și susținerii proiectului de di
plomă. Se știe că adincirea conlu
crării dintre învățămintul superior, 
cercetare și producție a determinat 
treptat ca, îndeosebi în institutele cu 
profil politehnic, agronomic și eco
nomic, temele proiectelor de diplo
mă să fie. în mare parte, oferite de 
unitățile productive. Scopul, atins in 
multe cazuri, este ca lucrarea astfel 
întocmită să-și dovedească valoarea 
nu printr-o acțiune simulată, ca în 
urtmă cu mai mulți ani, ci chiar prin 
soluționarea unei probleme practice, 
la ordinea Zilei îrttre prioritățile ști- 
ințifico-tehnice ale întreprinderii. In 
felul acesta a crescut, pe ansamblu, 
gradul de aplicabilitate al proiecte
lor. iar soluțiile elaborate sint mai 
riguros circumscrise caracterului de 
sinteză al gindirii .moderne. Numai 
că nu toate proiectele de diplomă 
ating acești parametri și, mai cu sea
mă. nu toate întreprinderile econo
mice care oferă — cînd oferă — 
teme pentru lucrările de diplomă le 
și introduc în aplicare după înche
ierea acestora, ceea ce face ca. din 
acest punct de vedere, proiectele de 
diplomă ale studenților să rămină la 
stadiul unui remarcabil potențial de 
gindire prea puțin captat și valori
ficat sub raport social.

Cu privire la această stare de lu
cruri, universitarii oferă mai multe 
explicații, toate Întemeiate. Mai intîi, 
afirmă ei, trebuie ținut seama de 
faptul că unele unități economice 
oferă teme oarecum limitate la un 
singur obiectiv și de extremă urgen
ță, în vreme ce un proiect studențesc 
de diplomă, dat fiind caracterul lui 
de sinteză, nu întotdeauna poate fi 
circumscris unui singur aspect, ca 
să nu mai spunem că perfectarea 
unei soluții superioare, competitive, 
nu întotdeauna ascultă de rigorile 
urgenței. Pe de altă parte, chiar și 
în cazul cind temele propuse de 
producție au un caracter mai com
plex, interdisciplinar, exigențele re
zultate de aici nu întotdeauna pot fi 
acoperite de un singur student ; do
cumentarea și procesul de elaborare 
necesare fiecărui proiect solicită un 
răstimp mai lung și o seamă de an
tecedente care n-au cum să se regă
sească întotdeauna în evoluția tutu
ror studenților. Dar și in cazul cind 
este încheiată la timp, cu rezultatele 
scontate, cercetarea proiectului de 
diplomă, spre a-și găsi aplicarea, 
trebuie să fie mai intîi contractată, 
însă orice întreprindere contractea
ză, firesc, cînd are certitudinea re
zultatelor. în vreme ce certitudinea 
în cercetare și proiectare vine după 
încheierea lucrării, cind, pe de altă 
parte, absolventul învățămîntului su
perior pleacă in producție.

Toate aceste observații sint înte
meiate, dar pragurile despre care ele 
amintesc pot fi depășite. O demon
strează. între altele. Facultatea de 
hidrotehnică, căi ferate, drumuri, 
poduri și geodezie, din cadrul Insti
tutului de construcții bucureștean, al 
cărei sistem de elaborare a proiec
telor studențești de diplomă, ca 
etapă de sinteză în pregătirea spe
cialiștilor, a atins un nivel exem
plar. Secretul ? O conlucrare per
manentă cu producția și cerce
tarea. in probleme mari, proble
me de fond, definitorii pentru ac
tualul stadiu de dezvoltare a știin
ței și tehnicii românești și universa
le. Urmind o practică statornică de 
mai multă vreme la nivelul Institu
tului de construcții, în facultatea a- 
mintită se incheie succesiv convenții 
pe termen lung cu departamente 
economice ?i cu unități științifice, 
pe baza cărora in fiecare an se re
partizează sistematic catedrelor teme 
de cercetare in regim de contract 
economic. Sigur, cum asemenea teme 
sint de o complexitate ridicată și de 
o urgență presantă, ele nu pot fi tra

cinema
? Să-ți vorbesc despre mine : FE-

OVIAR (50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30
'• Tn fiecare zi mi-e dor de tine : 
VICTORIA (16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20, LIRA (317171) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 21
• Flăcări pe comori : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică în familie : COTRO- 
CENI (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
• Memorie regăsită ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Cursa de pisici ; DOINA (16 35 38) 
— 9; 11; 13; 15
• Legenda lui On Da! : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20
• Pădurea: UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 

tate de unul sau cițiva oameni și 
atunci, in funcție de complexitatea 
și urgența contractelor, se alcătuiesc 
colective mixte, interdisciplinare, 
din cadre didactice, cercetători, spe
cialiști ai producției și studenți ai 
anilor superiori. Iar acești studenți 
preiau fiecare prin proiectul lor de 
diplomă sarcina elaborării unei anu
mite părți, unul un ,,segment" din 
tema contractată, altul partea, „seg
mentul" imediat următor, uneori 
pină la acoperirea întregii problema
tici înscrise in contractul de cerce
tare. Iar cînd dimensiunile contrac
tului nu pot fi limitate la un sin
gur an. ci se întind pe mai mulți, 
și. pe de altă parte, studenții absol
venți pleacă in producție, contractul 
este preluat de colegi din anii urmă
tori care continuă cercetarea prin 
proiectul lor de diplomă. A luat ast
fel naștere un sistem de întocmire 
a proiectelor studențești de diplomă 
adecvat atit rigorilor producției mo
derne (calitate și urgență in apli
carea soluțiilor), cit și exigențelor 
de perfecționare a învățămintului 
nostru superior. Planul de cercetare 
și proiectare al catedrelor atinge, an 
de an. valori remarcabile (10 mili
oane lei anual la secția de hidro
tehnică și circa 20 de milioane pe în
treaga facultate), iar o dată cu el spo
rește caracterul anticipativ al ideilor 
germinate în orizontul gindirii uni
versitare.

Pentru că, pină la urmă, aici, în 
laboratorul gindirii și creației uni
versitare, in însăși personalitatea 
catedrei, a fiecărui profesor și stu
dent, se identifică suportul cel mai 
prețios al sistemului de intocmire și 
de aplicare în producția curentă a 
proiectelor studențești de diplomă. 
Să reținem, deci, că tocmai presti
giul școlii de hidrotehnică, cunoscut 
și recunoscut astăzi pretutindeni, 
determină ca temele ce i se oferă 
spre cercetare în regim de contract 
economic și din care se extrag su
biectele viitoarelor proiecte de diplo
mă să se înscrie în amploarea și 
complexitatea lucrărilor de acest 
gen desfășurate la nivelul întregii 
țări : alimentarea cu apă a locali
tăților, amenajarea albiei rîurilor, 
construirea de magistrale navigabile, 
tratarea apei la centralele nuclearo- 
electrice ș.a.m.d. Și tocmai compe
tența cu care sint soluționate pro
blemele știihțifico-tehnice și econo
mice specifice unor lucrări de q ase
menea anvergură sporește, la rîn- 
du-i. prestigiul cadrelor didactice și 
al studenților. De altminteri, nenu
mărate exemple în acest sens le ofe
ră însăși sesiunea susținerii proiec
telor de diplomă din acest an. Pe 
durata susținerii proiectelor în cele 
două comisii, de alimentări cu apă 
și de construcții hidrotehnice, lucră
rile prezentate — fiecare d'.uțre ele 
însumind sute de pagini de^calcule 
și zeci de metri pătrați de planșe 
alcătuite cu minuție de bijutier — 
constituiau de fiecare dată o minu
nată surpriză și. în același timp, un 
obiectiv de multă vreme cercetat, 
comparat, pus în corelație cu am
bientul tehnic și social, introdus în 
calculator, prevăzut să fie perfecțio
nat pe mai departe. Baza modernă 
de calcul, amenajată cu cițiva ani în

N urnele lor sint bine cu
noscute atit de oamenii 
muncii de la toate brigăzi
le si subunitățile întreprin
derii de prospecțiuni și 
explorări geologice „Su
ceava". cit și de locuitorii 
orașului Cimpulung Moldo
venesc, ai altor așezări 
sucevene. începutul l-au fă
cut. in 1986. cu piesa de tea
tru scurt ..Zodia albastră", 
de Constantin Cojocaru. 
Economistul principal Vio
rel Paraschiv, instructor de 
teatru cu atestat, sufletul 
formației, pentru că el este 
și regizor, și scenarist și 
actor, ne spunea că „Zodia 
albastră", prin problemati
că si mediul de desfășurare, 
li se potrivea cel mai bine. 
„A fost apoi și dorința de 
a aborda o piesă nejucată, 
pentru a fi noi inșine. pen
tru a vedea ce putem" — 
a subliniat el. Ce a rezul
tat ? Un spectacol apreciat 
tocmai de cei cărora le era 
adresat — colegii de mun
că. Pentru că teatrul de la 
I.P.E.G. Cimpulung Moldo
venesc a prezentat specta
cole la fiecare brigadă a 
întreprinderii, adică la 
Broșteni. Fundu Moldovei, 
Colacu-Iacobeni, Vatra 
Dornei, Comănești etc., 
unde a avut și cele mai 
mari succese. „Satisfacții 
deosebite am trăit — ne 
spunea minerul Constantin 
Tiron — la o brigadă com
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urmă la Institutul de construcții, își 
vădește utilitatea ei remarcabilă în 
primul rind aici, la întocmirea unor 
proiecte de diplomă competitive eu 
ale celor mai experimentați cercetă
tori și proiectanți.

Astfel au fost elaborate tehnici 
originale, adevărate patente univer
sitare, de simulare numerică pe cal
culator a comportării construcțiilor 
hidrotehnice, în special a barajelor ; 
noile proiecte de diplomă privind 
supraetajarea barajului Siriu, de pe 
Buzău, sau barajul Feneș pentru 
alimentarea cu apă a județului Alba 
au folosit asemenea tehnici care re
duc cheltuielile de timp și financiare 
necesare experimentării diferitelor 
modele și prototipuri. Astfel au fost 
întocmite proiecte studențești referi
toare la canalul Șiret — Bărăgan — 
Dunăre, la diferite centrale hidro
electrice subterane. Ia problemele de 
contact „baraj-fundații“. Și tot ast
fel s-a dezvoltat la București o ade
vărată școală de nivel mondial refe
ritoare al proiectarea și construirea 
stațiilor de epurare a apei ; recentul 
proiect, cu un obiectiv de acest gen 
la Slatina, urmind celor de la Pi
tești și Feldioara, a confirmat o dată 
mai mult valoarea patentului româ
nesc care, la un nivel sporit de efi
ciență tehnico-economică. reduce 
suprafața construită cu 20 la sută, 
energia utilizată cu peste 20 la sută, 
nămolurile acumulate cu circa 50 la 
sută. De altminteri, în ultimii ani. 
în probleme de decantare și filtrare 
a apei, hidrotehnicienii universitari 
din București au obținut mai multe 
brevete de invenții, astăzi larg cu
noscute.

Cum se vede, realizările sint deo
sebite, dar ambițiile sînt și mai 
mari, ceea ce face ca sistemul de 
exigențe și autoexigențe, în care sînt 
incluse, firesc, și proiectele studen
țești de diplomă, să funcționeze aici 
din plin. „Cel puțin în ce ne pri
vește — ne-a spus tovarășul Sandu 
Marin, decanul facultății și sufletul 
acestui proces de continuă moderni
zare universitară — situarea în a- 
vanposturile cercetării științifice de 
nivel mondial este condiționată în 
egală măsură de calitatea, de origi
nalitatea eforturilor noastre de crea
ție, dar și de operativitatea și ca
racterul integral cu care asemenea 
atribute sint transmise urmașilor, 
preluate și dezvoltate in activitatea 
lor. Iată de ce îmbunătățirea con
tinuă a sistemului de elaborare a 
proiectelor de diplomă reprezintă 
pentru noi un instrument esențial cu 
ajutorul căruia prioritățile dobîndite 
pină acum în cercetare și proiectare 
pot fi păstrate și amplificate".

Convingerea interlocutorului nos
tru, turnată trainic la baza celor 75 
de lucrări tipărite, a patru brevete 
de invenții ce-j aparțin, este împăr
tășită și de conf. univ. dr. ing. 
Adrian Popovici, eoni, univ. dr. ing. 
Valeria Bănuț, conf. univ. dr. ing. 
Dan Stematiu, de mulți alți titulari 
de contracte economice și. totodată, 
conducători de proiecte studențești 
— adevărați animatori ai culturii și 
științei universitare românești de cel 
mai inalt nivel.

Mihai IORDANESCU

plexă unde nu era sală de 
spectacole cu scenă. A 
trebuit să jucăm in sala 
unei centrale termice, prin
tre cei 200 de oameni care 
au vrut să ne vadă. Și, 
fără nici un fel de regie 
tehnică, am reușit un spec-

participa la concursuri, ci 
pentru colegi și ceilalți 
oameni in fața cătora se 
prezintă. Deși ei se pot 
mindri și cu faptul că sint 
laureați ai celei de a Vl-a 
ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României",

CU DĂRUIRE,
PENTRU OAMENI

tacol emoționant pentru că, 
la sfirșit, bărbații dirzi 
care sint minerii și sondorii 
ne-au mulțumit cu lacrimi 
in ochi pentru ceea ce 
le-am oferit".

Mesajul transmis de 
piesă, ca și sinceritatea 
jocului actorilor amatori 
i-au cucerit pe oameni. 
Acest episod pune cel mai 
bine în valoare adevărul 
spuselor tuturor actorilor 
amatori cu care am discu
tat. și anume că ei nu se 
pregătesc doar pentru a

că au luat „Marele premiu" 
sau premiul I la o serie de 
concursuri teatrale impor
tante. Desigur, nu numai 
cu spectacolul amintit. 
Pentru că au prezentat 
spectacole și cu piesele 
„Două ore de pace" de 
D. R. Popescu, „Năpasta" 
de I. L. Caragiâle. Cu toate 
aceste piese, numai în 1987, 
formația de teatru a pre
zentat aproape 40 de spec
tacole.

