
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 277 t Joi 14 iulie 1988|| 6 PAGINI - 50 BANI

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl SARCINILOR 

SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Resursele materiale-folosite rațional,
cu maximă eficiență! TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R

Potrivit principiilor autogestiunii fi autofinanțării, unitățile economice au obligația de a desfășura o activitate eficientă, rentabilă, cunoscut fiind că in principal din beneficii se pot constitui atît fondurile proprii ale Întreprinderii, cit și resursele pentru contribuția la dezvoltarea generală a societății. între fondurile proprii ale întreprinderii o importanță cu totul deosebită are fondul mijloacelor circulante, destinat — așa cum arată titulatura — acoperirii financiare a materiilor prime, materialelor, produselor finite și neexpediate, producției aflate în curs de fabricație, documentelor In decontare, altor mijloace bănești.Se cunoaște că nu numai’«'constituirea. ci in egală măsură și modul de utilizare a mijloacelor circulante reprezintă o dovadă de eficientă a activității economice. în această privință, secretarul general al partidului atrăgea atentia că este absolut necesar ca aceste fonduri să participe la cit mai multe cicluri e- conomice complete intr-o anumită perioadă de timp, deci să se accelereze substanțial viteza lor de rotație. sporind venitul net. beneficiile. rentabilitatea.în legătură cu cerința folosirii cu o viteză accelerată a fondurilor circulante. practica a pus in evidență problema esențială a normării stocurilor, a formării și lichidării stocurilor supranormative. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, in expunerea la .ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii sublinia că este necesar ca guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile să aplice cu fermitate măsurile stabilite pentru introducerea in circuitul economic a stocurilor supranormative. pentru respectarea in intregime a normelor privind stocurile și fondurile financiare pe care trebuie să le administreze și să le gospodărească fiecare colectiv de oameni ai muncii.Este limpede că o întreprindere care iși imobilizează fondurile circulante în stocuri mai mari decit cele normate intră automat într-o situație financiară dificilă. într-un adevărat „cerc vicios" din care nu poate scăpa decit cu mari eforturi: lipsită de fonduri circulante proprii. 

In secțio de echipament tehnologic □ întreprinderii de utilaj greu Craiova

apelează la credite purtătoare de dobinzi. care afectează rezultatele financiare, reduc beneficiile. Dar creditele nu pot fi acordate întotdeauna. de unde intîrzieri în plata unor facturi, dificultăți in aprovizionare. care se răsfring asupra mersului producției și determină majorarea stocurilor la anumite materiale neconsumate din lipsa altora, prelungirea ciclului de fabricație, deci creșterea volumului producției neterminate. De aici, imposibilitatea valorificării muncii vii și materializate incorporate in procesul de producție, deci iar deficit de fonduri pentru reînceperea ciclului de fabricație.în general, apariția unor situații de acest fel denotă incapacitatea conducerilor întreprinderilor respective de a înțelege complexitatea fenomenelor economice care apar in procesul producției materiale, de a-și exercita cu răspundere atribuțiile care le revin in gospodărirea patrimoniului întreprinderii, in care sint incluse și fondurile circulante. Dar. adeseori, in cauză sint neajunsuri organizatorice pe filiera intre- prindere-centrală-minister sau in raporturile contractuale intre unitățile economice.Cert este că, departe de a constitui o problemă exclusivă a unei întreprinderi sau alteia, fenomenul su- prastocării are consecințe care se însumează și se amplifică la nivelul economiei naționale. Pentru că. judecind lucrurile prin prisma macroeconomiei. din punct de vedere financiar stocurile supranormative sint acoperite din venitul național. Cu alte cuvinte, o parte din venitul național. în loc să fie utilizată pentru dezvoltare sau pentru fondul de consum, deci pentru ridicarea bunăstării. este imobilizată in stocuri. Pe de altă parte, stocurile supranormative incorporează materii prime, materiale. resurse energetice si de muncă, precum și o parte din valoarea fondurilor fixe transferate in procesul de producție — care insă nu au o recunoaștere socială. Pe bună dreptate se poate aprecia că, practic, aceste resurse tehnice, materiale și de muncă — imobilizate în stocuri supranormative — sint sustrase de la alte necesități ale economiei.

Din perspectiva acestor realități, cerințelor legilor economice obiec- ințeleasă și exigențaative trebuie deosebită pe care conducerea partidului o manifestă pentru eradicarea fenomenului suprastocării din unele întreprinderi. Practica demonstrează utilitatea, eficienta acestei orientări care. în fond. nu. vizează decit ma- noi, a re- cadrulnifestarea unei atitudini unei răspunderi sporite ce vine tuturor factorilor în c mecanismului economico-financiar. Pentru că iată, chiar dacă nu in proporțiile necesare și posibile, se remarcă o tendință generai-pozitivă de reducere a volumului stocurilor supranormative atit la nivelul economiei. cit și la cel al ministerelor economice. Astfel, în trimestrul II, față de trimestrul I al acestui an, pe ansamblu, stocurile supranormative au scăzut cu peste 15 la sută, cea mai importantă diminuare — 26 la sută — inregistrîndu-se la materii prime și materiale. în obținerea a- cestor rezultate afectele pozitive cele mai importante s-au datorat redistribuirii intre întreprinderi și centrale a unor stocuri de materiale, concomitent cu anularea anumitor cote și repartiții. Pe această cale s-a

Un sistem democratic originalaIn mari singe jert- s-ău care
Democrație. Un cuvînt care declanșat revoluții, un ideal humele căruia s-au purtat bătălii de clasă, s-a vărsat omenesc, s-au născut și s-au fit eroi. Un cuyirit de care folosit deopotrivă cei pentru esența democrației este identică cu esența umană, cit și cei ce au uzat de el pentru a camufla rinduielile clădite pe inegalități sociale și naționale.în România, o stare democratică autentică s-a afirmat în urmă cu patru decenii, cînd poporul a intrat definitiv în drepturile sale imprescriptibile de proprietar și beneficiar al roadelor intregii sale activități de creație materială. A- ceastă democrație, numită pe atunci populară, a însemnat începutul unei perioade de luptă și acțiune revoluționară. constructivă, pentru întronarea unui mod esen- țialmente nou de a trăi și a munci in România. Democrația a devenit insăși temelia unității poporului, criteriul și scopul politicii partidului nostru.Dezvoltarea democrației în anii de cind poporul iși , este „domn sie însuși" s-a înfăptuit și se înfăptuiește prin universalizarea statutului de om al muncii, prin crearea unei societăți omogene ca structură pe baza integrării tuturor membrilor săi în activitatea productivă.Dacă în etapa afirmării inițiale democrația noastră socialistă se întemeia pe formele „clasice" ale democrației reprezentative. care dobindiserâ însă un conținut nou, mai întîi prin funcția lor de clasă, pe parcursul construcției socialiste — cu deosebire in perioada care a urmat Congresului al IX-lea, de la a cărui desfășurare se împlinesc in această lună 23 de ani — democrația reprezentativă a fost și continuă să fie perfecționată prin radicale transformări in structura și funcționarea sa, avind drept finalitate afirmarea largă a . democrației directe, prin extinderea și adîncirea ^structurilor adaptate cerințelor 

constructivă, social-utilă. sale

putut asigura și o anumită disponibilizare a unor capacități de producție pe care se pot realiza suplimentar unele produse pehtru export.Cu toate acestea, se cuvine remarcat că, intr-un șir de întreprinderi și centrale, noile cerințe, noile exigențe nu au fost încă bine însușite, nu s-a asigurat schimbarea radicală de mentalitate cerută de conducerea partidului. Acest fapt este lesne observabil, întrucît. pe măsură ce o serie de stocuri supranormative au fost lichidate, au apărut altele noi. Este drept, in proporții în general mai reduse, dar fenomenul trebuie reținut și analizat in vederea unor măsuri mai drastice in unitățile respective.In elaborarea strategiei necesar a fi aplicată în continuare în vederea înfăptuirii necondiționate, in timpul prevăzut, a sarcinilor stabilite în acest domeniu de conducerea partidului, două sint aspectele ce trebuie să se situeze in centrul atenției. în primul rind este vorba de condițiile de formare a stocurilor
Corneliu CĂRLAN
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»autoconducerii sociale. Esența, a- cestei democrații este democrația muncitorească-revoluționară. care semnifică participarea directă, nemijlocită a clasei muncitoare. a tuturor celor ce muncesc la conducerea intregii vieți economico- sociăle. Acest concept nou. revoluționar de democrație și-a găsit o strălucită sinteză în teză promova-
1965 - 1988
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tă cu nedezmințită consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Socialismul se construiește cu poporul, pentru popor".în lumina acestui concept, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Socialismul și democrația muncitorească-revoluționară sint de nedespărțit. Socialismul nu poate fi conceput fără participarea maselor largi la conducerea tuturor ramurilor de activitate, fără ca oamenii muncii, clasa muncitoare, țărănimea. intelectualitatea, intregul popor să-și poată spune deschis părerea, să participe Ia luarea deciziilor și la înfăptuirea lor".în concordanță cu asemenea exigențe, în România socialistă a fost creat și continuu perfecționat, din inițiativa secretarului general al

Un studiu atent al proceselor caracteristice epocii noastre descifrează, printre tendințele ei definitorii, ascensiunea continuă a rolului maselor populare, al popoarelor in făurirea istoriei. Ea se învederează spectaculos în lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. in eliberarea lor de sub dominația imperialistă și in constituirea lor in entități politice independente. Desigur, această tendință s-a relevat cel mai puternic in victoria ireversibilă a revoluției socialiste într-o serie de țări, al cărei debut s-a manifestat, în multe cazuri, inclusiv acel al României socialiste, ca o revoluție

partidului, un cadru democratic larg, unic in felul său, multiplu articulat, în măsură să valorifice eficient inițiativa, experiența și capacitățile creatoare ale tuturor oamenilor muncii, să asigure conducerea țării efectiv de către popor. In această perspectivă au fost create in urmă cu aproape două decenii organismele autoconducerii muncitorești — adunările generale ale oamenilor muncii și consiliile oamenilor muncii —, acestui scop ii servește introducerea noului mecanism economico-financiar intemeiat pe principiile autoconducerii si autogestiunii. Toate demersurile in- treprinse de partidul nostru in a- ceastă direcție au urmărit așezarea pe baze profund democratice a conducerii unităților economice, extinderea democrației la bază, acolo unde se creează avuția națională, acolo unde prind viată proiectele și gindurile partidului nostru de edificare a unei . economii puternice, moderne, in măsură să. asigure ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație. După cum un rol important în perfecționarea cadrului general organizatoric-de- mocratic in societatea noastră l-a avut constituirea organismelor menite să dezbată și să decidă asupra problemelor unor domenii întregi de activitate la nivel national : Congresul consiliilor oamenilor muncii. Congresul consiliilor populare, Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al intregii (ârănimi, Congresul educației politice și culturii socialiste, Congresul științei și in- vățămintului și organismele permanente ale acestor foruri. Un loc distinct în structura edificiului nostru democratic îl ocupă, de a- semenea, consiliile oamenilor muncii de diferite naționalități. Această realitate majoră o evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea prezentată la sfirșitul lunii aprilie a.c., în ședința Comitetului
Ioan ERHAN
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ale lumii contemporane, 
ai progresului socialantifascistă și antiimperialistă, care unea organic două procese eliberatoare : social și national. Tendința obiectivă spre constituirea de noi națiuni sau de inflorire și consolidare, în condiții și pe baze noi, a unor națiuni deja constituite reprezintă una din cele mai tipice legități ale lumii contemporane. Ea s-a însoțit, absolut firesc, de constituirea de noi state suverane ; configurația O.N.U. este grăitoare in această privință : de la 51 de membri in 1945 la peste 150 in zilele noastre. Sintem în fața unei realități pe care doar o rațiune deficitară poate să o nege epoca noastră este prima din istorie care înregistrează existența statului suveran la scara întregii omeniri. Ceea ce impune concluzia că dezvoltarea in continuare a comunităților naționale și a statelor suverane reprezintă singura perspectivă certă și legitimă a viitorului politic al lumii.împotriva unor tendințe cosmopolite, nihiliste de negare a realității și drepturilor națiunii, împotriva unor tendințe de a limita sau anihila independența și suveranitatea statelor. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a afirmat cu limpezime și vigoare politica inteme- iată pe principiile independenței și suveranității, noningerinței și colaborării. A fost un moment crucial in istoria noastră. Pe bună dreptate, in expunerea la consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Lichi- dînd stările negative din trecut, s-a redat poporului nostru sentimentul mindriei patriotice, de respect pentru trecutul său milenar, de demnitate națională și sentimentul forței sale de a-și făuri viața nouă, socialistă așa cum o dorește". Perioada istorică deschisă de cel de-al IX-lea Congres cunoaște deplina și puternica inflorire a națiunii române socialiste, afirmarea viguroasă a principiilor pe care se întemeiază politica externă a partidului și statului nostru.„România — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la Conferința Națională a P.C.R. — este un stat național unitar. Dezvoltarea națiunii și formarea național unitar au cunoscut un lung proces istoric, iar acum, in condițiile socialismului, au căpătat noi caracteristici. noi dimensiuni". Schimbarea fundamentală care și-a pus ne-

statului

PLOIEȘTI : Producție peste prevederiLa întreprinderea de materiale izolatoare Berceni-Ploiești se acordă o atenție sporită aplicării măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, aprovizionării ritmice a tuturor locurilor de muncă și utilizării cu înalt randament a utilajelor din dotare. Ca urmare a consecvenței cu care sint urmărite aceste obiective. a unei activități eficiente,

amprenta pe înflorirea na- fost lichidarea claselor ex-

, și ca adeziune acestuia, această și această unitate au un

mijlocit țiunii a ploatatoare, deci a caracterului antagonist al structurii sociale și a- vansarea procesului de omogenizare socială — bază structurală pentru instituirea, generalizarea și avansarea procesului de omogenizare socială omnilaterală, de lichidare gra- duală a oricăror discriminări sociale și_ naționale. Temelia acestor schimbări calitative a fost proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție și dezvoltarea in ritm accelerat și echilibrat repartizată în teritoriu a forțelor de producție. Caracterul noii puteri de stat — expresie reală a puterii suverane a poporului — a conferit valențe noi suveranității naționale și de stat, iar dezvoltarea rapidă și amplă a potențialului economic al țării a oferit o bază nouă independenței națiunii. Aceste schimbări calitative au dat un conținut nou și o forță sporită coeziunii acesteia ; manifestîndu-se ca unitate in jurul forței politice conducătoare, partidul comunist, fată de politica : coeziunecaracter precumpănitor politico-ideologic.Unul din sensurile majore ale libertății. pe care l-a impus epoca noastră mai mult decit oricare alta, este libertatea națională, „libertatea de a li noi înșine", ca națiune independentă și suverană. Dar ceea ce trebuie subliniat este că socialismul realizează și o altă tendință obiectivă a progresului istoric : corelația intimă dintre principiul autodeterminării naționale cu acela al autodeterminării personale. întreaga dezvoltare a omenirii atestă legătura indisolubilă dintre libertatea individului și independența națională a țării căreia ii aparține. Istoric și logic, libertatea omului, ființă prin excelentă socială, presupune libertatea grupului social, a colectivității, iar in cazul societății moderne — a colectivității fundamentale, atit de solid închegată și statornică, pe care o reprezintă națiunea. Și in această perspectivă deci, aceea a emancipării pmane totale, rolul națiunii independente și , suverane va continua să rămină decisiv.Incepînd cu epoca modernă, istoria a pus in evidență unitatea strinsâ dintre națiune și statul național (sau
Ovidiu TRĂSNEA
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oamenii muncii de aici raportează importante succese în cronica întrecerii socialiste. Astfel, unitatea a ■ livrat peste sarcinile de plan o producție in valoare de 8,6 milioane lei, in condițiile creșterii productivității muncii. De remarcat este și faptul că întreprinderea a înscris in bilanțul perioadei ce a trecut din acest an o producție suplimentară la export in valoare de aproape 5 milioane lei. (Ioan Marinescu).

SECERIȘUL GRIULUI POATE Șl TREBUIE SĂ FIE MULT INTENSIFICAT!

Recolte pe măsura hărniciei și priceperii
Roade ale muncii cooperatorilor din Scorniceștiîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cooperatorii din comuna Scornicești. județul Olt. raportează, cu legitimă mindrie patriotică, că, Însuflețiți de îndemnurile și orientările primite la intilnirile cu conducătorul partidului și statului nostru, cu tovarășa Elena Ceaușescu, acțio- nînd in spirit revoluționar, au încheiat recoltatul griului pe întreaga suprafață cultivată, obținînd o producție medie de 8 465 kg la hectar. In telegramă se menționează, de asemenea, că la orz s-a realizat o producție medie de 9 241 kg la hectar.Succesele înregistrate au la bază, se spune în telegramă, aplicarea întocmai a tehnologiilor necesare, rezultatele cercetării științifice in agricultură, respectarea cu strictețe a perioadei optime de semănat și a lucrărilor de întreținere a culturilor, stringerea în trei zile a orzului și în șase zile a griului, evitindu-se pierderile. De asemenea, se arată că, datorită potențialului biologic al griului, mai

mult de 5 000 tone din cele mai bune soiuri din înmulțiri superioare au fost depozitate, fiind destinate seminței pehtru producția anului viitor. în prezent • se acționează cu toate forțele pentru ca, pină cel mai tîrziu la 25 iulie, întreaga suprafață cultivată cu pă- ioase să fie eliberată și arată, reali- zîndu-se in totalitate planul la culturile duble.în încheierea telegramei se spune: în aceste zile, cind se împlinesc 23 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat perioada cea mai înfloritoare din istoria patriei, perioadă intrată în conștiința națiunii drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că și Ia celelalte culturi vom obține rezultate bune, pe măsura exigențelor formulate de dumneavoastră, că vom pune baze trainice producției anului viitor, adueîndu-ne astfel contribuția la bunăstarea poporului, la ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație, prefigurate de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Timpul favorabil impune reluarea recoltării cu toate forțele 
și începerea acestei lucrări in toate zoneleDupă ploile din ultimele zile, care au incetinit și chiar au stopat in unele județe executarea lucrărilor agricole de sezon, incepind cu data de 12 iulie, vremea a intrat intr-un proces de ameliorare accentuată. ceea ce face posibilă in toate zonele reluarea secerișului cu toate forțele, dar și continuarea in ritm mai intens și a celorlalte lucrări din legumicultură. pomicultură. precum și stringerea și depozitarea furajelor.Evident, asigurind mobilizarea puternică a tuturor forțelor disponibile și repartizarea lor judicioasă, astfel ineît fiecare lucrare să poată fi executată în conformitate cu programele stabilite, organele și organizațiile de partid de la sate. organele agricole județene, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole au datoria de a lua toate măsurile ce se impun pentru intensificarea la maximum a ritmului de recoltare a griului. în momentul de față, stringerea în timp scurt și depozitarea fără piehderi a producției de griu reprezintă lucrările cele mai urgente din agricultură, reușita întregii acțiuni fiind condiționată de

folosirea cu maximă eficiență a fiecărei ore bune de lucru.Pe baza sarcinilor și a orientărilor stabilite de conducerea partidului. Ministerul Agriculturii a elaborat programul campaniei agricole de vară, in care se prevăd termenele exacte pentru efectuarea fiecărei lucrări, baza materială necesară și modalitățile de utilizare a acesteia. Cu cele 42 500 de combine pentru cereale păioase din dotarea agriculturii, in fiecare județ griul poate fi recoltat în 8—10 zile bune de lucru. în acest scop, au fost stabilite pe județe vitezele ce trebuie realizate zilnic. Ce concluzii se desprind din modul în care s-a desfășurat pină in prezent secerișul griului ? Din datele comunicate de Ministerul Agriculturii rezultă că pină in seara zilei de 12 iulie griul a fost strins de pe 30 la sută din suprafața cultivată. această lucrare fiind acum în plină desfășurare in 23 de județe și în sectorul agricol Ilfov.Două aspecte se impun cu deosebire atenției de care depinde hotăritor accelerarea ritmului la seceriș. în primul rind,, este vorba de rezultatele încă necorespunzătoare înregistrate în majoritatea

județelor din sudul și vestul tării, unde recoltarea griului a început cu 6—8 zile in urmă. începem prin a sublinia ca un fapt pozitiv că in unele județe, cum sint Brăila. Olt, Dolj. Constanța. Călărași și in sectorul agricol Ilfov, ca rezultat al bunei organizări a muncii. ș-a reușit : realizarea unor viteze superioare la seceriș. Aceasta este de natură să garanteze încheierea recoltării griului in perioadele de timp prevăzute. în alte județe insă — Teleorman, Tulcea, Galați, Giurgiu. Mehedinți, Arad și Timiș — secerișul avansează anevoios. Rezultatele slabe din aceste județe, ca și din altele, pun in evidentă carențe organizatoric" care vizează slaba preocupare pentru utilizarea cu randament maxim a mijloacelor mecanice, pentru folosirea deplină a timpului bun de lucru, ca și pentru dirijarea operativă a forțelor in lanurile coapte ce pot fi recoltate. Măsurile ce se impun rezultă de la sine. Experiența județelor și a unităților agricole fruntașe trebuie pre-
A. PAPADIUC

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Răspunderea comunistă - răspundere 
egală pentru toți membrii de partid

înfăptuirea obiectivelor majore «tabilite de cel de-al XIII-lea Congres și de Conferința Națională ale partidului impun, printre altele, creșterea răspunderii cadrelor de partid șl de stat în organizarea și conducerea întregii activități politice, economice și sociale, în soluționarea problemelor complexe ale etapei pe cape o străbatem. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în expunerea la Consfătuirea cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice. ideologice și politico-educative, subliniază : „în realizarea bunei 
conduceri științifice, un roi impor
tant îl au cadrele, oamenii, care 
hotărăsc, pină la urmă, succesul ac
tivității intr-un domeniu sau altul". Pornind de la această cerință, ne-am propus să ne ocupăm de modul cum unele cadre de conducere din unități economice de pe cuprinsul Județului Giurgiu Iși onorează răspunderile ce Ie revin în calitate de membrii ai organizațiilor de partid, con- semnînd și citeva opinii în această privință.

