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prin intensificarea acțiunii de modernizare
Evaluînd cu realism nivelul tot 

mai complex de dezvoltare a tării 
noastre, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, a apreciat 
că, la sfirșitul acestui deceniu, 
România se va situa in rîndul sta
telor cu nivel economic mediu de 
dezvoltare, in care factorii intensivi 
ai reproducției vor deține o poziție 
dominantă, impunind modelarea unor 
structuri industriale moderne, in de
plin acord cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii mondiale.

Apreciată prin prisma acestui 
obiectiv strategic, acțiunea de per
fecționare a organizării și moderniza
re a proceselor de producție — aflată 
acum într-o perioadă hotărîtoare — 
trebuie să determine, prin aplicarea 
măsurilor stabilite, așa cum s-a ce
rut și la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., valorificarea cu eficientă su
perioară a resurselor disponibile in 
fiecare întreprindere, creșterea ni
velului tehnic si calitativ al produ
selor. reducerea consumurilor de 
materii prime si materiale, sporirea 
mai accentuată a productivității 
muncii, a eficientei economice a 
întregii activități. în acest con
text. așa cum se subliniază în 
expunerile secretarului general al 
partidului, in indicațiile si reco
mandările formulate in. Ultima peri
oadă. se accentuează necesitatea în
făptuirii neabătut pe un plan cali
tativ superior, a tuturor programelor 
de organizare și modernizare, stabi- 
lindu-se măsuri ferme și eficiente 
în scopul îmbunătățirii activității in 
acest domeniu. De altfel, tocmai 
pentru a se asigura un cadru tot 
mai bun pentru îndeplinirea a- 
cestei cerințe. în ședința din 6 
mai a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. s-a hotărit 
completarea .și lărgirea atribuțiilor 
Comisiei centrale pentru organizarea 
și modernizarea proceselor tic pro
ducție. valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, co
misie condusă de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului. Cu acest 
prilej, secretarul general al partidu
lui a insistat asupra necesității tre
cerii de la realizarea de produse 
mari consumatoare de resurse la 
produse in care materiile prime se 
valorifică de două-trei ori. uneori 
de zeci de ori mai mult.

Este, fără indoială. o precizare ce 
situează pe o treaptă calitativ nouă 
procesul general de organizare-mo- 
dernizare în care este angajată eco
nomia românească, accentuindu-i ca
racterul intensiv. Se . prefigurează 
astfel o a treia componentă a aces

tui proces, și anume modernizarea 
și perfecționarea a înseși structurilor 
de producție, o revoluționare a mo
dului de a gindi producția și indus
tria modernă, care să includă princi
pii de organizare și concepere pe 
noi baze a profilurilor de fabricație, 
gata in orice moment să se adapte-- 
ze la cerințele in continuă schimba
re ale pieței mondiale, capabile să 
asimileze rapid și eficient cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
actuale.

în acest sens. în expunerea rostită 
în cadrul ședinței comune a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
Si a Consiliului Național al Agri
culturii. secretarul general al parti
dului a făcut o serie de precizări 
concrete, arătind cu titlu de exemplu 
in ce sens trebuie să se acționeze 
intr-o serie de ramuri și sectoare 
ale economiei naționale. în me
talurgie, bunăoară, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin reducerea 
consumurilor și asimilarea de sorti
mente cu prelucrare avansată trebuie 
să se asigure o dublare a valorii to
nei de produse finite. Tot pe seama 
valorificării superioare a materiilor 
prime, industria chimică este solici
tată să realizeze o dublare a pro
ducției in petrochimie pină in anul 
1990, iar pină in 1995 să sc ajungă 
Ia o triplare a acesteia. Cit privește 
ansamblul economiei, modernizarea 
șț creșterea calității producției, ridi
carea nivelului tehnic, reducerea 
consumurilor materiale și energetice 
trebuie Să se reflecte intr-o creștere 
cu circa 35 la sută, pină in anul 1990, 
a gradului de valorificare a mate
riilor prime.

Desigur, obiective de asemenea 
amploare nu se mai pot înfăptui 
prin simpla înnoire a actualului no
menclator de produse fabricate pe 
baza tehnologiilor existente, ci este 
vorba de a gindi produse noi. de 
mare eficiență și utilitate, cu mare 
căutare pe piața externă. Rezultă că 
sint necesare, angajarea fermă «a cer
cetării științifice, stimularea spiritu
lui creator in toate sectoarele și la 
toate nivelurile de activitate. Aceas
ta atrage după sine revederea pro
gramelor de modernizare existente, 
îmbunătățirea lor, manifestindu-se 
receptivitate maximă față de aplica
rea rezultatelor de „ultimă oră" ale 
cercetării.

Sub impactul soluțiilor furnizate 
necontenit de cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, progra
mele de organizare și modernizare 
nu pot fi considerate ca înfăptuite 
o dată cu realizarea măsurilor cu
prinse în ele. Abordind aspectul 
continuității, al permanenței acțiunii 
de modernizare, secretarul general 
al partidului, in expunerea prezen
tată în ședința comună a Consiliu-

Vlaicu RADU
(Continuare în pag. a V-a)

SECERIȘUL GREULUI '
- încheiat neînlîrziat pe loate 

suprafețele cultivate!
• Pînă în seara zilei de 28 iulie, grîul 

a fost recoltat de pe 85 la sută din su
prafața cultivată, ceea ce înseamnă că 
a mai rămas de adunat producția de pe 
circa 355000 hectare.

• Cu deosebire în județele din cen
trul și nordul țării este nevoie de o pu
ternică concentrare de forțe spre a se 
asigura încheierea secerișului în cel mai 
scurt timp.

• Problema esențială o constituie creș
terea substanțială a vitezelor de lucru 
prin organizarea temeinică a activității 
și inițierea unor ample acțiuni de întraju
torare cu forțe mecanice.

• Pretutindeni, specialiștii și cadrele 
de conducere din unități, urmărind inten
sificarea la maximum a secerișului, tre
buie să dovedească răspundere și exi
gență sporite pentru evitarea pierderilor 
de producție, sub orice formă s-ar ma
nifesta.

IN PAGINA A III-A : relatări din județele Bistrița- 
Năsăud ți Harghita.

La întreprinderea mecanică din Vaslui, care se numără printre puținii 
producători de servomecanișme. cuplaje hidraulice și ventilatoare indus
triale din tară, se acordă o atenție deosebită înnoirii și modernizării pro
ducției, a tehnologiilor de fabricație. Astfel, in secția mecanică II a fost 
pus la punct un sector de producție integrat pentru execuția cuplajelor 
electromagnetice pentru mașini-unelte, care asigură un spor anual de pro- 
ducție-marfă de peste 5 milioane lei. în fotografie : un nou lot de pro
duse este verificat înainte de a fi expediat beneficiarului. (Petru Necula).

Foto : S. Cristian

Avind ca țel suprem ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor membrilor societății prin an
trenarea acestora. în calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari, la dezvoltarea și perfecționa
rea producției sociale pe baza folo
sirii celor mai moderne și eficiente 
cuceriri ale științei și tehnicii, so
cialismul trebuie să-și construiască 
un asemenea mecanism care să fie 
în măsură să asigure desfășurarea 
normală a competiției in lupta cu 
noi inșine și cu interdependentele 
crescinde și tot mai complexe ale e- 
conomiei mondiale.

'Pentru că această forță inepuiza
bilă a mecanismului nostru econo
mic să fie in slujba progresului sus
ținut și multilateral este necesar, a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu > in 
expunerea ținută la sfirșitul lunii a- 
prilie a.c., ca in întrecere și compe
tiție, pe primul pian să pu
nem calitatea, reducerea consumuri
lor materiale, a cheltuielilor, crește
rea productivității muncii, eficiența, 
rentabilitatea și toate celelalte cri
terii care se cer pentru a măsura un 
produs sau altul.

Deși obiectiv necesară in orice me
canism al vieții economice reale, 
competiția, prin conținutul, formele 
de desfășurare și finalitatea ei poar
tă amprenta naturii orinduirii socia
lă, scopului nemijlocit’ al producției 
sociale și a mijloacelor de realizare 
a acestora, legilor economice care 
guvernează dezvoltarea, pe diferitele 
sale trepte de evoluție. Economia ca
pitalistă și-a format și dezvoltat o 
asemenea competiție care integrea
ză. in întregul său mecanism, unita
tea dialectică a scopului nemijlocit 
al producției capitaliste și a mijloa
celor de ir.fâptuire a lui, adoptînd, 
atit pe plan intern, cit și interna
țional, acele forme și modalități care 
să servească maximizării profituri
lor. Esența acestei competiții se ma
nifestă pe plan irtterh sub forma 
concurentei dintre producătorii capi
taliști ale căror interese sint diame
tral opuse.. de unde și consecințele 
specifice acestuia — înghițirea celor 
mici și slabi de către cei puternici, 
falimentul acelora care nu rezistă 
folosirii capitaliste a legilor cererii 
și ofertei, a legilor pieței etc. în a- 
celași timp, pe plan internațional, 
competiția pe care o dezvoltă mari
le monopoluri, societățile transna
ționale și capitalul financiar-bancar 
are ca rezultat redistribuiri neeehi- 
valente și nejustificate de venit na
țional din alte țări, cu deosebire din 
cele slab dezvoltate și in curs de 
dezvoltare in favoarea celor puter
nici, cu consecințe negative asupra 
adîncirii contradicției dintre bogați 
și săraci, dintre țările capitaliste 
dezvoltate și țările slab dezvoltate. 
Atit pe plan intern, cit și interna
țional, capitalismul a format și dez
voltat o asemenea competiție care 
subordonează folosirea legilor pro
ducției de mărfuri, ale cererii și o- 
fertei intereselor de clasă ale bur
gheziei. monopolurilor și marelui ca
pital financiar-bancar.

Instaurind proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, și 
âsigurînd, pe această bază, conduce
rea planificată a îfitregii economii 
naționale, socialismul creează pvCt 
misele obiective ca folosirea legilor 
economice să se realizeze de pe po
ziția intereselor tuturor membrilor 
societății. în aceste condiții, compe
tiția devine forma conștientă, diri

jată unitar de antrenare a colective
lor de oameni ai muncii în cadrul 
întrecerii socialiste, la Înfăptuirea 
obiectivelor fundamentale ale dez
voltării economico-sociale. Prin for
mele concrete de organizare și spiri
tul de care este animată, întrecerea 
socialistă — in care se angajează 
unitățile economice din toate dome
niile de activitate — reprezintă o 
formă calitativ superioară de reali
zare a competiției. Astfel, după cum 
se știe, in fi cea re an unitățile eco
nomice din industrie, agricultură, 
construcții, cercetare științifică și 
proiectare, consiliile populare, orga
nizațiile de partid lansează mobiliza
toare chemări la întrecere care 
asigură o participare la nivel na
țional a tuturor oamenilor muncii, 
practic a întregului popor Ia pro
gresul multilateral al patriei socia
liste. Avind insă in vedere tocmai 
amploarea ei, întrecerea socialistă 
trebuie să aibă la bază criterii ști
ințifice, care să țină seama de cerin
țele reale ale economiei naționale. 
Or, așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Tezele din 
aprilie, întrecerea socialistă a 
devenit puțin formală. Astfel, se iau 
ca bază unii indicatori generali — 
niște punctaje — și citeodată ocupă 
locul I sau II întreprinderi ce nu 
realizează producții care să le dea 
acest; drept, dar au, întrunit alți in
dicatori generali și în felul acesta se 
situează pe locuri fruntașe în» în
trecere. Iată de ce, așa cum a pre
cizat. secretarul general al partidului, 
criteriul fundamental trebuie să fie 
calitatea și eficiența.