în prezent, actorii ama
tori de aici fac repetiții
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20,00 Telejurnal
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P.C.R. — Un amplu și insufleți- 
tor program pentru perfecțio
narea întregii activități • Acu
mularea și fondul de dezvoltare

20,45 Cabinet de perfecționare profe
sională • Modalități de organi

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 iulie, ora 20 — 11 iulie, 
ora 20. în țară : Deși temperatura 
aerului va continua să scadă ușor și 
treptat, vremea va fi caldă, iar în 
sudul țării călduroasă. Cerul va fi 
variabil, cu tnnorări temporare in ves
tul, centrul și nordul țării. Ploi sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice vor cădea pe alocuri în 
regiunile din vestul, centrul și nordul 
țării, unde, izolat, cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metrul pătrat în 
24 de ore, iar condițiile vor fi favo

Succesul artei înseamnă democra
tizarea artei. înseamnă îmbinarea 

■armonioasă a valorii artistice și for
ței de comunicare ; înseamnă mai 
ales desfășurarea unor acțiuni cul
turale in cadrul cărora arta să fie 
concepută ca matrice morală, să nu 
fie redusă doar la sensibilitate și 
univers senzorial.

Sint ginduri prilejuite de partici
parea entuziastă a publicului la co
locviile de artă plastică recent desfă
șurate la Botoșani. Manifestarea a 
pus in valoare faptul că arta se 
poate constitui ca parte integrantă a 
existenței unui număr foarte mare 
de oameni, a unor oameni de for
mații dintre cele mai diferite. O ase
menea acțiune, aflată acum la cea 
de-a IV-a ediție a sa, a insumat, in 
însăși organizarea și desfășurarea ei, 
răspunsuri de ordin moral. Căci, 
iată, arta dispune, așa cum am vă
zut de curînd la Botoșani, de toate 
înlesnirile pentru a instrui, pentru 
a educa, pentru a-și afirma pe de
plin rolul in societate. Desfășurate 
sub auspiciile generoase ale Festiva
lului național „Cintarea României", 
colocviile de artă plastică ale Boto
șanilor, care se desfășoară în perioa
da 16 iunie—15 octombrie, vor cu
prinde 5 expoziții colective, 14 ex
poziții personale, 4 tabere de crea
ție, mai multe simpozioane, expuneri 
și dezbateri pe probleme ale artelor 
plastice. întîlniri ale artiștilor cu oa
menii muncii din industrie, construc
ții și de pe ogoare.

Continuitatea marilor tradiții
Ca un imperativ moral s-a des

prins, încă de la deschiderea acestor 
colocvii. importanța răspunderii 
creatorilor față de publicul româ
nesc. A unei răspunderi în cadrul 
căreia artistul primește osmotic 
aspirații ale întregului popor, in- 
terpretindu-le în forme noi. în care 
să dăinuie viu spiritul continuității, 
al marilor tradiții ale artei româ
nești. Acesta a fost, de altfel, sensul 
unui întreg colocviu dedicat perso
nalității lui Ștefan Luchian, de la a 
cărui naștere s-au împlinit 120 
de ani. Pictori unanim apreciați
— cum sînt Vasile GrigorB, 
Marius Cilievici sau Ion Sălișteanu
— au subliniat în acest context 
ce înseamnă să duci mai departe 
frumoasa povară a continuității ma
rilor tradiții, au subliniat lecția de 
frumusețe și adevăr, de generozitate 
spirituală și angajare socială pe care 
se înalță adevăratele valori. Cuvîn- 
tul lor s-a transformat într-un ade
vărat dialog, o modalitate vie de co
municare cu un public sensibilizat 
cu lumina picturii lui Luchian, cu 
frumusețea versului eminescian sau 
a armoniilor enesciene, care, aici. Ia 
Botoșani, punețează, evocator, orele. 
Dialogul s-a desfășurat nu doar pe 
planul comentariilor teoretice, ci și 
prin contactul direct, prin discuții 
multiple cu acest public iubitor de 
frumusețea artistică. Responsabilita
tea culturală și socială a unei ase
menea comunicări s-a manifestat 
concret, în sălile de expoziții, de
pășind stadiul enunțului de principii. 
Prezența artei bucureștene pe sime- 
zele botoșănene, prezența a peste 100 
de lucrări realizate de artiștii bucu- 
reșteni, de real prestigiu, au dat a- 
cestei responsabilități funcții sociale 
și culturale concrete. „Tot ce se află 
în această expoziție, spunea tovară
șul Lazăr Băciucu, secretar cu pro
paganda al comitetului județean de 
partid, este un semn că artiștii con- 

intense, în afara orelor de 
program, pregătind piese 
de Tudor Popescu, Ștefan 
Berciu ș.a. Dintre actorii 
amatori deja consacrați ii 
amintim, pentru intensita
tea trăirii și forța interpre
tării, pentru dăruirea cu 
care se pregătesc, dăruin- 
du-și cu bucurie timpul 
liber acestei nobile pasiuni, 
pe sondorul Constantin 
Papuc și mașinistul Mircea 
Forminte, pe muncitorii 
Daniela Ursache și Mihai 
Forminte, pe laboranta 
Emilia Simion și Ștefania 
Paraschiv, operator stație 
calcul. pe Lăcrămioara 
Gontaru. toți de la I.P.E.G.. 
dar și pe Sorin Galiniuc, 
Sorin Comprat, Bogdan 
Erhan și Sorin Rusu, de la 
alte unități economice 
cimpulungene. Lor li se 
adaugă un șir de noi actori 
amatori. Pentru că, așa 
cum preciza Viorel Pa
raschiv, dorința și ambiția 
realizării unei stagiuni per
manente trebuie susținute 
de pregătirea mai multor 
piese, cu un număr mai 
mare de actori, astfel incit 
pentru fiecare rol să existe 
chiar 2—3 posibili inter
pret. Și asta nu pentru a 
cuceri premii, ci pentru a 
dărui bucurie și satisfacții 
estetice oamenilor.

Sava BEJI1VAR1U
corespondentul „Scinteii"

zare a procesului de perfecțio
nare în cadrul unei întreprinderi 

21,00 Cadran mondial (color). România 
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de 
educație materialist-științifică

21,33 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României* *. Muzică 
populară (color)

• Filarmonica ,,George Enescu*
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
pian Lucian Leșeanu — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18, 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema) : O seară la 
Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* (13 13 00) : Cintă, ciocirlie
— 18
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77. sala 
Victoria) ; Făt-Frumos din lacrimă 
— 10,30, (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Visul unei nopți de vară — 19,30 

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

rabile căderilor de grindină. în cele
lalte regiuni se vor semnala averse 
de ploaie și descărcări electrice izola
te. in partea a doua a intervalului. 
Vîntul va prezenta unele intensificări, 
de scurtă durată în vestul, centrul și 
nordul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse, în general, între 14 
și 22 grade, iar cele maxime între 25 
și 35 grade, mai ridicate în sud. In 
București : Deși temperatura aerului 
va scădea ușor, vremea va fi călduroa
să. Cerul va fi variabil. favorabil 
averselor de ploaie și descărcărilor 
electrice în partea a doua a interva
lului. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor oscila între 20 și 22 grade, iar 
cele maxime între 30 și 34 grade, mai 
ridicate în prima zi. 

temporarii, prin operele lor, răspund 
prezent la îndemnul și chemarea a- 
dresate în atîtea rînduri de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reafirmate cu 
pregnanță acum, prin tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., care se află 
în dezbatere publică, de a oglindi, 
în opera lor, realitățile zilelor noas
tre. Prin operele prezentate în expo
ziție — peste 100 — se asigură o 
continuitate în creație, dovedind cum 
cei care-i urmează lui Luchian — 
artiștii contemporani — realizează o 
operă viguroasă pe măsura acestor 
zile senine, o operă frumoasă și 
demnă, de largă perspectivă, datora
tă deschiderii date de Congresul al 
IX-lea al partidului. Este un oma
giu pe care-1 aduc artiștii contempo
rani pictorului Luchian. într-un vii
tor nu prea îndepărtat, expoziția va fi 
dusă la Ștefânești, unde a văzut lumi
na zilei cel care, cu migală, cu har, 
și-a pus în valoare întreaga măsură a 
talentului său și a realizat opere 
pline de căldură și umanism".

Valorile pe care expoziția le cu
prinde, numele unor artiști precum 
lori Irimescu, Vasile Kazar, Ion 
Musoeleanu, Ligia Macovei, Ion Mu- 
rariu. Ion Popescu-Negreni, Ion Via- 
siu, Grigore Vasile, Petre Achițenie, 
Marius Cilievici, Ion Sălișteanu, Ion 
Gheorghiu. Gheorghe Iliescu-Căli- 
nești, Vasile Celmare, Traian Bră- 
dean, Constantin Blendea, Maria 
Blendea, Eugen Popa, Ion Pacea, 
Constantin Piliuță. Gheorghe Spiri
don, Ecaterina Teodorescu, Paul Va- 
silescu, Spiru Vergulescu, Costin 
Neamțu, Fiorin Niculiu și alții ilus
trează concret generozitatea și forța 
de cuprindere a manifestării, mărtu
risind din partea expozanților imbol
dul de a da expresie unor sentimen
te de real patriotism.

Educarea tinerei generații — 
în climatul dragostei pentru 

frumos
„De patru ediții Încoace, ne spu

nea profesorul Teodor Valenciuc, co
locviile «Ștefan Luchian» realizează 
o polarizare, la Botoșani și Dorohoi, 
a unor importante forțe artistice. Da 
patru an.i, în această zonă de nord a 
tării, în fiecare vară, timp de cîteva 
luni, se adună artiști care ne fac să fim 
mindri de faptul că Botoșaniul 
poate fi centrul unor acțiuni de înal
tă ținută culturală. Avem aici ar
tiști tineri, talentați, cărora le este 
oferită mereu posibilitatea de a se 
confrunta cu arta întregii țări, artiști 
care nu mai au, ca altădată, com
plexe provinciale, ci își privesc cu

Mesajul de pace și muncă 
al cîntecului contemporan

Trecutul de luptă al 
neamului nostru a fost 
oglindit în nenumărate 
compoziții ; dacă stilurile 
au fost variate, în cazurile 
fericite s-a putut vorbi de 
o unitate de conținut, da
torită, cu precădere, folclo
rului țărănesc. Pornindu-se 
de la mijloacele de expre
sie ale cintecului și dansu
lui de la țară și imbinîn- 
du-se acestea cu cele ale 
artei sonore universale s-a 
ajuns la convingătoare sin
teze, la opere cu profund 
specific național, de o mare 
frumusețe. Concluzia ce se 
poate desprinde de aici este 
că nimic durabil nu s-a 
creat ignorind varietatea și 
frumusețea creației spe
cifice poporului, că toate 
realizările noastre de 
seamă au la baza temeini
ca și organica asimilare a 
simțămintelor și virtuților 
ce au determinat și mode
lat modul nostru specific 
de creație artistică. Creația 
muzicală românească a în
registrat in pagini durabile 
simfonia eroismului pe 
care istoria l-a relevat ca 
definitoriu pentru existen
ta poporului, atit în mo
mentele de aprigă încleșta
re, cit și in epocile pașnice 
și constructive.

O tematică nobilă o con
stituie eroismul zilelor 
noastre, munca tenace a 
poporului, a constructorilor 
de azi — constituind izvoa
re generoase ce au alimen
tat cu apă vie creația com
pozitorilor și muzicienilor 
contemporani. Tn această 
ambianță spirituală un loc 
aparte il are creația de
dicată păcii, însuflețirii 
oamenilor în activitatea lor 
eroică pe care o consacră 
înfrumusețării vieții, asigu
rării unor condiții tot mai 
bune pentru afirmarea 
personalității umane, pen
tru traiul generațiilor de 
azi și de miine. Desigur, 
din acest punct de vedere, 
cele mai frumoase imnuri 
dedicate păcii sint imnurile 
muncii, simfoniile în acor
durile cărora răsună dra
gostea oamenilor pentru 
pămintul natal, cantatele 
care preamăresc eroismul 
pașnic și constructiv al oa
menilor care, stăpîni pe 
desținul lor, înalță o țară 
nouă, însuflețiți de voința 
de a lăsa urmașilor o 
Românie puternică și în
floritoare. Cintecul păcii 
este cintecul însuflețit de 
elan patriotic, de conștiința 
ca cea mai convingătoare 
formă de a-ți iubi patria 
este fapta constructivă, 
înălțarea ei prin, geniul 
constructiv ai poporului. A 
cînta viața, freamătul 
muncii, patetismul încordat 
al edificării insqamnă a 
sluji pacea, a-i amplifica 
rezonanța in inima și su
fletul oamenilor. Tn acest 
fel, tema păcii și a priete
niei este intim asociată 
temei patriotice. Cum 
spunea secretarul general 
al partidului in recenta 
Expunere cu privire la 
perfecționarea activității 

încredere drumul înaintării în difi
cila meserie pe care și-au ales-o".

..Trăim într-un lo; extraordinar — 
a ținut să adauge Corneliu Dumitriu, 
metrolog la «Electrocontact" ; un loc 
in care civilizația modernă, în plină 
dezvoltare, se îmbină armonios cu 
frumusețea naturii ; un loc in care 
amintirea creației lui Luchian, 
Eminescu sau Enescu este vie, ca
pabilă să emoționeze. De altfel, gale
ria de artă care poartă numele lui 
Ștefan Luchian aduce mereu în a- 
tenția noastră, a publicului, expoziții 
noi și interesante, cum este această 
deosebit de bogată manifestare de
dicată de artiștii bucureșteni lui Lu
chian. Am încercat și eu uneltele pic
turii, de aceea în orice expoziție mă 
interesează să descifrez probleme le
gate de meșteșug, de felul in care ar
tiștii își fac, cu talent, meseria. Dacă 
m-ați întreba ce înseamnă o lucrare 
«bună-, v-aș răspunde fără să ezit : 
O lucrare pe care nu o pot face eu, 
o lucrare spre care privesc cu admi
rație și încredere. Mă gîndesc, de 
exemplu, la lucrările pe care locui
torii Botoșaniului le pot privi în a- 
ceste zile la Galeriile de artă din 
centru, unde este deschisă expoziția 
lui Ion Murariu".