Angajare colectivă, răs
pundere personală. t”u,ticruI 
naval Giurgiu iși îndeplinește și depășește, cu o remarcabilă constanță, principalii indicatori de plan. Această constantă a devenit posibilă ca urmare a unei munci de partid bine orientate pe coordonatele de fond ale activității șantierului în cadrul căruia comuniștilor — de la muncitor la director — le revin sarcini precise. Nu este o noutate, ci o modalitate intrată în practica curentă a multor organizații de partid, de a se repartiza cadrele de conducere ale unităților în organizații de bază din sectoarele-cheie. Demn de remarcat este însă faptul că membrii de partid cu funcții de răspundere de la șantierul naval nu se limitează numai la participarea la adunările generale ale organizațiilor de bază, la a lua cuvîntul pentru a clarifica unele probleme, a face recomandări, a critica neajunsuri, ci ei înșiși raportează comuniștilor asupra modului cum iși onorează, în calitate de comuniști, sarcinile încredințate, „A raporta in fața membri
lor de partid despre munca ta — ne spunea Dan Nițulescu, directorul Întreprinderii — nu trebuie înțeles in
tr-un sens negativ, sau doar cu sen
timentul de a crede că aceasta ar 
însemna numai tragerea la răspun
dere. Se poate intimpla fi acest lu
cru, dar înainte de toate inseamnă 
control de partid, inseamnă a le 
vorbi comuniftilor despre modul 
cum muncești, despre greutățile pe 
care le intimpini, inseamnă a apela 
la sprijinul colectivului, a arăta si a 
te bucura de incredere, a găsi so
luții în urma sugestiilor fi propune
rilor unor oameni care se confruntă 
zi de zi cu probleme practice, con
crete, fi pe care uneori le treci cu

Apa tot nu urcă, 
dar „valul" hîrtiilor creșteîn anul 1974, asociațiile de locatari si proprietari din șapte blocuri abia terminate la data respectivă in zona Stoian Militant din sectorul 4 al Capitalei adresau prima lor sesizare către G.I.G.C. (Grupul Întreprinderilor de gospodărie comunală) in care arătau că apa rece si caldă nu urcă decit in cantitate insuficientă la etajele 3 Si 4 — blocurile avînd doar patru etaje — probabil dintr-o greșeală de execuție sau proiectare. A urmat o analiză la fata locului In urma căreia s-a stabilit că „presiunea apei în rețeaua cvartalului respectiv este insuficientă pentru alimentarea cu apă a nivelelor 3 si 4“, stabilindu-se si o cauză (o arteră de apă întreruptă), precum Si măsurile necesare.Au trecut zile, apoi ani si apa tot nu a urcat Dimpotrivă, în urma măsurătorilor realizate a reieșit că presiunea ei a mai scăzut. S-a „diagnosticat" si o altă cauză mai „științifică": „factorul de simultaneita

Unde este și unde ar trebui să fie 
„jurnalul cumpărătorului"?După cum se știe, între formele menite să contribuie la perfectionarea activității unităților de utilitate cot’diană se înscrie si „jurnalul cumpărătorului" — important instrument aflat la în- demina cetățenilor pentru a-si formula observații, pentru a semnala unele neajunsuri. a face propuneri si sugestii in scopul de a asigura în- tr-o măsură tot mai mare servirea bună, corectă, civilizată. Un test întreprins prin mai multe unități comerciale din municipiul Alexandria ne-a oferit prilejul să constatăm că in multe locuri „jurnalul cumpărătorului" se dovedește util. La magazinele „Crinul". „A- donis". „Venus". „Menaj" (str. Dunării), a- limentara „Stadion", „jurnalul cumpărătorului" se află la în- demîna cetățenilor, personalul de aici a- cordind o atenție sporită consemnărilor făcute. fie că e vorba de aprecieri pozitive sau de unele observații critice privind atlt modul de aprovizionare cu produse, cit si modul de servire.Dar nu peste tot se întîmplă asa. Mal a- 

te". în sfîrșlt. In decembrie 1980. cînd schimbul de adrese s-a Întețit. G.I.G.C. promite că „va analiza asupra construirii unui hidrofor sau a unei statii de repom- pare". între timp nu au fost „repompate" decit alte hirtii. respectiv adrese si note justificative, care, puse cap la cap par a tinde să ajungă ele măcar la primul etaj. în 1982. mai citim o comunicare (desigur. dintr-o „bibliografie" selectivă), din care reținem că se va executa o arteră de apă cu intrare in funcțiune în anul respectiv ce „va îmbunătăți alimentarea cu apă în zonă". Dacă s-a executat sau nu. locatarii în cauză n-au simtit în nici un fel. în 1985 se mai promite ceva similar : o conductă care, desigur, va duce tot la „îmbunătățirea alimentării cu apă a zonei respective".Zilele trecute, un reprezentant al asociațiilor de locatari ne-a adus la redacție o parte din bogata lor corespondentă cu
les în unități comerciale aflate mai departe de zona centrală a orașului, o serie de magazine încalcă obligația legală de a-1 tine la dispoziția clienților. la loc vizibil. Iată citeva exemple : • Magazinul„Miraj" (str. „București"). „De cîtiva ani nici un client nu a scris ceva în jurnal" — ne spune gestionara Constanta Romulus. Dar uită să a- dauge că nici nu a- vea cum. Jurnalul se găsea undeva intr-un sertar, ascuns privirilor. și găsit cu greu după lungi căutări. • Locuri absolut asemănătoare de păstrare a „jurnalelor" și la magazinele „Menaj" (str. „București"). Magazinul universal al cooperativei de producție. achiziții si desfacere a mărfurilor (zona „PECO"). alimentara nr. 9. potise- ria „București", magazinul de desfacere a produselor de mică industrie (str. .Libertății"). • în cele mai frecvente cazuri, „jurnalele" nu sînt vizate de 2—3 ani de către cei cu răspunderi pe această linie — adică conducerile întreprinderilor comerciale respective. • Magazinul

vederea. Aceasta este convingerea 
care mi-a fost întărită in urma 
aprofundării tezelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se subli
niază clar despre obligativitatea pe 
care o au cadrele de partid și de 
stat de a raporta periodic în fața 
comuniștilor, a oamenilor muncii 
asupra felului in care iși îndepli
nesc răspunderile și atribuțiile cu 
care au fost investite".O răspundere deosebită pe linia modernizării i-a revenit în acest an, in calitate de șef al secției construcții de corp nave, unde se realizează 75 la sută din producția pentru export a întreprinderii, comunistului Cornel Miron. Era vorba de găsirea 

VIAȚA DE PARTID
Mi

de soluții pentru extinderea sudurii automate și semiautomate și punerea în funcțiune a unor mașini de debitat. O acțiune care a presupus firește antrenarea întregului colectiv. Cei implicați în mai mare măsură în aceste lucrări au fost puși să raporteze pe rînd în fața comuniștilor despre stadiul realizării sarcinilor încredințate. Astfel de informări au prezentat, în adunările generale ale organizațiilor de bază, sudorii Lili Stejar și Petria Popescu și operatorii Ion Bădulă și Marin Isache. Șeful secției insă a raportat in aproape toate adunările de partid despre desfășurarea lucrărilor de modernizare a secției pînă la finalizarea lor. Efectul modernizării s-a reflectat în cele din urmă în creșterea substanțială a productivității muncii, în depășirea planului la export. Dacă, pentru străduința pe care a depus-o în ceea ce privește modernizarea, șeful secției a fost elogiat, în schimb a fost criticat pentru neglijarea unei alte sarcini de partid, și anume pregătirea noilor muncitori încadrați. „Evident că 
m-am simțit stinjenit, dar critica a 
fost pe deplin justificată, ne-a mărturisit comunistul Cornel Miron. 
Este limpede că modernizarea tre
buie să meargă mină în mină cu 
pregătirea profesională".O preocupare susținută In privința antrenării cadrelor cu funcții de răspundere, a specialiștilor am în- tilnit-o la comitetul comunal de partid Izvoarele. Este remarcabilă perseverenta cu care secretarul comitetului comunal de partid, tovarășul Stelian Ciulacu, urmărește ca toți comuniștii cu funcții de conducere din unitățile economico-sociale

G.I.G.C. care, oricum, nu le poate tine nici de 6ete, nici „de cald", chiar dacă este semnată mai toată de directorul general al grupului, precum și un memoriu privitor la situația existentă. Și anume că, în urma instalării conductei din 1985, presiunea apei a scăzut si mai mult. Un singur lucru nu s-a diminuat în tot acest interval. ba chiar a mai sporit : plata încasată în sistem „paușal". E drept, apa nu costă prea mult, dar consecințele pe care le poate determina lipsa ei nici nu pot fi evaluate. De aceea, credem că a sosit timpul ca G.I.G.C., respectiv conducerea sa, să renunțe la „arida" corespondentă cu asociațiile de locatari din Stoian Militaru si să ia măsurile ce se Impun spre a rezolva. în sfîrșlt, cererile mai mult decit îndreptățite ale acestor oameni. Pe cind un răspuns definitiv, prin fapte, în această privință 7
M. ION

de prezentare a Produselor cooperației meșteșugărești (zona „PECO") : „Sînț aici de peste 10 ani — ne precizează gestionara Jenica Șerban — dar nimeni nu mi-a cerut să am „jurnalul cumpărătorului". • Magazinul de desfacere a produselor lactate (zona „PECO") : „îl am acasă — ne spune gestionara Constanta Datcu. Dacă vreți, dau o fugă să-l iau. că stau aproape" (f ?). • Magazinul„Sticlărie" (str. „Libertății") : „L-am dat de citeva luni la vi- trinieri pentru a-i face un postament" — ne spune vinzătoarea Jana Gogoașă. • La magazinul „Elegant", gestionara Ecaterina Nută. după eforturi îndelungate si întrebări fără răspuns a- dresate colegelor, găsește intr-un sertar chiar două „jurnale"-.Concluzia sondajului nostru nu poate fi decit una singură : „jurnalul cumpărătorului" trebuie repus pretutindeni in drepturile sale de instrument eficient pentru continua Îmbunătățire a activității co
merciale și de servire.

Stan ȘTEFAN

ale comunei să fie cuprinși in sistemul de sarcini al organizațiilor debază, să raporteze periodic despreîndeplinirea lor. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că aceștia răspund nu numai de desfășurarea înbune condiții a producției agricole,dar primesc sarcini distincte in domeniul gospodăririi comunei, in dezvoltarea micii producții, în asigurarea unei intense activități cultural-educative. Așa se explică de ce unitățile agricole din raza comunei obțin recolte superioare, satele sînt bine gospodărite, iar în privința micii producții comuna se situează pe primul loc în județ și pe primele locuri în țară.

Intre informarea tehni
cistă, rutinieră și raportul 
comunist. sediul C0Ilsiliului 
unic agroindustrial Vedea, organizatorul de partid Dumitru Popazu ne vorbește despre implicarea cadrelor de conducere, a specialiștilor în acțiunile inițiate de biroul de coordonare a activității politico-or- ganizatorice de partid. Intr-adevăr, în multe privințe această implicare este exemplară. în cadrul ședințelor biroului de coordonare se analizează în profunzime prioritățile economice ale unităților agricole, probleme sociale, aspecte ale activității cultural-educative și de fiecare dată mai multi comuniști, specialiști sau cadre cu funcții de răspundere informează despre îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit, despre greutățile întimpinate, solicită sprijin pentru înlăturarea lor. Cu aceste prilejuri sînt stabilite măsuri a căror îndeplinire este urmărită cu perseverentă.în unele unități agricole din cadrul consiliului unic nu am mai în- tilnit însă aceeași riguroasă antrenare a comuniștilor învestiți cu funcții de răspundere și a specialiștilor în viata de organizație, pentru respectarea obligativității de a prezenta rapoarte in adunările generale de partid asupra muncii lor in calitate de comuniști cu răspunderi deosebite în asigurarea bunului mers al unităților respective. Astfel, la cooperativa agricolă de producție Vedea, secretarele birourilor organizațiilor de bază din două ferme ale unității, tovarășele Florina Cle- janu și Maria Uțică, precum și Stanca Taga, membră în comitetul de partid din cooperativă, după multe ezitări au dat explicații confuze despre modul în care specialiștii, factorii de conducere participă la viața de organizație, primesc sarcini de partid și raportează despre îndeplinirea lor. Pe cîtiva dintre aceștia i-am, întîlnit în cîmp, la recoltatul . păioaselor. Nicolae Bădoi, președintele cooperativei, Stan Sanțmare, șef de fermă, și Nicolae Gogor, nu și-au putut aminti cînd, de pildă, au prezentat în fața comuniștilor vreo informare despre propria lor activitate.O situație oarecum similară am întîlnit și la întreprinderea de textile „Dunăreană". Am avut ca interlocutori mai mulți maiștri, șefi de secție, conducători ai unor compartimente. Ne-am făcut cu greu înțelese intențiile, iar in final am fost

PE TEME DE SEZON

Abundența din cîmp și grădini să se regăsească și in piețe
Zilele lunii iulie sînt și zile de abundență maximă pe cîmp, in gră

dini și livezi, iar anul acesta recoltele verii, de legume mai cu seamă, 
se anunță a fi destul de bune, după cum se apreciază in multe unități 
din agricultură. Dar cum se regăsește bogăția acestor recolte in piețe ? 
Este întrebarea la care încearcă să răspundă raidul de față, efectuat 
zilele trecute prin piețe și alte unități de desfacere a legumelor și fruc
telor din Capitală și din municipiile Galați și Slobozia.

Aprovizionarea unităților
— ritmic, corespunzător gra- 
ficelor și comenzilor. Putem spune, după ce am trecut duminică, luni și marți prin numeroase piețe și magazine de legume și fructe din București, că există o preocupare din ce în ce mai vizibilă a consiliului popular municipal și ale celor ale sectoarelor, a celorlalți factori cu responsabilități în aprovizionarea populației, pentru creșterea cantităților de legume și fructe oferite cumpărătorilor. pentru eliminarea deficiențelor ce s-au mai manifestat în această privință. In toate unitățile prin care am trecut, în cele mai multe dintre ele însoțiți de directorul întreprinderii comerciale de profil (I.C.S.L.F.), Ion Gheorghe, am constatat că se găsesc din abundență cartofi timpurii, varză, ceapă, dovlecei și alte citeva sortimente. în toate piețele vizitate se găseau, de asemenea, verdețuri, castraveți, fasole păstăi, roșii și fructe, atît la producătorii particulari, cit și la unitățile comerciale ; acestea lipseau însă, ori se găseau cu totul sporadic in magazinele de legume-fruc- te din unele cartiere. Este adevărat că lipsa unor produse mult solicitate din astfel de magazine ale I.C.S.L.F. se datorează, în unele cazuri, unor situații obiective ca, de pildă, faptului că roșiile de cîmp au avut înflorirea și coacerea întirziate— abia peste citeva zile urmind să se producă o adevărată „explozie" a recoltării lor.Numai că raidul nostru a pus în evidentă și o cauză organizatorică a penuriei din unele magazine (de regulă mereu aceleași). Este vorba despre faptul că marfa nu se repartizează in mod echitabil, respectiv că deseori nu se respectă graficele și comenzile emise pentru aprovizionarea unităților în cauză. Deși, la prima vedere, se acordă multă importanță acestei activități — Intr-adevăr, însemnate — de repartizare a mărfii, întocmindu-se zi de zi tot felul de comenzi pe unități, centralizatoare, tot felul de hirtii și formulare care circulă între conducerile și dispeceratele întreprinderii de comercializare și cele două I.L.F.-uri (Berceni și Militari), distribuirea mărfii în rețea rămine, de fapt la che

nevoiți să amintim prevederea din Statutul partidului potrivit căreia „fiecare membru de partid este obligat să raporteze periodic, în fața organului sau organizației de partid din care face parte, despre felul în care iși indeplinește sarcinile și atribuțiile încredințate". Și răspunsul a fost cam așa : Da, informăm adunările generale cu date despre îndeplinirea planului, despre situația aprovizionării, despre unele probleme tehnice, criticăm unele cazuri de indisciplină, unele neajunsuri. Nici un interlocutor însă n-a fost în situația să ne spună clar că, in calitatea sa de membru de partid, a raportat, în acest an, în fața comuniștilor despre modul în care și-a dus la îndeplinire sarcinile încredințate pe linie profesională, pe linia activității de partid. Ba mai mult, Constantin Cucu, șeful secției țesă- torie, a fost de părere că nici n-ar fi necesar un asemenea raport despre propria activitate de vreme ce ia cuvîntul destul de des in adunările de partid din cele 12 organizații de bază din secție.Precizăm că secretarii organizațiilor de bază cunosc bine prevederea statutară amintită și, în bună măsură, o și aplică, însă pînă la nivelul șefilor de formație, exclusiv. Secretara comitetului de partid din întreprindere, tovarășa Elena Savu, ne oferă și o explicație : mulți secretari de partid sint muncitori și ezită Să-i pună pe șefii lor să prezinte raport despre propria activitate în fața adunărilor de partid. Nu poate fi vorba de ezitare sau sfială, și chiar dacă așa ar sta lucrurile, atunci se pune întrebarea ce a făcut comitetul de partid ca să le înlăture 7 Este vorba înainte de toate de formalism în muncă, de lipsă de îndrumare și control din partea comitetului de partid, de false prejudecăți ce-și mai află loc in mentalitatea unor factori de răspundere. Cu repercusiuni negative asupra activității de producție pe ansamblul întreprinderii.Noul director al întreprinderii. Victor Nedelcu, depune strădanii lăudabile pentru a așeza lucrurile pe un făgaș normal. Va reuși numai dacă toți comuniștii cu funcții de conducere, inginerii și tehnicienii se vor angaja efectiv și afectiv la înlăturarea lipsurilor din activitatea întreprinderii. Iar creșterea răspunderii acestora este o sarcină care revine organizației de partid din unitate. Pentru aceasta este necesar ca ea însăși să-și îmbunătățească radical propria activitate, să creeze cadrul și climatul- necesare statornicirii raportării în fața comuniștilor asupra activității desfășurate de fiecare membru de partid, și, în primul rînd, a cadrelor cu munci de răspundere.Stilul de muncă al comunistului care îndeplinește funcții de conducere, felul în care el înțelege să se implice in mecanismele democrației muncitorești revoluționare, să țină seama, în activitatea sa de zi cu zi, de hotăririle organizației de partid, ale organelor de conducere colectivă, comportamentul față de colaboratorii apropiați și de fiecare om al mun- ,cii„sint. cerințe de o deosebită: importanță pentru eficiența muncii r. sale, a colectivului pe care-1 conduce- Pe aceea, așa cum, rezultă, și din exemplele amintite, este necesar „ ca, în lumina tezelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid să acorde o atenție mai mare îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor ce revin cadrelor din conducerea unităților economice, pentru ca aceștia să acționeze cu răspundere comunistă, revoluționară, în spiritul principiilor și idealurilor care trebuie să călăuzească îndeobște întreaga activitate a unui membru de partid.
Constantin VARVARA 
Ion MANEA

remul șefilor de depozite și șoferilor după „simpatiile" și „antipatiile" lor personale, adică după criterii cu totul și cu totul subiective.Bunăoară, la unitatea nr. 223 constatăm că se face o aprovizionare, să-i spunem eufemistic, necorespunzătoare — ceea ce nu este nici pe departe un caz singular. în total dispreț față de „scrupuloasele" grafice și comenzi înaintate dispeceratului de la I.L.F. Berceni, aici — în afară de niște ceapă și varză ofilite ce au zăcut permanent în rafturi — s-au adus timp de o săptămînă întreagă doar 265 kg de roșii, 175 kg vișine,
Raid-anchetă prin unele unități de desfacere a legumelor și fructelor

30 (treizeci) de legăturele de verdeață și spre sfirșitul săptămînii cartofi. De piersici, de exemplu, nici pomeneală. De ce 7 Limitîndu-se la exemplul piersicilor, prima explicație a conducerii întreprinderii comerciale a fost aceea că nu ar fi apărut încă în cantități suficiente. Numai că la una din următoarele unități pe care o vizităm în continuarea traseului lntilnim o surpriză „de proporții" : cu o seară mai înainte aici se des- cărcaseră nu mai puțin de 4 500 kilograme de piersici — ceea ce reprezenta cam jumătate din întreaga cantitate de fructe pe care o livrase I.L.F. Berceni, cu o zi mai înainte, tuturor magazinelor arondate. Ce fel de repartiție, ce fel de „criterii" au operat aici 7 Alt exemplu și tot in legătură cu piersicile (devenite în aceste zile una din mărfurile obținute de vinzătorii care „știu să se descurce"). La unitatea nr. 336, responsabilul ne spune că a primit și vindut in ultimele zile 3,6 tone piersici, deși comanda magazinului nu era nici pe jumătatea acestei cantități. L-am întrebat cum „s-a descurcat", din moment ce alte unități nu numai că nu primesc nici măcar cantitățile prevăzute în comandă, ci, practic, uneori nu primesc nimic 7 Răspunsul : „Mergem și-l pistonăm pe șeful denozitului". Să precizăm că responsabilii nu au dreptul „să-l pistoneze" pe șeful depozitului și nici să se ducă acolo.Am mai întîlnit și alte exemple de același fel care fac cel puțin inu

Imagine din stațiunea Voineasa, județul Vîlcea Foto : E. Dichiseanu

Unii cu risipa, alții cu paguba
In luna mai a.c., prin actul cu nr. 345 581 emis de UCECOM, cooperativei „Constructorul" din Ploiești i-au fost repartizate 44 tone de tablă zincată. Pe această bază, la 17 mai cooperativa emite nota de comandă, cu nr. 187. către Centrala industriei siderurgice Galați, la care, în aceeași zi, uimitor de operativ, primește — cu telegrama nr. 334 — următorul răspuns : „Nu putem da curs comenzii dv. deoarece capaoi- tatea laminorului a fost depășită". Semnează M. Rogojinaru, directorul comercial al centralei amintite. Citim și nu ne putem reprima nedumerirea : oare cei care au emis repartiția nu știau de la început că respectiva capacitate a fost depășită 7 Dacă da — atunci de ce au mai pus In mișcare oamenii, hîrtiile. telexurile 7 Dacă nu — atunci de ce nu știau, nu pentru ca să cunoască și astfel de lucruri și.nt retribuiți 7— Nu-i pentru prima oară cînd suportăm un astfel de refuz. Neplăcut este faptul că, imediat după primirea repartiției, noi am contractat lucrări pentru populație. N-o să ne putem ține cuvîntul. oamenii Iși pierd încrederea în capacitatea noastră de a presta serviciile pe care ni le solicită. De ce se întîmplă așa 1 Din dorința unora de a ne... temporiza „pretențiile". De ani- In șir cerem tablă zincată cu grosimea de 0.3 milimetri și tot de atîția ani sintem obligați să preluăm exclusiv ceea ce ni se oferă : numai de la 0,4 mm în sus, cel mai adesea de 0,55 și 0,6 mm. De ce 7 Pentru că furnizorul își livrează marfa la kilogram și, firește, cu cît va fi mai mare greutatea vîndută, cu atît încasările luț vor fi mai’ mari. Logic.hu?