Bazîndu-se pe compatibilitatea re
ciprocă a intereselor personale cu 
cele de grup și generale, conținutul, 
formele de desfășurare și finalita
tea economico-socială ale competi
ției in economia socialistă trebuie să 
integreze unitatea dialectică dintre 
scopul nemijlocit al producției și 
mijloacele de înfăptuire a lui.

Existenta proprietății socialiste de 
stat și cooperatiste și a conducerii 
planificate a întregii dezvoltări eco
nomico-sociale creează numai pre
misele obiective ale unui alt mod de 
manifestare a competiției intre pro
ducători. Manifestarea reală a com
petiției. cu finalitatea cerută de u- 
nitatea intereselor generale cu cele 
de grup și personale, de concordan
ta scopului nemijlocit al producției 
cu aspirațiile fundamentale ale po
porului. presupune crearea cadrului 
organizatoric necesar, adoptarea ce
lor mai adecvate criterii de aprecie
re a rezultatelor, folosirea unui sis
tem de pîrghii economico-financiare 
și morale pentru cointeresarea su
biecților relațiilor socialiste de pro
ducție și creșterea răspunderii lor în 
desfășurarea unei munci de calitate.

Sistemul democrației muncitorești- 
revoluționare și autogestiunii econo
mico-financiare constituie în țara 
noastră, așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, ca
drul organizatoric adecvat pentru 
manifestarea competiției intre pro
ducătorii socialiști uniți. Este 
esențial pențru desfășurarea compe
tiției ca acest cadru să ofere posibi
litatea reală participării tuturor oa
menilor muncii, in calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari. la dezbaterea și adoptarea ce
lor mai adecvate programe de dez
voltare economico-socială. la înfăp
tuirea lor in condiții optime. în con
cordanță cu acest cadru organizato

ric larg democratic, cu exigențele 
creșterii eficienței întregii activități 
economico-sociale. se adoptă un sis
tem de criterii și indicatori cu aju
torul cărora se apreciază și se eva
luează rezultatele și cheltuielile acti
vității de producție și se măsoară efi
ciența obținută, in condiții de com
patibilitate. Așa cum a precizat to
varășul Nicolae Ceaușescu, funda
mentarea criteriilor de apreciere a 
rezultatelor și cheltuielilor are o 
importanță deosebită, in intre- 
cerea socialistă, deoarece cu 
ajutorul lor se direcționează. sub 
aspect .calitativ, activitatea eco
nomică atit la liivelul unităților 
și centralelor, cit și .la nivelul uni
tăților teritorial-administrative, al e- 
conomiei naționale. Formularea con
ținutului criteriilor competiției din
tre unitățile socialiste trebuie să țină 
seama de concordanța producției cu 
necesitățile reale ale consumului 
productiv și neproductiv, ca volum, 
structură și calitate, de exigențele 
încadrării cheltuielilor in limitele a 
ceea ce societatea recunoaște ca 
normă socialmente necesară. în a- 
celași timp, unitatea intereselor ge
nerale cu cele de grup și personale 
determină necesitatea concordanței 
criteriilor de apreciere a eficientei 
Ia producător și Ia consumatorul fi
nal, productiv sau coproductiv. O a- 
semenea cerință legică a socialismu
lui pune problema desfășurării com
petiției in termeni de echitate, ast
fel incit fiecare producător să fie a- 
preciat după efortul propriu pe care 
îl face pentru îmbunătățirea calității 
rezultatelor, in condițiile cheltuirii 
resurselor cu maximum de eficiență 
economico-socială.

în aceste condiții, arată secretarul 
general al partidului, „introducerea 
unor criterii noi, de competiție intre 
întreprinderi si de prezentare a pro
duselor cu marca întreprinderii, a 
colectivului care le realizează și cu 
stabilirea unor avantaje corespunză
toare prevederilor legii pentru cel 
care lucrează mai bine din toate 
punctele de vedere" are o impor
tanță deosebită pentru îmbunătăți
rea sistemului de desfășurare a în
trecerii socialiste, pentru .ridicarea 
nivelului calității, a eficienței între
gii activități.

Dacă pe capitalist, nu-1 interesea
ză cum obține profitul. în socialism 
producătorul trebuie să obțină un 
beneficiu cit mai mare, dar în con
dițiile concordanței producției cu 
necesitățile reale, ale compatibilită
ții intereselor de producător cu cele 
de consumator, ale unei înalte efi
ciente în producție. Și aceasta pen
tru motivul că. așa după cum sub
linia secretarul general al partidu
lui. in competiția dintre întreprin
deri și centrale, dintre producători, 
„criteriul fundamental trebuie să fie 
calitatea si eficienta producției. De 
aici trebuie să pornim". în aceste 
condiții este evident că în timpul 
competiției unii sint mai avantajați, 
alții mai puțin avantajați sau deloc; 
important este insă ca nimeni să nu 
beneficieze de avantaje nemeritate 
sau să fie dezavantajați pe ne
drept.

Pentru ca in procesul întrecerii so
cialiste competiția să evidențieze în
totdeauna pe cel care are cea mal

Conf. univ. dr. 
Constantin C. POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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PENTRU OAMENI, 
PENTRU BUNĂSTAREA LOR

Majorarea retribuțiilor și a pensiilor - ilustrare elocventă a preocupării 
statornice a partidului pentru creșterea calității vieții poporului

Mina Valea de Brazi - o nouă stea 
în constelația Văii Jiului

Colivia se desprinde de 
rampă. Coboară cu patru 
metri pe secundă. Cine in
tră pentru prima dată in 
mină are impresia că s-a 
rupt cablul de susținere. 
La lumina lămpii se vede 
cum fug pereții puțului. 
Asemenea unui riu de ci
ment. Petre Făgaș, secre
tarul comitetului de partid 
al întreprinderii, zimbește 
înțelegător. Spune apoi ce
va despre mecanismul de 
asigurare. Practic, este ex
clus un accident. în fie
care zi, mecanici specia
lizați verifică dispozitivul 
de frînare. La orizontul 
trei sute colivia se oprește. 
Deasupra sint 436 metri de 
piatră, pămînt și cărbuni. 
Puțul a fost săpat centi
metru cu centimetru. Zi de 
zi. Pentru a se putea cobo
rî acum în mai puțin de 
două minute. Două minute 
în care, de fiecare dată 
cînd coboară in mină, in
ginerul Mihai Oprișa re
memorează ani de muncă. 
De cind s-a bătut primul 
țăruș, în 1983. Și chipurile 
oamenilor alături de cara 
a muncit de la începutu
rile minei. Ion Tamaș, 
Dionisie Seci sau Ambraz 
Zoltan. Veterani ai mine
ritului. Sau oamenii brigă
zii conduse de Ianoș Do
boș. Multi dintre ei aflați 
la prima confruntare cu 
duritatea muntelui. „De 
fapt, cea mai grea — măr
turisește inginerul Oprișa. 
Pentru că nu să scoți căr
bunele din mină este cel 
mai greu, ci să ajungi pi
nă la el. Cărbunele fiind, 
de cele mai multe ori. a- 
semenea marilor și legen
darelor comori, ascuns în 
locuri anevoie de găsit". O 
confruntare pe care mine
rii o reiau zilnic fără a 
pretinde că fac un lucru 
deosebit. Ei știu că trebuie

să dea țării cit mai mult 
cărbune. Viața lor insem- 
nind cărbune. Iar cărbu
nele, viață.

— Noroc bun ! — Noroc 
bun !

Parcă ne-am cunoaște 
dintotdeauna. în mijlocul 
minerilor te simți de-al lo
cului.

Viața brigadierului Do
boș este legată de cărbune. 
Aici s-a născut. Aici a 
muncit și muncește. De aici 
va ieși la pensie. „Nu mă

ani au muncit aici brigă
zile conduse de Gheorghe 
Cercel și Ion Hațeganu. 
Săpînd muntele în contra- 
front. Pentru a se întîlni. 
Minerii primei brigăzi au 
pornit dinspre Valea de 
Brazi. Minerii celei de-a 
doua, dinspre Uricani către 
Valea de Brazi. Cînd, după 
doi ani, s-au întîlnit, și-au 
strîns mîinîle. Rostind, fi
resc, minerescul „Noroc 
bun !“ Deschideau un nou 
drum cărbunelui. Era la 10

spune brigadierul. Coborî- 
te cu colivia. Apoi cărate 
cu vagonetul.

Da. Poate nu sint greu 
de transportat. Chiar dacă 
unele piese au 6 sau chiar 
14 tone ! Dar de ridicat ?

— Cu yala. Adică maca
raua !

— Macara ? în mină !? 
Care macara !?

— Ia, asta !
De urna din armăturile 

galeriei stă agățată o sec
ție, un tronson al comple
xului de susținere. Ulti-
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pot rupe de aceste locuri. 
Nu mă pot rupe de cărbu
ne. -Nu sint dintre aceia 
care vin. doar să încerce 
cum e munca în mină".

împreună cu ortacii bri
găzii pe care o conduce, 
Ianoș Doboș muncește în
tre orizonturile 300 și 400 
din anul 1984. Este peri
metrul în care se realizea
ză unele dintre cele mai 
importante lucrări : silozul 
colector, instalațiile doza
toare. tubarea suitorului și 
montarea a patru benzi 
transportoare pentru co
lectarea cărbunelui. In 
lungime de peste doi kilo
metri. Cind vor fi gata, 
toate acestea vor asigura 
preluarea și deversarea a 
peste două mii de tone de 
cărbune pe zi. Aurul ne
gru extras nu va mai fi 
livrat — ca pină acum — 
prin mina Urioani. Va ve
dea lumina zilei la Valea 
de Brazi.

Colivia urcă din nou. O- 
prește la orizontul 400. Doi

iulie 1988. Se năștea, cu a- 
devărat, întreprinderea 
minieră Valea de Brazi.

Galeria șerpuiește prin 
munte. Nu după cum vrea 
omul, ci așa cum e așezat 
stratul de cărbune. Ca-n- 
tr-o strinsă urmărire. Ori- 
cît de grea și-ndelungatâ 
ar fi căutarea. în cele din 
urmă e învingătoare ; căr
bunele cedează. Cînd 
ajungi în abataj, totul ca
pătă proporții colosale. 
Văzut la suprafață, un 
complex mecanizat pare 
un utilaj obișnuit. Aici, 
sub pămint, devine im
presionant. Brigadierul 
mecanizator Ilie Amorări- 
ței și ortacii săi, Vasile 
Scarlat. Miluță Deaconu, 
Vidu Cirstea, Victor Cîm- 
pan, Vasile Constantin, 
stâpinesc perfect colosul 
de metal. Să cobori și să 
montezi așa ceva in mină ! 
Intr-un spațiu in care nu 
te poți mișca in voie. 
Cum ?

— Piesă cu piesă ! —

mul ce mai trebuie mon
tat pentru ca abatajul să 
producă. Iar macaraua, de 
bună seamă cutia galbenă 
— cam cit un aparat de 
radio portativ — prin care 
trec două lanțuri.......Noroc
bun !“ „Noroc bun !“ Si 
minerii-și văd mai departe 
de treabă, ridicînd secția 
în yalâ. Împingînd-o, pen
tru a o așeza unde-i e lo
cul. Iar armătura de care 
stă legată scrîșnește scurt. 
Susținind cele zece tone 
ale secției. Deasupra sînt 
miile de tone ale munte
lui ce apasă, din toate 
părțile...

★
Afară, la lumina zilei’ — 

constructorii. O brigadă a 
I.A.C.M.M.-Petroșani. Pen
tru că mina nu înseamnă 
doar subteran. Constructo
rii brigăzii subinginerului 
Emil Tutunaru lucrează 
aici de cinci ani. Și dacă 
vrei să-ți vorbească despre 
ceea ce fac sau mai au de 
făcut, trebuie mai întii să 
le asculți amintirile. Pen
tru că, iată, la cea mai tî- 
nără mină din țară oame
nii au deja amintiri. Exis
tă deja un trecut. O istorie 
temeinicită prin muncă.