Subliniind importanța unui auten
tic climat artistic, creator, profesorul 
Gheorghe Constantinescu remarca : 
„Pină acum 16 ani nu aveam galerii 
de artă. Viața cultural-artistică a 
Botoșanilor și-a lărgit considerabil 
sfera de activitate. Nu mă refer nu
mai la faptul că au apărut săli spe
cial destinate expozițiilor, ci și la 
posibilitatea din ce în ce mai frec
ventă de a cunoaște aici, la noi a- 
casă, pictori, sculptori, graficieni ale 
căror lucrări le admirasem la Bucu
rești, că avem posibilitatea nu nu
mai să le prețuim lucrările, ci și să-1 
cunoaștem direct, să stăm de vorbă 
cu ei. Ca profesor, aș dori ca ti
nerele generații de elevi să fie din 
ce in ce mai bine instruite, să fie 
formate in spiritul dragostei pentru 
frumos. Mi se pare că în școală se 
face încă prea puțin pentru educarea 
din punct de vedere artistic, mai ales 
a elevilor de liceu".

„Ampla expoziție a artiștilor bucu
reșteni, dedicată lui Luchian, spu
nea muzeograful Sandu Alexandru, 
este pentru noi toți un exemplu de 
măiestrie și dăruire. Pe lingă aseme
nea expoziții și întîlniri cu artiștii, 
prilejuite de pildă de frumoasele co
locvii botoșănene sau de „Zilele Emi
nescu", activitatea constantă a forțe
lor artistice locale nu trebuie negli
jată. Cenaclul tineretului, care la 
Botoșani are o activitate foarte bo

organizatorice, ideologice și 
politico-educative, in ve
derea creșterii rolului 
conducător al partidului in 
întreaga viață economico- 
socială, din 23 iunie a.c„ 
aceasta însemnînd, de fapt, 
o coordonată fundamentală 
a întregii activități ideolo
gice și politico-educative, 
de a dezvolta sentimentul 
dragostei de patrie, de po
por, patriotismul revoluțio
nar. Și se poate vorbi, 
cu legitimă mindrie, de 
o permanență a unei mu
zici solare, de un înalt 
nivel artistic și educativ. 
Un neoromantism senin 
definește miniaturalele 
cantate dedicate păcii și 
iubirii de țară, concepute 
de Mihail Jora și Mihail 
Andricu. Acest neoroman
tism este continuat cu un 
plus de vigoare și cu con
traste bine detașate in lu
crările lui Gheorghe Dumi
trescu, și in această privință 
credem că nu greșim soco
tind drept un punct culmi
nant, în contextul moșteni
rii sale, opera Marea iu
bire. Dacă Mihail Jora și 
Mihail Andricu înclinau 
spre un anume diatonism 
modal, Gheorghe Dumi
trescu include și anumite 
aspecte ale unui modalism 
cromatic, la care se adaugă 
și un recitativ dramatic. 
Opera „Marea iubire" de 
Gheorghe Dumitrescu este 
prima operă românească 
care tratează direct aceas
tă problemă gravă a ome
nirii contemporane. Por
nind de la serialismul do
decafonic, Ștefan Niculescu 
a dat la iveală Cantata a 
doua pe versuri de Gelu 
Naum, in timp ce Mircea 
Istrate a realizat cantata 
Pe o plajă japoneză, în 
care aduce un omagiu vic
timelor din lumea niponă, 
în urma îngrozitoarelor 
bombardamente atomice. 
Oratoriul Canti per Europa 
de Theodor Grigoriu este o 
creație monumentală, in 
care se remarcă un limbaj 
de sinteză.

Eroismul țăranilor, strâns

legat de munca lor de a 
schimba fața satelor, de a 
înălța existenta rustică pe 
culmile civilizației, poate 
fi remarcat in creația lui 
Mihail Jora, Zeno Vancea 
și Gheorghe Dumitrescu 
și în această privință, mai 
ales suita Cind strugurii se 
coc de același Mihail Jora, 
extrasă din baletul cu 
același nume, poate fi soco
tită ca o reușită in ceea ce 
privește îmbinarea armo
nioasă dintre noțiunile de 
accesibilitate, optimism și 
o mișcătoare măiestrie a 
simplității.

Așa cum s-a subliniat 
adesea, oamenii de azi au 
nevoie de cintece frumoa
se. accesibile, puternice în 
simplitatea lor. cintece 
ritmate de sentimentele 
ce-i animă, de dragostea 
dp viață și muncă, de ho- 
tărirea de a-și consacra 
energia dezvoltării țării. 
Cintecul patriotic, cintecul 
politic au înregistrat unele 
succese datorate unor 
compozitori ca loan 
Chirescu, Gheorghe Dumi
trescu, D. D. Botez. Lau- 
rențiu Profeta, Radu Pa- 
ladi, Mircea Neagu, George 
Grigoriu, Marius Țeicu, 
Temistocle Popa, Șerban 
Nichifor ș.a. Dar așa Cum 
setea de frumos nu înce
tează niciodată, așa cum 
nevoia de armonie nu 
secătuiește in sufletul oa
menilor, nici creația nu se 
poate mulțumi cu realiză
rile înregistrate la un mo
ment dat. Avem nevoie de 
noi și noi cintece. de noi 
opere în care să răsune 
puternic aspirațiile și îm
plinirile oamenilor de azi, 
frumusețea lor morală, 
gustul lor artistic. întreba
rea pe care trebuie să ne-o 
punem este dacă loate cin- 
tecele pe care le oferim 
răspund acestor trăsături, 
satisfac cu adevărat setea 
de frumos. contribuie la 
elevarea spirituală a omu
lui de azi și de miine. Sub 
aspect stilistic, putem sus
ține că există o indiscuta
bilă policromie. Dar toc

gată. colaborează activ cu artiștii a- 
matori, cu oameni talentați, zare în 
orele lor libere se apleacă cu sporit 
interes asupra picturii, sculpturii sau 
desenului".

Referindu-se la expresia nouă, du
rabilă a unor modalități de înțele
gere a artei in cadrul viziunii con
stituite și spiritualității locale, isto
ricul Ionel Bejenaru ne atrăgea a- 
tenția că „Nu de mult, anul trecut, 
pe malul Prutului, la Miorcani, s-a 
deschis o colecție muzeală Ion Pillat, 
iar la Darabani va fi, de asemenea, 
inaugurată o sinteză istorico-etno- 
grafică a văii Prutului. Prin expo
ziția deschisă, acum, la Botoșani, și 
care va poposi la Ștefânești, se afir
mă. din nou. dimensiunile perma
nenței în istoria și cultura Botoșani
lor. Privind retrospectiv afișul cul
tural al județului, aș putea spune că 
de 4—5 ani există aici un nivel de 
mare emulație prin prezența con
stantă a unor nume de marcă ale ar
telor plastice. Avem aici, la Boto
șani, un public format, dispunem de 
galeriile de artă Luchian, de gale
riile «Luceafărul», de o secție de 
artă cu statut permanent. Sala poli
valentă a muzeului județean de 
istorie a fost, de asemenea, locul a 
numeroase întîlniri și acțiuni cultu
rale".

O măsură a pasiunii ne-a oferit 
profesorul emerit Aurel Dorcu. Vor- 
bindu-ne despre colecția de artă pa 
care. cu migală, a adunat-o. el ne 
explică faptul că pasiunea de colec
ționar a izvorît din nevoia intimă de 
a avea mai aproape imagini pe care 
le-a îndrăgit. „Am sute de copii la 
școală, ne spunea el, tablourile sint 
și ele copiii mei. Ani de zile, mat 
bine de două decenii, duminicile am 
făcut pentru școlari și pentru publi
cul larg ample prezentări de istoria 
culturii, întotdeauna cu săli arhipli
ne. Am prezentat mari curente din 
istoria artei. îmbinări ale artei plas
tice și muzicii, prezentarea unor per
sonalități ca Michelangelo și Beetho
ven, Mozart și Rafael. Din cei pre- 
zenți, mulți și-au continuat instrui
rea. Păstrez, printre multe alte a- 
mintîri, o ilustrată de la un fost elev 
care-mi scria : «Am văzut sculptura 
lui Michelangelo și m-a cucerit — 
dar nu uit că am învățat împreună 
să privim și să prețuim asemenea 
lucrări». Important mi se pare că 
am reușit să sensibilizez conștiința 
acestor copii, că ei au început să 
caute, mai departe, singuri, aceste 
domenii ale frumosiilui".

Marina PREUTU 
Euqen HRUSCA 
corespondentul „Scinteii*

mai in acest climat, in 
general corespunzător, se 
cuvine a face unele preci
zări. Astfel, după cum se 
știe, o reală libertate stilis
tică este rezultanta firească 
a diferitelor temperamente 
artistice ale creatorilor 
noștri. Avem impresia că 
unele căutări formale nu 
răspund insă nici tempera
mentelor artistice, indivi
dualității creatoare, nici 
fondului principal de sen
timente și idei ale realită
ții. Sint, in peisajul nostru 
artistic, și căutări infruc
tuoase, experimentări
cețoase, neajunse la un 
stadiu inteligibil și coerent, 
ce se cuvin păstrate mai 
mult în laboratorul de 
creație. Marea noastră tra
diție artistică ne-a conturat 
un stil matur, responsabil, 
angajat al artistului ce 
vine în fața publicului cu 
lucrări armonioase, cizelate, 
pline de substanță, lucrări 
a căror calitate fiind rodul 
talentului și gindirii pro
funde nu sint mai puțin 
și o dovadă de respect față 
de public, de înaltă consi
derație pentru cei mulți, 
pentru poporul din creația 
căruia am sorbit și sorbim 
cu toții. Iată de ce îndem
nul la implicare mai activă 
în viața cetății, in educa
rea oamenilor, la exigență 
în tot ce întreprindem con
stituie nu doar un factor 
mobilizator, dar este și 
expresia unei stringente 
necesități actuale in virtu
tea căreia eficiența forma
tivă a artei noastre este 
condiționată de înțelegerea 
spiritului acestei epoci, a 
climatului caracteristic so
cietății noastre socialiste. 
Socialismul se construiește 
cu oameni ai unei înalte 
culturi, cu oameni formați 
la școala marilor valori 
naționale, ale trecutului și 
prezentului, pe care avem 
datoria să le păstrăm, in- 
trucit ne exprimă in ceea 
ce avem mai autentic, mai 
bun, mai frumos.

Doru POPOVICI
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc cordial, în numele poporului portughez și al meu per
sonal, pentru amabilul mesaj pe care ati binevoit a mi-1 adresa cu ocazia 
Zilei naționale a Portugaliei.

Vă urez, la rindul meu, multă fericire.
MARIO SOARES

Președintele Republicii Portugheze

Vie satisfacție pentru noile majorări 
de retribuții și pensii, angajare fermă 
pentru sporirea puterii economice a țării

Munca bună te înalță spre 
o viață mai bună

La Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului Oradea, in fața unor pie
se de mobilier gata de livrare, stăm 
de vorbă cu Margareta Scuta, tim- 
plar, una dintre fruntașele secției 
de croit a fabricii „Alfa“ : „E 
greu să fii muncitor de frunte ? — 
o intreb. „E ca și cum m-ati întreba
— e greu să fii om corect ? E ușor 
dacă vrei cu toată răspunderea să 
primești răsplata ce ți se cuvine 
pentru ce faci și cît faci. Cei har
nici au într-adevăr de ce să se bucu
re. De abia lucrez de 4 ani aici. Am 
încadrarea 1 868 lei. Depășind însă 
sarcinile de plan, primesc lunar, in 
medie. 2 300 lei. la care se adaugă 
alte sporuri, cum sint cele cuve
nite pentru export, care în iunie 
s-au ridicat la 307 lei. Și ca mine sint 
multi, mulți alți colegi : Florica 
Pașc, Petru Domocoș, Beres Alexan
dru, Gheorghe Suciu ș.a. De Ia în
ceputul lunii viitoare, conform Legii 
adoptate de Marea Adunare Națio
nală, noi toți vom beneficia de ma
jorarea retribuției tarifare. Este o 
măsură care ne stimulează să mun
cim și mai bine. Deși sîntem tineri, 
ne-am convins că munca este aceea 
care te înalță și in ochii oameni
lor, și spre o viață mai bună".

Simplu, concis și exact exprimat. 
Munca stabilește scara valorilor și 
tot ea decide veniturile. Idee demon
strată și de următorul fapt. La 
Săcueni funcționează de cițiva ani 
cea mai tinără fabrică a combinatului. 
O fabrică ce se constituie ea însăși 
în argument convingător pentru re
partizarea judicioasă a forțelor de 
producție în teritoriu, sporind simți
tor zestrea economică a acestei în
floritoare comune din Cimpia Crișu- 
rilor. „Recentele măsuri de majorare 
a retribuțiilor — de care vor bene
ficia în acest an 80 la sută dintre 

. simenii muncii din unitatea noastră
— ne spune subinginerul Cornel Le- 
mak — ne îndeamnă să înțelegem 
-â numai în munca-bine făcută ne

»e împlinirea". Gind pe care ni l-a 
împărtășit la fabrica „Bihoreana" din 
Oradea și tehnicianul Silviu Roatiș : 
„Cind e vorba de calitate, -mulțumi
tor- nu poate fi un cuvint care să te 
liniștească. O spun din experiență. 
Dacă riu procedam așa n-am fi reu
șit ea de ani buni, cărora nu le mai 
țin nici firul, să exportăm cantități 
importante acelorași parteneri din 
R. F. Germania și Belgia". Te 
convingi lesne : lecția calității începa 
cu răspunderea personală. Ne con
firmă și tînărul de 18 ani Sorin 
Maior, unul din sutele de timpiari 
pregătiți prin școlile combinatului. 
„E o mare satisfacție și răspundere 
să fii acceptat de la absolvire intr-o 
formație care produce doar pentru 
export. Marca întreprinderii ne obli
gă să închidem orice portiță lucru
lui de mintuială. Și așa e firesc. Pro
ducem mobilă stil. Sintem niște bi
jutieri in lemn și asta de la sine nu 
poate accepta rebutul. Iar muncind 
mai bine ciștigăm mai bine. în me-

’ am -primit mai mult lunar cu 20 
sută pentru depășirea normelor. 

Acestui ciștig i se va adăuga și ma
jorarea retribuțiilor tarifare incepind

Argumentul 
faptelor

Alături de cei peste 700 de silvi
cultori din județul Buzău și, mai 
ales, in numele celor tineri, doresc 
să exprim profunda noastră recunoș
tință secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru preocuparea constantă față de 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru po
por. Sint nespus de bucuros că mă 
număr printre milioanele de tineri 
muncitori care vor beneficia incă din 
luna august a.c. de majorarea retri
buției. Această importantă acțiune, 
inițiată de secretarul general al 
partidului, reflectă consecvența și 
fermitatea aplicării principiilor eticii 
și echității socialiste, legătura strin- 
sâ, directă, între muncă si venituri, 
constituind în același timp un puter
nic stimulent pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan ce ne 
revin.