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :în perioada estivală, agențiile Loto-Pronosport din întreaga rețea stau la dispoziția participanți- lor, oferindu-le în permanență posibilitatea de a-și fructifica din plin șansele de cîștig, inclusiv în localitățile unde aceștia își petrec concediile. O importantă și avantajoasă acțiune se anunță a fi TRAGEREA LOTO 2 de duminică.

til „angrenajul" comenzilor întocmite cu atît zel, fără însă a fi riguros respectate. Dedesubturile și mobilu- rile acestei situații sînt cît se poate de străvezii, nefiind puține sesizările responsabililor „ocoliți", dar pînă acum în loc de măsuri s-a recurs la justificări ; că unele mărfuri sint insuficiente (de fapt, tocmai în cazul lor apare „dirijarea" preferențială), că sînt aprovizionate în primul rînd piețele (dar in nici un caz nu trebuie neglijate celelalte magazine de profil), că’ mașinile vin tîrziu, fără delegați și întotdeauna fără descărcători etc. Ceea ce nu constituie un răspuns căci atunci nu se mai înțelege pentru care motiv se mai întocmesc graficele săptămînale și comenzile zilnice, nici care este răspunderea pentru folosirea eficientă a întregii rețele de magazine, dispusă nu întîm- plător în teritoriu, în cartierele și zonele de locuințe. Și se mai pune 

întrebarea : Ce fac în această privință șefii și subșefii de piețe, de complexe, de sucursale, merceologii, controlorii și dispecerii 7 De ce tolerează această situație 7 Este o problemă deloc minoră. Dimpotrivă, cît se poate de însemnată pentru aprovizionarea ritmică, rațională a populației cu legume și fructe, motiv pentru care trebuie să se pună ordine șl să se ia măsurile necesare și în această privință.
Cumpărătorii doresc și o 

diversificare sortimentală. Duminică, 10 iulie a.c., la primele ore ale dimineții, piața „30 Decembrie" din Galați era plină de cumpărători. Observasem, pînă a ajunge aici, că unitățile întreprinderii comerciale de stat legume-fructe Galați din zona centrală vindeau cartofi timpurii, varză, dovlecei, conopidă, morcovi. Cam aceleași produse se vindeau și în unitățile proprii din piață. Castraveții sînt căutați mai mult la unitățile „Agrocoop". Asta pentru că cei vinduți de I.C.S.L.F. nu se prezintă in stare proaspătă, însă nici unele, nici altele dintre întreprinderile amintite nu asigură cumpărătorilor cantități suficiente de roșii, astfel incit aceștia se îndreaptă către producătorii particulari, ve- niți in număr mare. Fructele (caise, cireșe, vișine) se găsesc mai mult la producători, deși nici ei nu dispun de cantități foarte mari. Tot ei des

De la economistul Eugen Moldovan, președintele cooperativei „Con- structorul“-Plolești — cel care ne-a oferit răspunsul de mai sus — am aflat apoi și alte lucruri care pot fi numite logice doar dacă ar exista o... logică a funiei în traistă. Exemple 7 Iată unul : de cînd ne știm, părinții si bunicii noștri — evident doar cei care și-au învelit casele cu respectivul material — au folosit tabla zincată groasă de 0,3 mm. Aceasta, îmbinată, cositorită
In unități prestatoare 
de servicii din Ploiești

șl întinsă peste acoperișuri le-a protejat casele decenii la rînd. Pină prin anii ’82—’83, cu astfel de tablă a învelit casele solicitanților și cooperativa „Constructorul". După care, în majoritatea cazurilor, a început să folosească tabla de 0,55. De ce 7 Pentru că din acest sortiment i-au fost repartizate cele mai mari cantități (în 1986 a primit 58 535 kg ; în 1987 — 41 355 kg ; în 1988, din ianuarie și pînă la 1 iunie — 12 767 kg ; la acestea trebuie adăugate și unele modeste cantități de tablă groasă de 0,4 sau 0,6 mm).Urmarea 7 O puteți înțelege mai ușor tot cu un exemplu. Cetățeanul Cristian Dobre din comuna Lipănești (Prahova) a apelat la „Constructo- rul“-Ploiești să-i acopere casa — suprafață : o sută de metri pătrați — cu tablă zincată. Cooperativa a acceptat și a executat lucrarea, dar...
17 iulie, cînd se vor extrage 12 numere în cadrul a 3 extrageri succesive. Un privilegiu al partici- panților la LOTO 2 constă și în posibilitatea de a obține cîștiguri și cu NUMAI 2 NUMERE, jucînd bilete cu valoare unică, de numai 10 lei. Ultima zi de participare cu numerele favorite este sîmbătă, 16 iulie.

fac verdețuri, salată și alte legume de sezon. Dincolo de observațiile de mai sus reținem totuși bogăția pieței. Nu însă atît o abundență sortimentală, cît cantitativă.Ne deplasăm și în piața cartierului „Dunărea". O piață de dimensiuni mai mici, cu toate că acest cartier numără în jur de 60 000 de oameni. Și constatăm că lipsesc cartofii la unitățile de stat, care la cealaltă piață erau din belșug. Un singur producător se lupta cu solicitările. Nici roșiile nu se prea văd la aceste unități. O „explicație" ne oferă Aurel Bourceanu, intendentul pieței: „Poate din cauza ploii din ajun..." Remarcăm o hală nefolosită. De ce 7 Pentru că, ni se spune, plouă înăuntru". Ne rețin atenția citeva afișe aflate în piață. Textele s-au cam șters, dar apelurile rămîn actuale : „Fructele — izvor al sănătății, izvor de vitamine", „Consumați cu

Încredere produsele I.A.S. și C.A.P." și altele. Numai că fructe nu prea sint, iar I.A.S. și C.A.P. nu și-au adus încă produsele.La sediul întreprinderii comerciale de stat pentru legume-fructe. Ion Balica, director adjunct, ne pune la dispoziție o situație cu cantitățile de legume și fructe desfăcute pe piața Galațiului, prin cele 66 unități proprii. în zilele de 9—10 iulie. Se observă că unele produse — ardei gras, caise ș.a. — au avut mai mult o prezentă simbolică. Ni se spune că sînt cerințe mult mai mari decit oferta la ceapă, roșii, fasole păstăi, fructe, și ni se prezintă ca un merit deosebit asigurarea piețelor Galațiului cu cartofi timpurii. Dar o rezolvare trebuie s-o capete și a- provizionarea cu celelalte legume și fructe. Este cazul să întrebăm: cine ar trebui să se ocupe de această problemă 7
Calitatea „vinde" marfa. Duminică, piața la Slobozia părea o vastă expoziție horticolă, creîndu-se o adevărată concurentă între unitățile comerciale ale I.C.S.L.F. și „A- grocoop", pe de o parte, și cei peste o sută de producători particulari, pe de altă parte. Astfel, vinzătorii magazinelor de legume-fructe au adoptat, vrînd-nevrind, „tactica" producătorilor, respectiv aceea de a prezenta frumos marfa, de a-i păstra 

cu materialul de care dispunea la respectiva dată. Deci cu tablă de 0,55 mm grosime. Ceea ce a însemnat un consum de metal de 610 kg și un preț — plătit de cetățean numai pentru material, nu și pentru manoperă — de 10 090 lei. Calculul arată că. dacă s-ar fi folosit tablă obișnuită de 0,4 mm (pentru că de 0.3 mm nimeni n-a mai văzut de mult la cooperativă), s-ar fi consumat numai 445 kg de tablă, iar prețul ar fi fost doar de 7 750 lei.Anual, pe această cale se duc pe apa sîmbetei sute de tone de metal. Și asta exact în momentul în care, în zeci și zeci de colective de muncă, se fac eforturi deosebite pentru a se economisi fiecare gram de metal.— Supradimensionarea tablei destinate acoperișurilor este doar prima za din lanțul risipei — ne spune inginerul Cornel Cemat, șeful biroului producție de la cooperativa ploieș- teană. Urmează altele: devenind mal greu, acoperișul trebuie susținut de pereți mai groși și de grinzi de lemn cu diametru mai mare. Apoi, tabla fiind mai groasă, pentru a o lipi, consumul de energie este mat mare, ca și manopera. Prețurile cresc, atlt în paguba cetățeanului, cit și a statului.Mai rău este însă cînd astfel de pierderi sînt chiar... planificate. Pentru că ceea ce ne spune și subin- ginerul Constantin Protase. vicepreședintele aceleiași cooperative, chiar asta Înseamnă : „Pînă nu demult primeam cimentul necesar de la Fieni. Acum, prin repartiție, trebuie să-I ridicăm tocmai de la Hoghiz. Diluanții pentru vopsele îi primeam de la Brazi, deci din orașul nostru. Acum, tot prin repartiție. trebuie să mergem la... Găești și Drăgășani. De ce. se întîmplă așa ?“întrebarea și nedumerirea vicepreședintelui cooperativei „Constructorul" din Ploiești sînt justificate. Iar răspunsul — deși nejustificat — acesta este : se întîmplă așa pentru că unii înțeleg economia ca... risipă. Ceea ce. indiscutabil, nu duce la scăderea prețurilor serviciilor prestate de cooperativele meșteșugărești. Dimpotrivă 1
Mircea BUNEA

mereu „fața comercială" ca să nu rămînă cu ea în galantare. In schimb, „particularii" au respectat mercurialul, in primul rînd din cauza „presiunii" abundenței de marfă. Pe la ora zece, practic, se produsese un fel de egalizare : unitățile comerciale vindeau marfa „pe alese", iar producătorii cu preț de stat, inclusiv la roșii și fructe de sezon. Cum de s-a ajuns .la această situație de dorit in cît mai multe locuri 7 Prin faptul că la Slobozia abundenta din cîmp, din grădini și livezi se reflectă intr-adevăr în piețe, fiind luate toate măsurile de bună funcționare a transportului, de încărcare și descărcare operativă a mărfii, de ocolire a piedicilor birocratice și verigilor intermediare. Astfel că, practic, în toate cazurile, fructele și legumele ajung cît se poate de repede, de la locul recoltării, direct Ia cel al vînzării către populație, fără a mai fi depozitate, plimbate de la un loc la altul, ținute în soare ore întregi. cum se întîmplă în nu puține locuri, unde parcă s-a uitat cerința de bază in comercializarea legumelor și fructelor : de a fi proaspete, de a fi pe placul cumpărătorilor.în legătură cu acest din urmă aspect, tovarășa Petra Simlon, Instructor la secția agrară a comitetului județean de partid, ne spunea: „Județul Ialomița este un mare furnizor de legiune, și pentru alte județe (un posibil răspuns și pentru Galați 7), șl, în primul rînd, pentru Capitală, multe dintre unitățile noastre de profil avlnd contracte cu I.L.F.-urile din București. Dar, ca și în anii trecuți, în multe locuri legumele așteaptă pe cîmp zile întregi pină sint preluate". Astfel, intr-una din zilele trecute, directorul I.P.L. Urziceni era alarmat că i se stricau în cîmp 4 tone de castraveți și 3 tone de roșii, pe care reprezentanții I.L.F.-ului Militari nu catadicseau să vină să le ridice. De altfel, a- ceastă întreprindere bucureșteană nu ridicase decit cantități foarte mici de castraveți, de cartofi, de varză și altele în raport cu contractele încheiate cu I.L.F. Ialomița. Or, dacă varza și cartofii au mai pytat aștepta pe cîmp pînă li s-a putut găsi o destinație. în cazul roșiilor, a celorlalte legume de sezon perisabile, asemenea situații sint inadmisibile. Dar asupra felului în care sint preluate legumele din cîmp de către I.L.F.-uri vom reveni Intr-o anchetă viitoare.
Ion MARIN 
Dan PEAESU 
Mihal V1ȘO1U

Logic.hu
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SARCINILE ECONOMICE ~ REALIZATE EXEMEPLAR!

SECERIȘUL GRIULUI
poate și trebuie să fie mult intensificat!

(Urmare din pag. I)luată și generalizată peste aceasta constituind o condiție esențială pentru ca secerișul să se desfășoare pretutindeni cu întreaga capacitate de lucru.Al doilea aspect care se impune atenției se referă la necesitatea extinderii ariei secerișului. Temperaturile excesive înregistrate înaintea ploilor au forțat coacerea griului pe întinse suprafețe și in zonele de centru și de nord ale țării. Aceasta impune ca recoltarea griului să înceapă de indată în toate județele. Nu mai este timp de așteptat. Cadrele de conducere și specialiștii din unități au datoria de a controla starea de umiditate a lanurilor și să decidă începerea fără întîrziere a secerișului peste tot unde grîul s-a copt. Pentru evitarea oricăror pierderi de producție, trebuie combătută energic tendința conducerilor din unele unități de a aștepta ca grîul să ajungă la coacerea deplină. Trebuie înțeles că, datorită temperaturilor ridicate din această perioadă, lanurile care astăzi sînt coapte, peste o zi sau două ajung la supracoacere, ceea ce provoacă sigur pierderi mari prin scuturare. De aceea, secerișul trebuie început la momentul optim, pentru ca grîul de pe ultimele suprafețe ce se recoltează să nu ajungă la stadiul de supracoacere.Notăm pe scurt șl alte cerințe ce trebuie să stea permanent in atenția conducerilor unităților agricole pentru a asigura intensificarea puternică a ritmului secerișului. Printr-o temeinică organizare a muncii trebuie să se urmărească creșterea duratei de funcționare a combinelor în brazdă, ceea ce este de natură să asigure folosirea lor cu randament maxim. Cu deosebire în județele din sud. unde secerișul este mai avansat, pentru grăbirea ritmului de lucru trebuie organizate operativ acțiuni de întrajutorare cu mijloace mecanice între unități și consilii agroindustriale vecine, ceea ce permite să se acționeze pînă în final cu toate forțele disponibile. Totodată, pentru ca secerișul să se poată face neîntrerupt, fără pauze, este absolut necesar ca agricolă să se perfectă între de recoltare a mijloacelor pentru transportul producției. Aceasta este condiția de bază ca întreaga producție strînsă să fie livrată și depozitată în aceeași zi la bazele de recepție.

unitate corelare maximă și cea a
in fiecare realizeze o capacitatea combinelor

CONSTANȚA

Sint condiții ca vitezele de lucru să
creasca și mai multDebutul canicular al lunii iulie a permis generalizarea recoltării griului in toate unitățile agricole ale județului Constanța.La cooperativa agricolă Costinești, din consiliul unic agroindustral „23 August", unde campania de recoltare a fost pregătită minuțios, viteza planificată de 60 hectare s-a realizat chiar din prima zi. Reținem aici mai ales ambiția mecanizatorilor care, în aceste zile, s-au întrecut pe ei înșiși. Petre Covrig, Nicolae Moldovan, Marin Pică și Coristantin Bărhănescu au recoltat, de la declanșarea secerișului, cite 20 buncăre pe zi, ceea ce echivalează cu cîte 40 tone grîu. Ritmul intens de lucru de la primele ore ale dimineții pînă seara tirziu a permis recoltarea a 80 la sută din întreaga suprafață de grîu.Există toate condițiile asigurate ca și la cooperativa agricolă Agigea, din același consiliu, secerișul să se desfășoare la fel de bine ca la Costinești. Dar, în momentul in care cele opt combine au intrat în lan să lucreze din plin, patru din ele au rămas defecte în brazdă : la una din ele s-a calat motorul, la alta s-a defectat o fulie, alta dăduse semne de oboseală incă de la probele de recepție ș.a.m.d. Ca atare, ne explică inginerul-șef al unității, Mihai Ciobanu, se lucra doar cu 60—70 la sută din viteza planificată și aceasta în condițiile în care starea lanurilor nu permite nici o zi de întîrziere.Recoltarea celor 1 000 hectare cu grîu ale I.A.S. Albești, din consiliul unic agroindustrial cu același nume, se efectuează cu o formație de 16 combine, grupate în patru module, în toate fermele însă secerișul a în

VRANCEA

Calitate înseamnăConcomitent cu măsurile luate în vederea grăbirii secerișului, în unitățile agricole din județul Vrancea se acționează cu răspundere în vederea prevenirii oricăror pierderi de recoltă. Citeva exemple sint deosebit de semnificative.In lanurile C.A.P. „Milcovul", combinele înaintează în formații de cîte patru. In urma fiecăreia dintre ele, cîte 5—6 cooperatori controlau brazdele de paie, adunau spicele in saci, iar cu secerile tăiau firele de griu căzute. Grija ca nimic din producție să nu se irosească îmbracă insă în aceste zile de virf ale campaniei de recoltare alte și alte înfățișări. „Mecanizatorii iși fac din plin datoria, ne spune inginerul Paul Radnev, șeful fermei 4 de la această cooperativă. Din loc în loc mai ră- min spice cu rod, mai ales la plantele culcate și care nu pot fi prinse de masa combinei, reglată de altfel pentru a „rade pămîntul". Și așa, spic cu spic, se mai adună ceva grîu". In capul solei, dinspre șosea, un camion cu remorcă a sosit pentru a nouă cursă la baza de recep
ție. Apropierea de una din combinele cu buncărul plin de griu a fost admisă numai după ce s-a controlat 
din nou etanșeitatea capacității de

arad Măsuri pentru folosirea cu randament inalt a combinelorDuminică a fost o zi bună de lucru pentru mecanizatorii din județul Arad și acest fapt se regăsește in intensificarea ritmului la recoltarea griului. Bilanțul zilei a constat din circa 5 000 de hectare recoltate, ceea ce constituie o viteză de lucru acceptabilă, dacă avem în vedere că abia de luni au fost condiții favorabile ca această lucrare să fie generalizată în întregul județ. în consiliul agroindustrial Felnac s-a lucrat însă în toate unitățile. La C.A.P. Felnac, după ce cu o zi înainte, ziua „startului", grîul s-a recoltat 16 hectare, viteza realizată zi a fost de aproape 100 de „Umiditatea boabelor este ne spune președintele unității, .varășul Leonida Nichita, așa am introdus în bine. Pină în defecțiuni nici 

abia pe a doua hectare, optimă, to- îneît: lan toate cele 15 com- prezent nu am avut la secerișul orzului

ceput cu coasa. Formații de muncitori recoltează griul de pe lingă hi- dranți și stilpii de telegraf, precum și pe cel căzut din marginea drumurilor. după care se efectuează toale- tarea și parcelarea culturilor pentru accesul combinelor. Sint măsuri in vederea recoltării fiecărei plante și preintimpinării oricărei risipe. în urma acestor pregătiri minuțioase, combinele realizează o bună viteză de inaintare, mulți combineri reali- zind cite 18—20 buncăre pe zi. „Luind in calcul aceste realizări. de 80 hectare pe zi. înseamnă că recoltarea celor 1 000 hectare se va încheia in cel puțin 12 zile, și nu in 8—10 zile ?" —îi sugerăm întrebarea inginerului-șef al unității, Dinu Iofcef. „O vom încheia în mod sigur în 8—10 zile — ne răspunde el, întrucit avem rezerve nefolosite pe care sperăm să le angajăm in campanie cit mai repede". Aflăm astfel că unitatea dispune de încă trei combine noi-nouțe, dar care au venit de la fabrică 'fără he- dere, iar întreprinderea a trimis un tractor să aducă aceste subansamble tocmai de la Alexandria. Am vrea să credem în operativitatea tractoristului trimis la Alexandria, de care depinde acum intrarea în lan a celor trei combine și scurtarea campaniei de seceriș la I.A.S. Albești cu 3—4 zile, dar, întrucit această situație nu este singulară, întrebăm : de ce întreprinderea „Semănătoarea" nu-și expediază mașinile la beneficiar in stare perfectă de funcționare și de ce nu s-or fi rezolvat problemele de completare a echipamentelor inainte de începerea campaniei ?
Georqe MIHAESCUcorespondentul „Scînteii"

nici un bob risipittransport. Și în acest fel se procedează la fiecare operațiune de pre- dare-primire in lan a producției de grîu.La C.A.P. Suraia, unde recoltele sint foarte bune, a fost luată măsura de a se recolta cu trei sferturi din masa de tăiere, astfel incit, baterea să fie completă, iar paiele să fie tăiate cit mai de jos. Sfertul inactiv este recuperat însă prin asigurarea condițiilor ca fiecare combină să funcționeze neintrerupt pe întreaga durată a zilei de muncă, prin creșterea vitezei de inaintare în lan, acolo unde starea terenului și a culturii permite acest lucru.Inginerul Mușat Băcanu, directorul Trustului S.M.A. Vrancea, care ne-a însoțit in raidul efectuat, ne-a spus că, in lanurile de griu ale unor unități agricole se semnalează cazuri de șistăvire a boabelor, ca urmare a temperaturilor deosebit de ridicate din zilele trecute. Pentru a se evita pierderea la recoltare a boabelor mai ușoare, s-a indicat să se recurgă, atunci cind este nevoie, la reglarea instalației curentului de aer de la ventilator și la deschiderea de la site a combinelor.
Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scînteii" 

și nici la griu, ceea ce înseamnă că reparațiile din iarnă au fost de calitate, dar și că întreținerea zilnică se face corespunzător".Dacă la C.Â.P. Felnac s-au recoltat Intr-o zi aproape 100 de hectare, la aceasta a contribuit și operativitatea transportului, care însumează o capacitate de 125 tone la o cursă, precum și bunul mers al predării la baza de recepție din zona Sinpetru German. Este de remarcat că la a- ceastă bază, pe lingă măsurile întreprinse pentru preluarea ritmică a recoltei, sînt create și condiții de so- larizare a griului, în cazul în cara acesta are o umiditate mai mare.La fel ca la Felnac, și la C.A.P. Secusigiu, din același consiliul agroindustrial, ziua de duminică a fost folosită din plin, aici recoltîndu-se griul de pe aproape 80 de hectare. Se lucra cu 13 combine. Specialiștii, aflați permanent in urma combinelor, urmăreau să nu se piardă nici un bob. Densitățile sînt mari, peste 700 spice pe mp, iar recolta se anun- “ ță bună. 'Așa cum se anunță de altfel ’ și la vecinii lor de la C.A.P. Munar, o unitate mai mică, dar cu o bună experiență în cultura griului.în județ sint și unități unde, din diferite motive, pe unele suprafețe recoltarea mecanizată întimpină dificultăți. Așa, bunăoară, la C.A.P.
DOLJ

Unitățile fruntașe au încheiat recoltareaIn județul Dolj, recoltarea griului se amplifică de la o zi la alta. Pină in seara zilei de 12 iulie producția a fost strînsă de pe 80 750 hectare, ceea ce reprezintă 62 la sută din suprafața cultivată cu griu. îmbucurător este faptul că ritmul secerișului a crescut mult in intensitate.Prin măsurile stabilite recent de comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole privind întrajutorarea între unitățile a- gricole din același consiliu agroindustrial, supravegherea stringerii recoltei din zori și pînă in noapte de către activiști de partid și de stat și de specialiștii din unități care au primit răspunderi pînă la nivelul fermelor de producție, alimentarea combinelor în cimp și remedierea operativă a eventualelor defecțiuni, deplasarea combinelor de la o solă la alta numai in timpul nopții și intrarea lor in lanuri cit mai de dimineață și ieșirea din „brazdă" seara cit mai tirziu — a fost posibil ca o se
Este limpede că. în condițiile creșterii gradului de complexitate a e- conomiei naționale, a amplificării relațiilor de colaborare dintre întreprinderi. realizarea in bune condiții a sarcinilor de plan — fie că este vorba de producția fizică sau export, de creșterea productivității muncii ori reducerea consumurilor materiale — depinde în măsură tot mai mare, hotăritoare. am spune, de respectarea disciplinei contractuale, de onorarea integrală și la termenele stabilite a obligațiilor pe care unitățile economice si le asumă in mod reciproc prin contractele încheiate.Este limpede, dar se pare că. din- tr-un motiv sau altul, uneori se trece cu mult prea multă ușurință peste acest adevăr elementar, atitudine ce se soldează întotdeauna, practic fără excepție, cu mari pierderi pentru economia națională, pentru colectivele de oameni ai muncii care se bizuie — așa cum este și firesc — pe contractele încheiate cu alte unități economice atunci cind își propun să realizeze o anumită producție sau să efectueze o nouă investiție pentru' modernizarea fluxurilor tehnologice. Din acest punct de vedere, recentele prevederi legale adootate de Marea Adunare Națională cu privire la întărirea rolului contractelor . in relațiile economice dintre întreprinderi. a răspunderii organelor de conducere colectivă din unități se dovedesc a fi mai mult decit bine venite. In special pentru o serie de cadre de conducere din întreprinderi, centrale industriale și ministere care adeseori uită obligațiile ce și le-au asumat prin contractele încheiate chiar înainte de a se fi uscat cerneala cu care au parafat un act e- conomic de asemenea importantă. Consecințele ? Iată un singur exemplu din multe altele sau mai bine zis povestea unui astfel de contract

la Moroda, precum și în unități din zona colinarăBîrsa, sau multe alte a trebuit să se recurgă la folosirea coaselor. „Timpul bun și faptul că griul se află la umiditatea optimă necesită măsuri și inițiative deosebite în fiecare unitate, ne spune tovarășul Dumitru Diaconescu, directorul direcției agricole județene. Comandamentul agricol al județului a indicat să se recurgă la o grupare a combinelor în module de cite patru mașini, pentru ca ele să fie urmărite mai ușor de specialiști in vederea folosirii eficiente a timpului de lucru și efectuării corespunzătoare a reglajelor. Pentru fiecare combină se fixează norma zilnică, iar combinerug răspunde de o anumită suprafață. La început, am întîmpinat și unele dificultăți in bazele de recepție, mai ales la cea din Arad, unde,, la un moment dat, s-au produs dereglări.-dar in prezent, printr-o mai' bună dirijare și preluare a reeoltbi, nu mai sint probleme de acest fel".Intr-adevăr, in județul Arad, exist^ , forțe suficiente. Se impune dPar mai lor, ce- re- 
forțe suficiențe. Se impune Soar buna organizare și folosire a pentru că pretutindeni secerișul, lelalte lucrări să se desfășoare pede și bine.