Emil AEMAȘAN
(Continuare in pag. a V-a)

Cultura pentru tofi
Anii care au trecut 

de la Congresul al 
IX-lea s-au instituit in 
treptele ascendente ale 
unui proces din ce in 
ce mai profund și 
complex de democrati
zare a culturii. „Cu 
poporul pentru popor" 
— orientare funda
mentală datorată se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
întregii opere de edi
ficare materială și spi
rituală, a dus la crea
rea și perfecționarea 
continuă a cadrului de 
descoperire și afirma
re a sute de mii de 
talente, la contactul 
nemijlocit cu arta, in 
calitatea de creatori și 
interpreți amatori, a 
unui număr din ce in 
ce mai mare de oameni 
ai muncii, la acea des
cătușare de energii 
creatoare care au . fă
cut ca, din destinatar 
al culturii, muncitorul, 
tehnicianul, proiectan
tul să devină partici
pant activ, original la 
dezvoltarea și diversi
ficarea acesteia. Tot
odată, nici calitatea de 
beneficiar nu mai este 
cea care a fost cindva. 
Mai intii, difuzarea 
cărții, a spectacolului 
teatral, muzical, a fil
mului etc. are un im
presionant caracter, de 
masă, o . „suprafață" 
fără precedent — poe
zia, metafora cinema
tografică, arta ciutului 
pătrunzind (ca o ne
cesitate, cerută cu ne
cesitate) in cele mai 
îndepărtate colțuri ale 
țării. Apoi,. evident și 
calitatea receptării 
este alta — in acord 
cu. orizonturile atit de 
largi și cuprinzătoare 
ale setei de cunoaște
re, cu gradul înalt de 
informare și sensibili
tate, cu gustul supe
rior, cu deschiderea

către un ridicat nivel 
problematic al artei — 
care caracterizează ca
tegorii din ce in ce 
mai mari de cititori, 
spectatori etc.

„Cu poporul pentru 
popor" — iată ge
neroasa idee a ctitoru
lui României socialis
te moderne care a ră
sunat din ce in ce mai 
vibrant, cu intensitate 
și rodnicie, in conști
ința creatorilor înșiși, 
inriurindu-le frămin- 
tările, opțiunile.

Este ideea care a 
încălzit, in toți acești 
ani, gindul și inima 
creatorilor, profund 
recunoscători secreta
rului general al parti
dului pentru îndemnul 
adresat artiștilor țârii 
de a merge la izvor, 
acolo unde se făuresc 
valorile .civilizației so
cialiste, unde , se afir
mă cu o nouă demni
tate omul acestui timp, 
constructorul socialis
mului și comunismu
lui. In permanență, in 
acest interval la care 

■ ne referim, de două
zeci și trei de ani, e- 
nergiile slujitorilor ar
tei și literaturii s-au 
confruntat din ce in ce 
mai exigent, respon
sabil, cu angajamente
le șl idealurile socie
tății, cu voința de pro
gres și creație econo
mică, socială, politică 
a întregii națiuni.

In chip semnificativ, 
in ultimele expuneri, 
secretarul general al 
partidului subliniază 
in mod deosebit rolul 
culturii, alături de cel 
al științei, in dezvol
tarea oamenilor pe 
calea progresului și 
civilizației, relevind 
cit de importantă este 
continuarea procesului 
la care ne referim. Un 
proces a cărui dezvol
tare implică, paralel 
cu diftizarea din ce in 
ce mai dinamică, in

categorii socioumane 
din ce in ce mai va
riate a actului spiri
tual, crearea unor o- 
pere care să-l repre
zinte pe omul de azi, 
realizările sale, mari
le edificări socialiste 
născute in cea mai 
rodnică epocă din isto
ria patriei. Creatorii 
de frumos, oamenii de 
artă și cultură iși 
racordează talentul și 
energia lor creatoare 
la aceste izvoare ale 
realității noastre so
cialiste, căci, așa cum 
subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
„Numai o asemenea 
cultură, o asemenea 
activitate Iiterar-artis- 
țică, de toate genurile, 
inspirată din munca și 
din viața poporului 
va avea, intr-adevăr, 
o contribuție uriașă 
la întreaga operă de 
transformare a socie
tății, de formare a 
omului nou, cu un 
înalt spirit revoluțio
nar, constructor con
știent al socialismului 
și comunismului in 
România". Aprecierea 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se 
constituie intr-un în
demn viu, mobilizator, 
de orientare a creato
rilor spre cunoașterea 
vieții „la izvor", spre 
reflectarea veridică a 
realității social-istori- 
ce, a fenomenelor de 
transformare înnoitoa
re, revoluționară pe 
care le trăim, pentru 
a-și aduce, astfel, o 
contribuție sporită la 
cultivarea convingeri
lor și sentimentelor 
specifice spiritului re
voluționar, pentru a 
contribui prin însăși 
substanța artei la con
tinua democratizare a 
culturii, la formarea 
omului nou.

Dina COCEA
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SPRE COTELE PERFORMANȚEI GÎNDIREA ECONOMICĂ
Ca pretutindeni în țară, și în municipiul Constanta Expunerea tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU „Cu privire la perfecționarea activității 
organizatorice, ideologice și politico-educative, în vederea creșterii roiului 
conducător al partidului in întreaga viață economico-socială" — ale cărei 
aprecieri, teze și orientări au fost profund însușite — a devenit un ade
vărat program de muncă și luptă al organelor și organizațiilor de partid, 
al celorlalte organisme din sistemul democrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, al tuturor oamenilor muncii. Totodată, întreaga activitate 
din municipiu este puternic dinamizată de vizita de lucru efectuată re
cent de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în mari unități economice, de aprecierile, îndemnurile și sar
cinile formulate cu acest prilej de secretarul general al partidului.de secretarul general al partidului.

0 întrebare
și mai multe răspunsuri
V-ați pus vreodată, stimați citi

tori, întrebarea : cîte organisme de 
conducere democratică, de conducere 
colectivă există în cuprinsul unui 
municipiu cum este, de pildă, mu
nicipiul Constanța și cîți oameni 
participă la procesul de adoptare a 
deciziilor și de organizare a trans
punerii lor în viață ?

Iată, pe scurt, răspunsurile primite 
de la tovarășul Nicolae Vilsan, se
cretar pentru problemele muncii or
ganizatorice al comitetului municipal 
de partid :
• 1 258 comitete și birouri ale or

ganizațiilor de partid ;
• 108 consilii ale oamenilor muncii 

șl peste 770 comisii pe domenii ale 
acestora ;

• 1 874 organe de conducere în 
cadrul organizațiilor de sindicat și 
U.T.C. ;

• în profil teritorial — 8 consilii 
populare, cu 40 de comisii perma
nente și 71 comitete de cetățeni ;
• Dezbaterea problemelor majore 

și adoptarea deciziilor se desfășoară 
în cadrul fiecărei unități și localități 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii și adunările cetățenești ;

• Toate aceste forme instituționa- 
llzate antrenează în procesul condu
cerii zeci de mii de oameni ai mun
cii din municipiu.

Desigur, aceste date oferă doar o 
Imagine cantitativă. Transformarea și 
In acest domeniu a cantității într-o 
nouă calitate — calitatea participării, 
calitatea deciziei, calitatea transpu
nerii în viață — este cerința aflată 
astăzi mai mult ca oricind la. ordi
nea zilei.

ele maximum de randament și ca
litate.

— ...Și, în același timp, prin ști
ința de a organiza și a conduce, 
care trebuie să asigure, de aseme
nea, înalte performanțe in funcțio
narea întregului și complicatului an
grenaj productiv— adăugăm în con
vorbirea cu maistrul Dumitru Pascu, 
secretarul comitetului de partid.

— Așa după cum se subliniază în 
expunerea secretarului general al

metode de muncă dinamice, concre
te, eficiente. Fără a ne suprapune 
sau a ne substitui într-un fel oare
care organismelor autoconducerii 
muncitorești, ne implicăm in toate 
etapele activității de conducere, asi- 
gurind profunzimea analizelor, cali
tatea deciziilor, finalizarea măsuri
lor adoptate, prin unirea eforturilor 
colectivului, precum și exercitind, 
totodată, un control riguros și ope
rativ asupra îndeplinirii' tuturor ce
lor stabilite.

— Așadar, concepeți conducerea 
politică drept un proces unitar ale 
cărui verigi trebuie să se afle, in 
egală măsură, in atenția organizației 
de partid, pentru asigurarea 
lor funcționări.

— Viața, propria noastră 
riență ne învață că nu trebuie 
jată nici o etapă și nici o veriga 
din procesul complex al conducerii 
politice. De pildă, cu citva timp în 
urmă, la noi anumite măsuri stabili-

bunei

expe- 
negli-

Cadrul organizatoric 
oferă posibilități 

care pot fi valorificate 
mai bine

partidului, dezvoltarea intensivă și 
realizarea unei noi calități a muncii 
și vieții, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei si tehnicii, im
pun perfecționarea conducerii poli
tice și creșterea răspunderii pentru 
îndeplinirea tuturor planurilor și a 
programelor de dezvoltare. Această 
orientare constituie pentru noi un 
prilej de evaluare amănunțită și 
exigentă a felului în care comitetul 
de partid se preocupă și asigură 
buna funcționare a organismelor 
autoconducerii muncitorești, acțio- 
nind din interiorul organismelor res
pective pentru ca acestea să-și înde- 
■plinească cît mai bine atribuțiile de 
organizare și conducere efectivă a 
întregii activități.

— Reținem mențiunea : conducere 
efectivă. Prin ea doriți, desigur, să 
puneți in evidență 
anumite realități 
Midia-Năvodari.

— Comitetul de

te în consiliul oamenilor muncii și 
in biroul executiv erau mai mult sau 
mai puțin îndeplinite, se obișnuia 
reluarea acelorași chestiuni de la 
capăt, cu un alai de justificări și 
tergiversări. A fost nevoie să luăm 
atitudine hotărîtă, să tragem la răs
pundere anumite cadre, să dăm 
sancțiuni. Chiar recent, în biroul exe
cutiv la ale cărui întruniri am parti
cipat pentru a urmări înfăptuirea de
ciziilor adoptate de consiliul oame
nilor muncii, am tras la răspundere 
pe unii comuniști șefi de comparti
mente. care n-au acționat corespun
zător pentru îndeplinirea unor pre
vederi din programul de reducere a 
costurilor de producție si sporire a 
eficientei economice. Actul condu
cerii politice e împlinit prin acțiune.

nt
în

anumite procese, 
din combinatul

La Combinatul Midia-Năvodari 
■e spune, pe bună dreptate, că 
condițiile modernității, ale tehnicii 
înalte, accesul spre performanță iese 
din sfera simplei opțiuni facultative, 
devine o necesitate imperioasă, o 
datorie primordială care se imoli- 
nește prin însușirea, pînă la perfec
țiune, a științei de a stăpini aceste 
instalații moderne, de a obține de Ia

partid își asumă 
răspunderea — și acționează in aces
te zile cu mai multă perseverență 
— pentru buna funcționare a orga
nismelor autoconducerii muncitorești 
din combinatul nostru, orientindu-le 
preocupările spre problemele de 
fond ale activității economice și so
ciale din fiecare perioadă, promo- 
vind spiritul angajant, revoluționar 
in soluționarea lor practică, deter- 
minind adoptarea unui stil și a unor

Precizarea răspunderilor, 
promovarea spiritului 

de participare
Constanța — cel mai mare port 

al României socialiste, fereastra 
tării larg deschisă pentru colaborare 
și pace cu toate zările lumii, primul 
port maritim al Europei legat cu 
Dunărea — a fost recent vizitată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cu acest prilej a fost analizat

IN ACTIVITATEA CONSILIILOR F.D.U.S.