Noile măsuri de creștere a retri
buției, care vin in sprijinul unei 
mari categorii de oameni ai muncii 
din țara noastră, sint cu atit mai 
importante cu cit ele se aplică in 
condițiile în care in lumea capitalis
tă șomajul este in continuă creștere, 
în care milioane de tineri sint ame
nințați de lipsa celui mai elementar 
drept al omului — dreptul la mun- 
jă, la o viață demnă, civilizată, 1'apt 
e demonstrează incă o dată supe

rioritatea societății noastre socia
liste.

Iată de ce noi, tinerii silvicultori 
din județul Buzău, care alături de 
întregul popor beneficiem de condi
ții tot mai bune de muncă și viață, 
sintem hotăriți să ne onorăm exem
plar sarcinile ce ne revin. Vom răs
punde prin noi și angajante fapte 
de muncă sarcinilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru în județul Bu
zău, în toamna anului 1986, privind 
refacerea patrimoniului silvic și îm
pădurirea terenurilor degradate. 
Avem grijă ca noile păduri să fie 
constituite din specii de înaltă va
loare economică, urmărind îmbinarea 
activității de producție de masă lem
noasă cu cea de protecție a mediului 
înconjurător, de combatere a ero
ziunii solului și de asigurare a unui 
regim hidrologic normal, căutînd să 
sporim astfel caratele „aurului 
verde".

Stelian ANASTASIU 
pădurar, Ocolul silvic Pîrscov, 
județul Buzău 

de la 1 august. Este o măsură de 
care beneficiem în primul rind noi, 
tinerii. Și asta in timp ce in multe 
părți ale lumii tinerii sint oameni 
de prisos. Pentru aceste măsuri sti
mulative adresăm mulțumirile noas
tre fierbinți, insoțite de hotărirea de 
a munci mai bine, partidului și sta
tului nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

Atmosfera unei munci tenace, in 
care exemplul personal convinge. în
suflețește, ne întîmpină și la Fabrica 
din Beiuș, ctitorie a acestui timp de 
mărețe prefaceri, unde doar într-un 
deceniu și jumătate producția de 
mobilă s-a triplat, 85 la sută fiind 
destindtă în prezent exportului. 
„Este — o spunem cu mîndrie — ro
dul materializării indicațiilor pe care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ni le-a 
dat cu prilejul vizitelor de lucru în
treprinse în unitatea noastră, mai 
ales în ceea ce privește valorificarea 
superioară a masei lemnoase și creș
terea competitivității produselor", 
conchide ing. loan Popa, directorul 
fabricii. Producție de calitate, cu oa
meni cu înaltă calificare. între cei 
care înalță ștacheta calității prin 
propria lor muncă sint și stagiarii 
Liliana și Dorinei Neag. „Deși am 
primit mai de curînd -botezul- pro
ducției, înțelegem, că întotdeauna ca
litatea muncii izvorăște din exigența 
față de muncă, zice ing. Dorinei 
Neag. Avem deosebite motive de sa
tisfacție, socotind că din această 
toamnă atît eu cit și soția vom be
neficia de retribuții majorate. Și 
ceea ce mi se pare demn de subli
niat este faptul că aceste creșteri ale 
veniturilor noastre au loc în condi
țiile menținerii stabilității prețurilor 
la bunurile de consum și servicii, 
beneficiind, totodată, de alocații pen
tru copii corespunzător prevederilor 
legii și de chirii nemodificate. Ceea 
ce înseamnă o adevărată obligație 
de conștiință să-ți realizezi. în con
diții de eficiență sporită, planul, înțe- 
legind din această perspectivă cali
tatea producției ca un fapt necesar, 
ca un argument decisiv în promo
varea exportului".

Revenind la Oradea, un pppas în 
expoziția de bază a combinatului 
este bine venit. Un adevărat njweu 
al mobilei, infățișind artă și mește
șug. hărnicie și competență. „Sint 
roade ale iscusinței și pasiunii celor 
peste 6 200 de oameni ai muncii dm 
combinatul nostru, din care mai bine: 
de' 2/3 vor beneficia de retribuții ma
jorate în acest an. fondul lunar de 
retribuire suplimentară depășind, 
numai in primă și cea de-a doua 
etapă 1,9 milioane lei, precizează ing. 
Vladimir Oros, directorul combina
tului, Răspunsul nostru muncitoresc 
la grija partidului pentru creșterea: 
continuă a nivelului de trai este o- 
norarea exemplară a sarcinilor de 
plan. întărirea prestigiului mărcii 
combinatului, consolidarea locului de 
fruntaș in întrecerea socialistă.

Ioan LAZA.
corespondentul „Scinteii”

Puternic 
stimulent

Lucrez într-un domeniu al tehnicii 
de virf, unde tinerii ingineri for
mează o mare parte a personalului 
muncitor, iar activitatea lor implică 
înaltă pregătire profesională, pasiune 
și dăruire, ambiție sănătoasă de afir
mare și mindrie pentru lucrul bine 
făcut. în mod firesc, și in întreprin
derea noastră prevederile Legii pri
vind majorarea retribuțiilor perso
nalului muncitor au fost primite de 
întregul colectiv cu deosebită satis
facție și bucurie, reprezentind un 
puternic imbold de a ne spori ener
giile creatoare pentru a înfăptui 
exemplar programele de dezvoltare 
și modernizare, de perfecționare a 
întregii activități, spre a răspunde 
prin noi și tot mai bune rezultate in 
muncă atenției acordate de partidul 
nostru, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. creșterii 
nivelului de trai, a calității vieții 
oamenilor muncii.

Toți membrii echipei specializate 
în teste de cuplări de bandă mag
netică, în care lucrez, sint ingineri 
electroniști sau automatiști. Și toți 
vor beneficia de majorarea retribu
țiilor, avind, deopotrivă, satisfacția 
muncii, dar și a răsplatei bazate pe 
munca de calitate și realizări supe
rioare. Faptul că mărirea retribuți
ilor personalului muncitor nu afec
tează alocațiile acordate de stat și 
are loc in condițiile stabilității pre
turilor la produse și servicii expri
mă forța unei economii sănătoase, 
viguroase, a cărei dezvoltare și mo
dernizare în continuare ne cere să 
adăugăm activității noastre de pînă 
acum un plus de eficiență, să ac
ționăm cu și mai mare răspundere 
pentru a realiza produse de cel 
mai înalt nivel tehnic, necesare do
tării economiei naționale și, deopo
trivă, competitive pe piața externă.

Preocupările noastre pentru mo
dernizare se materializează prin 
autodotarea atelierului, prin per
fecționarea tehnologică a progra
melor de test și scrierea unor pro
grame de test noi. Dar in fața noas
tră se află sarcini tot mai impor
tante și mai complexe, ceea ce im
plică o intensă activitate de asimila
re de noi cunoștințe in domeniul in 
care lucrăm, eforturi stăruitoare în 
cercetare și proiectare pentru a ne 
situa Ja nivelul exigențelor actuale 
ale promovării progresului tehnic.

Incj. Georqeta BAȘTURESCU 
întreprinderea de calculatoare 
electronice București

Cronica zilei
Joi, la Ambasada Uniunii Sovie

tice din București, a avut loc o con
ferință de presă in cadrul căreia 
ambasadorul E.M. Tiajelnikov a vor
bit despre cea de-a 19-a Conferință 
Unională a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Au luat parte reprezentanți ai 
presei centrale, precum și atașați de 
presă și corespondenți străini acre
ditați la București.

★
în Capitală a avut loc, joi, o seară 

de filme documentare, prilejuită de 
împlinirea a 18 ani de la semnarea, 
în 1970, a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, organizată de 
Asociația de prietenie româno-sovie- 
tică.

S-au rostit alocuțiuni despre sem
nificația evenimentului aniversat.

Au luat parte adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii . Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Apărării Na
ționale, activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură, ofițeri su
periori.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean", la Clubul Combi
natului chimic din Rimnicu Vilcea 
a avut loc, joi. o adunare, organi
zată de Comitetul județean Vilcea 
al P.C.R.. la care au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderea gazdă.

Luind cuvintul, Marin Rămneanțu, 
directorul combinatului, a evocat 
lupta eroică a poporului coreean 
pentru apărarea patriei, remarcabi
lele succese obținute de oamenii 
muncii din țara prietenă în opera de 
edificare a socialismului, inițiativele 
și propunerile realiste ale R.P.D. Co
reene vizind reunificarea pașnică și 
democratică a Coreei. După ce s-a 
referit la solidaritatea militantă a 
partidului, statului și poporului ro
mân cu aspirațiile legitime ale po
porului coreean, vorbitorul a relevat 
tradiționalele raporturi de prietenie 
și colaborare statornicite între par
tidele, țările și popoarele noastre.

A luat apoi cuvîntul Zo Iăng 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, care a trecut în revistă 
principalele momente din istoria lup
tei maselor populare din patria sa, 
sub conducerea partidului comunist, 
pentru cucerirea independenței na
ționale și construirea societății so
cialiste.

★
Cu prilejul celei de-a 67-a aniver

sări a victoriei Revoluției populare 
mongole — Ziua națională a acestei 
țări, la cinematograful „Studio" din 
Capitală a avut loc, joi, o „gală a 
filmului mongol".

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, Asociației 
cineaștilor, alți oameni de artă și 
cultură.

Au participat Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

MUREȘ : Sporește 
zestrea social-edilitară 

a localităților
în aceste zile, pe șantierele 

obiectivelor social-edilitare din ju
dețul Mures se desfășoară nu
meroase zile și săptămini record 
in producție. Ca urmare a acestor 
acțiuni, constructorii mureșeni de 
locuințe raportează că au predat 
„la cheie" 850 de apartamente — 
cu 50 apartamente mai mult față 
de graficele „la zi". în prezent, lu
crătorii Trustului Antrepriză gene
rală de construcții-montai Mures 
depun eforturi susținute pentru 
realizarea, in devans, a tuturor ce
lor 1 680 de apartamente care au 
mai rămas din planul pe acest an. 
majoritatea fiind in stadii avansa
te de execuție. Drept mărturie a 
preocupării statornice pentru ridi
carea continuă a gradului de con
fort al localităților, a stan
dardului de viață al locuitorilor stă 
faptul că. in județul Mureș, ca 
de altfel in întreaga tară, numărul 
apartamentelor a sporit continuu, 
spațiul locativ îmbogătindu-se in 
ultimii 20 de ani. cu 65 000 de apar
tamente. (Gheorghe Giurgiu).

SLATINA : Noi unități 
comerciale

La parterul blocurilor de locuințe 
date de curind in folosință in mu
nicipiul Slatina au fost amplasate 
noi spații comerciale moderne. Ast
fel, pe bd. Nicolae Titulescu s-au 
dat in folosință un magazin cu 
profil alimentar și un altul de tri- 
cotaje-galanterie, iar pe bd. A. I. 
Cuza și în - cartierul „Ecaterina 
Teodoroiu" s-au inaugurat magazi
ne de chimicale, sticlărie-menaj, pa- 
petărie, cofetărie, de legume-fructe 
și altele. (Mihai Grigoroșcuță).

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Sezonul de vară continuă seria 

cîștigurilor, o dată cu organizarea 
unei noi TRAGERI EXCEPȚIONA
LE PRONOEXPRES, programată 
să aibă loc Ia sfirșitul acestei săp
tămini, mai precis duminică, 10 iu
lie 1988. Participanții au numeroa
se motive să-și procure bilete la 
această acțiune, mai ales dacă se 
are în vedere că, din larga pale
tă a cîștigurilor, nu lipsesc auto
turismele, excursiile peste hotare 
și, desigur, importantele sume de 
bani, de valori fixe și variabile. Se 
extrag nu mai puțin de 42 de nu
mere, în cadrul a 6 extrageri 
„independente", cuprinse in două 
faze. Biletele (întregi sau fractio
nate) în valoare de 25 lei au drep
tul să participe la toate extrage
rile și, implicit, au acces la toate 
cele 13 categorii de cîștiguri, ter
menul limită pentru jucarea nu
merelor favorite fiind sîmbătă. 9 
iulie. Și încă un element deosebit 
de important : se poate ciștiga și 
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A 44-A ȘEDINȚĂ A SESIUNII CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
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Cuvintarea primului -ministru al guvernului 
român, tovarășul Constantin Dăscâlescu

în cuvîntul său. conducătorul 
delegației române a prezentat pe 
larg principiile politicii externe a 
partidului și statului nostru, concep
ția și considerentele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea unor probleme majore care 
confruntă in prezent omenirea.

Sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc se întrunește in
tr-un moment al construcției socia
liste cind țările membre ale consi
liului sint angajate ferm în direcția 
dezvoltării intensive a economiilor 
naționale.

Poporul român, sub conducerea 
partidului nostru comunist. desfă
șoară o vastă activitate pentru 'în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. România socialistă acțio
nează cu fermitate pentru realizarea 
obiectivului strategic al actualului 
cincinal, depășirea, pînă în 1990. a 
stadiului de țară socialistă în curs 
de dezvoltare și trecerea la un sta
diu nou. superior — cel de țară so
cialistă mediu dezvoltată. „în același 
timp, pe baza Programului partidu
lui. a orientărilor de perspectivă 
pină in anul 2000 — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în Raportul 
la Conferința Națională din decem
brie 1987 — vom înfăptui toate obiec
tivele privind dezvoltarea puternică 
a forțelor de producție, a industriei, 
a agriculturii, a celorlalte sectoare 
de activitate. România va deveni o 
țară cu o industrie și o agricultură 
puternice, comparativ cu țările dez
voltate, va asigura progresul gene
ral al tuturor sectoarelor de activi
tate, astfel incit se va realiza dez
voltarea armonioasă, multilaterală a 
întregii societăți, creindu-se condiții 
tot mai bune de muncă, de viață, 
de manifestare plenară a personali
tății umane pentru toți cetățenii 
României".