Tristan MIHUTA corespondentul „Scînteii

rie de unități agricole, printre care cele din localitățile Ostroveni, Ghi- dici, Ișalnița, Lișteava, Bechet, Călărași, Fintina Banului, să raporteze primele pe județ încheierea bătăliei griului și obținerea unor producții superioare anilor precedenți. Exemplul acestora s-a generalizat operativ și in alte unități cultivatoare : Ciu- percenii Noi, Dăbuleni, Poiana Mare, Ciupercenii Vechi, Desa, Vela, Do- bridor, Timpuri Noi, Plosca și altele, unde strîngerea recoltei se, face pe ultimele suprafețe, urmînd ca în a- ceste zile alte cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat să raporteze finalizarea secerișului. Ilustrativ este faptul că in ultimele zile se acționează mai spornic și responsabil și la eliberarea terenului, insămințarea și plantarea culturilor duble, care In Dolj ocupă o suprafață de peste 94 000 hectare.
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scinteii"

Contractele se încheie pentru a fi respectate, 
nu pentru a fi... discutateprin care mai multe unități economice și-au asumat obligații ferme, dar la care conducerea Combinatului de fibre, celuloză și hirtie din Brăila se uită in zadar de circa patru ani de zile, așteptind să sosească utilajele stabilite.Muncitorii și specialiștii de la combinatul din Brăila se gmdeau de mai multă vreme să realizeze o instalație de regenerare a sărurilor sodice la fabrica de celuloză chimică. etapa I. Motivele erau cit se poate de întemeiate. Cu ajutorul acestei instalații se puteau — se mai poate și acum — recupera 7 000 tone săruri sodice pe an. prin arderea leșiilor negre intr-un cazan de regenerare. Mai mult, pe lingă efectele economice deosebite materializate in obținerea pe această cale a unei producții sporite de celuloză chimică și reducerea consumului de leșie de sodă, cazanul de regenerare urma să realizeze anual peste 47 000 MWh energie electrică și 633 000 tone abur. în anul 1984. colectivul combinatului parcă își vedea proiectul ca și împlinit. Motivele erau — cel puțin in principiu — întemeiate și de data aceasta. De ce ?Atunci, la începutul anului 1984, conducerea combinatului din Brăila a încheiat contractul nr. 7 984, prin care întreprinderea „Vulcan" București se obliga să livreze eșalonat — pînă Ia încheierea aceluiași an — 755 tone de utilaje și să execute cazanul de regenerare, utilajul de bază al

Eficiența 

proiectării asistate 

de calculatorDe curind, la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală s-a finalizat cu bune rezultate pachetul de programe pentru proiectarea asistată de calculator a transformatoarelor de puteri medii si mari. „încă o dată proiectarea asistată de calculator iși dovedește eficiența, ne spune inginerul Petre Coman, șeful colectivului de proiectare circuite imprimate din întreprindere. în cazul de fată, folosirea acestei noi metode asigură obținerea unor importante economii de materiale, in specia] oțeluri electrotehnice și cupru. într-o proporție de 15—20 la sută". In plus, gabaritul produselor se reduce, in condițiile creșterii gradului lor de fiabilitate. In același timp, deosebit de important este și faptul că acest pachet de programe, utilizat în momentul de față la „Electrotehnica". este conceput în așa fel incit să poată fi preluat de oricare unitate economică cu același profil de fabricație din economia națională. Noua metodă este rezultatul colaborării unui colectiv de specialiști din întreprindere cu Institutul de proiectări pentru automatizări din București. Printre realizatori se numără inginerii Tatiana Pană. Dan Vasilescu. Codruț Chivulescu ș.a.In imagine : un aspect de muncă din atelierul de proiectare a circuitelor imprimate, unde sînt în curs de elaborare noi programe de proiectări asistate de calculator, ale optimizării și înnoirii permanente a produselor. (Eugen Dichiseanu).
Acum, decisivă este munca stăruitoare 
și bine organizată a constructorilor
Pe platforma de est a municipiului Oradea a prins contururi ferme cea mai mare lucrare de investiții din județul Bihor efectuată in actualul cincinal — Centrala termoelectrică de 150 MW, pe lignit. Primul grup de 50 MW a fost pus în funcțiune anul trecut.Constructorii și montorii acționează acum pentru grăbirea momentului in care va fi racordat la circuitul productiv cel de-al doilea grup energetic. Destul de întirziat față graficele de execuție deoarece munca Ia acest nou obiectiv nu s-a desfășurat in ritmul pretins de o lucrare de; o asemenea importanță. Dpvada : termenul de punere in funcțiune — ultimul dintre ce(e stabilite — a fost depășit cu mai bine de o jumătate de an, situație determinată in principal de livrarea cu întîrziere a unor utilaje și a materialelor pentru izolații termice — aspecte asupra cărora am mai insistat în coloanele ziarului nostru.E drept, in ultimele luni, ritmul lucrărilor a fost intensificat, eforturile depuse de constructori și mon- tori concretizindu-se prin scurtarea duratelor de execuție la o serie de lucrări. Analiza exigentă a proiectelor a dus in destule situații la adoptarea unor soluții constructive diferite de cele prevăzute inițial, dar de mare randament și eficiență. La sala turboagregatelor, de pildă, proiectantul stabilise prefabricarea stil- pilor din două bucăți. Lucrare in primul rînd dificil de realizat la o înălțime de 15 metri. Specialiștii Trustului de antrepriză generală pentru construcții industriale din Oradea au conceput o altă soluție, și anume prefabricarea stîlpilor dintr-o singură bucată. Efectul ? Durata de execuție a fost redusă la jumătate, iar în plus calitatea be- toanelor turnate a fost ireproșabilă. Cu toate că au creat la un moment dat mari probleme, echipele de izolatori s-au mobilizat exemplar, cu deosebire în ultima lună, cînd efectivele aproape că s-au triplat, fina- lizînd în termen — reorogramat, e adevărat — volumul de izolații termice.Prima decadă din această lună a consemnat practic începutul numărătorii inverse privind punerea în funcțiune a celui de-al doilea grup de 50 MW. S-au efectuat aprinde

instalației. Practic, toate problemele erau soluționate și urma ca pînă la încheierea anului 1985 noua instalație de regenerare a sărurilor sodice șă fie pusă in funcțiune.Așa ar fi trebuit, așa ar fi fost normal și eficient. Iată însă că instalația nu este finalizată nici pînă in prezent și din această cauză se iro-
Din Brăila - 

un semnal concret 
pe adresa întreprinderii 

„Vulcan" București

sesc lună de lună, zi de zi însemnate valori materiale. în patru ani de zile, de parcă ar fi făcut un act de bunăvoință față de combinatul din Brăila. întreprinderea „Vulcan" din Capitală a executat și livrat circa 400 tone de utilaje. După ce criterii a ales aceste subansamble este greu de spus, deoarece tocmai elementele principale ale cazanului — tamburii și sistemul fierbător — nu le-a executat.în tot acest interval de timp, beneficiarul și.titularul investiției (Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice) au făcut, desigur, nenumărate adrese și intervenții, onorate de fiecare dată insă cu... promisiuni. Numai în acest an. de pildă, au

rea focului în vederea uscării zidăriei la cazan, suflarea cazanului și a conductelor de abur viu, urmind ca pînă la primul paralel,, programat la sfîrșitul celei de-a doua decade din luna iulie, să se execute refacerea circuitelor după suflare, prelevarea aburului la turbină, finalizarea probelor mecanice și electrice, uscarea generatorului.Graficele arată că, la finele primului trimestru, trebuia să intre in exploatare și cel de-al treilea grup energetic. Din motive la care ne vom referi. în continuare. acest eveniment n-a avut însă loc. Ultimul program de punere in funcțiune, întocmit la începutul lunii februarie, cu
Pe șantierul Centralei 
termoelectrice Oradea

participarea reprezentanților celor patru ministere ce concură la realizarea obiectivului, prevede însă pornirea turbogeneratorului de la grupul nr. 3 Ia sfîrșitul lunii octombrie, iar a cazanului propriu-zis — la 30 august 1989.Există întrunite condiții pentru respectarea acestor termene ? Analizînd îndeaproape stadiul lucrărilor. se poate lesne desprinde concluzia că incertitudinile persistă. Iar cauzele sînt numeroase. O recentă analiză întreprinsă de biroul comitetului județean de partid a evidențiat restanțe mari la lucrările de construcții-montaj, faptul că Trustul de antrepriză generală pentru construcții industriale Oradea nu a luat toate măsurile pentru asigurarea permanentă a forței de muncă necesare realizării și predării fronturilor de montaj la termenele stabilite inițial.— Antrepriza de construcții industriale Oradea nu ne-a predat fundația turbinei, lucrările de la cota minus 4 din sala de mașini, unde se montează instalațiile anexe ale grupului nr. 3, platformele metalice din jurul fundației turbinei. nivelurile din corpul buncărului pentru montajul conductelor și instalațiilor, precum și unele încăperi pentru partea electrică, ne spunea inginerul Dumi

fost întocmite și prezentate guvernului două asemenea programe de recuperare a restanțelor. Primul. încheiat la 26 martie, prevedea ca pină la 5 aprilie Ministerul Industriei Metalurgice să asigure 164 tone de țeavă, prin întreprinderile de profil din Roman și „Republica" din Capitală, iar întreprinderea „Vulcan" să execute și să livreze pînă la 15 mai restanța de 355 tone de utilaje. Cită rigoare în stabilirea datelor ! Dar cite discuții nu s-au purtat dacă termenele să nu fie fixate pentru 6 aprilie sau 14 mai 1 Nu, au zis numeroșii specialiști adunați de urgență intr-o ședință de analiză, timp de trei ani s-ă bătut pasul pe loc, dar acum nu se mai poate pierde nici o zi. E adevărat, termenele nu pot fi nici mai „strinse". așa că...Așa că timpul a trecut, iar pe 6 iunie — cu același aer grav și aceeași rigoare asupra termenelor — specialiștii s-au angajat din nou și au promis că Ministerul Industriei Metalurgice va livra pînă la 15 iunie (nici o zi in plus, nici o zi in minus) 131 tone de țeavă. iar întreprinderea „Vulcan" va realiza pină la 30 iunie ultimele... 351 tone (între timp șe livraseră la Brăila... 4 tone) de utilaje. Termene care, aproape inutil să precizăm, din nou nu au fost respectate.Timp de patru ani să nu se fi putut executa la marea și puternica întreprindere „Vulcan" din Capitală cîteva sute de tone de utilaje ? Mi

tru Timotin, directorul Antreprizei energomontaj „Transilvania",Pe șantier, cițiva oameni din trustul orădean își făceau de lucru la montarea ramei turbinei, dar ritmul lor de activitate era departe de ceea ce prevede graficul. Desigur, ceea ce a mai rămas de executat de către constructori . la lucrările amintite reprezintă un volum nesemnificativ, dar obligatoriu de executat pentru ca frontul de montaj să întrunească condiții efective pentru a fi predat montorilor. Am mai intil- nit destule puncte de lucru — cum sint cele de la. electrofiltrul nr. 3, - stația de pompe Bagger și altele — de mult finalizate, oferind suficient . front. .<țe lucru — peluate insă în " seamă de conducerea antreprizei de montaj. Total necorespunzător este stadiul lucrărilor de înzidire și izolații termice, practic neîncepute, aspect care trebuie să pună serios pe gînduri conducerea Trustului de lucrări speciale și izolații tehnologice din București, obișnuită să acționeze pe acest șantier în „asalt", adică în ceasul al doisprezecelea. Să nu fi desprins colectivul de izolatori nici o concluzie din experiența anterioară și greutățile pe care singur si le-a creat și abia a putut să le depășească ?Așadar, atît constructorii și montorii, cit și muncitorii izolatori trebuie să-și intensifice activitatea. Dar pentru a atinge un ritm corespunzător de lucru, tot ei au datoria să rezolve cu promptitudine probleme legate de propria aprovizionare tehnico-materială. Astfel, Trustul de construcții industriale Oradea nu are asigurată repartiția pentru 35 km cabluri electrice și de semnalizare, precum și pentru 120 tone tablă neagră și striată de 5 mm grosime. Trustul de lucrări speciale și izolații tehnologice din București trebuie să asigure de urgență pe șantier 400 tone tablă subțire, precum și 100 tone de grunduri și emailuri. Iată de ce hotăritoare pentru impulsionarea lucrărilor este acum întărirea conlucrării între forțele concentrate pe șantier, munca stăruitoare și bine organizată a constructorilor.
Ioan LAZAcorespondentul „Scinteii" 

nisterul Industriei Metalurgice să nu aibă capacitatea de a asigura, prin unitățile sale de profil, țeava necesară pentru un singur cazan ? Desigur, în ambele cazuri, nu este vorba de imposibilitatea tehnică a onorării obligațiilor asumate prin contractul la care ne referim. De altfel, am făcut apel la acest exemplu nu pentru cazul in sine, ci pentru a pune în evidepță o anumită mentalitate, ușurința cu care pe de o parte se încheie anumite contracte. iar pe de altă parte nu se respectă obligațiile asumate. în cei patru ani de zile, la „Vulcan" s-au executat zeci de mii de tone de utilaje, Ministerul Industriei Metalurgice a livrat sute de mii de tone de țevi. Printre obligațiile onorate trebuiau să se numere însă și cele înscrise în contractul încheiat cu combinatul din Brăila. Nu pentru că de aceasta depindea realizarea unei sarcini de maximă importanță (intr-adevăr, acesta este un motiv), ci pur și simplu pentru că s-a încheiat un contract ferm, pe onorarea căruia contează un anumit colectiv de oameni ai muncii, un anumit beneficiar. în principiu, pentru furnizor nici nu trebuie să aibă vreo importantă cine este beneficiarul ; pentru furnizor esențiale sînt obligațiile pe care el și le asumă printr-un anumit contract. Aceasta înseamnă disciplină contractuală ! Și întrucit contractul nr. 7 984 încheiat în anul 1984 cu Combinatul de fibre, celuloză si hîrtie din Brăila, care trebuia să fie onorat pînă la încheierea aceluiași an. nu a fost încă respectat, întrebarea este : cînd vor intra în legalitate furnizorii care contribuie la realizarea acestei investiții ? Repetăm : în legalitate, deoarece neres- pectarea contractelor înseamnă încălcarea legii, ceea ce atrage după sine consecințele de rigoare.
Horea CEAUȘESCU

I
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„Șl VORBA BUNĂ-I TOT O FAPTĂ"
Cum este privită de către societate vocația autentică, ce poziție deține talentul in cetate ? Iată Întrebări simple ce pot deschide seria unor răspunsuri mai complexe, edificatoare asupra sensului general al dezvoltării intr-o anumită perioadă, pentru optica asupra creației și rolului pe care ea îl ocupă in viața oamenilor, a unei societăți. Propu- nindu-și drept scop suprem fericirea omului, dezvoltarea lui multilaterală, armonioasă, socialismul este, prin natura sa, propice talentului, inteligenței creatoare, libere de prejudecăți, hrănite la școala celor mai Înalte valori. Și nu este vorba numai de talentul și inteligența acumulative, de înmagazinare, ordonare și sedimentare a cunoștințelor moștenite, dar, paralel cu aceasta, este vorba despre cultivarea premeditată a vocațiilor excepționale, capabile să sporească volumul creativității novatoare, revoluționare. al valorii „nete", nou create. Cit privește literatura, valoarea nou creată nu poate fi decît apanajul cunoașterii vieții și al talentului, al vocației veritabile ce înfloresc pe solul maximei receptivități, al solicitudinii și generozității sociale. Al climatului spiritual care, în acești ani, s-a dovedit atît de solicitant și fertil pentru împlinirea unei largi diversități de chemări creatoare. Semnele acestui climat deschis, receptiv sint la îndemîna oricui. Este suficient să urmărim dinamica aparițiilor editoriale, să constatăm cum cărțile poeților și romancierilor noștri dispar repede din librării, stirnind un viu interes in cele mai largi cercuri de cititori. Dacă ne gindim, in al doilea rind, la statutul social al scriitorului, oricine și-a putut face o idee de gloria de care mari scriitori ca Sadoveanu, Arghezi, Călinescu, Za- haria Stancu ori Marin Preda s-au bucurat încă din viață, în anii de după 23 August 1944. în al treilea rind : ce se citește ?, știut fiind că într-o societate ce pune preț pe înflorirea culturii gusturile îmbracă o mare diversitate, iar așteptările oamenilor sînt satisfăcute în multiple direcții. Constatăm in mod curent că nu numai memoriile, cărțile de istorie sau romanele cu epică spectaculoasă se epuizează instantaneu, ci și volumele de poezie filozofică, socială, erotică și, dintre acestea, nu numai acelea ce pășesc pe căile sigure ale tradiției, dar și cele care instituie noi formule artistice, de o modernitate in concordanță cu spiritul epocii. Sint, toate acestea, dovezi puternice că societatea onorează talentul, că oamenii iși iubesc și stimează artiștii, creatorii și că, așadar, creația insăși in diversele ei forme de expresie ocupă un loc central în viața spirituală de azi. Interesul cu care ea este privită depășește cu mult aria unei elite re- strinse, acesta fiind, Ia rîndul său, un semn distinctiv, elocvent al democratizării activității creatoare.Una dintre formele de ocrotire, de protejare și stimulare plină de atenție a talentelor este organizarea lor in cenacluri literare. Această veritabilă politică a talentelor, din care preocuparea intensă pentru activitatea cenaclurilor este doar un aspect, e drept, foarte important, denotă un mare interes social dublat de conștiința răspunderii pe' care societatea o manifestă față de 
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• Sft-țl vorbesc despre mine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9 : 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Păcală : FERENTARI (80 49 85) — 
15 ; 18.
• Vulcanul stins ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15 : 17 : 19.
S în fiecare zi mi-e dor de tine : 
STUDIO (59 53 15) — 10 : 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19. MTORTTA (14 27 14) — 9 ; 
11 : 13 ! 15 : 17 ; 19.
• Duminică In familie ; POPULAR 
<35 15 17) — 15:17:19.
• Niște băieți grozavi : MUNCA 
(21 50 97) — 15 : 17 : 19.
• Orele 11 : ARTA (21 31 86) — 9 :
11:13:15: 17,15 ; 19.30.
0 Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : PACEA (71 30 85) — 9; 11.
9 Reexaminarea : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9 ; 11 : 13,15 ; 15,30 ;
17.45 : 20.
• Memorie regăsită : BUZEȘTI
<50 43 58) — 15 : 17 ; 19.
• Legenda Iui On Dai î DRUMUL
SĂRTT (31 28 13) —15:17; 19, LU
MINA (14 74 16) — 9 ; 11; 13,15;
15,30 : 17.45 : 20.
S Pădurea : COTROCENI (49 48 48) 
— 15 ; 17 : 19.
• Program special pentru copii și
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 :
13 : 15.
• Jandarmul și jandarmeritelo : 
UNTON (13 49 04) — 9 ; 11,15; 13,30:
15.45 : 17,30 : 20.
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 : 
’.5 : 17,15 : 19.30.