Stil de muncă
Magistrala expunere a secretarului 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din 29 aprilie a.c., 
analiză profund științifică a stadiu
lui evoluției societății socialiste ro
mânești, amplă sinteză a direcțiilor 
și căilor concrete de acțiune în ve
derea dezvoltării intensive și moder
nizării industriei, înfăptuirii noii re
voluții în agricultură, aplicării celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, perfecționării continue a forme
lor de organizare și conducere a ac
tivității economico-sociale, ridicării 
necontenite a nivelului general de 
bunăstare a poporului, se constituie 
într-un vast și cuprinzător program 
de acțiune pentru întregul partid, 
pentru întregul nostru popor.

Comuniștii, toți locuitorii orașului 
Zărnești, asemenea întregului nostru 
popor, au studiat și și-au însușit 
temeinic tezele și orientările de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în acest document 
programatic, fiind hotăriți să acțio
neze cu fermitate, exigență, răspun
dere comunistă și angajare revoluțio
nară pentru înfăptuirea exemplară a 
mobilizatoarelor sarcini economico- 
sociale ce revin orașului în acest an 
și pe întregul cincinal.

Profund implicate in efortul oa
menilor muncii pentru realizarea 
sarcinilor economice, organizațiile 
componente ale F.D.U.S. acordă o 
atenție sporită mobilizării oameni
lor muncii, a tuturor cetățenilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan in 
profil teritorial ce revin întreprin
derii „6 Martie" sau Combinatului 
de celuloză, hirtie și cartoane, uni
tăților agricole de pe raza orașului, 
îndeosebi celor zootehnice, sau in 
realizarea obiectivelor ce privesc 
dezvoltarea și modernizarea locali
tății. O atenție deosebită vom a- 
corda îndeplinirii planului la pro
ducția fizică, export și in do
meniul investițiilor, creșterii mai 
accentuate a productivității muncii, 
mai bunei gospodăriri a materiilor 
prime și energiei. Sindicatele, or
ganizațiile de tineret și femei, cele 
ale democrației și unității socia
liste inițiază acțiuni proprii pentru 
a-și spori aportul la traducerea în 
fapte a prevederilor de plan. In a- 
celași timp, organizațiile noastre 
contribuie în mod substanțial la 
activitatea de înfrumusețare a ora
șului.

Cu toate acestea, așa cum, pe 
bună dreptate, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar să 
acționăm mai stăruitor pentru di
namizarea activității tuturor or
ganizațiilor componente ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste și, în mod deosebit, 
atragerea și participarea 
mai mare măsură a organizații
lor democrației și unității so
cialiste la înfăptuirea obiectivelor

pentru
in și

la nivelul exigențelor actuale
hotărîți să nu mai tolerăm, sub nici 
un motiv, formalismul autocriticii, 
obișnuința unora de a considera că 
dacă și-au recunoscut neajunsurile 
totul este rezolvat. Realitatea arată 
că vorbele fără acoperire in fapte 
n-au nici o valoare. Celor ce s-au 
cam „abonat" la autocritica de acest 
gen le cerem să dovedească, prin 
rezultatele muncii lor. că au înțe
les pe deplin răspunderile ce le 
revin.

Asigurind continuitate deplină 
activității de coordonare pe care o 
desfășurăm, ne-am propus să organi
zăm mai multe schimburi de expe
riență privind perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă, la care 
vor participa reprezentanți ai orga
nelor și organizațiilor componente ale 
F.D.U.S. — sindicatele, organizațiile 
de tineret, de femei, O.D.U.S. — 
scopul acestora fiind găsirea unor 
căi și metode cît mai eficiente de 
lucru pentru ca ele să-și îndepli
nească mai bine atribuțiile pe care 
Ie au in sistemul democrației noas
tre muncitorești-revoluționare. Ne 
vom ocupa, totodată, mai mult de 
îndrumarea activității organizațiilor 
O.D.U.S., care, în spiritul adevăru
lui, trebuie să arătăm că s-au mul
țumit, pînă acum, să organizeze o 
gamă extrem de săracă de activități. 
De asemenea, avem în vedere orga
nizarea, de către sindicate, a unui 
schimb de experiență privind creș
terea rolului grupelor sindicale in 
îndeplinirea prevederilor planului la 
toți indicatorii ; totodată, organi
zațiile U.T.C, vor dezbate modalită
țile concrete de creștere a eficien
ței învățămintului politico-ideologic, 
precum și cele legate de mai buna 
pregătire a participării tinerilor la 
olimpiadele pe meserii ; la rindul 
lor, organizațiile democrației și uni
tății socialiste vor avea o consfătui
re pe tema îmbunătățirii întregii 
lor activități.

Unirea eforturilor maselor de oa
meni ai muncii din orașul nostru — 
sub egida F.D.U.S. — pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a 
prevederilor planului de dezvoltare 
economico-socială in profil teritorial 
va fi scopul prioritar al activității 
consiliului orășenesc al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, an- 
gajindu-ne, cu toate forțele, pentru 
îndeplinirea exemplară a acestora. 
Răspunzînd vibrantelor chemări adre
sate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vom face tot ce depinde de noi 
pentru ca prin realizările noastre să 
ne sporim contribuția la merșul ferm 
înainte al patriei pe calea progresu
lui și civilizației.

Doina GAE 
președintele Consiliului 
orășenesc Zârnești al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

ce le avem de realizat pe pla
nul vieții economico-sociale și spiri
tuale, asigurind astfel tuturor ce
tățenilor care nu sint membri de 
partid posibilitatea integrării lor in 
toate acțiunile pe care le întreprin
dem pentru înflorirea multilaterală 
a localității și modelarea unui om 
nou, cu o conștiință înaintată.

Aprecierile, dar mai aleS criticile 
secretarului general al 
președintele Frontului 
și Unității Socialiste, au 
pentru noi un puternic 
autoanaliză, la reflecție 
cesității perfecționării propriului stil 
de muncă și de conducere a activi
tății economicO-sociale in profil te
ritorial. Corespunzător exigențelor 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consiliul orășe
nesc al F.D.U.S. a intreprins o am
plă analiză asupra activității desfă
șurate pină în prezent. Concluzia 
principală care s-a desprins este 
aceea că sint necesare îmbunătățiri 
de substanță în toate sectoarele 
muncii noastre. Unul dintre aceste 
sectoare il constituie controlul oa
menilor muncii asupra activității e- 
conomico-sociale. Trebuie să recu
noaștem că dacă eficiența contro
lului exercitat nu a fost cea sconta
tă, aceasta se datorește și faptului 
că nu s-a făcut o repartizare ju
dicioasă, in teritoriu, a echipelor, 
că nu am dat atenția cuvenită al
cătuirii acestora, astfel incit ele să 
cuprindă oameni ai muncii din cit 
mai multe unități.

Ridicarea ștachetei muncii noas
tre, sub toate aspectele, impune 
adoptarea unui stil de muncă nou, 
dinamic, regîndirea și reorganizarea 
întregii noastre activități din per
spectiva sporirii eficienței. Pentru 
că. în spirit autocritic, trebuie să 
recunoaștem deschis, consiliul oră
șenesc al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste n-a 
totdeauna la 
actuale. Nu 
pe care noi 
fost stabilite, 
din birou, și 
tă investigare 
tr-o largă consultare cu reprezentan
ții tuturor organizațiilor componen
te, cu toți locuitorii. Ca urmare, 
unele aspecte majore ale activității 
economico-sociale ne-ău scăpat sau 
au fost abordate formal și, din a- 
ceastă cauză, măsurile stabilite n-au 
dus la îndreptarea radicală a unor 
stări de lucruri negative.

Considerăm că unul din mijloacele 
cele mai eficace de îmbunătățire a 
întregii noastre activități este, așa 
cum pe bună dreptate sublinia 
secretarul general al partidului, 
promovarea curajoasă a criticii și 
autocriticii, ca metodă eficientă de 

lichidare a lipsurilor și neajunsuri
lor. In acest sens, sintem ferm
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mersul lucrărilor . de construcții 
portuare, cele mai multe aflate 
acum in pragul finalizării, precum 
și aspecte de deosebită importanță 
ale activității din port.

— Dacă asemănăm economia na
țională cu un organism, atunci 
acesta este locul în care i se simte 
cel mai bine pulsul, afirmă tovară
șul Andrei Catană, 
tetului de partid 
portuară. De aici 
derea noastră, a 
partid, precum și 
organizații de bază, 
conducerii politice a întregii activi
tăți, cu un volum imens și de o 
extremă complexitate. Totodată, în 
spiritul orientărilor secretarului ge
neral al partidului, finind seama de 
numărul mare de întreprinderi și 
instituții existente aici, ne preocupă 
și mai pregnant _în aceste zile deli
mitarea și precizarea mai bună a 
răspunderilor organelor de partid și 
de stat, aspect ce constituie o parte 
inseparabilă a perfecționării condu
cerii, pe baza autoconducerii și 
autogestiunii. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit în fiecare zi apar pro
bleme gingașe de îndrumare și coor
donare, de colaborare și de mobili
zare a eforturilor intr-o direcție 
sau alta. In toate aceste situații 
trebuie să-i formăm pe oameni pen
tru a acționa în spiritul unei viziuni 
mai largi, care ține seama de inte
resele de ansamblu. Comitetul de 
partid acționează prin pîrghiile mun
cii politico-organizatorice pentru asi
gurarea colaborării și mobilității, pen
tru o organizare și o conducere pro
spectivă, care au implicații directe 
asupra indicatorului nostru de bază, 
adică cel de trafic portuar, asupra 
timpului de staționare a navelor și 
vagoanelor și, inclusiv, implicații va
lutare.

Dar în legătură cu asemenea as
pecte aș vrea să subliniez un fapt 
deosebit de important pentru asigu
rarea caracterului științific al con
ducerii activității portuare și al or
ganizării muncii de aici. Conform 
principiului că „marfa trebuie să 
aștepte nava", e necesar ca minis
terele producătoare de mărfuri de 
export și întreprinderile de comerț 
exterior, îndeosebi cele din domeniul 
metalurgiei și chimiei, să asigure 
continuu afluirea spre port a mărfu
rilor în vederea operării lor în func
ție de avizarea sosirii navelor.

— Ați spus „afluirea" spre port a 
mărfurilor. Parcurgind insă astăzi 
platforma portuară am văzut depo
zitate — in condiții care datorită 
însuși mediului nu pot fi dintre cele 
mai bune — mari cantități de măr
furi. Se pare că ele se găsesc aici 
de un timp mai îndelungat, care in
tră in contradicție cu noțiunea de 
„afluire".