După ce a prezentat pe larg suc
cesele obținute de poporul român în 
primii doi ani și jumătate ai ac
tualului cincinal în toate domeniile 
vieții econom ico-sociale, cit și preo
cupările partidului nostru pentru 
creșterea în continuare a eficienței 
economice in întreaga activitate eco- 
nomico-socială, pentru valorificarea 
integrală a avantajelor care decurg 
din aplicarea cu hotărîre a princi
piilor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii. din îmbinarea armo
nioasă a conducerii pe baza planu
lui național unic cu creșterea răs
punderii și atribuțiilor organelor co
lective de conducere in elaborarea 
și înfăptuirea planurilor, din conlu
crarea strinsă între organele de stat 
și organismele democrației muncito- 
rești-revoluționare, vorbitorul a 
spus :

în concepția Partidului Comunist 
Român, colaborarea economică inter
națională constituie o necesitate 
obiectivă pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a tării, pentru 
desfășurarea in bune condiții a acti
vității economico-sociale. pentru o 
politică de colaborare, de prietenie 
și de pace cu toate națiunile lumii.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia la Con
ferința Națională a partidului că 
„un rol important îl reprezintă. în 
acest sens, participarea activă a tă
rii noastre la activitatea C.A.E.R.. 
la realizarea acordurilor de lungă 
durată pină în anul 2000 din cadrul 
C.A.E.R., la perfecționarea activită
ții acestuia, astfel incit cooperarea 
și specializarea în producție între 
țările membre să contribuie în mod 
efectiv la progresul fiecărei țări so
cialiste. la dezvoltarea generală a so
cialismului".

Partea română a acționat în cadrul 
C.A.E.R. și este hotărită să acțio
neze in continuare în conformitate 
deplină cu această poziție de prin
cipiu a partidului și statului nostru. 
Apreciind în mod pozitiv activitatea 
desfășurată de organele consiliului 
intre ședințele a 42-a și a 44-a ale 
sesiunii C.A.E.R.. doresc să mă o- 
presc, în continuare, la unele pro
bleme care ne preocupă în legătură 
cu perfecționarea colaborării noastre 
reciproce.

Prima problemă se referă la con
ținutul activității organelor C.A.E.R. 
In perioada care a trecut de la ulti
ma ședință extraordinară a sesiunii 
consiliului, acțiunile întreprinse pen
tru înfăptuirea hotăririlor adoptate 
au condus la o anumită creștere a 
operativității în activitatea organe
lor C.A.E.R.. la reducerea număru
lui de ședințe și organelor de lucru 
ale acestora.

S-a manifestat însă și tendința de 
a orienta, tot mai mult, activitatea 
organelor C.A.E.R. spre problemele 
cu caracter general sau metodologic 
ale colaborării, precum și spre exa
minarea unui număr mare de probler 
me referitoare la relațiile cu alte țări 
și organizații internaționale. După 
cum rezultă din planurile de lucru pe 
1988—1989, organele de ramură ale 
C.A.E.R. au stabilit un volum re- 
strins de sarcini și acțiuni concrete 
orientate spre extinderea cooperării 
in sfera producției materiale.

Doresc să subliniez că o astfel de 
îngustare a sferei de activitate a or
ganelor C.A.E.R. nu este in folosul 
dezvoltării colaborării reciproce, rea
lizării obiectivelor care au stat la 
baza creării C.A.E.R.

Potrivit celor convenite și la ulti
ma sesiune, este necesar ca, in eta
pa actuală, consiliul să-și concen
treze eforturile asupra elaborării de 
acțiuni privind adincirea colaborării 
multilaterale. îndeosebi a_ specializă
rii și cooperării, lărgirii, pe această 
bază, a comerțului reciproc și satis
facerii în mai mare măsură a nece
sarului de combustibili, energie și 
materii, prime, echipamente și tehno
logii moderne, bunuri de consum in
dustriale și alimentare.

FOTBAL. Marți, 12 iulie, în saloa
nele hotelului „Intercontinental" din 
Geneva se va desfășura tragerea la 
sorți a primului tur al cupelor euro
pene Ia fotbal ediția 1988—1989. Prin
tre echipele participante se numără 
și formațiile românești Steaua Bucu
rești (in „Cupa campionilor euro
peni"). Dinamo București (in „Cupa 
cupelor"). Victoria București și Oțe
lul Galați (in „Cupa U.E.F.A."). 
Primul tur este programat în zilele 
de 7 septembrie (prima manșă) și 5 
octombrie (returul). intervalul ne
obișnuit de mare dintre cele două 
manșe datorindu-se desfășurării in 
acea perioadă a turneului Jocurilor 
Olimpice de vară.

In acest sens, ținînd seama că so
luționarea problemelor colaborării în 
asigurarea necesarului de combusti
bil, energie și materii prime este de 
cea mai mare importanță pentru dez
voltarea țărilor, cum se prevede în 
proiectul de hotărîre, se impune ca, 
in perioada imediat următoare, or
ganele C.A.E.R. să identifice noi ac
țiuni de cooperare in acest domeniu, 
să înceapă și să finalizeze cit mai 
curind tratativele în vederea concre
tizării lor prin convenții și acorduri 
corespunzătoare.

A doua problemă se referă la per
fecționarea mecanismului colaborării. 
In cele opt Tuni care au trecut de la 
ședința a 43-a extraordinară a sesiu
nii, organele C.A.E.R. au inceput lu
crările pentru studierea problemelor 
perfecționării principalelor elemente 
ale mecanismului colaborării reci
proce în domeniile coordonării pla
nurilor, relațiilor valutar-financiare 
și de credit, formării prețurilor din 
comerțul reciproc, bazelor juridico- 
normative ale colaborării.

Primele rezultate ale lucrărilor des
fășurate pină in prezent au dovedit 
complexitatea acestor probleme și de
pendența lor de numeroși factori din 
afara sferei colaborării reciproce, au 
arătat că nu trebuie luate măsuri pri
pite care ar sări paste etape necesare 
și nu ar lua în considerare condițiile 
reale din țările noastre, legitățile ge- 
neral-valabile ale conducerii planifi
cate a economiei socialiste. Se impu
ne deci ca, in problema perfecționării 
mecanismului colaborării, organele 
C.A.E.R. să-și continue lucrările pre
văzute pentru perioada 1988—1990, 
urmînd ca, pe baza rezultatelor ob
ținute și a raportului ce va fi pre
zentat în anul 1990 de Comitetul Exe
cutiv în această problemă, să se con
vină măsuri pentru perfecționarea, pe 
mai departe, a mecanismului colabo
rării reciproce.

Așa cum s-a convenit și la sesiu
nea anterioară, noi considerăm că își 
păstrează pe deplin valabilitatea pre
vederile Statutului C.A.E.R. și ne 
pronunțăm pentru perfecționarea ac
tivității consiliului in conformitate 
cu principiile fundamentale și nor
mele statutare ale colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R., menți- 
nind și dezvoltind in continuare for
mele și metodele de colaborare care 
și-au dovedit utilitatea practică.

In context, vorbitorul a subliniat 
că România nu a fost de acord și 
nici nu consideră actuală problema 
creării unei piețe unite a țărilor 
membre ale C.A.E.R. Pe primul plan 
trebuie să punem problemele îmbu
nătățirii specializării și cooperării in 
producție, ale intensificării colaboră
rii reciproce in utilizarea mai bună a 
capacităților de producție și a inves
tițiilor existente in țările noastre, în 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției și calității acesteia. Referitor la 
extinderea legăturilor directe între 
întreprinderi, centrale și institute de 
cercetare, partea română sprijină a- 
ceastă formă de colaborare și are in 
vedere ca aceste legături directe să 
se desfășoare in conformitate cu re
glementările interne din fiecare țară. 
Asemenea relații urmează să se rea
lizeze în strinsă legătură cu cerințele 
concrete ale specializării șl cooperă
rii in producție, ele neputindu-se 
desfășura ca o activitate in sine, rup
te de problemele practice ale colabo
rării și schimburilor de mărfuri.

A treia problemă vizează cadrul 
organizatoric al desfășurării organe
lor C.A.E.R. Pe linia simplificării 
structurii organizației noastre, dele
gația română este de acord cu pre
vederile din proiectul de hotărire 
privind- comasarea comisiilor perma
nente C.A.E.R. din domeniile indus
triei de petrol și gaze, industriei 
cărbunelui și geologiei. Susținem ca 
noul organ să fie constituit la nivel 
de comitet C.A.E.R., așa cum s-a 
procedat și in alte domenii impor
tante ale colaborării reciproce, cum 
sint construcțiile de mașini, comple
xul agroindustrial, domeniul electro- 
nizării. Sintem. de asemenea, de 
acord cu unificarea comisiilor din 
domeniile siderurgiei și metalurgiei 
neferoase.

Sesiunea precedentă a trasat Co
mitetului Executiv al consiliului 
sarcina să prezinte propuneri privind 
simplificarea sistemului organizații
lor economice internaționale create 
pe bază multilaterală de țările mem
bre ale C.A.E.R.. in vederea. înlătu
rării paralelismului dintre acestea și 
activitatea organelor C.A.E.R. Așa 
cum rezultă din raportul privind ac
tivitatea intersesională a consiliului, 
au fost adoptate unele măsuri in 
această direcție, urmind'ca propune
rile finale să fie elaborate in cursul 
anului 1989. în legătură cu această 
problemă semnalăm însă tendința 
unor ministere și organe centrale 
din țările noastre ca, in locul orga
nelor C.A.E.R. desființate, să consti
tuie in afara consiliului noi forme 
organizatorice care să examineze, 
practic, aceleași probleme ce făceau 
obiectul activității vechilor organe. 
Pentru a nu se ajunge la reînființa
rea unor astfel de organe în afara 
C.A.E.R., precum și la activități pa
ralele cu organele consiliului, care 
au preluat domeniile respective, con
siderăm oportun să se acționeze cu 
fermitate pentru realizarea hotărîri
lor comune. Astfel, în cazul în care, 
într-o anumită problemă, se consi
deră necesară asigurarea unui cadru 
organizatoric de sine stătător pentru 
colaborarea multilaterală, este posi
bil să fie create organe temporare 
de lucru ale Comitetului Executiv, 
inclusiv la nivel de miniștri.

In continuare, conducătorul dele
gației române a prezentat poziția 
partidului și statului nostru in le
gătură cu dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice, perfecționarea di
viziunii internaționale a muncii din
tre țările membre ale C.A.E.R.. a 
specializării și cooperării în produc

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
PENTATLON MODERN. Proba 

de tir din cadrul Campionatelor in
ternaționale de pentatlon modern ale 
Poloniei a fost cîștigată de sovieticul 
Andrei Smirnov, cu 1 066 puncte, lo
cul trei fiind ocupat de Lucian Țin
tea (România) — 1 044 puncte. Pe 
echipe conduce formația Poloniei 
(12 994 puncte), selecționata Româ
niei aflindu-se pe locul 6.

ATLETISM. în cadrul campiona
telor de atletism ale U.R.S.S. de la 
Harkov, proba feminină de 800 m a 
fost ciștigată de Nadcjda Olizarenko, 
în 1'56" — cea mai bună performan
tă mondială a sezonului. Cu un re
zultat foarte bun s-a încheiat și pro
ba de aruncare a greutății, în care 

ție, precum și lucrările de coordo
nare a planurilor pe perioada 1991— 
1995 — probleme înscrise pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni.

Experiența construcției socialiste 
din România, tendințele manifesta
te pe plan mondial evidențiază jus
tețea complexului de măsuri adop
tate de partidul nostru in ultimele 
două decenii pentru stimularea crea
ției științifice naționale. încă la Con
gresul al IX-lea al partidului din 
1965. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „programul de dezvol
tare a societății socialiste in urmă
torii cinci ani, satisfacerea nevoilor 
mereu crescinde ale economiei na
ționale sint indisolubil legate de pro
gresul științei, de intensificarea cer
cetărilor fundamentale și aplicative 
în toate ramurile".

Promovarea fermă a acestei orien
tări a determinat creșterea continuă 
a rolului științei in construcția so
cialistă a țării noastre. In ultimii 20 
de ani, numărul personalului mun
citor în sfera cercetării-dezvoltării a 
crescut de 5 ori, fondurile fixe a- 
l'erente — de 11 ori, iar cheltuieli
le curente în acest domeniu — de 
peste 14 ori.

Infățișind o seamă de realizări, 
vorbitorul a subliniat in continua
re : în conformitate cu măsurile a- 
doptate de conducerea de partid și 
de stat, ministerele și unitățile de 
cercetare și producție din țara noas
tră au participat intens la activi
tatea de colaborare desfășurată pină 
in prezent la cele aproximativ 800 
lucrări de cercetare-dezvoltare din 
Programul complex, la care s-au de
clarat interesate, semnînd pină acum 

'■peste 240 documente-cadru de 
colaborare — convenții, acorduri și 
protocoale —. precum și 140 de acor
duri economice și contracte care au 
drept scop crearea de noi produse, 
prototipuri și tehnologii, ca și ob
ținerea altor rezultate destina
te a fi asimilate in producție.

După ce a analizai o seamă de 
aspecte concrete ale creșterii efici
enței colaborării in realizarea Pro
gramului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pină in (anul 20Q0, vor
bitorul a subliniat necesitatea ca ță
rile membre și organele C.A.E.R. să 
acționeze mai energic pentru dina
mizarea realizării tematicii Progra
mului complex, a proiectelor priori
tare. pentru obținerea cit mai rapi
dă a rezultatelor preconizate, pen
tru ca. pe această bază, să se treacă 
la organizarea cooperării și specia
lizării. la livrări reciproce, pentru 
ca unele rezultate ale acestui pro
gram să poată fi utilizate în econo
miile țărilor noastre incă în anii a- 
cestui cincinal. Partea română își 
exprimă convingerea că. printr-o 
conlucrare mai sistematică și susți
nută intre organele și organizațiile 
colaboratoare din țările membre ale 
C.A.E.R., obiectivele Programului 
complex pot fi indeplinite in bune 
condiții.

In contextul larg al problemelor 
pe care le ridică realizarea Pro
gramului complex, vorbitorul s-a 
referit in mod deosebit la realizarea 
obiectivelor direcției prioritare — 
„Electronizarea economiei națio
nale".