(Urmare din pag. I)statul-națiune, cum e denumit frecvent în politologia occidentală) ; constituirea acestuia a însemnat, in același timp, condiția și incununarea procesului de construcție națională. Pentru cetățenii României, acest adevăr a dobindit o revelatoare confirmare acum șapte decenii prin constituirea, ca expresie a voinței libere a poporului, a statului național unitar.Tocmai de aceea nu este lipsit de semnificație faptul că atacurile la adresa națiunii, pe care o declară, împotriva evidenței istorice, o comunitate perimată, sint tot timpul asociate cu cele împotriva statului național și a suveranității acestuia. Aceste atacuri — manifestate in diferite forme și materializate în diverse proiecte pretins novatoare — exprimă, în fapt, îngrijorarea și teama cercurilor reacționare față de profundele procese înnoitoare ce se petrec in lumea contemporană, față de progresele popoarelor ce edifică noua orinduire socială, față de relațiile internaționale de tip nou.Cel mai adesea, asemenea atacuri propun „soluții" mondialiste sau in- tegraționiste, care, se pretinde, ar fi singurele apte să asigure supraviețuirea umană, in condițiile atitor amenințări acumulate în epoca noastră : autodistrugerea prin război modern, problemele ecologice și alte probleme denumite globale. Prețul „supraviețuirii" ar fi. după politologul R.A. Falk. sacrificarea suveranității prin crearea unui „sistem de conducere centrală", a unui „mecanism transnațional", bazat pe „diferite forme ale unei guvernări centralizate", însoțită de „înlăturarea... ideologiei suveranității naționale".In realitate, adevăratul universalism înseamnă participarea tuturor statelor, ca entități suverane, la procesul decizional, cu respectarea personalității și a suveranității fiecăruia. Tocmai pentru că suveranitatea nu poate fi obiect de tranzacție, iar lupta pentru o veritabilă universalitate, concepută atit in plan cantitativ — participarea tuturor — cit și calitativ — dezbaterea și soluționarea în consens a problemelor majore care confruntă omenirea — se află ea însăși în termeni de antinomie cu încercările de slăbire a suveranității statelor. Că, în fapt, se are în vedere, prin asemenea tentative, justificarea subordonării directe sau indirecte a unor popoare de către altele, o aflăm de la cunoscutul publicist anticomunist Jean-Franțois Revel, care, incercind să justifice o strategie politică mondlalistă, arată că „politica hegemonică a marilor puteri are mai multe șanse de a conduce la o administrare internațională a treburilor planetare". Așadar, și de data aceasta se confirmă că nihilismul național și al suveranității naționale și de stat are ca revers cosmopolitismul hegemonist, extensiunea ilegitimă a „interesului național" la scară planetară și, de aici, justificarea imixtiunilor în treburile interne ale altor state sau chiar a intervențiilor militare practicate mai ales în politica „supra- puterii". în același timp, nu trebuie să se creadă căi^semenea concepții îșl au sursa doi» intr-o ,.neînțelegere" a raporturilor adecvate dintre state sau într-o viziune civică, cum este cea a doctrinei „realismului politic". asupra politicii în general și a relațiilor internaționale în special, vîzîune ce consacră violența, forța militară ca „esență" a politicii de expansiune imperialistă orientată 

potențialul său creator, singurul inepuizabil și, ca atare, cu un rol sigur și in viitor. Iată ceea ce explică grija neslâbită față de diversele forme de descoperire, stimulare și dezvoltare a talentelor din a căror înflorire Festivalul național „Cîntarea României" și-a făcut un obiectiv central. „Trebuie să stimulăm mai mult — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — spiritul de creație al maselor in sfera culturii, dezvoltind cenacluri literare, cercuri artiștice. cercuri cu caracter științific si tehnic. în acest scop este necesar să se extindă concursurile de creație și interpretare artistică atit la nivelul comunelor, orașelor și județelor cit și la nivelul întregii țări, veghind ca acestea să capete un caracter activ, nu formal, să reprezinte un mijloc eficient de manifestare a talentelor autentice de masă". Ca in toate sferele de activitate, poate chiar mai mult ca oriunde, șl aici pe prim plan se cade, așadar, să așezăm asigurarea acelor condiții menite să înlesnească triumful talentului autentic, în cadrul unor
Pe marginea unei consfătuiri 

a cenaclurilor literare
competiții sau întreceri neatinse de formalism. Iar in acest domeniu formalismul ar însemna, între altele, aplicarea abuzivă a criteriului cantitativ, emfaza statistică, egalizarea și uniformizarea talentelor de dragul unei democratizări rău înțelese. Căci, judecind statistic, cifrele care arată „creșterile" numerice ale cenaclurilor literare din țară ar putea lăsa să se înțeleagă faptul că poezia contemporană, bunăoară, s-ar constitui printr-o „cotă" parte a fiecărui cetățean, ceea ce, desigur, ar fi departe de a fi adevărat. Pe de altă parte, organizarea formală a unor concursuri literare, spre a-i detașa pe cei mai buni, mai lasă pe alocuri impresia, falsă evident, că oricine poate scrie poezie, doar pentru că a deprins o anume indemînare de a versifica, tot așa cum ar însemna să admitem că oricine are posibilitatea să apese pe clape este pianist... Iată de ce este imperios necesar, ca, paralel cu protecția strict organizatorică a talentelor, să explicăm cu răbdare și tenacitate cum stau in realitate lucrurile, că este o deosebire radicală, intre indemînare și talent, că nimic nu este mai pernicios decît a confunda arta cu formele de pseudoartă, cum se mai în- timplă in o seamă de cazuri. Primii chemați să ajute la lămurirea acestor lucruri sînt, firește, scriitorii, artiștii autentici. Am putea spune că este o sarcină a lor de onoare, o datorie morală față de destinul artei de azi și de mîine, cu atît mai stringentă cu cît creșterile cantitative devin, de la an la an, mai mari, chiar spectaculoase. în 1982, cînd avea loc prima consfătuire pe țară a cercurilor și cenaclurilor literare, raportul Consiliului Culturii și Educației Socialiste informa despre existența unui număr de 1 754 de asemenea cercuri cu 23 400 de membri. In 1988, cu prilejul unor consfătuiri 
spre dominație zonală și/sau mondială, ca sens al acesteia. Atunci cînd nu provin doar dintr-o greșită apreciere asupra sensului istoriei contemporane, asemenea teze se pun (sau sînt special elaborate) in slujba justificării unei politici imperialiste, de dominație și dictat, de expansiune (fie ea teritorială, politică, economică șl/sau culturală) și de încălcare și nerespectare a intereselor legitime ale popoarelor și ale autorităților lor politice suverane. Utopiile anti-stat și anti-națiune sint de fapt utopiile cosmopolitismului înarmat, gata oricînd să intrebuin- țeze forța (fie ea și nucleară) pentru a traduce, împotriva sensului real al istoriei, utopia în realitate.Există, firește, procese noi în viața mondială — revoluția științifico-teh- nică, problemele globale, interdependențele necesare rezultînd din aceasta — care și-au pus inevitabil amprenta și asupra raporturilor dintre politica internă și externă a statelor. ca și asupra relațiilor internaționale. Este în afara oricărei îndoieli că asemenea noi procese la scară mondială, care sînt „asimilate" în mod specific de fiecare stat, nu pot conduce decît la necesitatea consolidării statului socialist și a diferențierii funcțiilor sale. Este semnificativ, apreciem, că înșiși unii oameni de știință din țări capitaliste consideră asemenea „previziuni" sau „exigențe" cu totul deplasate sau chiar utopice. Mai mult chiar, unii dezvăluie substratul real al unor asemenea opinii : o primejdioasă suficiență, o „falsă conștiință" despre superioritatea valorilor și instituțiilor capitalismului, ca și tendința de a le face să învingă, asigurînd astfel dominația mondială a marilor puteri imperialiste. Politologul Hedley Bull, care face această incisivă observație, mai constată cu mult bun simț : „A devenit tot mai evident că revolta împotriva tutelei Occidentului care a jucat un mare rol în istoria acestui secol este o revoltă nu numai impotriva puterii și privilegiilor Occidentului ci, de asemenea, într-o largă măsură. împotriva valorilor și instituțiilor Occidentului". Și această revoltă continuă amplifi- cîndu-se.La fel de semnificative și lucide, istoricește îndreptățite, sint opinii cum este cea a politologului nord-american A.F.K. Organski, pentru care „națiunea constituie, in ultimă analiză, unitatea politică primordială" și după care „este o naivitate să se creadă că... națiunile se vor perima și vor fi înlăturate pentru că există căi mai bune de organizare a omenirii. Națiunea este entitatea majoră in politica mondială actuală și este probabil că va rămine astfel și pentru o perioadă viitoare".Principiul suveranității, ca principiu general și unitar, nu numai că nu-și pierde actualitatea o dată cu apariția statelor socialiste și a relațiilor internaționale de tip nou ; dimpotrivă, socialismul reprezintă un cadru nou și superior de manifestare a principiului suveranității, în acest cadru trebuie subliniat tocmai dreptul fiecărui stat socialist, al fiecărei națiuni socialiste de a-și stabili și alege formele și căile Construcției socialiste în toate domeniile vieții sociale, politice, economice, culturale etc., de a-și făuri, cu alte cuvinte, propriul său model al societății socialiste — prin aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific.Valorile pe care partidul și statul nostru le așază constant, cu fermitate, la baza relațiilor dintre statele 

organizate pe grupuri de județe, referatul aceluiași for anunța creșterea lor la 2 000 întrunind un număr de peste 28 000 de membri considerați activi, adică oameni care se ocupă în timpul lor liber cu scrisul: poezii, proză, piese de teatru, librete. texte destinate brigăzilor artistice, muzicii ușoare etc., etc. Sint toți aceștia scriitori, talente ce-și cer sau ’pretind un loc sub soare, un drept la afirmare și confruntare cu publicul cititor ? Oricit am crede că nu și oricît de insistent bunul simț ne îndeamnă să aplicăm dictonul „mulți chemați, puțini aleși", să nu ne amăgim: nu există autor care în străfundul sufletului său să nu se considere ca atare, imaginindu-și cu fervoare că va veni o zi cînd... Și nici măcar n-ar fi drept să refuzăm cuiva această aspirație, cită vreme ea nu contrariază prin ostentație gratuită sau nu deturnează o energie de la țelul său de bază. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să desfășurăm o muncă plină de atenție, răbdare, migală și delicatețe spre a găsi fiecăruia locul cuvenit, formele 

adecvate de expresie. Pînă cînd talentul veritabil iși va descoperi „bagheta magică" în stare să-1 semnaleze credem că rolul esențial în această cuantificare a potențialului realmente creator de literatură nu poate reveni decît scriitorilor consa- crați, redactorilor de reviste, editorilor de cărți, intuiția și experiența lor profesională avînd un cuvint greu de spus în identificarea și lansarea celor ce vin. Sigur, nici dintre profesioniștii scrisului nu toți posedă talentul de a descoperi talente. Dar prezenta lor. nu formală, nu protocolară sau festivă în cenacluri, la consfătuiri sau dezbateri asigură, cel puțin, un climat serios, responsabil, permeabil unor valori care altfel pot fi bruiate de zgomotul de fond pe care orice reuniune plină de speranțe îl emană.Participînd la o recentă consfătuire organizată la Reșița pentru cercurile literare din mai multe județe, am avut surpriza să constat că dintr-o lungă și consistentă — sub raport valoric — listă de scriitori invitați, foarte puțini și-au onorat promisiunea de a participa la dezbateri, singura asociație de scriitori care și-a respectat cuvîntul fiind aceea din Timișoara prin prezența activă a unor cunoscuți scriitori, precum Alexandru Jebeleanu, Mircea Șerbă- nescu. Cornel Ungureanu, Vasile Dan (Arad), cărora li s-au alăturat, de la București, poeții Mihai Negu- lescu, loan Meițoiu. I. Potopin. Problematica acestei consfătuiri, simpozionul anunțat („Chipul muncitorului oglindit în literatura contemporană"), stîrnind dezbateri foarte interesante, pline de miez n-ar fi avut decît de cîștigat din prezența tuturor celor anunțați.Revenind la statistică : datele care atestă spectaculoasa creștere numerică a cercurilor și cenaclurilor literare nu trebuie să ne inducă în eroare, căci nu putem spune că în 
socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, ca și într-un plan mai general, la baza raporturilor cu toate statele, devin, cu fiecare zi mai mult, principii care atrag respectul și adeziunea unui număr tot mai mare de state — atit în forurile internaționale, cit și in raporturile bilaterale — ca și a unui număr tot mai mare de partide comuniste, progresiste, democratice în pozițiile lor față de relațiile multilaterale sau bilaterale dintre partide. Este cu atit mâi de neînțeles apariția in poziția unor state socialiste și partide muncitorești a unor teze și atitudini care nu au nimic comun cu valorile și esența socialismului, a relațiilor socialiste dintre state și partide, ci sint mai degrabă extrase din arsenalul politic și ideologic al trecutului.La baza relațiilor sale internaționale, a raporturilor cu celelalte state, România așază statornic principiile deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța. România socialistă a militat și militează în continuare pentru promovarea acestor principii și aplicarea lor fermă in viața internațională, pentru generalizarea lor în raporturile dintre toate statele.Aceste principii orientează lupta pentru democratizarea politicii internaționale, pentru instaurarea unei noi ordini internaționale. Așa cum releva secretarul general al partidului nostru, țărilor socialiste le revine o înaltă răspundere istorică în lupta pentru promovarea acestor principii in viața internațională, in realizarea atît între ele, cît și pe plan mondial, a unor raporturi noi, care să concretizeze în mod strălucit principiile avansate ale dreptului internațional, să ofere tuturor popoarelor un model și o perspectivă luminoasă pentru evoluția viitoare a colaborării libere și egale dintre ele.Caracterul global al problemelor economice, tehnologice, sociale, politice ale lumii de azi implică și soluția globală a cărei realizare antrenează nu numai un set de state, ci reclamă, ca un nou imperativ, o participare globală, adică participarea activă Ia viața internațională a tuturor statelor, independent de mărime sau orinduire socială, de zona geografică in care se află, o largă democratizare a relațiilor internaționale, pentru găsirea celor mai potrivite forme de soluționare in comun, prin consensul tuturor națiunilor, prin tratative si acorduri, a acestor probleme. De aici poziția centrală a suveranității și independentei. ca adevărate concepții-cheie. de înțelegerea și respectarea cărora depinde promovarea unei politici conforme cu interesele reale ale tuturor națiunilor. „Iată de ce este necesară — preciza președintele României socialiste — ințelegerea clară și justă a conceptului de independență și suveranitate și promovarea de către toate statele a unei politici in concordanță cu aceste cerințe obiective ale progresului contemporan. Trebuie să se pornească in toate împrejurările de la adevărul că principiul suveranității este universal valabil și același pentru toate statele, indiferent de mărimea sau de orinduirea lor socială, că el nu poate fi conceput decît într-un singur sens și in nici un caz nu poate fi aplicat sau interpretat în mod diferit față de o țară sau alta".

România de azi avem 28 000 de poeți, prozatori, dramaturgi, așa cum rezultă dintr-o numărătoare simplă. Putem, în schimb, consemna cu satisfacție, cu bucurie că atiția oameni ai muncii de diverse profesii participă. cu oarecare regularitate, Ia activitatea cultural-educativă, de nu și artistică și creatoare propriu- zisă a acestor nuclee de intensă viață spirituală, școli de instruire, de acumulare de cunoștințe, de dezbatere a problemelor literare ale actualității. Căci, se știe, cenaclul literar, laborator de creație, este în aceeași măsură un mediu de cultură. El reprezintă prima posibilitate de audiență căreia i se adaugă șansa unei competiții. Cu mai multă ori mai puțină greutate, talentele veritabile, puține. înving pină la urmă. Marea realizare a cenaclului constă insă în ceea ce. evitind să „inventeze" talente, ajunge a fi considerat, acolo unde se află, ca o necesitate spirituală : impune un nivel de receptare, formează publicul literar, răspîndește și consolidează criteriile discernămîntului, ale gustului elevat în stare să distingă valoarea de nonvaloare. Așadar, ambiția unui cenaclu ar fi nu atît să formeze scriitori, ci buni cititori de literatură. De aceea este atit de necesară prezența bunilor scriitori consacrați, căci nu poate exista o artă amatoare bună fără o artă profesionistă bună. Din acest punct de vedere. Reșița oferă exemplul unei mișcări literare deosebit de intense și, calitativ, superioare. In acest vechi centru muncitoresc, întinerit prin noile generații care-i îmbogățesc faima la cotele prezentului, s-a creat un climat spiritual de o reală elevație intelectuală, de aici au pornit spre albia literaturii naționale drumurile unui număr însemnat de scriitori, prozatori, poeți, critici literari. Important este insă nu numărul scriitorilor porniți de aici, dar faptul că. nutrindu-se din acest climat al muncii și seriozității, al înaltei competiții muncitorești, acești scriitori au păstrat și consolidat o atare tradiție, au îmbogățit-o, fiind mult mai puțin decît alții permeabili la mode efemere, la experimentele de o zi. Această „rezistență" la snobismul noutății de ultimă oră se însoțește de minune cu un anumit cult al studiului temeinic, cu plăcerea de a învăța solid, de a citi cu pătrundere și discernămint ceea ce duce, in cele din urmă, la formarea unui gust sigur, superior, la deschiderea către valorile adevărate si la ințelegerea marii arte. Acuratețea, siguranța, precizia judecăților de valoare configurează distinct un atare climat spiritual. L-am intilnit atit in dezbaterile cenaclurilor locale — Semenicul, Făurarul ș.a. — precum și in multe opinii mature, judicioase, scrise într-un limbaj limpede și elegant, cu mare grijă pentru folosirea cuviincioasă a limbii române, din caietul-program editat de Casa de cultură a sindicatelor din Reșița. De altfel, aici activează scriitori cunoscuți ca Octavian Do- clin, Olga Neagu, Gheorghe Azap, Ioan George Șeitan. Nicolae Irimia, Titus Crișciu, Emilian Roșculescu. Nicolae Sîrbu. Gh. Zincescu, Gh. Jurma ș.a. toți cu volume apreciate, alții aflați in pragul debutului editorial, alcătuind laolaltă, prin diversitatea talentelor lor. o „lume" literară de unde se pot ridica și impune‘noi și noi nume, îritreți'nîhd, amplifitîhrF și înălțînd brizohtuî Vieții spirituale de azi. Căci cenaclu! literar.:: este. într-adevăr. cum sublinia ih concluziile consfătuirii tovarășul Gheorghe Constantin, director în C.C.E.S., un, veritabil ferment spiritual acolo unde, dispu- nînd de animatori pricepuți și com- petenți. de un climat receptiv, deschis, activ și combativ, se afirmă in limbajul talentului adevărat și aduce spre publicul larg cuvîntul proaspăt, in care încape o lume întreagă de idei și sentimente. Iar Ia Reșița, ca, in general, în cercurile adevăratei literaturi care se scrie azi oriunde in țară există creatori autentici care știu că. lucrînd cu simple vorbe. Ia ei vorbele cîntăresc cît faptele : „Și vorba bună-i tot o faptă" (Shakespeare). Vorba bună : „cuvîntul ce exprimă adevărul" despre idealurile, sentimentele, aspirațiile contemporanilor noștri, inspiratorii acelor pagini durabile pe care năzuiesc șă le scrie toți creatorii de literatură.
C. STANESCU

Porți deschise către valorile artei și culturiiCine n-a trecut de multă vreme prin Moinești, vechiul tirg al petroliștilor de pe Valea Tazlăului, aproape că nu-1 mai recunoaște. Pentru că, trebuie spus că in anii care au trecut de la Congresul a Festivalului al IX-lea al partidului, Moineștiul s-a ridicat cu adevărat la condiția de oraș modern.O dată cu industrială, a orașul. După lucru făcută secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost înălțate pentru petroliști, metalurgiști, constructori și ceilalți oameni ai muncii de aici blocuri de locuințe care însumează a- proape 4000 de apartamente, spații comerciale, un spital cu 545 paturi, două licee industriale care pregătesc cadre pentru industria petrolului, grădinițe și alte obiective edilitar- gospodărești de mare interes. în același ritm s-a dezvoltat și viața spirituală a orașului. La Moinești au loc astăzi micro- stagiuni ale Teatrului dramatic „Bacovia", ale orchestrei simfonice, ale Teatrului de copii „Licurici" din Bacău. Universitatea cultural-științifică a orașului cuprinde aproape 1 000 de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. S-a creat în același timp o bază materială puternică pentru desfășurarea activităților cultural- artistice : cluburi muncitorești în unitățile economice. biblioteci, patru cinematografe. o galerie de artă, scoli etc.— în toate aceste instituții vin și participă la activități cultural-științiflce si artistice toți cei peste 23 000 oameni ai muncii din oraș — ne spune cu oarecare mîndrie tovarășul

dezvoltarea crescut și vizita de în 1980 de

Piața teatrului din municipiul Tirgu Mureș Foto : S. Cristian

Un examen studențesc la care 
gazdele au rămas restanțiereAm amintit și cu alte prilejuri eforturile remarcabile, desfășurate in procesul conlucrării dintre învă- țămintul superior, cercetare și producție pentru ca proiectele de diplomă ale studenților să atingă parametri științifico-tehnici și economici dintre cei mai inalți. Mai intii, se apreciază, pe bună dreptate, că proba cea mai convingătoare de competență a proaspătului specialist aici, poate fi demonstrată. în întocmirea unei lucrări de înaltă ținută teoretică și practică, aptă să concentreze virtuțile gîndirii moderne asupra unei probleme reale, complexe, cu care se confruntă una sau mai multe unități economice. Soluționarea practică, de nivel optim, a unei asemenea probleme poate și trebuie să fie cel dinții atestat de capacitate inginerească. Pe de altă parte, dar in orizontul aceleiași concepții integratoare, se apreciază că exigențele de modernizare, de perfecționare a producției și a muncii din fiecare unitate economică sint atit. de complexe, de urgente incit eforturile de împlinire a lor solicită. pe lingă aportul integral al specialiștilor proprii, și contribuția, deloc neglijabilă, a celor mai buni studenți din ultimii ani, a căror activitate de cercetare și proiectare uneori rivalizează, în sens superior, cu cea a specialiștilor consacrați.Pe această bază de reciprocitate a fost instituit procedeul ca. îndeosebi în sectoarele invățămîntului superior politehnic. agronomic și economic, temele proiectelor de diplomă ale studenților să fie. in mare parte, formulate în strinsă legătură cu preocupările întreprinderilor economice cu care unitățile invățămintu- lui superior colaborează, în vederea rn,odernizăr,ii proceselor de producție. Această modalitate de conlucrare multiplă prilejuiește efectuarea unor proiecte de diplomă de ținută, cu o valoare aplicativă nemijlocită,’/măsurabilă în impulsuri concrete date modernizării producției și a muncii. Este și rațiunea pentru care, o dată cu adincirea conlucrării dintre invă- țămintul superior, cercetare și producție. s-a convenit ca susținerea acestor proiecte de diplomă, cu întregul lor cortegiu de analize la fața locului asupra proceselor tehnologice, de dezbateri asupra celor mai eficiente metode de nerfecționare și consacrarea celor optime, să aibă Ioc chiar aici, in întreprinderi, in spațiul de activitate economico-socială care nu peste multă vreme urmează să primească și să valorifice soluțiile conținute in aceste proiecte.Aici intervine insă, un „amănunt": unele întreprinderi economice solicită ele însele o asemenea formulă de întocmire și de susținere a proiectelor de diplomă, oferă bucuroase teme de cercetare dintre obiectivele înscrise in planul lor tehnic de modernizare a producției, fixează cu minuție durata optimă a încheierii 

Vasile Ailincăi, președintele consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă, unul din promotorii vieții spirituale a Moineștiului. Numai în faza de masă a actualei ediții muncii și creației „Cîntarea României" participă peste 200 de formații artistice cuprin- zind aproape 4 000 de artiști amatori. între acestea. se numără și cele 64 de formații artistice premiate la ediția precedentă