— Activitatea portuară e regle
mentată de acte normative care sint 
obligatorii pentru toate organismele 
și pentru toate cadrele. „Strădania" 
de a obține tot felul de derogări și 
aprobări speciale se soldează din 
păcate, uneori, cu asemenea rezultate 
nedorite, transformind spațiile por
tuare in depozite, cu multiple im
plicații negative, inclusiv asupra or
ganizării științifice a muncii din 
port. De ce menționez aceste ches
tiuni ? Revenind la ideea abordată 
inițial, vreau să arăt 
acestea, în spiritul 
formulate de către 
Nicolae Ceaușescu cu prilejui vizitei 
de lucru cu care ne-a onorat, între
prindem numeroase acțiuni împreu
nă cu comitetele de partid subor
donate, cu consiliile oamenilor mun
cii — ale căror atribuții nici nu le 
încălcăm, nici nu le preluăm, ci 
determinăm să fie exercitate întoc
mai — pentru accentuarea caracte
rului științific al conducerii și orga
nizării. însușirea numeroaselor pro
puneri și inițiative făcute in orga
nizațiile de partid, de sindicat și 
U.T.C., în O.D.U.S., in forurile de 
conducere colectivă, urmărirea apli
cării grabnice a acestora sint tot 
atitea modalități de participare la 
conducerea și organizarea practică 
a activității. Ele dau caracter de 
masă acestei participări și e de da
toria noastră să asigurăm, printr-o 
susținută activitate 
zatorică, înfăptuirea
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factor de progres al societății
In ansamblul laturilor și compo

nentelor care definesc si dau con
tur gindirii umane in general, cunoș
tințele economice ocupă un rol e- 
sențial : se poate spune că nu exis
tă domeniu mai dinamic, generator 
de noi idei care să ducă la progresul 
societății în ansamblu decit cel 
gindirii economice. Este aceasta 
motivație de fond pentru atenția 
sprijinul de care invățămintul 
cercetarea economică românească 
s-au bucurat în anii construcției so
cialismului si îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. Prin lar
ga deschidere realizată, prin invi
tația la dialog și analiză critică, prin 
Întreaga sa activitate si operă de o 
inestimabilă valoare teoretică, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus 
o contribuție de mare preț la dez
voltarea gîndirii economice pe plan 
național și universal.

Creșterea rolului cercetării științi
fice economice în elaborarea celor 
mai eficiente soluții de modernizare 
a economiei naționale, de perfecți
onare a relațiilor de producție a 
constituit și constituie o preocupare 
constantă a politicii partidului nos
tru. Pe această linie se înscriu și 
sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului in „Expunerea cu 
privire la unele probleme ale con
ducerii activității eoonomico-sociale, 
ale muncii ideologice și politico-e
ducative. precum și ale situației in
ternaționale" din 29 aprilie a.c.

Analiza de mare profunzime și 
amplitudine realizată cu acest prilej 
scoate în evidentă rolul esențial al 
învățămintului în procesul de for
mare a unei gîndiri economice fer
tile. stimulative pentru perfecționa
rea mecanismului economic, a for
melor de organizare și conducere a 
societății. ..Trebuie studiat, studiat 
continuu, trebuie învățat ! — subli
nia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Ceea ce spunem tineretului e vala
bil pentru toți : Invătați. invitați și 
iar învățați 1 Nu se poate asigura o 
conducere corespunzătoare fără în
țelegerea schimbărilor care au loc 
continuu în societate, in lume, în 
dezvoltarea forțelor de producție, a 
științei; culturii, a cunoașterii uni
versale".

Din această perspectivă, procesul 
de învățare capătă sensuri noi, mai 
largi și merge dincolo de ceea ce in 
mod obișnuit înțelegem prin edu
cație și școală. însușirea și asimi
larea de cunoștințe noi se traduc 
intr-o constantă a preocupărilor de 
fiecare zi. intr-un mod de a fi și a 
exista. Invățămintul, școala in gene
ral sint chemate să participe direct 
la infăptuirea procesului reproducți
ei, să aducă un suflu nou gindirii 
economice care să genereze idei și 
soluții pentru rezolvarea probleme
lor ce se pun în contextul perfecți
onării formelor de organizare și 
conducere : să înscrie o contribuție 
mai mare la lichidarea rămînerilor 
în urmă înregistrate in anumite do
menii de activitate. ..Realizările nu 
sint pe măsura potențialului tehni- 
co-material și nici a eforturilor pe 
care poporul nostru le face, sub 
conducerea partidului — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ace
lași prilej. Aceasta înseamnă că in 
conducerea și organizarea activității 
se manifestă incă serioase lipsuri". 
O astfel de remarcă vine , să relie
feze o realitate ce trebuie în mod 
obiectiv să fie avută in vedere în 
conceperea și’ lansarea programelor 
de modernizare a economiei națio
nale și anume că se înregistrează o 
anumită răminere in urmă în pregă
tirea cadrelor față de eforturile fă
cute pe linia industrializării și a 
dezvoltării economice generale. In
suficienta pregătire generală, faptul 
că unii conducători de unități nu 
sint suficient de bine pregătiți pen
tru munca ce le-a fost încredințată 
se răsfringe negativ asupra bunului 
mers al activității economice. Iată 
de ce asigurarea unei dezvoltări e- 
conomice intensiv-calitative reclamă 
o mai directă implicare a persona
lului instituțiilor de invățămint și 
cercetare in formarea personalului, 
in conducerea procesului de produc
ție. Iată de ce învățarea, problemă 
a problemelor, va trebui să se con
stituie intr-o preocupare a tuturor.
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la toate nivelurile si in toate dome
niile. Ea trebuie să aibă ca finali
tate, așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, și acel nou pe 
care trebuie să-1 aducă gindirii eco
nomice.

Cane ar fi principalele elemente 
a.le acestui plus de calitate chemat 
să revitalizeze gindirea economică, 
privind lucrurile prin prisma cerin
țelor desprinse din Tezele din apri
lie, din expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ?

In primul rind, trebuie să ținem 
seama de faptul că mediul tehnic 
și economic ca obiect de reflecție al 
gindirii economice se află, sub in
cidența a diverși factori interni și 
externi, intr-o permanentă mișcare 
și transformare, în plin proces de 
modernizare. Intre modul tehnic de 
producție și structura socioculturală 
a populației există strînse interfe
rențe. De aceea, apelul la învățare, 
pentru a ne forma pe această bază 
o largă cultură, nu este întîmplător. 
O economie modernă nu este posi
bilă in afara unei culturi solide, 
care să permită o justă înțelegere a 
sensului transformărilor ce au loc. 
Aceasta pentru că, in esență, ele pun 
în discuție un întreg sistem de valori, 
nu numai economice, pun in cauză 
inerții, cunoștințe acumulate, uni
versul cultural în general. Cu cit a- 

.cest univers cultural este mai îngust, 
cu atit realitatea în mișcare este mai 
greu de înțeles și cu cît este mai 
elevat, cu atit progresul, noul se 
difuzează mai rapid. Competitivita
tea tehnico-economică și gradul de 
cultură al populației se află 
în strînsă interdependentă.

O cultură temeinică este deci 
unei gîndiri economice largi, 
multi oei care gîndesc sau
despre economie. Ideile vin 
principal de la economiști, dar nu 
se opresc aici. Este un fapt explica
bil pentru că economia, bază a exis
tenței și punct de sprijin pentru 
celelalte activități, antrenează inte
rese și preocupări din medii diferite. 
De aceea, a gindi economic se vrea 
un proces cu o semnificație ce se 
circumscrie unei arii largi de preo
cupări, vizind, probleme de Ia cele 
mai simple pină la cele mai compli
cate. Economic, în termenii efici
enței și raționalității, trebuie să gin- 
dească economistul, dar și tehnicia
nul, agronomul, muncitorul etc., fie
care în funcție de gradul de cunoaș
tere și înțelegere a vieții economice, 
urmărind insă aceeași finalitate : 
efectul util și oportun pentru individ 
și societate. A gindi economic în
seamnă a fi apt pentru dialog crea
tor în acest domeniu, pentru o activă 
confruntare de opinii, pentru că nu
mai într-un asemenea context 
ideile noi.

Cultura solidă, ca element și 
a gindirii economice, este și 
care se constituie in condiție impor
tantă a manifestării plenare a 
democrației socialiste revoluționare, 
a democrației economice și a au
toconducerii muncitorești. Numai 
Plecind de la o asemenea premisă, 
a unui înalt nivel de pregătire pro
fesională și de cultură generală, de
mocratizarea vieții economico-socia
le este concepută. în accepțiunea 
partidului nostru, ca o preocupare de 
a crea un cadru democratic larg, me
nit să asigure ridicarea gradului de 
pregătire și de participare a poporu
lui la procesul decizional, la condu
cerea vieții economico-sociale.

Totodată, gindirea economică pre
supune analiză, iar aceasta cu
noaștere și adevăr. Rigoarea știin
țifică, absolut necesară în economie, 
cere informație amplă și la zi, in
ternă și externă. Cunoașterea econo
miei, a evoluției 
mecanism deosebit 
înseamnă logică, 
logie, ‘ 
te de adevăr, 
se sprijină pe istorie, statistică, 
sociologie, matematică — drept in
strumente indispensabile ale unei 
culturi economice, fără de care a- 
naliza economică rămine seacă, lip
sită de posibilitatea înțelegerii sen
surilor profunde ale existenței. De 
fapt, în efortul de a înțelege com
plexitatea vieții economice, omul 
recurge la judecăți de valoare ce 
aparțin unor domenii diferite ale
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științei. Interdisciplinaritatea tre
buie să constituie, de aceea, o ca
racteristică esențială a procesului 
de învățare si de foirmare a unei 
gindiri economice moderne.

In spiritul viziunii atotcuprinză
toare propusă de secretarul general 
al partidului cu privire la obiectivele 
formării 
cesar să 
bilitatea 
aceasta 
a ceea 
din 
lași timp a noului. O primă 
sarcină care se desprinde de aici 
vizează grija integrării și subor
donării valorilor economice siste
mului de valori umane în general. 
Prin invățămint si cercetare — fe
ricit integrate în concepția partidu
lui nostru cu actul producției — 
s-au creat premisele necesare în
locuirii sistemului bazat pe ra
tio: .itate economică ingustă, com
promisuri, raportarea unor crite
rii la ele însele, cu un sistem 
nou de valori caracterizat prin în
credere reciprocă, simțul răspunde
rii. conștientizarea necesității efor
tului. a recunoașterii valorilor ade
vărate ca aparținind muncii, orien
tarea și respectul pentru adevăr, 
admiterea noului si lupta împotriva 
inerției etc. Ele se nutresc și se 
sprijină pe virtuțile intrinseci ale 
economiei socialiste, ale socialismu
lui în general, la care trebuie tot 
timpul să le raportăm.

O altă problemă care se pune este 
aceea a mediului social participativ 
la procesul de dezvoltare a gindi
rii economice. Apelul formulat. în 
acest sens, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este fără echi
voc. Se cere să învețe și să 
gindească soluții noi toți oamenii 
muncii, indiferent la ce nivel 
al ierarhiei se află. în întreprinderi, 
centrale, ministere etc. Se cere să 
învețe, să fie înarmați cu o solidă 
pregătire economică cei care repre
zintă sistemul instituțional la nivelu
rile de vîrf, pentru a concepe și a ac
cepta schimbările benefice. Li se cere 
să învețe celor din școli și universi
tăți. pentru a dobîndi cunoștințe 
care să le permită exercitarea atri
buțiilor la cel mai înalt nivel de 
competență profesională. Li se cere 
să învețe permanent celor din uni
tățile economice, in primul rind 
confruntate cu mutațiile determina
te de revoluția tehnioo-stiintifică, 
cu condițiile restrictive pe care le 
impune raritatea unor resurse ener
getice si de materii prima si alti 
factori.

Unitatea economică modernă, pre
ocupată in permanentă de realiza
rea unei creșteri a producției pe 
bază intensivă, se conturează tot 
mai mult ca un loc de afirmare a 
gîndirii economice, de analiză, d« 
creație, cu o strategie concepută a 
face față unui mediu tot mai com
petitiv și mai concurential. Soluția 
realizării cu succes a unui aseme
nea obiectiv constă în a mobiliza 
întreaga inteligență a personalului 
muncitor. Nu inteligența unui grup, 
a unei elite, ci a întregului personal 
poate da capacitatea de a prevedea 
și a asimila progresul. Pentru a- 
ceasta este nevoie de un climat ca
racterizat prin studiu permanent, 
atît la nivelul conducerii, cit și 
al celor aflati în contact permanent 
cu producția. Foarte multe din 
ideile noi care provoacă salturile 
vip de la cei ce se află implicați 
direct în producție pe fondul și cu 
condiția asigurării unui mediu cul
tivat și bine informat.