In continuare, vorbitorul a pus în 
atenție, unele aspecte ce se cer grab
nic soluționate, apreciind că' țările 
membre, organele C.A.E.R.. organi
zațiile economice internaționale ale 
țărilor membre ale consiliului au 
datoria să acționeze susținut pentru 
intensificarea cooperării in rezol
varea obiectivelor stabilite și înde
plinirea tuturor obligațiilor asumate 
prin convențiile și acordurile de 
cooperare și de specializare încheia
te. pentru asigurarea, in cit mai 
mare măsură, a necesarului de teh
nică electronică al țărilor membre. 
De asemenea, este necesar ca orga
nele C.A.E.R. responsabile pentru 
tematica cuprinsă in această direc
ție prioritară, și in primul rind Co
mitetul pentru colaborare in dome
niul electronizării, să se preocupe 
de perfecționarea colaborării, con
centrarea eforturilor cu precădere 
asupra problemelor prioritare, elimi
narea paralelismelor existente în co
laborare și creșterea eficienței în
tregii activități. Relevind impor
tanța deosebită pe care țara noas
tră a acordat-o in continuare coor
donării planurilor — ca metodă 
principală a organizării și colaboră
rii economice și a adincirii diviziu
nii muncii intre țările membre ale 
C.A.E.R. — vorbitorul a spus : De
legația română, dind o apreciere po
zitivă lucrărilor efectuate pină în 
prezent, iși exprimă acordul cu a- 
doptarea Programului coordonării 
planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii 
1991—1995 și a listei problemelor de 
colaborare economică, ce se coordo- 

' nează pe bază multilaterală. Remar
căm că in lista problemelor de cola
borare economică este inclus un nu
măr important de acțiuni, din care 
partea română și-a declarat intere
sul de participare la aproape 120. 
Considerăm, in același timp, că pro
gramul de coordonare a planurilor 
și lista problemelor de colaborare 
economică se completează corespun
zător cu programele de perspectivă 
privind dezvoltarea specializării și 
cooperării multilaterale în producție 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada pină in anul 2000 in do
meniul construcțiilor de mașini, in
dustriei radiotehnice și electronice 
și' industriei chimice. Acum, apre
ciem că se impune ca, potrivit ho- 
tărîrii sesiunii, țările membre ale 
C.A.E.R. să țină seama de prevede
rile acestor , programe la coordona
rea planurilor pe perioada 1991—1995. 
Amploarea participării României Ia 
cele trei programe este indicată de 
faptul că ne-am înscris, ca țară spe
cializată. la 210 produse sau grupe 
de produse.

Natalia Lisovskaia s-a situat pe pri
mul loc, cu 22,55 m, la numai 8 cm 
de recordul mondial, ce ii aparține.

BASCHET. în turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice, la Rotter
dam. echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S. a intrecut cu scorul de 
121—92 (66—41) selecționata R.F. Ger
mania. Alte rezultate : Grecia — 
Franța 89—79 ; Italia — Spania 
91—90.

CICLISM. Etapa a patra a Turului 
ciclist al Franței, disputată pe tra
seul Le Mans—Evreux (158 km), a 
revenit portughezului Acacio da 
Silva, în 3 h 25’14” (medie orară

Este necesar și oportun ca orga
nele consiliului și organizațiile eco
nomice internaționale ale țărilor 
noastre să treacă de îndată la 
examinarea problemelor ce le re
vin. pentru a asigura elaborarea la 
timp a documentelor de colaborare, 
astfel îneît angajamentele asumate 
să poată fi luate in considerare la 
elaborarea proiectelor planurilor e- 
conomice naționale pentru cincina
lul 1991—1995. Pe această linie, sin
tem de acord cu prevederea din pro
iectul de hotărire prin care se tra
sează sarcina ca. pină la finele a- 
cestui an, să se stabilească, pentru 
toate temele de colaborare, țările 
sau organizațiile responsabile cu 
coordonarea lucrărilor, precum și 
termenele pentru finalizarea proiec
telor de convenții sau a altor do
cumente de colaborare.

Ținînd seama că în cursul elabo
rării programelor de perspectivă au 
fost făcute și alte propuneri de ex
tindere a specializării în producție, 
cave nu au fost convenite încă, con
siderăm util să se continue lucrările 
în cadrul organelor C.A.E.R. pentru 

. clarificarea problemelor respective și 
completarea programelor, pentru a 
fi avute in vedere la coordonarea 
planurilor și la încheierea convenții
lor de specializare pentru perioada 
1991—1995.

Potrivit documentelor pe care le 
examinăm, lucrările de coordonare a 
planurilor economice pe bază mul
tilaterală pentru cincinalul următor 
trebuie finalizate pină la sfirșitul 
anului 1989, iar lucrările de coordo
nare a planurilor pe bază bilaterală 
— pînă la sfirșitul primului semes
tru al anului 1990. astfel incit sem
narea documentelor respective pen
tru perioada 1991—1995 să poată fi 
realizată în trimestrele III și IV ala 
anului 1990.

Apreciem că este necesar să ac
ționăm ferm pentru a evita orice în- 
tîrziere și chiar să luăm măsuri 
pentru a devansa aceste tratative. In 
ce ne privește, sintem interesați in 
accelerarea lucrărilor de coordonare a 
planurilor cu celelalte țări membre 
ale C.A.E.R. și să incepem cit mai 
curînd tratativele pentru convenirea 
schimburilor de mărfuri și a prin
cipalelor acțiuni de cooperare și spe
cializare în producție pe perioada 
1991—1995.

In legătură cu lucrările de coor
donare a planurilor pe cincinalul ur
mător, doresc să mai subliniez unele 
aspecte cărora țara noastră le acordă 
o importanță deosebită. In primul 
rind, așa cum s-a stabilit la sesiu
nea anterioară, tratativele de coor
donare a planurilor urmează să se 
desfășoare și în viitor sub conducerea 
nemijlocită a organelor centrale de 
planificare, intrucît acestea poartă 
răspunderea pentru organizarea în
tregii activități de elaborare a pla
nurilor și sint singurele in măsură 
ca, sub îndrumarea și coordonarea 
directă a conducerii de partid și 
de stat din fiecare țară, să-și 
asume angajamente clare incă în 
cursul elaborării proiectului pla
nului național. La lucrările de co
ordonare a planurilor urmează, de
sigur, să fie atrase și alte organe 
centrale, precum și centralele in
dustriale sau marile unități econo
mice. In al doilea rind, considerăm 
foarte important ca, în cadrul co
ordonării planurilor, să fie conve
nite nomenclatorul și volumul li
vrărilor reciproce pentru toate 
mărfurile care prezintă interes re
ciproc. In al treilea rind. este o- 
portun ca, încă în prima fază a lu
crărilor de coordonare a planurilor, 
să se acorde o atenție deosebită 
convenirii livrărilor care decurg din 
acordurile și convențiile privind 
dezvoltarea specializării și cooperă
rii în producție, precum și din pro
gramele și înțelegerile pe termen 
lung referitoare Ia colaborarea în 
domeniile materiilor prime, combus
tibililor și altor produse deficitare.

Printre problemele principale care 
se cer a fi soluționate, avem in 
vedere asigurarea necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu combusti
bili, energie și materii prime, pre
cum și intensificarea colaborării 
pentru mai buna aprovizionare cu 
produse agroalimentare.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la unele probleme privind ela
borarea concepției colective a divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii pe anii 1991—2005. subliniind 
că. în concordantă cu scopurile și 
obiectivele principale prevăzute în 
concepție, partidul și statul nostru 
consideră că extinderea colaborării 
reciproce și a diviziunii internațio
nale a muncii dintre țările membre 
ale C.A.E.R. trebuie să ducă la 
dezvoltarea stabilă și echilibrată a 
economiilor naționale, la satisface
rea in mai mare măsură a necesa
rului de energie, combustibili, ma
teriale și de alte produse deficita
re. la perfecționarea specializării și 
cooperării in producție și folosirea 
deplină a potențialului productiv și 
tehnico-științific de care dispune 
fiecare țară. Tocmai pentru realiza
rea acestor obiective, România a- 
preciază că este necesar să se trea
că neîntîrziat la pregătirea progra
melor. convențiilor și acțiunilor con
venite de cooperare și specializare 
în producție.

In încheiere, vorbitorul a expri
mat acordul delegației române cu 
proiectul de hotărire a sesiunii, pre
zentat de Comitetul Executiv al 
consiliului.

Totodată, a exprimat gazdelor. Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășului Lubomir Strou- 
gal mulțumirile călduroase ale de
legației române pentru ospitalitate, 
pentru condițiile create in vederea 
bunei, desfășurări a lucrărilor șe
dinței a 44-a a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

46,191 km), urmat, cu același timp, 
de olandezul Steven Rooks și irlan
dezul Sean Kelly. în clasamentul 
general individual continuă să con
ducă Teun Van Vliet (Olanda), ur- ■ 
mat de Eric Vanderaerden (Belgia) 
la 18”, Henk Lubberding (Olandă) Ia 
22”, Guy Nulens (Belgia) la 23”.

TENIS. După turneul de la Wim
bledon. in clasamențul Marelui pre
miu la tenis se menține lider sue
dezul Mats Wilander cu 3 813 punc
te, urmat de compatriotul său Stefan 
Edberg (3 697 puncte), vest-germa- 
nul Boris Becker (3 248 puncte), ce
hoslovacul Ivan Lendl (2 588 punc
te) etc.
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MOSCOVA Adunare festivăÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI SESIUNII C.A.E.R
PRAG A 7 (Agerpres). — Joi s-au 

încheiat la Praga lucrările celei de-a 
44-a ședințe a sesiunii C.A.E.R. Ia 
care au participat delegații din țările 
membre : R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R. D. Ger
mană, _R. P. Mongolă, R. 
lonă, ~ 
nia,
R. S. Vietnam — precum și o dele
gație din R. S. F. Iugoslavia.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
in calitate de observatori, reprezen
tanți din R. P. Angola. R. Afganis
tan, R. P. D. Etiopia, R. D. P. Laos, 
R. P. Mozambic, Republica Nicara
gua și R.D.P. Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România a fost condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui.

Au fost adoptate documente In 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi. Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a 44-a ședințe a se
siunii C.A.E.R. A fost adoptat Co
municatul comun, care se dă publi
cității.

P. Po-
Republica Socialistă Româ- 

R. P. Ungară, U.R.S.S. și

La încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvîntul tovarășul Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace.

Viitoarea ședință a sesiuni) 
C.A.E.R. va avea loc in R. P. Bul
garia.

s-a întors
Joi a revenit în Capitală dele

gația Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, care a 
participat la lucrările celei de-a 
44-a ședințe a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc de la 
Praga.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

Cu prilejul încheierii lucrărilor se
siunii C.A.E.R., C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace și Guvernul R.S. Cehoslovace 
au oferit o recepție in onoarea dele
gațiilor participante la cea de-a 44-a 
ședință a sesiunii C.A.E.R.

Socialiste România
în Capitală
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, de miniștri.

A fost de față Jan Papp, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

★
La plecarea din Praga, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a fost' salutat 
de tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, de alte persoane oficiale.

A fost, de față Ion Pățan, ambasa
dorul României la Praga.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la ședința a 44-a a sesiunii

cu prilejul aniversării Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. și securitate in Europa centrală

s.MOSCOVA 7 (Agerpres). 
Morcovescu transmite :

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și U.R.S.S., la 
editura „Moskovski rabocii" din 
Moscova a avut loc o adunare festivă.

In cuvîntările rostite a fost evo
cată importanța acestui eveni
ment major în colaborarea pe multi
ple planuri dintre România și Uniu-

nea Sovietică, dintre poporul român 
și popoarele sovietice.

Au participat reprezentanți ai sec
ției relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai conducerii centrale a Asociației 
de Prietenie Sovieto-Române 
(A.P.S.R.), ai conducerii întreprinde
rii, reprezentanți ai colectivului de 
muncă.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare românești.

CASABLANCA

BERLIN 7 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă des
fășurate joi la Berlin, Hermann 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și Egon 
Bahr. membru al Prezidiului P.S.D. 
din R. F. Germania, au făcut cu
noscute o serie de noi propuneri co
mune ale celor două partide cu pri
vire la crearea unei zone de încre
dere și securitate in Europa centra
lă — transmite agenția A.D.N. Toate 
statele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa (C.S.C.E.) stat chemate să își 
reducă trupele participante la exer-

cițiile militare, să înceteze desfășu
rarea de manevre în zona de 50 ki
lometri de o parte și de alta a li
niei ce desparte cele două alianțe 
militare. Exercițiile navale și aerie
ne să fie incluse In prevederile de 
notificare anticipată a manevrelor, 
la toate aceste exerciții urmînd să 
fie invitați observatori. Să înceteze 
manevrele militare în care sînt im
plicate trupe cu efective de peste 
40 000 militari, iar în punctele de 
importantă strategică să se instituie 
posturi mixte permanente de obser
vație.

„Zilele economice românești"
RABAT 7 (Agerpres). — La Casa

blanca au fost inaugurate „Zilele 
economice românești", acțiune orga
nizată de Camera de Comerț și In- ' 
dustrie a Republicii Socialiste 
România in colaborare cu Camera

Consiliului
Ajutor Economic Reciproc

în zilele de 5—7 iulie 1988 a avut 
loc la Praga, capitala Republicii So
cialiste Cehoslovace, ședința 
a sesiunii Consiliului de 
Economic Reciproc.

La ședință au participat 
țiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
conduse de G. Atanasov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria. L. Strou
gal, președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace. C. Ro- 
driguez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba. W. Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
D. Sodnom, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Z. Messner, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, C. Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, J. Marjai, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Unga
re, N. Rijkov, președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Vo Van 
Chiet, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste Vietnam.

In conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I.. la 
ședința sesiunii consiliului a parti
cipat delegația Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, condusă de 
I. Zemliarici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal.

La ședința sesiunii au participat ca 
Invitați, in calitate de observatori, 
reprezentanți ai Republicii Afganis
tan, Republicii Populare Angola, Re
publicii Democratice Populare Etio
pia, Republicii Democrate Populare 
Laos, Republicii Populare Mozambic, 
Republicii Nicaragua, Republicii De
mocrate Populare Yemen.