și instituțiile orașului. Centrul de desfășurare a principalelor activități cultu- ral-artistice îl constituie insă clubul „23 August" căruia moineștenilor le place să-i spună Casa de cultură a petroliștilor. Aici gravitează de fapt întreaga viată spirituală a orașului, tn programele curente ale acestei instituții de cultură figurează acțiuni precum: „Ziua complexă a întreprinderii" ; „Azi clubul vă aparține", „Tribuna pe-
CONSEMNĂRI

a festivalului : brigada artistică a uzinei de reparat utilaj petrolier, formația de dansuri a clubului muncitoresc „23 August", grupul vocal al Sindicatului învățămînt, corul școlii nr. 1 și altele. Au avut loc pînă acum aproape 1 500 de spectacole, la care au participat circa 20 000 de spectatori.O activitate culturală bogată se desfășoară in cadrul „Săptăminii culturale" a orașului. Aflată Ia cea de-a VlII-a ediție, această prestigioasă manifestare întrunește în orașul Tazlăului i de oameni cultură din întreaga întilnirile colaboratorii revistei „Ateneu". expozițiile de artă plastică, activitățile educative din cadrul „Zilelor juridice", constituie tot atîtea prilejuri de atracție pentru mulți oameni ai muncii din întreprinderile

cultural-artistică de fiecare dată de pe Valea un mare număr i de. știință și țară, cu scriitorii și 

trolistului", „Ritmuri contemporane" și multe altele la care sint antrenați un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi economice pentru a expune cele mai noi realizări ale creației tehnico-științifice. acțiunile și rezultatele privind modernizarea producției și a muncii, reducerea cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, de energie și combustibil, aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar etc. Atît programele clubului „23 August", cît și cele ale clubului din cartierul Lucă- cești mai prevăd, pe zile, acțiuni educative și cultu- ral-artistice pentru copii și tineret, pentru iar sîmbăta și de obicei, filme tare și artistice,de teatru pentru de toate vîrstele.O acțiune cultural-educativă de mare audiență

gospodine, duminica, documen- spectacole oameni

cercetării, ba. pe parcurs, mai și intervin citeodată pentru urgentarea definitivării rezultatelor, iar în zilele stabilite pentru susținerea proiectelor amenajează cu multă grijă sălile de festivități, membrii comisiei de susținere a proiectelor de diplomă împreună cu studenții sint întimpinați cu căldură, uneori Ii se oferă flori, după care începe dezbaterea proiectelor de diplomă la care, de necrezut, nimeni din partea întreprinderii nu mai este de față.Aproape întocmai s-au petrecut lucrurile și în ziua cînd 21 de studenți ai Facultății bucureștene de tehnologia construcțiilor de mașini, ingineri, cursuri de zi. au susținut proiectele de diplomă în fața comisiei „C“ (președinte : conf. univ. dr.
Despre unele practici 

formale în practica 
susținerii proiectelor 

de diplomăing. Ion Gheorghe), in marea sală a Complexului politico-ideologic, cul- tural-educativ, amenajat în incinta întreprinderii de mecanică fină din București. Mai mult de jumătate dintre proiectele susținute fuseseră elaborate pe baza temelor oferite de chiar întreprinderea de mecanică fină, iar asemenea teme sint de o importanță deosebită pentru modernizarea producției și a muncii, dovadă că ele fac parte din sistemul cercetării universitare desfășurate pe baza contractelor economice încheiate cu respectiva întreprindere. Dar nu numai aceste teme, ci toate proiectele susținute .constituie tot atî- tea probe de. gindire vie, inter- disciplinară. profund înnoitoare care ar fi putut și ar fi trebuit să in- feieseze pe orice specialist din marea și moderna întreprindere bucu- reșteană (unde funcționează o comisie a inginerilor și tehnicienilor, mai multe organisme desemnate cu modernizarea și perfecționarea conducerii, a producției, a muncii etc.), fie și numai pentru că aceste lucrări însumînd fiecare zeci de metri pă- trați de calcule, de schițe, de planșe, de fotografii, de proiecte, de concluzii și de bibliografii aduse toate la zi reprezintă o viziune nouă, modernă, o viziune a viitorului asupra proceselor de producție. Aproape șapte ore au durat dezbaterile in jurul proiectelor prezentate, unele dintre acestea constituiau veritabile sinteze ale gîndirii științifice și tehnico-economice. anunțau un impact profund asupra procesului de organizare și de conducere științifică a întreprinderilor șî în tot acest răstimp, intensitatea analizei, a schimbului de idei n-a slăbit nici o clipă, incit toată manifestarea ca atare s-a transformat treptat într-o 

este cea intitulată „Acasă la navetiști". Ținind seama de specificul muncii petroliere, unde oamenii se află mai tot timpul săptăminii in munți, la sonde, comitetul orășenesc de cultură și artă a luat inițiativa de a deplasa săptă- minal la locurile de muncă și în satele vecine brigăzi complexe, științifice și artistice, care prezintă expuneri, dau răspunsuri la întrebări și susțin spectacole artistice speciale, adecvate petroliștilor și familiilor acestora. Aceste manifestări sint precedate de prezentarea unor expoziții de artă plastică sau de carte, informări politice etc.în cadrul celor două cluburi muncitorești își desfășoară activitatea și alte cercuri care cuprind un mare număr de artiști amatori de diferite profesii, ca Ioan Mihai, Viorel Cojan, Ion Văsii. care fac parte din cercurile de artă plastică, foto sau cineclu- buri ; la biblioteca orășenească, precum și la cea a consiliului sindical orășenesc se prezintă frecvent recenzii. se organizează expoziții, au loc recitaluri, întîlniri cu scriitorii, la care participă un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. Librăriile orașului, brigăzile de răspindire a cunoștințelor științifice organizează, de asemenea, activități culturale interesante. Toate acestea fac parte din programul unitar al consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă și configurează o viață cultural-artistică multilaterală de care beneficiază oamenii muncii din Moinești.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scînteii" 

veritabilă sesiune de comunicări științifice, cu numeroase exemplificări concrete, aplicative. Aproape șapte ore a durat această demonstrație de gindire modernă prospectivă și-n tot acest răstimp nimeni din partea întreprinderii — care oferise subiecte și... sala — n-a fost de față (inginerul Petre Mihai, desemnat de conducerea întreprinderii să vegheze asupra desfășurării evenimentului ca atare, excepție făcînd de calitatea lui de conducător al unui proiect, a venit din cînd in cind, preocupat, firesc, îndeosebi de aspectele organizatorice, incit n-a Vutut suplini — nici n-avea cum — ipsa specialiștilor producției).Și atunci, se pune, firesc, întrebarea : oare in cazul de față numai de sală aveau nevoie studenții ? Săli puteau găsi și la facultate. Au preferat totuși uzina in ideea că aici susținerea proiectului de diplomă poate fi ridicată la nivelul unei dezbateri superioare, al unei confruntări creatoare cu exigențele proceselor de fabricație, cu concepțiile specialiștilor experimentați și — de ce nu ? — al unei surse de perfecționare privind însăși conlucrarea dintre învățămînt, cercetare și producție. Iată o idee esențială care merită să rețină mai mult atenția organizațiilor de partid, conducerilor de întreprinderi șî de facultăți, interesate în egală măsură ca atestatul ingineresc să fie prima probă de competență științifico-tehnică a noilor specialiști și ca nici o umbră de formalism să nu-i tulbure geneza.
Mihai IORDANESCU

t V
20,00 Telejurnal
20,25 Timp șt anotimp !n agricultură.
20,45 în pregătirea plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și Insufletitor 
program pentru perfecționarea 
întregii activități (color) • Pu- 

. ternicâ angajare patriotică a tu
turor creatorilor de literatură șt 
artă in cadrul Festivalului națio
nal „Ctntarea României" pentru 
asigurarea, împreună cu poporul, 
a unei culturi noi, înaintate, so
cialiste, demne de timpul pe care 
ii trăim.

21,05 Film în serial (color) : „Imposi
bila iubire". După romanul „In
trusul" de Marin Preda. Produc
ție a Casei de filme patru. Pre
mieră TV. Cu : Șerban Ionescu, 
Amza Pellea, Tora Vasilescu. Va
lentin Teodosiu, Irina Petrescu, 
Gheorghe Cozorici, Remus Mărgl- 
neanu, Valeria Sitaru, Mitică Po
pescu, Petre Nicolae, Magda Ca- 
tone. Scenariul și regia Constan
tin Vaeni. Episodul 2.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

teatre
• Filarmonica. „George Enescu"

(15 68 75, sala Studio) ; Seară de so
nate. Perlele Cristian Perșlnaru — 
vioară, Ghizela Tulvan — pian — 17,30; 
(Ateneul Român) ; r.aureați ai Festi
valului Național „Cîntarea României" 
și ai unor concursuri naționale șl 
internaționale. Dirijor : Marcel
Cristescu — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 

Magheru) ; Ris șl pltns — 18 : (la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
„Anotimpul florilor" (spectacol de 
muzică șl poezie) — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 

se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

Română" (13 13 00) : Clntă, cioclrlie 
- 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 

la sala Majestic) : Sonata Kreutzer 
- 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. 

sala Victoria) ; Guliver în țara 
păpușilor — 10,30

cinema

i
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CĂLĂRAȘI: Pentru oamenii 
munciiîncheierea primului semestru al acestui an a consemnat și în municipiul Călărași un rodnic bilanț al activității edilitar-gospodărești. în cartierul siderurgiștilor, de exemplu, aflat în preajma marelui combinat, au fost predate „la cheie" noi apartamente. Numărul a- partamentelor construite în municipiul Călărași, de la începutul a- nului și pînă în prezent, se ridică la peste 550. Totodată, este de remarcat operativitatea cu care edilii municipiului au trecut la amenajarea și darea în folosință a spatiilor de la parterul noilor blocuri destinate unităților de comerț și prestări de servicii pentru populație. (Mihail Dumitrescu).

VASLUI : Volum sporit 
de prestări servicii 
pentru populațieîn localitățile județului Vaslui se acționează stăruitor pentru extinderea, amplificarea și diversificarea continuă a prestărilor de servicii pentru populație. Numai in primul semestru al anului au fost înființate și puse la dispoziția oamenilor muncii din orașele și satele județului peste 30 de noi unități de industrie mică și prestări servicii, care valorifică mai bine forța de muncă și resursele materiale locale. Cele mal multe unități prestatoare de servicii, amplasate îndeosebi la parterul noilor blocuri și în mari complexe special construite, au fost date în folosință în noile cartiere de locuințe din Vaslui, Bîrlad șl Huși, precum și în comunele Drînceni, Suletea, Munteni de Jos și Tanacu. (Petru Necula).

COVASNA : Apartamente 
peste prevederiîn primul semestru al anului, zestrea social-edilitară a județului Covasna s-a îmbogățit cu peste 560 de apartamente, care Întregesc armonios modernele cartiere de locuințe ale orașelor. Noile locuințe, puse la dispoziția oamenilor muncii, se caracterizează prin finisaj superior și confort sporit. Prlntr-o mai bună organizare a muncii pe șantiere și prin extinderea mecanizării lucrărilor din acest domeniu,

bistrița: Rezultate ale modernizării producției

întreprinderea de produse electrotehnice de pe platforma industrială a municipiului Bistrița dispune de un puternic colectiv de muncitori și specialiști. Marca fabricii pe care o poartă cablurile de semnalizare și control, conductorii de oțel-aluminiu pentru linii aeriene de înaltă tensiune, materialele electroizolante, bateriile de a- cumulatori auto și de tracțiune sînt bine cunoscute și solicitate in numeroase țări ale lumii.— Ne mîndrim cu rezultatele de pînă acum, atît la exportul direct, cit șl la cel indirect — ne spune inginerul Valeriu Bodeanu, directorul unității. Am pornit și pornim de la faptul că modernizarea fluxurilor noastre de fabricație trebuie să se regăsească în parametrii superiori ai produselor ce le

(Urmare din pag. I) 

constructorii din județul Covasna au reușit să realizeze pină acum 100 de apartamente peste prevederile planului pe acest an. (Constantin Timaru),
TÎRGU MUREȘ : Instalație 

de recondiționare 
a uleiurilor uzateInginerii, proiectantii și tehnologii de la întreprinderea „Metalo- tehnica" din Tîrgu Mureș au proiectat și realizat numeroase utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate. între acestea se numără instalația de filtrare și recondiționare a uleiurilor minerale uzate. De remarcat că această instalație, separă și elimină suspensiile solide și alte reziduuri din uleiurile uzate, capacitatea de ungere a uleiurilor recondiționate crascind cu peste 50 la sută. Aceasta face ca uleiurile minerale din cutiile de viteze, instalațiile de răcire și cele hidraulice ale mașinilor-unelte să fie utilizate mai rațional, iar timpul de funcționare optimă a mașinilor-unelte, cu aceleași uleiuri, să crească simțitor. Fiind ușor portabilă și avind capacitatea de a filtra în timp scurt uleiurile uzate, instalația are o largă întrebuințare în întreprinderile industriale, care dispun de utilaje ale căror mecanisme utilizează, în procesul de producție, mari cantități de uleiuri minerale. (Gheorghe Giurgiu).

SUCEAVA : Gospodârii- 
anexăAcțiunea de înființare de noi gos- podării-anexă cunoaște o tot mai mare amploare în județul Suceava. Astfel, in prezent, numărul gos- podăriilor-anexă organizate pe lingă cantine și unități de alimentație publică a ajuns la peste 300. Ele cresc porcine, ovine, taurine, iepuri de casă și păsări. Prin gos- podăriile-anexă se asigură pentru abonați meniuri consistente și variate. (Sava Bejinariu).

BRAȘOV : Medicamente 
din extracte de planteLaboratorul Galenic din cadrul Oficiului farmaceutic Brașov (care servește județele Brașov, Sibiu și Covasna) aduce o contribuție importantă la asigurarea unităților sanitare și farmaceutice cu un sor

oferim beneficiarilor. Unul din cele mai grăitoare exemple îl constituie secția de panouri și tablouri de automatizare, care se prezintă acum ca o secție nouă. A fost organizată o linie tehnologică pentru montarea și echiparea electrică a posturilor de transformare de exterior de la 10 pînă la 20 kV. Domeniile de utilizare sînt foarte diverse, dar, în principal, a- cestea răspund cerințelor din energetică, minerit și extfacția petrolului. O altă noutate in fază avansată de realizare o constituie modernizarea atelierului de vopsire, care va permite utilizarea unor procedee de lucru adaptabile la toate aparaturile.în mai puțin de opt ani, nomenclatorul de fabricație al întreprinderii bistrițene a crescut de peste 
Resursele materialedin stocurile supranormative existente in economie se datorează unor aprovizionări necorelate cu producția efectiv contractată.De asemenea, trebuie să se țină seama și de efectul pe care sfera aprovizionării tehnico-materiale il exercită asupra producției, respectiv asupra procesului de desfacere. în mod firesc, in cursul execuției planului se impun, în mod inevitabil, unele corecturi față de programele inițiale și, in consecință, apar unele stocuri de materiale, repere, subansambluri cu mișcare lentă sau chiar fără absorbție in consum. în asemenea situații, pentru stocurile ce nu au putut fi valorificate prin redistribuire. este necesar ca sortimentele respective să fie analizate de proiectant! și tehnologi, care au datoria să găsească soluții de utilizare, prin adaptări ale documentațiilor tehnice pentru unele loturi de produse.Un loc aparte in complexul clauzelor contractuale îl are stabilirea termenelor de livrare. în această privință se cuvine relevat că se mai practică de către unii furnizori „metodă" termenelor trimestriale sau lunare de livrare : adică se înscrie drept termen contractual ultima zi a trimestrului sau a lunii. Or, o asemenea practică este profund dăunătoare. contrară principiilor noului mecanism economico-finan- ciar, contrară insăși legii contractelor, care stabilește că livrările trebuie desfășurate, după caz, pe decade, săptămini sau chiar pe zile. Este evident că pentru a realiza producția unei luni. beneficiarul trebuie să dispună de baza materială în prima parte a lunii, îndeosebi cfnd este vorba de livrări la export, care trebuie vămuite și expediate pină la finele lunii. După 

timent larg de medicamente pe care industria farmaceutică nu le realizează din cauza tonajului redus. Datorită asigurării unei puternice baze tehnico-materiale, laboratorul a reușit ca, în cei 7 ani de existență, să-și sporească de 8 ori volumul producției și de aproape 4 ori numărul sortimentelor. De curind, laboratorul și-a axat activitatea pe realizarea de medicamente din extracte de plante medicinale. (Nicolae Mocanu).
TULCEA : Noi ansambluri 

de locuințeNoi cartiere de locuit prind contur în municipiul și județul Tulcea prin munca harnică a lucrătorilor întreprinderii antrepriză de construcții-montaj. In noua zonă E-3, din sud-vestul municipiului, locatarii au primit „la cheie" apartamente confortabile, iar la intrarea în Tulcea, pe șoseaua dinspre Constanța, se finalizează lucrările de construcție la un mare ansamblu de locuințe care va cuprinde, la parterul blocurilor, spații comerciale și de prestări servicii. Acest ansamblu va face legătura intre cartierul aflat în construcție pe strada Babadag și cel situat pe șoseaua de centură a municipiului. Lor Ii se adaugă noile blocuri de locuințe date de curind în folosință la Chilia Veche, Babadag și Unirea, care ridică numărul apartamentelor predate locatarilor în acest an la peste 500. (Adrian Vasile).
SATU MARE : in sprijinul 

constructorilorPentru a asigura creșterea productivității muncii pe șantierele de locuințe, colectivul întreprinderii de materiale de construcții Satu Mare a trecut, în ultima vreme, la o diversificare mai accentuată a producției de elemente prefabricate din beton finisate și asamblate pentru apartamente. Cea mai nouă realizare în această privință o reprezintă producția de camere de baie. Cei patru pereți, împreună cu pardoseala, complet finisate, sînt transportate gata asamblate pe șantierele de locuințe, iar aici — ridicate și montate rapid în structura apartamentelor. Prin utilizarea acestora, productivitatea muncii pe șantierele de construcții crește pe fiecare apartament cu 10—15 la sută. (Octav Grumeza).

20 de ori. în toate marile ctitorii edificate in acest răstimp — de la Canalul Dunăre—Marea Neagră și pină la carierele de cărbune ale Mehedinților — se regăsește incorporată și activitatea spornică a muncitorilor și specialiștilor de aici. Ei sînt autorii unor produse unicat sau de serie mică, ceea ce presupune o mare mobilitate și competență in satisfacerea tuturor cerințelor beneficiarilor interni și partenerilor de peste hotare. Cu oameni ca șefii de echipă Gheorghe Turc, Victor Cristea și Mircea Bezeriță, cu electricieni de inaltă clasă, precum Florica Bălan, Maria Rotari și a multor altora, întreprinderea bistrițeană face față oricărei solicitări de produse de calitate, competitive. (Gheorghe Crisan)

cum este cunoscut, nivelurile normelor de stoc se situează în prezent la cele mai multe materii prime și materiale la 10—15 zile și, in consecință, ritmul livrărilor trebuie reglat in așa fel incit fiecare unitate să se încadreze in aceste norme.Un al doilea aspect care trebuie luat in considerare se referă la desfășurarea propriu-zisă a procesului de fabricație. în acest domeniu, organele de specialitate au stabilit că intr-un șir de întreprinderi nu există o preocupare suficientă pentru reducerea, pe căi tehnologice și prin măsuri organizatorice, a duratei ciclului de fabricație, în vederea încadrării în limitele normate ale stocurilor de această categorie.In acțiunea de preintimpinare a formării stocurilor supranormative și de lichidare promptă ,a acestora, dacă au apărut, un rol 'important revine centralelor și ministerelor, care au datoria să se preocupe cu toată răspunderea pentru a sprijini unitățile din subordine pentru buna desfășurare a producției, pentru îndeplinirea integrală și la timp a obligațiilor asumate prin contracte. în această privință, atit In întreprinderi, cit și în centrale și ministere, organele și organizațiile de partid au obligația să vegheze la transpunerea în practică a sarcinilor de reducere a stocurilor supranormative, acordind atenție îndeosebi eliminării mentalității învechite din concepția unor conducători de întreprindere potrivit căreia „mai bine să prisosească decît să lipsească", con- trolind îndeaproape dacă factorii de răspundere iși fac datoria, dacă se iau măsurile necesare pentru prevenirea formării stocurilor supranormative și dacă acestea se aplică efectiv, cu perseverență.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, tovarășul Duma- aghiin Sodnom, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, prin care îi transmite, în numele guvernului și al său personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și succese depline în activitate.
Cronica zilei

internă statului adresatRepu- telegra-și emo- cele

Miercuri. 13 iulie, la Academia de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. a avut loc încheierea cursurilor cu frecventă de către absolvenții promoției 1988.Cu acest prilej, a avut loc o adunare festivă. în cadrul căreia, intr-o atmosferă de înaltă vibrație, de atașament profund la politica și externă a partidului și nostru, participanții au tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele blicii Socialiste România, o mă, în care se spune :Ne îndreptăm, cu respect ție, gindurile și sentimentele mai alese spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste contemporane, omul al cărui curaj politic neasemuit, al cărui spirit revoluționar autentic au inaugurat și determinat. începînd cu istoricul Congres a] IX-lea al partidului, o etapă calitativ nouă in viața întregului popor, i-au descătușat și valorificat din plin energiile creatoare, i-au redat demnitatea și mîndria națională, conștiința forței și capacității sale de a-și făuri viitorul socialist așa cum o dorește.Aducem cu această ocazie un cald omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. savant de renume mondial și eminent om politic, promotor energic, plin de inițiativă al politicii partidului de dezvoltare puternică a creației științifice naționale, a învătămîntului românesc, al tuturor domeniilor de activitate.
Un sistem democratic

original
(Urmare din pag. I) al P.C.R. ; democratic organismePolitic Executiv al C.C. „Avem un larg sistem — consilii muncitorești, ________județene, consiliile naționale pe domenii. congrese și conferințe naționale periodice, care, in cei a- proape 20 de ani de funcționare, și-au dovedit pe deplin justețea și superioritatea".Democratismul vieții noastre eco- nomico-sociale iși găsește Încununarea prin practica instituită de secretarul general al partidului după Congresul al IX-Iea de a dialoga sistematic cu cei ce muncesc, de a-i consulta și a decide împreună cu ei in toate marile probleme ale tării. Frecventele vizite de lucru făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate zonele țării, în unități industriale, agricole, pe șantiere, în școli și institute de cercetare, pretutindeni unde pulsează viața tării, contactul direct, permanent cu oamenii muncii de la orașe și sate constituie expresii impresionante. elocvente ale manifestării unității dintre popor și conducătorul său încercat, ale devotamentului cu care este urmat cel mai iubit fiu al națiunii noastre în nobila operă de înălțare a patriei pe noi culmi de progres.Desigur, crearea cadrului larg organizatoric de manifestare a democrației nu înseamnă neapărat și afirmarea sa plenară eficientă,' așa cum o înțelege partidul nostru. Pentru ca aceasta să se manifeste In deplinătatea sa este o pregătire adecvată a mâți să o exercite cu ponsabilitate socială.aceea partidul nostru a rectă legătură procesul de adîncire a democrației muncitorești-revolu- ționare cu ridicarea nivelului de

necesară și celor che- inaltă res- Tocmai de pus in di-

Obiecte utile
în orice

gospodăriePrintre bunurile de folosință îndelungată se numără și aspiratoarele de praf. La ora actuală, îngrijirea unei gospodării, păstrarea curățeniei in apartamente sint de neconceput fără existența unui astfel de obiect. Cele patru tipuri de aspiratoare existente în raioanele specializate ale comerțului de stat și in unitățile de profil au întrunit sufragiile cumpărătorilor. La Unitatea nr. 240 din str. Ștefan cel Mare nr. 2 din Capitală, de pildă, Gheorghe Viorel, responsabilul a- cesteia, ne mărturisea că întreprinderea producătoare le-a conceput după principii moderne, cu o mare putere de absorbție și ușor manevrabile. Cele patru tipuri AP 20 S, AP 21, AP 10 și AP 10 E destinate uzului casnic și semiindustrial (spitale, hoteluri, spații comerciale) sînt realizate intr-o paletă co- loristică atrăgătoare, cu accesorii moderne, dotate cu indicator optic și au termen de garanție de șase luni. Toate dispun de o capacitate sporită de înmagazinare a prafului și funcționează pe baza aspi- rării și refulării aerului de către un sistem de ventilatoare cetrifu- gale.însoțite, Ia cumpărare, de pliante in care este descris modul de întrebuințare și funcționare, cit și de îngrijire, cele patru tipuri de aspiratoare, care au și un consum redus de energie, pot ti procurate din orice unitate de profil a comerțului de stat. Pentru defecțiuni survenite in perioada termenului de garanție, „Electroargeș" are tehnice în Capitală Coravu nr. 29) și înședință ale județelor Cuibuș).
intreprinderea reprezentanțe (strada Maior orașele de re- țăriL (M.