Cadrul propice creat prin măsu
rile cuprinse in documentele pro
gramatice ale partidului nostru ofe
ră premisele și punctul de sprijin 
pentru concretizarea faptică a acestor 
cerințe care vor asigura evoluția e- 
conomiei românești pe cele mai 
înalte culmi ale progresului, imple
mentarea cerințelor noii calități 
ca o condiție esențială a progre
sului multilateral al patriei.

gîndirii economice, este ne- 
se asigure suplețea și mo- 

sistemului de valori cu care 
operează prin păstrarea 
ce este bun și valoros 
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Stimularea competiției pentru calitate și productivitate
(Urmare din pag. I)
bună eficiență in desfășurarea acti
vității, este necesar ca. pe baza cri
teriilor amintite, să se elaboreze un 
sistem de indicatori care să mă
soare corect cheltuielile și rezulta
tele activității economico-sociale. să 
le compare in timp și spațiu. Cu
prinderea prin sistemul de indicatori 
a aspectelor esențiale ce definesc e- 
ficiența și calitatea unui produs, a 
unei activități și eliminarea celor cu 
caracter general care, prin gradul 
lor mare de agregare, ascund, in 
multe situații, aspecte nefavorabile 
are o mare importanță in desfășu
rarea întrecerii socialiste.

Folosirea acestor indicatori impu
ne să existe concordanta necesară 
intre expresiile valorice și cele fizi
ce ale rezultatelor și cheltuielilor 
activității economice, astfel incit 
fondurile destinate dezvoltării eco
nomico-sociale și ridicării nivelului 
de trai să aibă acoperirea reală 
volum, structură și calitate — 
mijloace de producție si bunuri 
consum.

Pornind de la rolul hotărîtor
nevoii sociale, producția fizică re
prezintă indicatorul de bază pentru 
a aprecia rezultatele activității eco
nomice ; ceilalți indicatori valorici
— producția-marfă și producția netă
— trebuie apreciate numai în mă-
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sura în care au corespondent în e- 
fecte materiale utile.

Pentru indicatorii economici care 
măsoară cheltuielile este deosebit de 
important ca in timpul competiției 
să se exprime cu ajutorul lor acele 
laturi ale proceselor de eficientă e- 
conomicâ care trebuie îmbunătățite, 
cum sînt : consumurile specifice de 
materii prime și energie, de forță de 
muncă, gradul de valorificare a re
surselor și de utilizare a capacități
lor de producție, costurile totale și 
materiale la 1 000 lei producție-mar- 
fă vindută și încasată etc.

O importanță deosebită în meca
nismul competiției dintre producă
torii socialiști uniți are modul de 
folosire a pîrghiilor economico-fi- 
nanciare pentru punerea în funcțiu
ne și armonizarea intereselor gene
rale cu cele de grup și personale. 
Deși proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție creează pre
misele obiective ale compatibilității 
reciproce a acestor interese, totuși, 
aceasta nu înseamnă că ele intră au
tomat in funcțiune sau că se armo
nizează de la sine.

Există in economia socialistă atit 
factori obiectivi, cit și subiectivi care 
determină necesitatea folosirii unui 
sistem de pirghii economice prin care 
se asigură cointeresarea materială a 
producătorilor. în formă colectivă 
sau personală, punîndu-se astfel ba-

zele reale ale desfășurării întrecerii 
socialiste. Retribuția, prețurile, be
neficiile sint cîteva din pîrghiile e- 
conomico-financiare prin care se co
interesează colectivele de oameni ai 
muncii și fiecare lucrător în parte 
pentru a se angaja in cadrul între
cerii socialiste la o muncă de cali
tate. Exigențele competiției in me
canismul conducerii planificate ale 
economiei naționale impun cu nece
sitate ca folosirea pirghiilor econo- 
mico-financiare să fie necontradic- 
torie, asigurind atît o stimulare cit 
și o răspundere corespunzătoare. 
Totodată, folosirea lor eficientă tre
buie să permită eliminarea din cîm- 
pul cointeresării materiale colective 
și personale a acelor factori externi 
care nu țin seama de efortul propriu, 
și care pot mări sau diminua re
zultatele economico-financiare obți
nute. Aceasta presupune ca prețu
rile să reflecte corect cheltuielile so
ciale de producție, retribuția și ce
lelalte pirghii de cointeresare per
sonală să fie dimensionate realmen
te în raport cu cantitatea, calitatea 
și răspunderea muncii prestate, loca- 
lizînd pe fiecare factor ele producție 
și unitate economică atit’efortul de
pus. cît și rezultatele obținute. Ex
periența demonstrează că aceste pir
ghii economice nu numai că nu pot 
fi ignorate sau ocolite, dar orice fo
losire necorespunzătoare a unora

poate avea urmări negative directe, 
diminuind totodată și efectele pozi
tive ale celorlalte.

De aceea, folosirea lor în sistem, 
la timpul și locul potrivit și cu e- 
fecte corespunzătoare potrivit efor
tului depus și rezultatelor obținute 
este singura soluție pentru a favo
riza competiția, antrenind subiecții 
econoiniei în raport de gradul de 
cointeresare pe care îl realizează.

In cadrul factorilor care influen
țează desfășurarea competiției o im
portanță deosebită are, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, asigu
rarea unei conduceri pe baze științifi
ce a unităților economice, a centrale
lor, ministerelor, a fiecărui sector de 
activitate și loc de muncă. Exigențele 
dezvoltării intensive impun tot mal 
puternic Însușirea de către toți oa
menii muncii a unor temeinice cu
noștințe economice de organizare, 
conducere și planificare a activității 
de producție care să le permită să 
acționeze, în cadrul autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, în direcția creșterii 
productivității muncii și reducerii 
costurilor de producție, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al mijloa
celor de producție și bunurilor de 
consum și serviciilor, utilizării cu 
maximum de eficiență a bazei teh
nice materiale de care dispun unită
țile economice.
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SECERIȘUL GRIULUI ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII CADRU

încheiat neîntîrziat pe toate

suprafețele cultivate! FOLOSIT CU ÎNALTA EFICIENTA!

BISTRIȚA-NĂSĂUD: Deși in creștere, ritmul de lucru

n-a atins încă nivelul stabilit
în unitățile agricole din județul 

Bistrița-Năsăud. pină in seara. zilei 
de 
Pe 
77 
Pe 
za 
alta, fără a atinge nivelul maxim al 
mijloacelor mecanice, care este de 
2 000 hectare.

Un raid întreprins în consiliile 
agroindustriale Beclean și Bistrița, 
efectuat vreme de două zile conse
cutiv. în cadrul a 7 unități agricole 
distincte, ne îndreptățește să afir
măm că. acolo unde organizarea ac
tivității la seceriș este bună, rezul
tatele sînt pe măsură. Ne referim 
concret la realizările cooperativelor 
agricole Bozieș. cu terenuri situate 
pe pante, ca și ale celei din . Șieu 
Măgherus, ale cărei sole sînt ampla
sate pe terenuri plane. în ambele 
unități, intrarea combinelor in lanuri 
s-a efectuat dis-de-dimineață, iar 
secerișul a continuat

29 iulie, griul a l’ost recoltat de 
11 535 hectare, ceea ce reprezintă 
la sută din suprafața cultivată, 
parcursul acestei săptămini. vite- 
de lucru a sporit de la o zi la

să se desfă-

soare pină la lăsatul serii. Echipele 
de secerători și cosași string in snopi 
spicele din porțiunile de Ian căzute. 
Ca atare, combinele au putut, fi uti
lizate grupat. Există condiții ca. pmă 
sîmbătă seara. întreaga recoltă de 
griu să fie pusă la adăpost.

Și în alte cooperative agricole — 
Vița. Chiochiș. Jirnbor, Sinicoară, 
Nușeni — cadrele de conducere și 
specialiștii se ocupă cu răspundere 
de strîngerea la timp și fără pier
deri a griului. Sint însă unități agri
cole în care utilajele s-au defectat 
numai după cîteva ore de lucru în 
lan. De asemenea, am constatat 
lipsa echipelor de cosași și seceră
tori. deplasări inutile ale mijloace
lor mecanice, nesincronizări între 
cantitățile recoltate și cele transpor
tate. Așa se și explică faptul că in 
consiliile agroindustriale 
Șieu și Nimigea vitezele de 
realizate la seceriș 
județului.

Ținîndu-se seama

față nu există lanuri 
in coniormitate cu in

agricultură trebuie depuse 
susținute in vederea folosi- 
plin a timpului pe întregul 
al zilei-lumină. Insistăm, de 

asupra necesității ca 
pe'rma- 
iar

sint sub

Teaca, 
lucru 

media

de faptul că in

momentul de 
riereeol labile.
dicațiile comandamentului județean 
pentru 
eforturi 
rii din 
parcurs
asemenea.
specialiștii să supravegheze 
nent funcționarea utilajelor, iar in 
timpul pauzei de masă mecanicii de 
întreținere să dea o mină de ajutor 
combinerilor, pentru ca secerișul să 
se poată efectua neîntrerupt. Aceas
tă ultimă parte a campaniei de re
coltare a păioaselor trebuie finali
zată cu maximă urgență și aici, în 
județul Bistrița-Năsăud. pentru că, 
realmente, există suficiente forțe 
.atit mecanice, cit și umane, care se 
cer doar organizate temeinic și uti
lizate intensiv.

Gheorqhe CRISAN
corespondentul „Scinteii"

Democrația economică constituie, de aproape două decenii, elementul 
definitoriu al exprimării voinței colectivelor de oameni ai muncii în ab
solut toate domeniile de activitate, de stimulare și afirmare a inițiati
velor muncitorești. în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii se 
dezbat și se soluționează practic toate problemele producției. începînd de la 
multiplele aspecte pe care le incumbă aprovizionarea tehnico-materială și 
pină la cele care privesc evoluția firească a relațiilor de viață și de mun
că din cadrul colectivului, se stabilesc măsurile de natură să creeze con
dițiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan în perioada care 
urmează.

Desigur, buna desfășurare a adunărilor generale ale oamenilor mun
cii implică o intensă preocupare în perioada premergătoare pentru clari
ficarea tuturor problemelor aflate în suspensie, pentru elucidarea lor, 
astfel incit desfășurarea propriu-zisă a dezbaterilor să însemne cu mult 
mai mult decit un moment de inventariere, de punere a problemelor ; 
ele trebuie să dea răspuns temeinic la aceste probleme, să angajeze res
ponsabilități ferme din partea tuturor factorilor de răspundere pe în
treaga filieră, intreprindere-centrală-minister, să stringă într-un unic 
șuvoi toate energiile colectivului, pe care să-l canalizeze spre înfăp
tuirea obiectivelor prioritare ale economiei naționale.

In aceste zile se află în plină desfășurare cea de-a doua rundă a adu
nărilor generale din acest an. Cit de temeinică este pregătirea acestora, 
pentru a fi în măsură să determine o bună desfășurare ‘a activității pro
ductive în perioada care a mai rămas din acest an ?

Sub incidența acestei întrebări am situat investigația desfășurată in 
două unități din municipiul Lugoj : * ' 
schimb (I.U.P.S.) și întreprinderea 
(I.U.R.T.).