Sesiunea a fost prezidată de 
L. Strougal, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

Făcînd bilanțul colaborării re
ciproce și activității C.A.E.R. pe pe
rioada 1986—1987, conducătorii dele
gațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. 
participante la ședința sesiunii au 
expus principalele probleme ale con
strucției socialiste in țările lor ; s-a 
relevat faptul că în centrul atenției 
acestor țări s-au aflat sarcinile ce 
decurg din obiectivele strategice ale 
congreselor partidelor lor comuniste 
și muncitorești, din planurile de dez
voltare economico-socială în actualul 
cincinal. Un accent deosebit s-a pus, 
in primul rind, pe intensificarea eco
nomiilor naționale, sporirea eficienței 
și a caracterului echilibrat al acesto
ra. Ca rezultat al eforturilor intense 
ale oamenilor muncii din țările socia
liste membre ale C.A.E.R., s-au obți
nut creșterea producției sociale, suc
cese, in continuare, ta înfăptuirea pro
gramelor sociale. La aceasta au con
tribuit, de asemenea, măsurile ce se 
adoptă pentru perfecționarea meca
nismelor economice. In majoritatea 
țărilor membre ale C.A.E.R. creșterea 
economică a fost asigurată în ultimii 
ani, practic în întregime, pe seama 
sporirii productivității muncii, o dez
voltare superioară au căpătat ramu
rile și producțiile care determină 
accelerarea progresului tehnico-știin- 
țific, sporirea eficienței producției 
sociale. S-au Îmbunătățit alți indica
tori calitativi.

In același timp, sesiunea a relevat 
faptul că nu sint încă folosite pe de
plin posibilitățile intensificării econo
miilor naționale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. S-a subliniat necesitatea 
accelerării trecerii acestora pe calea 
dezvoltării bazate pe economisirea 
resurselor.

La ședință s-a relevat faptul că 
dezvoltarea colaborării și adincirea 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii devin un factor tot mai im
portant al dezvoltării eoonomico-so- 
ciale a țărilor membre ale C.A.E.R. 
Pe baza eforturilor comune a conti
nuat realizarea Programului com
plex al progresului tehnico-științi- 
fic al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pină în anul 2000 (P.C.P.T.S.) s-a
realizat construirea cu eforturi co
mune a unor noi obiective econo
mice, între care valorificarea zăcă- 
mîntului de gaze de la Iamburg, 
construirea conductei de gaze ..Pro
gress", a Centralei nuclearo-electri- 
ce Hmelnițk. s-au dezvoltat sisteme
le energetice interconectate ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. S-au în
făptuit convenții de mare anvergu
ră privind specializarea și coopera
rea multilaterală internațională in 
fabricarea de produse ale industriei

a 44-a 
Ajutor

delega-

constructoare de mașini, echipamen
te pentru energetica nucleară, mij
loace pentru tehnica de calcul, pro
duse chimice.

Totodată, la ședință s-a relevat 
faptul că conlucrarea economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R. nu e- 
xercită încă influența necesară asu
pra creșterii eficienței economiilor 
lor. In ritmuri nesatisfăcătoare se 
dezvoltă specializarea și cooperarea 
'în producție, s-a încetinit creșterea 
comerțului reciproc, a sporit datoria 
externă a unor țâri. S-a tras con
cluzia că soluționarea sarcinilor eco
nomico-sociale ce stau în fața țări
lor membre ale C.A.E.R. necesită 
folosirea mai deplină a posibilităților 
colaborării economice, o abordare 
mai eficientă a adinciril diviziunii 
internaționale socialiste a muncii. In 
legătură cu aceasta, s-a acordat a- 
tenție examinării stadiului activității 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc privind perfecționarea meca
nismului colaborării multilaterale și 
activității consiliului, care se desfă- 

. șoară in cbnformitate cu hotărirea 
ședinței a 43-a (extraordinară) a 
siunii C.A.E.R.

Sesiunea a adoptat concepția 
lectivă a 
cialiste 
care a 
tărîrilor 
muniste 
țările membre 
vitoare la problemele dezvoltării e- 
conomice și sociale ale acestor țări. 
Ea ține seama de hotărîrile Consfă
tuirii economice la nivel inalt a ță
rilor membre ale C.A.E.R., de ctta- 
siderentele expuse Ia Întîlnirea de 
lucru a conducătorilor partidelor fră
țești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. (Moscova 1986). de hotărî - 
rile ședinței a 43-a (extraordinară) 
a sesiunii consiliului.

Organelor C.A.E.R. li s-a trasat 
sarcina să întreprindă măsuri pen
tru elaborarea de acțiuni și conven
ții de colaborare multilaterală pe 
probleme concrete, care să asigure 
realizarea concepției colective în care 
să fie stabilite condițiile colaborării 
și specializării în producție, precum 
și volumele livrărilor reciproce în
cepînd cu anul 1991.

Au fost examinate, de asemenea, 
programele de perspectivă ale dez
voltării, specializării și cooperării 
multilaterale in producție a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în perioada 
pină în anul 2000 în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriei ra- 
diotehnice și electronice, chimiei. 
S-a relevat faptul că se continuă 
lucrările legate de detalierea aces
tora. Țările membre ale C.A.E.R, 
vor tine seama de prevederile aces
tor programe in cursul coordonării 
planurilor economice pe 1991—1995 
și, de asemenea, în cadrul organiză
rii colaborării la nivel de ramură și 
la înfăptuirea legăturilor directe 
între întreprinderi, organizații și 
uniuni.

Țările 
gramele 
laborare 
R.P.M. și R.S.V. S-a relevat faptul 
că aceste programe au caracter de 
lungă durată, sint orientate spre so
luționarea celor mai actuale proble- 

Cubei, 
spre 
divi- 

internațională socialistă a 
muncii și spre creșterea eficienței 
colaborării reciproce. Programele 
prevăd acțiuni concrete legate de 
intensificarea coordonării asistenței 
ce se acordă acestor țări și de a- 
dincirea legăturilor tehnico-științi- 
fice. economico-productive și comer
ciale

O
rile 
cirii

se-

co-
so-diviziunii internaționale 

a muncii pe 1991—2005,
fost elaborată pe baza ho- 
congreselor partidelor co
și muncitorești frățești din 

ale C.A.E.R. pri-

interesate au adoptat pro- 
speciale complexe de co- 

multilaterală cu R. Cuba,

me economico-sociale ale 
Mongoliei și Vietnamului, 
lărgirea participării lor la 
ziunea

cu acestea, 
mare atenție 
membre ale 
specializării

vor acorda ță- 
C.A.E.R. adîn- 

și cooperării în 
producție, intensificării comple
mentarității reciproc avantajoa
se a economiilor naționale, întă
ririi potențialului de export în in
dustria prelucrătoare pe baza înde
plinirii P.C.P.T.S. In cadrul schim
burilor reciproce va crește rolul 
noilor tehnologii și servicii cu ca
racter productiv, va spori ponderea 
mașinilor și utilajelor celor mai mo
derne, a subansamblelor și compo
nentelor.

S-a considerat oportun să se a- 
dincească 
rarea și 
socialistă 
ciclu, în 
strucții de mașini și industria elec
tronică, în producția și folosirea 
rațională a celor mai importante 
materiale noi, a resurselor de com
bustibili. energetice și de materii

și să se lărgească colabo- 
diviziunea internațională 
a muncii pe întregul 
primul rînd în con-

prime, în dezvoltarea transporturi
lor și comunicațiilor. în producția 
de mărfuri alimentare și industriale 
de larg consum, in sfera socială.

în acest scop, sesiunea a trasat 
sarcina organelor corespunzătoare 
ale C.A.E.R. să acționeze pentru 
identificarea de noi acțiuni concrete 
de colaborare multilaterală, pentru 
valorificarea, cu efortul comun al 
țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R., a resurselor de combusti
bili, energie și materii prime.

Se vor extinde relațiile economice 
externe ale țărilor comunității 
cialiste. 
interesul 
derilor, 
zațiilor. 
nivel de .
organizații care au stabilit legături 
directe de producție și tehnico-știin- 
țifice pe baze contractuale. în con
formitate cu legislația națională și, 
de asemenea, crearea de către țările 
interesate de întreprinderi reprezin
tă o cale importantă de asigurare a 
sporirii eficienței generale a activi
tății economice și a legăturilor eco
nomice reciproce.

Sesiunea a subliniat că instrumen
tul principal al realizării concepției 
colective și programelor de perspec
tivă trebuie să-1 constituie coordo
narea planurilor economice ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. Au fost 
adoptate Programul coordonării pla
nurilor economice pe 1991—1995,

• elaborat cu luarea în considerare a 
prevederilor concepției colective, și 
Lista problemelor colaborării eco
nomice ce se coordonează pe bază 
multilaterală. Organele C.A.E.R. și 
organizațiile economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. au primit sar
cina de a elabora proiectele conven
țiilor și acordurilor privind colabo
rarea pe problemele din această 
listă.

în cursul coordonării planurilor 
se are în vedere să se stabilească 
căile de soluționare a problemelor 
concrete, formele și condițiile de 
colaborare. Totodată, se prevede 
folosirea eficientă a rezultate
lor lucrărilor ce se realizea
ză In cadrul P.C.P.T.S. La aceasta 
trebuie să servească proiectele teh
nologice și științifico-productive de 
mare anvergură în curs de pregăti
re, care vor .cuprinde întregul ciclu 
al reproducției, de la cercetare pină 
la fabricarea și desfacerea produ
selor finite.

Sesiunea consiliului a adoptat pro
puneri privind etapizarea perfecțio
nării mecanismului colaborării mul
tilaterale și integrării economice 
socialiste, precum și a activității 
C.A.E.R. S-a relevat că perfecțio
narea mecanismului colaborării tre
buie să se realizeze pe etape, pe mă
sura creării 
terne, cu 
interesului 
C.A.E.R. și 
desfășoară acestea pentru perfecțio
narea mecanismelor economice na
ționale.

In anul 1990, pe baza raportului 
Comitetului Executiv asupra rezul
tatelor lucrărilor efectuate, vor fl 
convenite măsuri pentru perfecțio
narea în continuare a mecanismu
lui colaborării multilaterale.

A fost analizat stadiul de reali
zare a Programului complex al pro
gresului tehnico-științific al țărilor 
membre ale C.A.E.R. pină in anul 
2000 și a primei direcții prioritare 
— „Electronizarea economiei națio
nale".

Relevînd anumite mutații în acest 
domeniu, sesiunea consiliului a atras 
atenția asupra greutăților existente. 
Realizarea P.C.P.T.S. nu exercită 
deocamdată suficientă influență asu
pra soluționării obiectivului țărilor 
membre ale C.A.E.R. de a atinge cele 
mai avansate niveluri ale progresului 
tehnico-științific. Au fost stabilite 
măsuri orientate spre realizarea con
secventă a programului și. în pri
mul rind, pentru a se asigura con
cordanța dintre elaborările tehnico- 
științifice și cele de nivel mondial 
ăvansat și accelerarea implementă
rii rezultatelor lor în producție. Va 
continua activitatea de reactualizare 
a P.C.P.T.S.

Subliniind importanța deosebită a 
lucrărilor ce se efectuează în do
meniul electronizării, în special în 
crearea bazei moderne de elemen
te ale tehnicii electronice, ca fun
dament al mijloacelor și sistemelor 
de automatizare în toate sferele e- 
conomiei naționale, țările membre 
ale C.A.E.R. au convenit să înfăp
tuiască măsuri suplimentare pentru 
dezvoltarea industriei electronice.

Sesiunea a acordat o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor economi-

bazate pe 
economic 
centralelor 

Dezvoltarea 
întreprinderi,

SO- 
inițiativă și 

al întreprin- 
și organi- 

colaborării la 
centrale și

condițiilor externe și in- 
luarea în considerare a 

țărilor membre ale 
a lucrărilor pe care ie

t

ce ale C.A.E.R. cu țările terțe, pre
cum și contactelor cu O.N.U. și or
ganizațiile economice internațio
nale.

La ședință s-a relevat extinde
rea legăturiloi- C.A.E.R. cu Repu
blica Socialistă Federativă 
slavia, s-a exprimat hotărirea 
pe viitor să se extindă și să 
dincească colaborarea dintre 
membre ale C.A.E.R. și 
state socialiste.

In contextul sarcinilor 
dezvoltarea economică a 
membre ale C.A.E.R., sesiunea a 
relevat importanța deosebită pe 
care o au condițiile externe, situa
ția politică și economică interna
țională.

Prezentînd considerentele partide
lor și guvernelor țărilor îh proble
mele politice internaționale, condu
cătorii delegațiilor au subliniat că, 
in prezent, au apărut și unele 
tendințe favorabile ca urmare a e- 
forturilor statelor socialiste, ale tu
turor popoarelor și forțelor păcii, 
rațiunii și realismului. In același 
timp, actuala situație internațională 
continuă să se mențină gravă și 
contradictorie. în legătură cu aceas
ta, țările membre ale CA.E.R. con
sideră necesară sporirea eforturilor 
constructive îndreptate spre îmbu
nătățirea continuă a situației inter
naționale și obținerea de progrese in 
direcția întăririi securității și păcii, 
a dezarmării, în primul rînd 
cleare, a dezvoltării 
colaborării 
ționale. 
losirea 
urmare 
facerea necesităților dezvoltării eco
nomice și sociale, inclusiv pentru spri
jinirea țărilor in curs de dezvol
tare, ar răspunde intereselor stabili
tății economiei mondiale și asigu
rării păcii în întreaga lume.

O îngrijorare deosebită o provoa
că înrăutățirea situației economice 
a țărilor în curs de dezvoltare ca 
urmare a condițiilor inechitabile ale 
schimburilor in cadrul economiei 
capitaliste mondiale și a creșterii 
datoriilor lor externe. Țările mem
bre ale C.A.E.R. își reafirmă po
ziția privind restructurarea radicală, 
pe baze juste și democratice, a în
tregului sistem de relații economice 
internaționale, instaurarea noii or
dini economice internaționale, asi
gurarea securității economice inter
naționale pentru toate statele. Ele 
vor promova și în viitor politica de 
extindere și perfecționare a colabo
rării cu țările în curs de dezvolta
re. vor coritribui la întărirea inde
pendenței lor politice și 
la soluționarea justă a 
datoriei lor externe.

S-a acordat atenție 
creșterii 
activității comisiilor mixte de cola
borare a C.A.E.R. cu țările ta curs 
de dezvoltare.

Sesiunea a considerat necesar să 
se extindă și diversifice relațiile re
ciproce dintre statele care aparțin 
unor sisteme social-economice dife
rite. să se promoveze forme noi de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică. de cooperare în producție 
și tehnologică, să se înlăture obsta
colele din calea dezvoltării relațiilor 
economice reciproc avantajoase.