în telegramă se exprimă convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă se vor dezvolta și diversifica continuu, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei la nivel înalt, de la Ulan Bator, din primăvara acestui an, în interesul popoarelor român și mongol, al cauzei păcii și colaborării in lume.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă Încredința că, înțelegind semnificația profundă a Tezelor din aprilie, a celor cuprinse în expunerea cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico- educative in vederea creșterii rolului conducător al partidului, noua promoție de absolvenți ai Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. iși va face pe deplin datoria de militant! revoluționari competent!, devotați cauzei socialismului și comunismului, căreia dumneavoastră v-ați închinat toate energiile. întreaga viață de revoluționar, fiind pentru noi un model strălucit și nepieritor pentru toate generațiile de activiști ce ne vor urma,
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, miercuri după-a- miază a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie România — Franța, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte din cultura franceză și impresii de călătorie " tară. Au fost vizionate mentare franceze.Au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie România — Franța, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Jean-Marie Le Breton, ambasadorul Republicii Franceze la București, membri ai ambasadei.

din această filme docu-

(Agerpres)

unei des-

fie ca în în

cultură generală al oamenilor muncii, al întregului popor, a înalte conștiințe, pe temelia fășurării unei susținute educații politico-ideologice.Un nou prilej de afirmate a eficienței democrației noastre economice îl constituie în această perioadă desfășurarea adunărilor generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, cadrul care oferă condiții propice pentru afirmarea inițiativelor, punctelor de vedere, sugestiilor tuturor membrilor colectivelor muncitorești. Evident, pentru ca participarea oamenilor muncii la actul de conducere să realizată efectiv, este necesar opiniile acestora să fie luate seamă și aplicate consecvent viață. Propunerea constructivă, sugestia, angajarea directă în realizarea unor acțiuni de larg folos trebuie să se îmbine firesc cu atitudinea critică față de neajunsuri. Numai astfel sistemul instituțional democratic iși poate pune pe deplin în valoare valențele binefăcătoare pentru funcționarea normală, eficientă a organismului economic.A crea toate condițiile pentru ca fiecare om al muncii, conștient de misiunea pe care o are de îndeplinit, să-și afirme și să-și valorifice calitățile, energiile in climatul sănătos al orinduirii noastre socialiste — iată, în esență, ce chezășuiește dezvoltarea democrației muncito- rești-revoluționare în etapa actuală. Este o operă complexă, cu caracter permanent, pe deplin realizabilă. In această direcție acționează cu clarviziune și consecventă partidul nostru, secretarul său general, a cărui activitate de om politic, în permanentă legătură cu poporul. este consacrată propășirii și progresului necontenit al patriei.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 iulie, ora 20 — 17 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va ti caldă, 
dar va prezenta o notă de instabilita
te, in a doua parte a intervalului, în 
regiunile din vestul, centrul șl nordul 
țării, unde și cerul va fi temporar 
noros și vor cădea averse locale de 
ploaie, mai ales in cursul după-a- 
mlezelor. In celelalte zone, aversele 
vor fi Izolate. Vint slab pină la mode
rat. cu Intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse In
tre 12 și 22 grade, tar cele maxime in
tre 24 șl 34 grade, local mal ridicate 
in sud. In București : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Condiții de 
aversă în partea a doua a intervalului. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 20 și 
22 grade. Iar maximele între 29 și 
32 grade.

BOX. în cea de-a doua gală a turneului internațional de box de la Berlin, noi victorii ale pugiliștilor noștri : Daniel Măeran (categoria se- miușoară) l-a învins prin K.O. in prima repriză pe Joerg Heidenreich (R.D.G.), iar Giani Gogol l-a întrecut la puncte (decizie 3—2) zanianul Joseph Marwa. pe tan-traseulkm), e-CICLISM. Disputată pe Belfort — Besancon (149,500 tapa a 10-a a Turului Franței a fost ciștigată de olandezul Jean van Pop- pel, in 3h 28’31” (medie orară 43,018 km), urmat cu același timp de italianul Guido Bontempi și belgianul Eddy Planckaert. în clasamentul general se menține lider canadianul Steve Bauer, urmat de francezul Jerome Simon (la 14 secunde) și o- landezul Breukink (la 43 secunde).FOTBAL. La Geneva, cu prilejul tragerii la sorți a noii ediții a cupelor europene de fotbal. Comitetul executiv al Uniunii europene a a- cordat un trofeu special echipei Juventus Torino, singurul club care a

ZIUA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze PARISCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Franceze, am plăcerea de a vă adresa sincere felicitări și urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul francez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie tradițională și colaborare dintre România și Franța vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă pe multiple planuri, în interesul popoarelor român și francez, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis primului- ministru al Republicii Franceze, Michel Rocard, o telegramă prin care ii adresează calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul Zilei naționale a acestei țări. în
Parisul și întreaga Franță marchează Ia 14 iulie revoluției acea zi. Bastilia, împilării

aniversarea din 1789. In închisoarea simbol al și reacțiunii feudale, a fost ștearsă din istorie în clocotul revoluției bur- ghezo-democratice, care a deschis un proces al prefacerilor ce s-a extins, treptat, la scara intregului continent. Astăzi, din zidurile sinistre au mai rămas doar cîteva lespezi, ce sint expuse în labirintul subteran al metroului. Iar Piața Bastiliei se transformă in fiecare seară de 14 iulie într-un spațiu al sărbătorii populare.Evenimentele de Ia 1789 și cele care le-au urmat pe linia adîn- cirii transformărilor progresiste au avut e- cou și în țările române. Printre luptătorii care au luat parte la acțiunile revoluționare de la Paris. în anul fierbinte 1848. s-a flat și Nicolae Băl- cescu. Mai tîrziu, re-

voluționarii au luptat jertfit pe Comunei din Paris, iar mai aproape de zilele noastre, în analele rezistenței franceze împotriva hitlerismu- lui și-au înscris numele și patrioții români aflați în Franța. O coincidență cu valoare de simbol o reprezintă, fără îndoială, eliberarea concomitentă a Bucu- reștiului și Parisului de sub ocupația nazistă.Pornind de la asemenea frumoase tradiții, stimulate de a- finitățile lingvistice și culturale, prietenia și colaborarea dintre poporul român și poporul francez s-au întărit de-a lungul ultimelor decenii. Promotoare consecventă a colaborării cu toate popoarele lumii, indiferent de orin- duirea social-politică. România socialistă se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor cu Franța, țară de care ne simțim legați și

români și s-au baricadele

a-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„EKONOMICESKAIA GAZETA" ,

Economia și dezarmarea

al economiei scăderea capa- a produselor ponderii ame-

Pentru a-și asigura supraviețuirea, omenirea dorește o lume denuclea- rizată. Dar in lumea noastră, a interdependențelor și interacțiunilor, dezarmarea nu este doar un imperativ politico-militar, ci și economic. Cursa înarmărilor aduce daune însemnate dezvoltării economice a statelor. In ultimii 10 ani. ea acaparează în scopuri neproductive resurse materiale și umane uriașe. Potrivit Institutului de economie mondială și relații internaționale al Academiei de științe a U.R.S.S., in pregătirile militare sînt ocupate 75 milioane de persoane, din care 20 la sută specialiști, tntre 5—10 la sută din materiile prime de bază ale lumii și 5—6 la sută din consumul mondial de petrol sint concentrate în industria de război. Cheltuielile prezente în direcția cursei înarmărilor au atins un nivel egal cu al daunelor materiale din timpul războaielor mondiale trecute. Analizarea de către oamenii de știință americani a principalilor indicatori economici a 17 state capitaliste dezvoltate relevă că nivelul înalt de militarizare S.U.A. se soldează cu cității de concurentă americane, reducerea ricane în volumul produsului mondial brut, a producției industriale și a exportului lumii capitaliste.Oamenilor de știință burghezi Ie place să recurgă la teza potrivit căreia cursa înarmărilor ar stimula dezvoltarea economiei, ar grăbi progresul tehnico-științific. Se vorbește, în special, despre efectul „spin-off", adică scurgerea spre sfera civilă a rezultatelor cercetărilor științifice militare. Fenomenul „spin-off" există cu adevărat, dar partizanii cursei înarmărilor îi exacerbează semnificațiile și proporțiile. E drept că tehnologia producției militare este mai specifică si aplicarea ei In ramuri civile este complicată. Chiar și departamentele consideră că. din lucrările comandate și nu pot fi folosite in ramura industriei civile. In același timp, folosirea pe scară largă a ultimelor cuceriri tehnico-științifice In scopuri militare a dus la concluzia că știința servește mai mult scopurilor militare decit economiei In general. Pe de 

militare ale S.U.A. In prezent, 90 la sută de cercetări științifice finanțate de Pentagon

ACTUALITATEA SPORTIVĂcucerit toate cele trei cupe europene. De asemenea. Federației finlandeze de fotbal i-a fost atribuită „Cupa fair play" pentru excelenta comportare a selecționatei Finlandei la ultimul campionat de juniori II (cădeți), desfășurat in Spania.YAHTING. Campionatul mondial de yahting la clasa „Olandezul zburător", desfășurat în rada portului olandez Medemblik, a fost ciștigat de echipajul danez Bojsen — Moller. Neozeelandezii Murray și Jones s-au situat pe locul al doilea.ATLETISM. Intr-un comentariu consacrat actualului sezon atletic, a- genția A.D.N. din R.D. Germană remarcă valoarea înaltă a rezultatelor inregistrate acum, cu trei luni înaintea Jocurilor Olimpice. La sfîrșitul săptămînii trecute, spre e- xemplu, au fost Înregistrate trei recorduri mondiale : două de seniori, prin Serghei Bubka (U.R.S.S.) la săritura cu prăjina — 6,06 m și Gabriele Relnsch (R. D. Germană), la aruncarea discului — 76,80 m. și un record de junioare, realizat de ro- 

telegramă se exprimă, totodată, încrederea că guvernele celor două țări vor acționa și în viitor pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-fran- ceze, pentru pace și înțelegere internațională.
prin interesele comune ale menținerii șl consolidării securității și păcii în Europa și în lume. Un rol de cea mai mare însemnătate în stimularea conlucrării bilaterale l-au a- vut schimburile de vizite la nivel înalt, înțelegerile și acordurile convenite cu a- ceste prilejuri con- cretizîndu-se în extinderea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice, a colaborării în domeniile științei, artei, învățămîntului.Opinia publică din țara noastră iși exprimă convingerea că relațiile de colaborare româno-franceze vor cunoaște în viitor o intensificare rodnică pe toate planurile, în spiritul prieteniei tradiționale româno- franceze, în interesul popoarelor român și francez, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în Europa și în lume.

altă parte, sporirea cheltuielilor pentru cercetări în Scopuri militare se soldează cu reducerea alocațiilor pentru . cercetări- in' sfera civilă. De asemenea, atragerea de specialiști în sfera militară nu poate să nu împiedice progresul tehnico-științific în general.Cursa înarmărilor duce la creșterea impozitelor, a prețurilor, a șomajului, ea se repercutează negativ asupra situației social-economice a oamenilor muncii din țările capitaliste, în acest caz, este tot mai evident că, pentru accelerarea progresului tehnico-științific al să se pună capătDacă economia exista altfel decit nomia națională, — teoretic și practic ționa normal și fără industria militară. Mai mult, scutită de unele urmări negative ale militarizării, economia s-ar putea dezvolta mai repede și mai eficient. O asemenea experiență istorică există. Se știe, de exemplu, că „miracolul economic" postbelic al unor țări ca Japonia, R.F. Germania. Italia s-a produs tocmai în condițiile unui nivel redus de cheltuieli militare. In același timp, trebuie combătute teoriile susținute de politologi și oameni de știință din Occident potrivit cărora trecerea de la industria de război la cea civilă s-ar solda cu depresiune economică și creșterea șomajului. Și aici experiența celor două războaie mondiale, rezultatele unor cercetări ale experților O.N.U. au relevat că reconversiunea se poate înfăptui fără urmări negative atît pentru țările capitaliste, cit și pentru cele socialiste. De asemenea, dovada posibilei transformări a industriei militare în industrie civilă o constituie faptul că marile întreprinderi de armament pot realiza și produse de importantă diversă pentru economia civilă. Procentul unor asemenea produse in cifra totală a vînzărilor la marile concerne militare „Mac Do- nell-Douglas" și „Rockwell International" este de 30—37 la sută. Și. în sfirșit, reducerea înarmărilor are o importantă deosebită pentru democratizarea relațiilor economice internaționale. pentru eliminarea barierelor discriminatorii din calea extinderii relațiilor economice și teh- nico-ștlințlfice.

omenirii, trebuie cursei înarmărilor, militară nu poate bazîndu-se pe eco- aceasta din urmă poate func-

mânca Alina Astafei, la săritura în înălțime, cu 1,98 m. Se subliniază, de asemenea, că anterior fuseseră realizate alte performanțe supreme : sovietica Galina Cistiakova a sărit 7.52 m la lungime, maratonistul e- tiopian Belaine Densimo a fost înregistrat în 2h 06’50", pe clasica distanță de 42,195 km, iar Ulf Tim- mermann (R.D. Germană) a realizat 23,06 m Ia aruncarea greutății, în afara acestor recorduri, multe dintre rezultatele înregistrate reprezintă performanțe de excelentă valoare, cum este și cel al semifon- distel românce Paula Ivan cursul de la Nisa (1 500 m 14/100), sau cel al sportivei Germană Heike Dreschler tura in lungime — 7,48 m.
in con- în 4’00” din R.D. la sări-VOLEI. în continuarea turneului pe care 11 întreprinde în R.P. Chineză, selecționata feminină de volei a R.D. Germane a întîlnit, la Chengdu, echipa țării-gazdă. Voleibalistele din R.P. Chineză au obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—2, 15—10, 15—9).

supranormative la capetele ciclului de fabricație, respectiv de materii prime și materiale și produse finite. In esență, existența unor asemenea stocuri exagerate fie la producător, fie la beneficiar reprezintă un indiciu al manifestării unor neajunsuri in organizarea activității deaprovizionare și desfacere. In ansamblul relațiilor economice, fiecare întreprindere încheie contracte economice în dubla sa calitate de furnizor și de beneficiar, deci contracte ce ar putea fi denumite, curent, de desfacere și de aprovizionare. Din păcate, sint multe situații în care, în întreprinderi, nu se ține seama de interdependența evidentă dintre aceste categorii de contracte, nu există o conlucrare permanentă pentru corelarea programului de aprovizionare cu prevederile planului la producția fizică, deci în ultimă instanță cu desfacerea produselor. Sau, în multe împrejurări, această legătură se face foarte greoi, în termene mult prea lungi, datorită folosirii unor metode de lucru anacronice.Astfel, se constată că uneori nu se înțelege cu claritate că normele de consum, permanent actualizate și îmbunătățite, reprezintă elementul esențial de legătură între producție- desfacere, pe de o parte, și aprovizionare, pe de altă parte. Prin ignorarea acestui aspect, unele întreprinderi și centrale prezintă cereri de materiale nefundamentate, ba chiar se aprovizionează din această cauză cu alte sortimente și cantități de materiale decît cele realmente necesare, conform normelor de consum actualizate și structurii producției fizice aduse la zi. Sondajele efectuate au relevat că peste 35 la șută



DEZARMAREA - NĂZUINȚA

TUTUROR POPOARELOR
Se intensifică mișcarea pentru 

lichidarea totală a armelor nucleareTOKIO — Peste 60 la sută din populația Japoniei trăiește în regiuni proclamate, la cererea opiniei publice din această țară, „zone lipsite de arme nucleare", relevă un sondaj publicat de ziarul „Aka- hata“. In prezent, aceste zone ocupă teritoriile a 1 287 de prefecturi și localități, cu o populație de 73
Nu, bazelor militare străine !MANILA. — La Manila s-au desfășurat convorbiri între secretarul filipinez pentru afaceri externe. Râul Manglapus. și secretarul de stat al S.U.A.. George Shultz. Au fost discutate In principal probleme privind bazele militare americane de pe teritoriul filipinez. a căror prezentă este respinsă de pături largi ale populației. ca și de oameni politici si

Pentru crearea unor zone de pace 
și securitateNAȚIUNILE UNITE.- — La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă lucrările sesiunii Comitetului ad-hoc al O.N.U. pentru Oceanul Indian, care examinează problemele legate de pregătirea și convocarea unei conferințe internaționale vizind transformarea acestui bazin într-o zonă a păcii. în intervenții s-a evidențiat importanța creării în diferite părți ale globului a unor zone ale păcii, libere de arme nucleare, ca o cale de reducere și eliminare a pericolului nuclear, de întărire a securității regionale și internaționale.

„Omenirea nu va supraviețui 
unui dezastru atomic* 4
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HARARE — Asociația medicilor zimbabweeni a anunțat aderarea sa la organizația „Medicii lumii pentru preîntîmpinarea unui război nuclear".Omenirea nu va supraviețui unui război nuclear oriunde ar fi de
Ca urmare a protestelor opiniei publice mondiale:

Aplicarea sentinței de condamnare la moarte
a celor șase patrioți sud-africani a fost din nou aminatăPRETORIA 13 (Agerpres). — In urma cererilor inșiștente ale opiniei publice internaționale, guvernul sud- african de la Pretoria a decis arni- narea sine die a aplicării sentinței de condamnare la moarte a celor șase tineri militanți antiapartheid de culoare din Sharpeville. Ministrul

Noua amînare a executării celor 
șase tineri din Sharpeville repre
zintă, indiscutabil, un succes al for
țelor democratice. Se vădește incă 
o dată eficienta presiunilor exerci
tate de opinia publică mondială, 
care in ultimele luni și-a ridicat 
glasul cu deosebită vigoare in apă
rarea victimelor represiunilor din 
R.S.A. Firește, faptul că autorită
țile de la Pretoria au renunțat la 
comiterea unui asasinat nu estom

milioane de locuitori. Potrivit ziarului, participanții la această mișcare se pronunță pentru lichidarea totală a armei nucleare și respectarea strictă de către guvernul nipon a celor trei principii nenucleare — de a nu introduce, a nu transporta și a nu produce arme nucleare pe teritoriul Japoniei.
parlamentari din Filipine. Interlocutorii nu au ajuns la un consens, însă au convenit să exploreze în continuare căi posibile pentru un acord final — au declarat surse oficiale filipineze. citate de agenția China Nouă. Un purtător de cuvînt filipinez a declarat că nu au fost avansate noi propuneri privind depășirea impasului. Acordul asupra bazelor expiră în 1991.

MONTEVIDEO. — Ministrul de externe Uruguayan, Luis Barrios Tassano, s-a pronunțat, la Montevideo, pentru transformarea Atlanticului de sud intr-o zonă a păcii și colaborării — relatează agenția Prensa Latina. El a evidențiat necesitatea ca problema Insulelor Malvine (Falkland) să fie soluționată pe calea tratativelor politice între Argentina și Marea Britanie, în scopul reducerii ten- siupii în regiune și promovării schimburilor comerciale și a cooperării economice.
clanșat acesta și. de aceea, datoria tuturor medicilor este aceea de a explica acest adevăr și a milita intens pentru pace, a declarat purtătorul de cuvînt al Asociației medicilor zimbabweeni.

justiției din R.S.A., Kobie Coet- see, a anunțat că cei șase tineri vor beneficia de mijloacele legale pen- țru , a înainta un recurs împotrivă sentinței capitale pronunțate pe baza unor mărturii și declarații nefondate, informează agențiile EFE și TANIUG.
pează acuitatea problemei. Cei șase 
rămin mai departe in inchisoare și 
asupra lor planează in continuare 
primejdia exterminării. Pentru 
populația majoritară din R.S.A., 
pentru opinia publică mondială a- 
ceasta se constituie intr-un în
demn de a-și continua, cu neslă
bită vigoare, lupta in vederea anu
lării sentinței și punerea imediată 
in libertate a celor șase tineri din 
Sharpeville.