întreprinderea de utilaje și piese de 
de utilaje de ridicat și transport

reușit

HARGHITA Un procent care nu exprimă posibilitățile
de 28 iulie. înPină în seara zilei 

județul Harghita griul a tost recol
tat doar de pe 9 
suprafața cultivată, 
cerișul griului s-a 
toată depresiunea 
Cristurului Secuiesc — zonă din par
tea de sud-vest a județului Harghita, 
unde, datorită temperaturilor mult 
mai ridicate decit in bazinele Ciucu- 
lui și Gheorgheni. lanurile au ajuns 
mai repede in faza de coacere. Fi
resc, și suita măsurilor organizato
rice inițiate de comitetul județean de 
partid și-a găsit aplicarea mai întii 
aici, urmărindu-se intensificarea la 
maximum a ritmului de recoltare, 
prin folosirea deplină a- fiecărei ore 
bune de lucru' și totîliîarea cu ran- 

'dament maxim a mijloacelor meca
nice din dotare. „în acest context au 
fost stabilite responsabilități concre
te specialiștilor din unitățile agricole, 
tuturor factorilor implicați în cam
pania recoltării, pentru depistarea 
din timp a lanurilor înaintea coace
rii depline, stabilindu-se de la o zi 
la alta care sint cele apte pentru se
cerat, făcîndu-se totodată o reparti
zare judicioasă a combinelor in baza 
unei schițe de lucru" — ne spune in
ginerul Ștefan Danciu, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă județeană. Ni se prezintă și mo
tivația acestei metode : se preintim- 
pină posibilitatea supracoacerii și 
deci a pierderilor de recoltă prin 
scuturare. „în al doilea rînd. se asi
gură lucrul de cea mai bună calitate 
— ne spune directorul trustului 
S.M.A.. tovarășul Lorincz Lukăcs. 
Dacă pină în acest an. în perimetrul 
unei sole, combinele lucrau una după 
alta, acum aceeași solă am parce
lat-o, fiecărei combine revenindu-i o 
anume suprafață. Astfel, pe de o

la sută din 
în prezent, se- 
generalizat in 

Odorheiului și a

se mai stînje- 
din cauza unor 

de alta

combinele nu 
una pe alta, 
accidentale, iar pe 
răspunderea mecanizatorilor

parte, 
nesc 
opriri 
crește 
față de calitatea lucrării, intrucît se 
poate ține o evidență precisă, se poa
te face o verificare exactă pe om, 
mașină și parcelă".

IJe parcursul documentării noastre 
am reținut multe aspecte care fac 
dovada preocupării pentru ciștigarea 
timpului, pentru creșterea ritmului 
zilnic, pentru calitate. Șeful secției 
de mecanizare a cooperativei agri
cole de producție Porumbenii Mari, 
din consiliul agroindustrial Mugeni, 
Păsztor loan, ne-a făcut, la fața -lo
cului. demonstrația perfectei etanșări 
a utilajelor. Aici, reglarea rabatoru- 
lui se face astfel incit acesta să asi
gure tăierea plantelor cit mai de jos. 
Deplasarea combinelor de 
la alta, in timpul nopții, 
atelierelor mobile pe cimp, 
ma formațiilor de lucru, 
prinzului la locul de muncă, 
in lan la prima oră posibilă 
tarea lucrului cit mai tirziu 
vezi ale hărniciei, ale marii 
sabilități pentru soarta recoltei. Și 
ritmurile cresc cu fiecare zi. în ziua 
de 27 iulie, cele 9 combine care se 
află la cooperativa agricolă de pro
ducție Cobătești au secerat 40 hec
tare. Azi, 28 iulie — ne spunea pre
ședintele cooperativei, Deak Dioni- 
sie, care se afla împreună cu ingine- 
rul-șef al unității. Matefi Iosif, in 
lanurile fermei Turdeni — vom 
stringe recolta de pe o suprafață mai 
mare. în pas cu această unitate se 
află și cele din Cristuru Secuiesc și 
Avrămești, din cadrul consiliului 
agroindustrial Cristuru Secuiesc, al 
cărui președinte, tovarășul Benedek 
Ladislau, ne spunea că, in trei zile,

s-a recoltat aproape o treime din 
cele 1 967 hectare cu griu ale consi
liului, că există toate condițiile ca, 
în cel mult șapte zile, să se încheie 
secerișul. De fapt, afirmații similare 
Se pot face și la nivelul consiliilor 
agroindustriale Mărtiniș. Mugeni și 
Odorheiu Secuiesc. Opinia specialiș
tilor e că in aceste zile se va putea 
începe secerișul in ritmuri ample și 

. in unitățile din depresiunea Ciucului 
și Gheorgheni. către care se in 
dreaptă acum, pentru a da ajutor, ș 
combinele care au fost la secerat ii 
părțile sudice ale țării.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scinteii

înainte de a ajunge în perimetrul 
vastei platforme industriale a muni
cipiului în care sint situate cele două 
importante unități am avut o scurtă 
convorbire cu tovarășul Luca Lungu, 
secretar cu probleme economice al 
Comitetului municipal de partid Lu
goj. Interlocutorul a subliniat pre
ocuparea organizației municipale de 
partid pentru desfășurarea la un înalt 
nivel de exigență partinică, in spirit 
revoluționar, a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii in toate unită
țile economice de pe raza municipiu
lui, pentru afirmarea deplină a aces
tor forumuri democratice drept cadru 
de mobilizare și mai puternică a 
energiilor, creatoare ale tuturor oa
menilor muncii. de perfecționare 
Continuă a activității lor, pentru va
lorificarea superioară. integrală a 
factorilor de producție. îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan din cel 
de-ai treilea an al actualului cincinal 
se impune drept imperativul mo
mentului actual, asupra căruia va fi 
orientat fondul discuțiilor din adună
rile generale ale oamenilor muncii. în 
acest sens, in toate unitățile econo
mice ale municipiului există o pu
ternică emulație, un înalt spirit de 
angajare a oamenilor muncii pentru 
realizarea sarcinilor de plan. Rezul-

țațele din prima jumătate a anului 
confirmă că se muncește cu spor, cu 
abnegație comunistă, sub imboldul 
voinței de a depăși orice greutăți, de 
a fi la înălțimea exigențelor pe care 
le pune in fața întregii țări secreta

nu-și ascunde satisfacția că a 
această performanță.

Același spirit, de neclintită 
pentru îndeplinirea exemplară 
n'ului, este hotărît să-l afirme 
tivul întreprinderii și în 
generală care va avea loc în primele 
zile din luna august. Tot ceea ce ține 
de puterile sale a fost clarificat 
înainte de desfășurarea adunării ge
nerale a oamenilor muncii. Alte noi 
utilaje sint în faze avansate de ela
borare, pe seama lor anticipindu-se 
importante creșteri ale indicatorilor 
valorici ai planului. Perspectiva rea
lizării planului anual are deci de pe 
acum limpezirile necesare. Totuși, 
factorii responsabili nu se arată 
deloc liniștiți. Sint preocupați înain
te de toate de faptul că nu dispun 
de suficiente fonduri pentru tehnică 
nouă, element cu mare greutate in
tr-o unitate în care primenirea sis
tematică a producției reprezintă o 
condiție a existenței sale. O soluțio
nare urgentă comportă, de asemenea, 
crearea unui atelier de prototipuri 
dotat cu toate cele necesare. Aceste 
două probleme vor forma obiectul 
discuției din adunarea generală a oa
menilor muncii în desfășurarea rela
țiilor din cadrul binomului intreprin- 
dere-centrală.

Cu totul altfel se prezintă lucrurile 
la întreprinderea de utilaje de ridi-

voință 
a pla- 
colec- 

adunarea

Insemnări din două unități industriale 
ale municipiului Lugoj

rul general al partidului, tovarășul 
Ni colac Ceaușescu.

în această viziune dinamică s-a 
plasat și discuția pe care am pur
tat-o cu tovarășul Traian Trancâ, 
directorul întreprinderii de utilaje 
și piese de schimb, unitate care, in 
prima jumătate a acestui an. rapor
tează Îndeplinirea integrală a planu
lui Reținem ca fapt esențial pre
ocuparea colectivului de a primeni 
substanțial structura producției, pre
misă a dobindirii unei inalte compe
titivități. în primul semestru au fost 
omologate 11 utilaje de mare com
plexitate. intre care interlocutorul re
marcă mașină de canetat automat fi
bre dc sticlă, socotită premieră na
țională. .Colectivul de I.U.P.S.
iVit îSij

ia o solă 
prezența 

in preaj- 
aducerea 
intrarea 
și înce- 
sint do- 
respon-

«UIUM

cat și transport, colectiv distins anul 
treout cu „Ordinul Muncii" clasa a 
Ii-a. înainte cu circa două săp
tămini de desfășurarea adunării 
generale, colectivul întreprinderii nu 
are încă pregătite răspunsurile la o 
serie de probleme privind fundamen
tarea pianului de producție, proble
me care au creat dificultăți 
tante in prima jumătate 
care se anunță la fel de 
in următoarele luni.

Despre ce este vorba 
anumit, moment, nu prea 
centrala a scos din planul întreprin
derii (din rațiuni ce nu fac obiectul 
discuției de. față) un produs impor
tant pentru profilul productiv al 
acestei unități — automacaraua cu 
braț articulat de 2.6 tf. produs de 
bază pentru care întreprinderea lugo- 
jeană dispune nu numai de. o temei
nică bază tehnică, ci și de o bună 
experiență de fabricație. La aceasta 
s-a adăugat apoi importanta fractură 
survenită pe de o parte 
pacitățile existente in 
calde și prevederile 
iar pe de altă parte 
vederile planului și comenzi. Des-

impor- 
a anului și 
serioase și

? într-un 
i nd epărtat,

intre ca- 
sectoarele 
planului. 

Intre pre-

pre aceste fapte ziarul nostru a re
latat pe larg în urmă cu aproape 
două luni. Din păcate, de atunci nu 
s-a produs nici o schimbare în bine. 
Lucrurile continuă să rămină la fel 
de îngrijorătoare pentru colectivul în
treprinderii, care după primele șase 
luni din acest an înregistrează se
rioase restanțe la producția-marfă.

„Actuala stare de fapt ne preocu
pă in cel mai înalt grad — ne-a 
precizat tovarășul loan Schiopu, se
cretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. Preocuparea noastră 
este cu atit mai mare dacă avem in 
vedere faptul că nu peste mult timp 
va trebui să dăm, in cadrul adună
rii generale a oamenilor muncii, răs
punsuri clare la o seamă de proble
me care țin de fundamentarea planu
lui. Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră, sub conducerea organi
zației de partid, au dovedit că au 
reala disponibilitate de a face orice 
efort pentru realizarea integrală a 
prevederilor de plan. Din păcate, 
deocamdată, răspunsurile necesare nu 
le avem la indemmă ; ceva, ceva s-a 
întreprins pe linia asimilării in fabri
cație a unor piese turnate, îndeosebi 
in domeniul fontei aliate și cu gra
fit nodular, dar rezultatele obținute 
sint, totuși, mult prea modeste". ■

Deși interlocutorul nu a rostit nici 
un cuvint la adresa centralei, este 
limpede răspunderea acesteia față de 
situația cară s-a creat la I.U.R.T. In 
secțiile întreprinderii ne-a atras aten
ția cu deosebire slaba utilizare a ca
pacităților de producție din sectoare
le calde. Spații vaste nu au încă o 
folosință rațională. Deocamdată, o 
bună parte din cuprinsul tor este 
blocată de imense utilaje care nu au 
dat satisfacție de la bun început în 
procesul tehnologic. Oricum, aceste 
vaste hale nu sint eficient folosite. E 
o problemă pe care va trebui să o 
analizeze apropiata adunare generală 
a oamenilor muncii.