Sesiunea a salutat semnarea De
clarației comune privind stabilirea 
de relații oficiale dintre Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc și Co
munitatea Economică Europeană. 
Prin semnarea declarației s-a făcut 
primul pas in dezvoltarea relațiilor 
dintre două mari organizații econo
mice internaționale, care deschide 
calea colaborării reciproce în dome? 
nii de interes comun.

Sesiunea consideră că normaliza
rea relațiilor dintre C.A.E.R. și 
C.E.E. și stabilirea de relații oficia
le între diferite țări membre ale 
C.A.E.R. și comunitățile europene 
constituie un aport însemnat la în
făptuirea Actuluj final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa și va contribui la dezvol
tarea în continuare a colaborării e- 
conomice internaționale ca factoi 
important al creșterii economice și 
progresului social, la îmbunătățirea 
climatului politic în Europa și in 
lume.

S-a subliniat că țările membre ale 
C.A.E.R. vor depune in continuare 
toate eforturile, vor manifesta voin
ță politică pentru a ridica colabo
rarea economică reciprocă pe o 
treaptă calitativ nouă.

Ședința sesiunii s-a desfășura! 
într-o atmosferă de lucru tovără
șească. în spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce.

Iugo- 
ca și 
se a- 
țările 

celelalte

privind 
țărilor

nu- 
încrederii și 

multilaterale iriterna- 
După convingerea lor. fo- 
mijloacelor eliberate ca 

a dezarmării pentru satis-

economice, 
problemei

necesității
în continuare a eficientei

de Comerț și Industrie din acest 
mare oraș marocan. Conferințele și 
filmele prezentate au oferit prilejul 
unei mai bune cunoașteri 
țialului economic și de 
României.

Participanta — oameni 
și specialiști — au făcut 
elogioase asupra realizărilor econo
miei românești, manifestind un deo
sebit interes pentru identificarea 
unor noi căi de intensificare a re
lațiilor de cooperare dintre firmele 
marocane și întreprinderile româ
nești de comerț exterior.

a poten- 
export al

de afaceri 
aprecieri

a Consiliului de Securitate
in problema avionului 

Iranian de pasageri doborît 
in zona Golfului

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Membrii Consiliului de Securitate 
au avut consultări, la cererea Iranu
lui în problema doborîirii, de către 
o navă militară americană. în zona 
Golfului, a avionului iranian de pa
sageri.

în urma consultărilor s-a hotărit 
organizarea, la 12 iulie, a unei ședin
țe consacrate acestei probleme — a 
anunțat președintele pe luna iulie 
a consiliului. El a precizat că la 
fixarea datei a fost luată în consi
derare preferința manifestată de Iran 
în documentul remis de reprezentan
tul permanent al acestei țări la Na
țiunile Unite.

GENEVA

Sesiunea Conferinței 
pentru dezarmare

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva au început joi lucrările sesiu
nii de vară a Conferinței pentru 
dezarmare, organism 
multilaterale al O.N.U. 
dezarmării. Pe agenda 
află o gamă largă de 
stringentă actualitate 
cursei înarmărilor și realizării 
dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, ale prevenirii 
militarizării spațiului cosmic în 
conformitate cu cerințele formulate 
cu vigoare de toate popoarele, cu 
interesele majore ale întăririi păcii 
și securității internaționale.

de negocieri 
. în domeniul 

lucrărilor se 
probleme de 
ale opririi 

și 
primul

Protest al R.P.D
Coreene

PANMUNJON 7 (Agerpres). — 
La Panmunjon s-a desfășurat joi o 
nouă reuniune a reprezentanților ță
rilor membre in Comisia militară de 
armistițiu din Coreea, convocată la 
propunerea părții R.P.D. Coreene. 
Cu acest prilej, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a denunțat actele provoca
toare săvîrșite în zona de securitate 
comună de Ia Panmunjon de către 
membri ai forțelor militare ameri
cane. în ultima săptămină, precum 
și introducerea în zona respectivă de 
arme automate și un număr sporit 
de persoane înarmate. Protestind 
față de asemenea acțiuni care încal
că prevederile Acordului de armis
tițiu, vorbitorul a cerut încetarea lor 
imediată și luarea de măsuri care 
să înlăture repetarea unor astfel de 
acte în viitor — relatează agenția 
A.C.T.C.

Cerința soluționării problemei datoriilor 
externe a țărilor în curs de dezvoltare 

subliniată de secretarul general al O.N.U.
GENEVA 7 (Agerpres). — în lume 

persistă încă probleme economice 
majore nesoluționate, care afectează 
progresul țârilor în curs de dezvol
tare — a declarat secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
în discursul de deschidere a lucră
rilor sesiunii Consiliului Economic 
și Social (E.C.O.S.O.C.) al Națiuni
lor Unite.

în rindul acestor probleme — a 
arătat vorbitorul — se detașează — 
prin gravitatea ei — cea a datoriilor 
externe, unde nu s-au înregistrat

progrese semnificative în elaborarea 
unor soluții eficiente și viabile. El 
a cerut țârilor creditoare să-și 
schimbe actuala politică financiară, 
reducind, dobînzile, pentru a permi
te diminuarea datoriilor țărilor celor 
mai puțin dezvoltate și a încuraja 
astfel eforturile de progres economic 
și social întreprinse de țările din 
Africa și America Latină. El a apre
ciat că pentru soluționarea proble
mei datoriilor externe este, de ase
menea. necesară creșterea susținută 
a comerțului internațional.

a R. D. Germane
7 (Agerpres). — Biroul 
statistică al R.D.G. a

BERLIN 
central de ________ _____  _
anunțat că venitul național al R.D.G. 
a crescut cu 4,1 la sută în prima ju
mătate a anului, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Sporul a fost obținut în întregime 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Potrivit statisticilor, au fost 
date în funcțiune 72 importante 
obiective de producție în industriile 
microelectronică, fibrelor sintetice, 
construcțiilor mecanice, bunurilor de 
consum.

economico - sociale 
în primul semestru 

în aceeași perioadă, producția In
dustrială a crescut cu 7,9 la sută, cu 
ritmuri de creștere superioare hive-> 
lului mediu ta industriile electrică, 
electronică, chimică și construcții 
mecanice.

In primele șase luni au fost con
struite sau modernizate 107 356 apar
tamente, cu 5 713 mai mult decât 
anul trecut, fiind îmbunătățite con
dițiile de viață ale 322 000 de oameni 
— relatează agenția A.D.N.

Lansarea stației interplanetare „Phobos-1"
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 

iulie. în Uniunea Sovietică a fost 
lansată stația automată 
tară .,Phobos-1 “. Zborul 
tomate se desfășoară in 
gramului internațional 
care vizează cercetarea

interplane- 
navei au- 

cadrul pro- 
„Phobos", 

planetei

Marte, a satelitului acesteia — care 
a dat și numele programului —, a 
Soarelui și a spațiului interplanetar. 
Peste cinci zile urmează șă fie lan
sată. tot de la cosmodromul Baiko
nur, cea de-a doua stație interpla
netară „Phobos-2“.

Satisfacție față de ameliorarea relațiilor 
dintre Etiopia

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a Etiopiei și-a 
încheiat sesiunea prin adoptarea bu
getului pentru anul fiscal, început la 
1 iulie, ce se ridică la 10,37 miliar
de birr (aproximativ 5 miliarde do
lari), precum și a planului de dez
voltare economică a țării pentru pe
rioada menționată. Principalele prio
rități economice hotărite de deputați

și Somalia
sint creșterea producției de cereale 
și a exporturilor și crearea de noi 
locuri de muncă.

Totodată, parlamentarii etiopieni 
au adoptat textul unei rezoluții prin 
care se exprimă satisfacția față de 
ameliorarea relațiilor cu Somalia, în
deosebi după semnarea, în aprilie 
acest an, a acordului bilateral de 
pace.

Contraste climatice pe glob
• Marele grinar al S.U.A. din 

Vestul Mijlociu este afectat de se
cetă, in timp ce prețurile cerea
lelor cresc vertiginos — informea
ză revista franceză „Le Point". In 
statul Dakota de Nord, solul este 
crăpat, albicios, acoperit cu o crus
tă prin care nu poate crește nimic. 
Ca și aici, in Montana și Minneso
ta, jumătate din recoltele de griu, 
orz și ovăz sint compromise. In 
Texas, in lipsa furajelor disponi
bile, animalele sint duse la aba
tor. Recolta cea mai afectată este 
cea de porumb care, în absența 
ploilor, ar urma să fie compromisă 
in proporție de pină la 40 la sută. 
Revista franceză avansează ideea 
că valul neobișnuit de căldură ar 
putea determina o revenire la in
flație, „a cărei curbă o va urma 
pe cea a termometrului". • La 
Atena, temperatura de 40 de gra
de este însoțită și de un grad inalt 
de poluare atmosferică. Tempera- 
turile-record înregistrate în aceste 
zile pe întreg teritoriul GRECIEI 
se datorează maselor de aer cald 
provenite din Africa, susțin me
teorologii greci. • De trei zile, 
practic intreg teritoriul TURCIEI

este cuprins de o caniculă neobiș
nuită. In stațiunea mediteraneană 
Antalia a fost înregistrată o tem
peratură de plus 45 grade la um
bră și 63 grade la soare, iar in ma
rile orașe Istanbul, Ankara și 
Izmir, mercurul termometrului a 
înregistrat 40 grade la umbră. ; 
• In IUGOSLAVIA, mercurul 
termometrelor a urcat la 40 de 
grade Celsius, iar in unele zbto 
din Macedonia s-au atins valori 
chiar mai mari. Meteorologii nu 
anticipează o răcire a timpului in 
următoarele zile. • Un ciclon pu
ternic s-a abătut asupra unor re
giuni din R. P. BANGLADESH, 
provocind moartea a șase persoa
ne și rănirea a 200. Spitalizarea ră- 
niților a fost îngreunată de co
pacii dezrădăcinați și de resturile 
caselor, care au blocat șoselele și 
căile de acces. • Puternice inun
dații au fost înregistrate în regiu
nile centrale și vestice din NEPAL 
in urma ploilor torențiale care au 
căzut in ultimele zile. Cel puțin 15 
persoane și-au pierdut viața ca 
urmare a revărsărilor de apă și 
alunecărilor de teren ce au avut 
loc.

r AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE. Kaysone Phom- 
vihane, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.P. Laos, l-a pri
mit pe Nguyen Co Thach, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al R.S. 
Vietnam. După cum transmite a- 
genția V.N.A., a fost efectuat un 
schimb de vederi asupra situației 
pe plan internațional și a evolu
țiilor din sud-estul Asiei, precum 
și în legătură cu problemele con
strucției naționale in cele două 
țări.

REMANIERE. Primul-ministru al 
Turciei, Tiirgiit Ozal, a procedat 
la o remaniere guvernamentală, 
desemnînd pe Nihat Kitapgi in 
funcția de ministru al sănătății și 
pe Mehmet Topag ca ministru al 
justiției. Decizia a fost determi
nată de faptul că foștii titulari ai 
acestor departamente au fost aleși 
la recentul congres al Partidului 
Patriei, de guvernămînt, vicepre
ședinți ai acestei formațiuni poli
tice.

L

SESIUNE. La Kabul s-au încheiat 
lucrările primei sesiuni a Consiliu
lui Național (parlamentul) din R.D. 
Afganistan în noua sa componență. 
Sesiunea și-a dat votul de încrede-

sarcini prioritare modernizarea 
structurilor instituțiilor statului, 
dezvoltarea relațiilor țării pe plan 
european, căutarea de noi perspec
tive în domeniile economic și so
cial, soluționarea problemelor tine
retului, relatează agenția A.N.S.A.

nii 8

i
re pentru noul guvern de coaliție 
condus de Muhammed Hassan 
Sarq. Membrii celor două camere 
au adoptat o serie de legi cu privi
re la activitatea Consiliului Națio
nal. în încheiere a luat cuvîmtul 
președintele R.D. Afganistan, Na- 
jibullah — informează agenția 
T.A.S.S.

SCHIMB DE SCRISORI. La Wa
shington, amiralul William Crowe, 
președintele Comitetului mixt 
șefilor de stat major al S.U.A., 
mareșalul Uniunii Sovietice, S. . 
romeev, șeful Statului Major 
neral al Forțelor armate 
U.R.S.S., au făcut un schimb

al 
, și 
Ah- 
Ge- 
ale 
de 

scrisori privind punerea în aplicare 
a planului contactelor dintre forțele 
armate ale S.U.A. și U.R.S.S. pe 
anii 1988—1990 — relatează agenția 
T.A.S.S.

NEGOCIERI. Africa de Sud și 
Mozambicul participă, începînd de 
joi, la Pretoria, la negocieri bilate
rale vizînd asigurarea securității și 
promovarea cooperării între cele 
două țări — transmite agenția Ta- 
niug. Negocierile se desfășoară la 
nivel de experți.

PROGRAM. în San Marino a 
fost alcătuit noul guvern, care cu
prinde reprezentanți ai partidelor 
comunist și democrat-creștin. Pro
gramul guvernamental enunță ca

PRIMIRE. Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a primit 
Bagdad pe primul-ministru 
Egiptului, Atef Sedki, care i-a în- 
mînat un mesaj din partea pre
ședintelui egiptean, Hosni Mubarak. 
In cadrul convorbirilor au fost ana
lizate posibilitățile de lărgire șl 
dezvoltare a relațiilor bilaterale de 
cooperare, informează agenția 
M.E.N.A.

la 
al

i
DESCOPERIRE. Doi astronomi 

americani au descoperit intr-una 
din galaxii un uriaș nor de gaze 
care se deplasează cu 240 de mile 
pe secundă — relatează in cel mai 
recent număr revista științifică 
britanică „Nature1*.  Fenomenul a 
fost localizat în galaxia notată în 
hărțile astronomice cu M-82, situa
tă în direcția constelației Carul 
Mare, la circa 60 trilioane mile 
distanță de Terra. După opinia 
cercetătorilor americani, norul de 
gaze, format mai ales din hidro
gen, se deplasează sub impulsul 
exploziilor repetate ale 
pernove.

unei su-

DE PA-
dimineața

DOUA CUTREMURE
MINT au avut loc joi 
în zona nordică a Insulei Hokkai
do, epicentrele acestora fiind loca
lizate la circa 60 kilometri de por
tul Kusiro. Cele două mișcări te
lurice au măsurat 6,4 șl, respec
tiv, 5,7 grade pe scara Richter. Nu 
au fost anunțate victime sau pa
gube materiale.
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