PHENIAN

Consfătuirea adjuncților miniștrilor de externe 
din unele țări socialistePHENIAN 13 (Agerpres). — în perioada 9—11 iulie 1988, la Phenian a avut Ioc consfătuirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe din unele țări socialiste, pentru pregătirea celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Intr-o atmosferă prietenească, participanții la consfătuire au e-

țărilor în cursDAKAR 13 (Agerpres). — La Dakar s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Consiliului general al Internaționalei Socialiste și Democrate Africane (I.S.D.A.), participanții a- doptînd o serie de rezoluții referitoare Ia situația politică și economică din Africa. Unul din documente exprimă preocuparea față de situația tensionată din sudul continentului și condamnă în termeni fermi regimul de apartheid. Totodată, participanții au subliniat necesitatea intensificării acțiunilor menite să ducă la consolidarea unității politice a statelor africane, precum și a dezvoltării lor economice generale.Intr-o rezoluție specială, cei 15 membri ai acestui organism s-au pronunțat pentru ca 18 iulie, cînd se împlinesc 24 de ani de cînd Nelson Mandela, cunoscutul militant pentru drepturile populației majoritare din R.S.A.. a fost arestat, să fie marcată în toate țările continentului ca o zi de solidaritate cu victimele apartheidului.MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — Datoria externă și protecționismul comercial constituie unii dintre factorii principali care generează starea de sărăcie critică în America Latină și zona caraibiană — a afirmat șeful delegației mexicane în cuvîntul rostit la reuniunea de la Montevideo privind dezvoltarea socială în regiune.Relevînd că problematica este extrem de complexă, vorbitorul și-a exprimat încrederea că schimburile de opinii și experiență ce au loc în
„Politica creditelor urmărește 

menfmerea rinduielilor coloniale" 
relevă președintele ZairuluiKINSHASA 13 (Agerpres). — Așa-numitul „program de stabilizare" impus Zairului de Fondul Monetar Internațional drept condiție pentru acordarea de noi credite aduce daune țării, a declarat președintele Mobutu Șese Seko. Poporul zai- rez. a spus el. se pronunță pentru aplicarea de măsuri care să asigure o reală dezvoltare a țării, o îmbunătățire a condițiilor de trai ale populației. în ceea ce privește pdlitîCa F.M.I. de acordare a creditelor ță

CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAKBAGDAD 13 (Agerpres). — Agenția de presă irakiană I.N.A. informează că lupte violente s-au desfășurat in regiunea Zubeidat și împrejurimi, trupele irakiene fiind — potrivit unui comunicat militar citat — stăpîne pe situație. Inamicul, se arată, a suferit pierderi însemnate în oameni și tehnică de luptă.TEHERAN 13 (Agerpres). — Cartierul general al forțelor armate ale Iranului a anunțat — potrivit agenției de presă IRNa — că forțele armate iraniene s-au retras din orașul Halabja. situat în partea de nord-est a Irakului, pe noi poziții 

xaminat principalele puncte de pe ordinea de zi a celei de-a 43-a sesiuni.Vicepremierul Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, Kim Yong Nam, i-a primit pe șefii delegațiilor.
■ ■

de dezvoltarecursul acestei întîlniri vor permite realizarea unui larg consens asupra acțiunilor ce trebuie întreprinse în regiune pentru depășirea gravelor dificultăți de ordin economic și social ce o afectează.PARAMARIBO 13 (Agerpres). — într-o declarație făcută în capitala surinameză. Paramaribo, secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (SELA), Carlos Perez del Castillo, a arătat că problemele economice cu care se confruntă țările din regiune pot fi soluționate prin efortul comun al acestora și pe baza propriilor căi și modalități de depășire a dificultăților. El a subliniat, totodată, că în actuala conjunctură adîncirea cooperării regionale nu este doar o opțiune, ci o necesitate.Perez del Castillo, aflat într-o vizită în Surinam, a examinat cu oficialitățile locale aspecte ale colaborării între SELA și această țară.DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). — Președintele Kenyei, Daniel Arap Moi. care efectuează o vizită oficială în Tanzania, a declarat că statele africane trebuie să-și intensifice cooperarea pe plan comercial și în alte domenii în scopul consolidării unității lor. Africa, a spus președintele kenyan, luptă , pentru a- firmarea deplină a independenței față de fostele metropole, o cale pentru realizarea acestui obiectiv constituind-o extinderea cooperării dintre statele continentului, arată agenția SHIHATA.

rilor în curs de dezvoltare, ea este îndreptată spre menținerea rinduielilor coloniale in domeniul economiei. a spus președintele Zairului. Arătînd că datoria externă zaireză depășește în prezent suma de șapte miliarde dolari, el a anunțat că în- cepînd de la 1 iulie au fost adoptate măsuri stricte pentru îngrădirea amestecului F.M.I. în treburile Zairului și dă restabilire a echilibrului in economie.
defensive „în scopul asigurării unei mai mari securități".NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, sosit la Națiunile Unite, s-a întîlnit cu președintele Consiliului de Securitate pe luna în curs. Paulo Nogueira Batista, pentru a discuta probleme legate de apropiata reuniune consacrată implicațiilor doboririi avionului de pasageri iranian de o navă militară americană. Totodată, ministrul iranian a fost primit de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

In legătură cu relațiile 

dintre Nicaragua 
și S.U.A.BRUXELLES 13 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Bruxelles, unde se află în vizită, vicepreședintele Republicii Nicaragua. Sergio Ramirez, a arătat că întreaga răspundere pentru creșterea tensiunii în raporturile nicaraguano—nord- americane revine S.U.A.El a adăugat că guvernul nicara- guan intenționează să folosească toate posibilitățile și mijloacele de care dispune pentru continuarea negocierilor cu reprezentanții forțelor „contras", in vederea încheierii unui acord de încetare definitivă a focului în Nicaragua.WASHINGTON 13 (Agerpres). — Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, a informat că a ordonat expulzarea ambasadorului Republicii Nicaragua la Washington. Carlos Tunnermann, și a altor șapte diplomați nicara- guani.După cum relevă agențiile EFE și T.A.S.S.. decizia a fost luată Ia o zi după ce autoritățile nicaraguane au declarat „persona non grata" pe ambasadorul S.U.A. la Managua, precum și pe alti șapte funcționari ai misiunii diplomatice a S.U.A.SAN JOSE 13 (Agerpres). — într-o declarație făcută la San Jose, președintele Republicii Costa Rica, Oscar Arias, a făcut apel la intensificarea eforturilor consacrate soluționării pe căi politice, prin dialog, a tuturor problemelor litigioase din America Centrală — relatează agenția EFE.

E DE PRESA
scurt

CONVORBIRI. La Belgrad au Iavut loc convorbiri între Budimir Loncear, secretar general pentru afacerile externe al R. S, F, Iugo- Islavia, și Afonso Van-Dunem, ministru de externe al R. P. Angola. De ambele părți s-a subliniat importanța intensificării eforturilor Ide impulsionare a negocierilor menite să asigure accesul neîntîrziatla independență al Namibiei, pre-Icum și pacea și securitatea Ango-lei. S-a subliniat, totodată, necesitatea angajării dialogului Nord- Sud, pentru prevenirea adîncirii crizei care afectează relațiile eco- I nomice internaționale și care amenință stabilitatea și pacea mondia- I lă — relatează agenția Taniug.VIZITA. La Ulan Bator au tn- Iceput convorbirile dintre Jambin Batmunh. președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, și președintele Indiei, I Ramaswamy Venkataraman. care întreprinde o vizită oficială în Mongolia’, Sint abordate probleme Iale dezvoltării relațiilor bilaterale și unele aspecte ale actualității internaționale.PLENARA. La Budapesta s-au I deschis miercuri lucrările plenarei C.C. al P.M.S.U. După cum rela- Itează agenția M.T.T., pe agenda plenarei se află probleme legate de rezultatele dezvoltării economiei I naționale în acest an și direcțiile principale ale dezvoltării economice a R.P.U. in 1989.I PROTOCOL. La încheierea conferinței coreeano-chineze pentru cooperare științifică si tehnologică, , desfășurată la Phenian, reprezen

Vizita secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
in R. P. PolonăVARȘOVIA 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția P.A.P., în cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde in R.P. Polonă secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. la șantierele navale din Szczecin a avut loc, miercuri, un miting al prieteniei polono-sovietice. Au rostit alocuțiuni Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, și Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S. ★în cuvîntarea rostită în ședința Seimului R.P. Polone, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a subliniat necesitatea asigurării unui echilibru prin reducerea confruntării militare nu numai în cadrul strategic global, ci în fiecare domeniu specific în

Guvernul grec condamnă acțiunile teroristeATENA 13 (Agerpres). — Guvernul elen condamnă cu toată fermitatea „atacul barbar" comis la 11 iulie asupra navei „City of Poros", precum și orice formă de recurgere la forță de către grupările teroriste pe plan internațional — a declarat premierul Andreas Papandreu. la încheierea unei reuniuni de urgență a cabinetului. Primul-ministru grec a subliniat necesitatea intensificării eforturilor comunității Internaționale și cooperării dintre state pentru a se spori eficienta luptei împotriva terorismului.

tanții guvernelor R.P.D. Coreene și R.P. Chineze au semnat un protocol, care prevede realizarea prin colaborarea intre specialiștii celor două țări a unor obiective în domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei, energeticii, agriculturii — informează agenția China Nouă.MESAJ. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit pe ministrul de externe din Burundi, Cyprion Mbonimpa, aflat în vizită oficială la Cairo, care i-a prezentat un mesaj din partea șefului statului burundez, Pierre Buyoya. întrevederea a prilejuit abordarea unor probleme ce privesc situația pe continentul african și aspecte ale situației internaționale ce prezintă interes pentru ambele țări, a declarat presei, după primire, ministrul burundez.CANDIDAT. Michael Dukakis, virtual candidat al Partidului Democrat Ia alegerile prezidențiale din- S.U.A;, l-a ales pentru a candida ca vicepreședinte pe senatorul din Texas. Lloyd Bentsen. transmit agențiile de presă. Bentsen, în calitate de președinte al Comitetului pentru problemele financiare al Senatului, este considerat de observatorii din Washington drept o personalitate politică influentă, ce poate să il ajute pe Dukakis in competiția prezidențială. Totodată, observatorii menționează că alegerea Iui Bentsen are drept scop și obținerea de voturi din partea cercurilor politice conservatoare Budiste.SCRISOARE. într-o scrisoare a- dresată secretarului general al 

parte. El a arătat că Uniunea Sovietică ar fi dispusă să retragă avioanele sale de pe pozițiile avansate de desfășurare în Europa răsăriteană dacă N.A.T.O. ar accepta să nu-și amplaseze în Italia cele 72 de avioane „F-16". care urmează a fi mutate din Spania.Vorbitorul a făcut, de asemenea, propunerea de a se crea un centru european de reducere a riscului de război. Operînd pe o bază permanentă. acest centru ar putea oferi o structură utilă care să facă pacea europeană mai trainică.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni a conducătorilor tuturor țărilor europene pentru a discuta, ca unică problemă, reducerea armelor convenționala în Europa.
ATENA 13 (Agerpres). — Alte două persoane au fost găsite decedate în compartimentul de bagaje al vasului grecesc de croazieră care a fost victima unui atac terorist luni. Cu acestea, numărul victimelor acestei agresiuni a crescut la 11 morți și 47 de răniți.Cei trei teroriști, doi bărbați șl o femeie, au atacat cu grenade de mină și un pistol mitralieră puntea superioară a vasului, unde se aflau o parte din cei 571 de pasageri.

O.N.U., guvernul Republicii Panama condamnă o serie de acțiuni ale S.U.A. care încalcă acordurile referitoare la Canalul Panama. în scrisoare se menționează că guvernul S.U.A. a blocat efectuarea unor plăți către guvernul panamez în valoare de peste 100 milioane dolari, sumă ce trebuia achi- I tată în conformitate cu acordurile | menționate,ELEMENTE CONTRAREVOLU- I 7TONARE, grupate în așa-numita I „Rezistentă Națională Mozambica- nă“, ale căror acțiuni pe teritoriul Mozambicului sint susținute și finanțate de R.S.A., au atacat mulțimea adunată la o festivitate populară în orașul mozambican Beira, deschizînd focul asupra ei. Potrivit .autorităților mozambica- ne. 16 persoane au fost ucise, iar 72 rănite, informează agențiile A.D.N. și EFE.ACORD. Președintele R.D.P. Yemen, Abu Bakr Al-Attas, și-a | încheiat vizita oficială întreprinsă la Bagdad, întrevederile cu pre- i ședințele Saddam Hussein și alte oficialități irakiene axîndu-se pe I probleme ce privesc relațiile bilaterale. Cu prilejul vizitei. între cele două țări a fost semnat un acord pe cinci ani de cooperare economică, tehnologică, comercială, iprecum și în domeniile științei și Iculturii. 1URMĂRI ALE SECETEI. în ca- | drul unui raport trimestrial special asupra Africii, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Edouard Saouma, avertizează asupra situației extrem de critice a agriculturii în Sudan. Etiopia și nordul Sahelului. Spectrul îngrijorător al foametei — a arătat Saouma — a făcut deja o serie de victime în aceste regiuni și criza alimentară va deveni și mai critică, avînd în vedere producția agricolă insuficientă, precum și perspectiva unor recolte mici în această toamnă.
LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
 - ■ - •

Calvarul celor lipsiți de adăpostu.s.News
& WORLD R6P0RT

„Astăzi înțelegem mai bine natura și amploarea 
problemei celor fără locuințe, consecințele sale 
nefaste asupra individului, a familiei și a societății 
fiind mai pregnant puse in lumină. De asemenea, 
am luat in considerare anumite soluții. Toate aces
tea reprezintă un lucru pozitiv, dar ne aflăm doar 
la început: problema continuă să existe, mai mult, 
ea se agravează pe zi ce trece". Aceste cuvinte cuprinse in mesajul prin care secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, marca, la sfîrși- tul lui 1987, încheierea Anului internațional al persoanelor fără adăpost, vin să sublinieze dimensiunea tragică a „unuia din cele mai îngrijorătoare 
fenomene sociale ale epocii noastre", așa cum îl definea înaltul demnitar al Națiunilor Unite.într-adevăr, presa internațională dezvăluie, în permanență, noi fapte, situații, realități aproape incredibile pentru secolul nostru, mai ales că ele pot fi constatate nu numai în țările lumii a treia, care au fost supuse vreme atît de îndelungată

spolierii rapace a puterilor coloniale — și mai sînt supuse și astăzi în forme mai subtile, dar în fond nu mai puțin crunte —, ci chiar și în țările capitaliste dezvoltate.Peste o treime din cele aproximativ trei milioane de oameni fără acoperiș din S.U.A. o constituie, potrivit datelor Conferinței primarilor americani, familiile cu copii. Șomajul și reducerea ajutoarelor sociale agravează această situație și, în ciuda eforturilor întreprinse, mai ales pe plan local, soluții nu se întrevăd.Concludente sînt, sub acest raport, concluziile unei ample anchete publicate sub semnătura lui David Whitman in cunoscutul săptămînal politic american „U.S. NEWS AND WORLD REPORT". Săptămînalul și-a intitulat ancheta „Speranțe pen
tru cei fără adăpost".Iată, într-o formă prescurtată, cîteva din constatările acestei anchete :

„Azilurile de noapte: 
un plasture aplicat 
pe o rană provocată 

de glonț"„în multe din orașele țării, chipurile a mii de bărbați și femei fără adăpost urmăresc obsesiv pe trecători aproape zi de zi — femeile în virstă care-și poartă tot avutul în- tr-o sacoșă de plastic și care vorbesc singure, familiile compuse din cinci persoane care-și petrec noaptea tremurînd pe banchetele vreunui automobil scos din uz, alți dezmoșteniți ai soartei. Persoanele fără a- dăpost nu mai pot fi considerate ca victime temporare ale recesiunii din perioada 1982—1983. în timpul celor trei ani ai redresării economice, numărul celor fără adăpost a crescut de fapt ; un raport dat publicității în decembrie 1987 de Conferința primarilor americani estimează că. exceptind două cazuri, cele 26 mari orașe americane, care au format o

biectul anchetei respective In iarna trecută, vor avea în 1988 mai multi oameni fără locuințe. Un sondaj de opinie realizat la scara întregii țări a arătat că alegătorii consideră lipsa de locuințe și foametea ca a doua mare problemă în ordinea importantei cu care se va confrunta viitorul președinte al S.U.A. — imediat după necesitatea reducerii uriașului deficit bugetar al țării.Cînd numărul oamenilor străzii a început să crească masiv în primii ani ai actualului deceniu. existau puține informații sigure privind dimensiunile populației fără locuințe. Estimările variau între 250 000 de persoane într-o zi, pină la trei milioane de-a lungul unui an întreg. Experții n-au reușit să elaboreze o soluție cit de cit realistă. In locul unor asemenea soluții, majoritatea organismelor guvernamentale și a societăților de caritate pur și simplu se mulțumeau să deschidă sute de noi aziluri de noapte și centre de distribuire a supei populare pentru oamenii străzii.

Deși mulț! dintre cei fără locuință au apreciat acest ajutor izvorit din bunele intenții, pînă la urmă el s-a dovedit tot atît de eficace ca și un plasture aplicat pe o rană provocată de glonț. în loc de a constitui o etapă în reinserția socială a celor fără locuință, azilurile de noapte constituiau doar un adăpost temporar. lipsit de serviciile absolut necesare pentru persoanele respective. Mary Orton, director executiv al centrului pentru aziluri de noapte din Arizona, declară : „Am ajuns la 
concluzia că nu realizăm nimic dacă 
le oferim un simplu căpătii și două- 
trei mese calde".Președintele Reagan a afirmat o dată că mulți oameni ai străzii sînt lipsiți de locuință pentru că „așa 
vor". O atitudine clar greșită. „A 
declara că nu se poate face nimic — susțin James Wright și Eleanor Weber într-un articol publicat în buletinul ..HOMELESSNESS AND HEALTH" („Lipsa de locuințe și sănătatea") — nu mai poate constitui o scuză pentru faptul că nu se face 

nimic, dacă cumva s-a făcut vreo
dată ceva pentru acești oameni".

„Ușa turnantă" 
a indiferențeiTodd Conway, în virstă de 21 de ani, a ajuns într-un azil de noapte în ianuarie trecut. Hoții i-au furat puținul avut pe care îl purta cu el. Următoarele zece luni și le-a petrecut in trei aziluri de noapte din Philadelphia. După ce a absolvit un curs de pregătire, a reușit, în fine, să găsească un post de funcționar la un organism public. Așa cum atestă exemplul lui, antidotul lipsei de locuințe nu îl poate constitui doar oferirea unui' adăpost mai mult sau mai puțin temporar.A spune că cei fără locuință au nevoie de un adăpost este ca și cum ai spune că săracii au nevoie de bani — ambele afirmații sînt adevărate, dar, în fond, nici una nu merge la miezul problemei. Indiferent dacă sint mame necăsătorite, toxicomani sau alt gen de dezmoșteniți, persoanele fără adăpost nu au prieteni, nu întrețin relații cu eventualele rude, nu fac parte din vreo organizație. Iată de ce pentru ele izolarea într-un azil de noapte transformă o criză temporară — ca. de pildă, evacuarea din apartamentul a cărui chirie nu o mai poți achita — într-o situație permanentă.Și totuși, programele da reinser- ție în viața socială a celor fără locuințe sînt rare. Conferința primarilor americani a ajuns la concluzia că o pătrime din cele 26 de orașe care au format obiectul anchetei a- mintite, inclusiv importante centre urbane ca Detroit ori Providence, nu dispuneau de apartamente care să fie puse, ca o măsură de tranziție. la dispoziția familiilor fără locuință, aflate temporar în imposibilitatea de a mai plăti chiria apartamentelor unde locuiseră pînă atunci. în general. perspectivele pentru a se putea oferi oamenilor străzii locuințe pînă cînd își vor 

putea găsi o slujbă sînt foarte reduse.De pildă, cam 75 la sută din alcoolici trec printr-o cură de dezintoxicare care durează cîteva zile și apoi părăsesc centrul respectiv fără ca nimeni să se mai intereseze de ei. Același lucru se întimplă și cu persoanele care suferă de tulburări psihice : ele intră pe ușa turnantă a unor instituții sanitare și cu aceeași rapiditate ies pe aceeași ușă. De fapt, în marile orașe ale tării posibilitățile de îngrijire a celor care suferă de boli mintale sînt a- coperite doar în proporție de cinci pînă la zece la sută. Mai există și un alt aspect : „Poți să le aplici a- 
cestor oameni orice fel de trata
ment, declară Irving Shandler, directorul unui centru de reinserție socială din Philadelphia. Dar dacă 
la sfirșitul zilei îi trimiți înapoi în
tr-un azil de noapte, unde alcoolul 
circulă liber, n-ai făcut nimic".

Poziția autorităților: 
escamotarea sistematica 
a obligațiilor ce le revinActualul sistem de asistență socială nu corespunde decît în foarte mică măsură nevoilor celor fără de locuință, cînd, de fapt, așa cum dovedește experiența unor orașe, simpla coordonare a asistenței pe plan local poate reprezenta un început bun In ceea ce privește punerea la dispoziția celor în cauză a serviciilor de care au nevoie.Un asemenea oraș unde coordonarea asistenței pe plan local a dat rezultate bune este St. Louis. Trei surori — Kathy, Adna și Monica Reyford — au găsit toate adăpost in azilul de noapte Grace Hill, după ce au fost evacuate de către proprietar din apartamentul In care locuiau. Una din ele. Monica, locuiește acum, împreună cu fiul său în virstă de patru ani, într-un apartament compus dintr-un singur dormitor. Cu ajutorul centrului de coordonare. ea și-a putut găsi, ca și

Imagine dintr-o realitate intrată în cotidian...

Un adăpost pentru săraci, improvizat in clădirea municipalității din 
Washingtonsurorile ei, în decurs de două luni, o asemenea locuință permanentă.Nu toți cei fără adăpost sînt însă atit de norocoși ca Monica sau surorile ei. Mult prea adesea cei care ar dori să nu mai doarmă pe străzi sau prin azilurile de noapte nu pot găsi o locuință pe măsura bugetului lor modest. La scara întregii țări, numărul familiilor cu venituri scăzute care nu pot găsi o locuință corespunzătoare acestor venituri a sporit vertiginos, de la 8.9 milioane în 1974 la 11,9 milioane în 1983. în două treimi din cele 26 de orașe care au format obiectul anchetei Conferinței primarilor americani, lista celor care au nevoie de locuință este atît de mare incit autoritățile municipale refuză să mai primească noi cereri.Nicăieri nu este mal evidentă lipsa tragică a posibilităților de rein- serție socială decît în mizerabilele centre de asistentă socială din New York. Tipic este cazul lui Jean Chappell, care a fost evacuată din apartamentul unde locuia împreună 

cu cei cinci copii ai săi. De atunci a tot rătăcit dintr-un azil de noapte intr-altul, ajungind pînă la urmă in 1986 la centrul de asistență socială Brooklyn Arms ; aici s-a îmbolnăvit de pneumonie și și-a pierdut și slujba pe care o avea. Camera în care locuiește este plină de gindaci, iar pereții sint atit de subțiri incit se aude orice zgomot ; nu există bucătărie și după ce „dejunează", deschizînd cîteva cutii de conserve, membrii familiei spală farfurile in oada de la baia comună., în cazul lui Jean Chappell — ca și în cazul sutelor de mii de alte persoane aflate la cheremul asistenței publice — sistemul existent pur și simplu nu face altceva decît să Ie prelungească situația în care se află.în ultima instanță, situația oamenilor străzii constituie o sursă de prejudicii, dacă nu chiar de teamă. Oricum ar fi, dacă nu se va produce o schimbare — sau dacă cei fără adăpost vor fi lăsați în voia soartei — viața pe străzile Americii va căpăta o înfățișare tot mai dezolantă".