Desigur, persistența acestor aspec
te nu poate lăsa in afara discuției 
responsabilitatea colectivului de la 
I.U.R.T. Mai presus de toate se re
levă insă responsabilitatea centralei, 
in special in ce privește două aspec
te de fond: stabilirea sarcinilor de 
plan in raport cu capacitatea și spe
cificul fabricației, precum și asigura
rea bazei materiale, domeniu in care 
se resimt mari lacune, cu influență 
directă asupra bunului mers al pro- 
ducțief.’Xsle‘'aâ<’vățat', pentru a în
cercă să soluționeze problemele cu 
care se cou&unto. întreprinderea, 
centrala a dispus 1 repartizarea pen
tru asimilare și execuție a unui nou 
produs — autoscara. Dar pentru rea

lizarea acestui produs trebuie lămu
rite incă multiple probleme de pro
iectare și materiale, pe care nici in
stitutul de cercetare științifică și In
ginerie tehnologică de profil nu lc-a 
soluționat deplin.

în concluzie, pentru realizarea în cit mai bune condiții a planului In 
cele două întreprinderi mai sint destule probleme de rezolvat, probleme 
care iși au sorgintea in funcționarea încă defectuoasă a relației între
prindere — centrală. Atit in cazul I.U.P.S.. cit mai ales în ce privește 
colectivul de la I.U.R.T. se evidențiază faptul că centrala nu s-a angajat 
cu toată răspunderea in soluționarea problemelor de care depinde des
fășurarea normală a producției. Mult prea des este invocat, fără sufi
cienta motivație, îndemnul „descurcați-vă cu propriile forțe".

Tocmai de aceea, acum, in aceste zile, cind in unele unități au început 
să aibă loc. iar in altele sint in curs de pregătire adunările 
generale ale oamenilor muncii, se impune o reconsiderare a atitu
dinii centralelor față de modul in care sint soluționate problemele in uni
tățile din subordine, astfel incit să se realizeze un consens de voință și 
acțiune in desfășurarea căruia centrala să apară drept factor decisiv al 
Înfăptuirii planului de producție — așa cum însăși legea i-a statuat po
ziția in cadrul mecanismului de funcționare al economiei noastre naționale.

în cit mai bune condiții a planului fn

Joan ERHAN

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna Scîntcjj

în loc de orice altă introducere, ni s-a părut sugestiv să prefațăm 
aceste însemnări cu cîteva date comparative. în prezent, patrimoniul 
pomicol al județului Bihor este de 9 200 hectare, din care 5 600 hectare 
pe rod. Ceea ce se impune atenției este faptul că, deși suprafețele sint 
cu 1 500 hectare mai mici decit cele existente în urmă cu zece ani, pro
ducțiile realizate acum sint de peste 2,5 ori mai mari, apropiindu-se de 
110 000 tone fructe. Argument concludent pentru roadele producției inten
sive.

Multă vreme însă pomicultura bihoreană a evoluat fără o organizare

In prim-plan — concentrarea și specializarea 

fermelor
„Experiența ne-a demonstrat că 

realizarea unei pomiculturi intensive 
presupune întii de toate concentrarea 
și specializarea fermelor", ne spunea 
tovarășul Teodor Bora, directorul 
trustului horticol județean. în biroul 
său, o hartă minuțios alcătuită pre
zintă fermele concentrate ca un 
„ciorchine" in mari bazine pomicole. 
O acțiune care materializează, de alt
minteri, un program special adoptat 
de comitetul județean de partid. Cu 
precădere, s-a avut in vedere zona
rea optimă a speciilor. în bazinul 
Valea lui Mihai, bunăoară, dunele de 
nisip au fost aduse la marea con
fruntare cu belșugul, fiind plantate 
mal ales cu măr. Perimetrul Oradea 
— Diosig, culoar bine cunoscut pen
tru microclimatul mai blind de aici, 
in egală măsură pentru tradiția de 
pomicultori a localnicilor, a fost spe
cializat pe simburoase. La Diosig — 
piersic și cais, în timp ce dealurile 
Oradei sint acoperite în majoritate 
cu livezi de cais, piersic, migdal, 
cireș și vișin. In bazinul Marghita, 
pe Dealul Mare și, în înlănțuire, pe 
dealurile Balcului sint la ele acasă 
speciile măr și păr. înspre Ăleșd, 
dealurile Urvindului sint îmbrăcate 
nu numai cu măr, ci, mai nou, ciștigă 
tot mai mult teren prunul, cireșul și 
vișinul.

Neîndoielnic, se poate aprecia 
lesne că prin Intensificarea acțiunii

de concentrare și specializare a fer
melor au fost repuse in drepturi ba
zine pomicole consacrate. Și, mai 
mult, dealuri 'întinse au devenit „pă- 
minturi renăscute". Reține in mod 
deosebit atenția faptul că peste 45 
la sută din patrimoniul pomicol va
lorifică terenuri cu pantă mare (de 
6—30 la sută), terasate și, drept urma
re, mecanizabile. Este demn de men
ționat faptul că in ultimii 12 ani s-au 
înființat plantații noi, de tip inten
siv, pe 4100 hectare, in timp ce 
defrișările însumează 5 000 hectare. 
O explicație se impune de la sine : 
diferența o reprezintă terenurile re
date la arabil, ca urmare a desfiin
țării livezilor amplasate în zona de 
șes.

Avantajele concentrării și speciali
zării fermelor sint evidente de la 
primul pas. Să spunem, de pildă, că 
astfel s-au constituit „centuri de 
aprovizionare" nu numai pentru așe
zări dens populate, ci și pentru în
treprinderile prelucrătoare din Ora
dea și Valea lui Mihai. Să adăugăm 
că prin această acțiune se valorifică 
cu maximum de eficiență condițiile 
pedoclimatice. Suficient să ne refe
rim la nisipurile zburătoare din zona 
Valea lui Mihai. Pînă acum două de
cenii, locuri lăsate in voia soartei. 
Pășuni sărăcăcioase, cuprinse de 
arșiță la primul semn de secetă. Ici- 
colo, pe dune, se cultiva ceva secară.

w wi bihor Rodul livezilor intensive: în zece ani
producția de fructe a sporit de două ori și jumătate

riguroasă, pe baze științifice. Așa se face, de pildă, că in urmă cu un 
deceniu și jumătate patrimoniul pomicol era dispersat, in afara între
prinderilor agricole de stat, in nu mai puțin de 65 cooperative agricole 
de producție, cel mai adesea în trupuri răzlețe și livezi de tip clasic, 
fără dotare corespunzătoare, fapt reflectat deopotrivă de nivelul și efi
cienta producțiilor. Realizările din ultimii ani atestă un salt considerabil. 
Care ar fi. așadar, elementele de experiență demne de un larg interes, 
precum și direcțiile de acțiune menite să conducă spre rezultate superi
oare ? Iată, succint exprimată, tema investigației noastre.

Una peste alta însă, valoarea pro
ducției nu depășea 2 500 lei pe hec
tar. Asta pe atunci, dar azi venituri
le obținute din pomicultură bat către 
120 000 lei la hectar. Aceleași capri
cioase nisipuri se pot compara cu 
cel mai mănos teren din Cimpia Cri- 
șurilor, destinat celor mai rentabile 
culturi. Nu in ultimul rînd, ba, dim
potrivă, concentrarea și specializarea 
pomiculturii au asigurat cadrul nece
sar promovării operative in produc
ție a rezultatelor cercetării, extinde-

Cercetarea științifică
N-a fost discuție purtată pe 

parcursul documentării cu specialiști 
din ferme care să nu evidențieze 
argumentat aportul decisiv al cerce
tării in realizarea unei pomiculturi 
intensive. „Dată fiind zona de favo- 
rabilitate pe care o au în județul 
nostru speciile simburoase termofile, 
Stațiunea de cercetare și producție 
pomicolă Bihor, care a împlinit de 
curind un deceniu de existență, a 
fost specializată in principal pe pro
blemele complexe pe care Ie ridică 
piersicul, caisul și migdalul, începînd 
cu stadiul optimizării sortimentului, 
crearea de soiuri și portaltoi supe
riori care să utilizeze cu eficiență 
sporită condițiile ecologice oferite de 
zona de nord-vest a țârii" — preciza 
inginerul Teofil Gal, directorul sta
țiunii. Rezultatele atestă preocupările 
stăruitoare ale specialiștilor de aici 
în valorificarea superioară a terenu
rilor în pan.tă din județ și zonă. Stau 
mărturie dealurile Oradei, precum

rii în cultură a speciilor deficitare 
(mai cu seamă simburoase) pretabile 
zonei și, desigur, condiției prielnice 
realizării unor dotări specifice efi
ciente : rețele de irigații, depozite 
frigorifice, hale de sortare, instalații 
de prelucrare, înzestrare cu mijloace 
mecanice. Și, fără îndoială, mai pre
sus de toate, creșterea randamentului 
la hectar, prin sporirea ponderii li
vezilor de tip intensiv și aplicarea 
riguroasă, unitară, a tehnologiilor in 
condițiile unei eficiențe ridicate.

— un rol de frunte
și cele din bazinele Marghita și 
Ăleșd. modelate pentrți pomicultură 
după toate regulile agrotehnicii. în 
ce privește perfecționarea tehnologii
lor de înființare și întreținere a 
plantațiilor de pomi, au fost rezol
vate multiple probleme legate de 
modul de amenajare a nisipurilor din 
nord-vestul județului, sistemul de 
fertilizare și regimul de irigații al 
livezilor de aici. Inginerul Aurel Bu- 
nea, secretarul științific al stațiunii, 
ne-a prezentat pe larg aportul cer
cetărilor întreprinse pentru îmbună
tățirea radicală a sortimentului la 
simburoasele mari. La cais, de 
exemplu, au fost promovate șase noi 
soiuri mai productive, îndeosebi cu 
coacere timpurie și tirzie. prelungind 
astfel perioada de consum cu aproa
pe trei săptămini, randamentul la 
hectar sporind cu pînă la 20 la sută. 
Și la piersic a fost înlocuit in bună 
măsură vechiul sortiment, fiind in
troduse opt soiuri mai productive,

extinzind astfel conveierul varietal 
cu soiuri valoroase, competitive și la 
export. Rezultate dintre cele mai 
bune au fost obținute la migdal. în 
zonă, acesta creștea semispontan, 
doar sub formă de migdal amar, fo
losit ca portaltoi. O dată cu înființa
rea stațiunii pomicole, s-au stabilit 
opt soiuri, ponderea deținînd-o cele 
care asigură o productivitate ridi
cată, între 460 și 900 kilograme miez 
la hectar. Numai din 1980 încoace, 
pe baza cercetărilor proprii. în sta
țiunea de la Oradea au fost obținuți 
peste 3 000 de hibrizi de migdal, fiind 
selecționate și introduse in culturi 
comparative 99 elite. Și Ia cais au 
fost realizați peste 1 700 de hibrizi, 
aflați in faza de început a rodirii. „Un 
obiectiv prioritar al cercetătorilor 
noștri l-a constituit crearea de port
altoi care să valorifice cit mai bine 
condițiile grele de sol pe care le 
avem", adăuga Matei Stegerean, in- 
ginerul-șef al stațiunii. Se cunoaște 
îndeobște că, în cazul portaltoiului, 
esențialul este să fie ușor de înmul
țit in pepinieră, să aibă o afinitate 
bună cu toate soiurile, precum și o

comportare „pretabilă" la terenurile 
argiloase. Este și motivul pentru care 
în această acțiune au fost larg va
lorificate „populațiile" locale de pier
sic cunoscute din viile de prin păr
țile locului. Rezultatul ? Prin valo
rificarea florei din zonă au fost se
lecționați doi portaltoi generativi 
(Oradea și de Bale) pentru piersic. 
Să notăm, de asemenea, că pe baza 
încrucișărilor au fost obținuți 600 
hibrizi care sînt în curs de verifi
care ca portaltoi pentru cais, pier
sic și migdal.

Cercetările proprii și-au spus ho- 
tărit cuvîntul și-n privința realiză
rii livezilor de tip intensiv. O dova
dă concludentă o constituie și rea
lizările stațiunii, unde numeroase 
ferme au obținut pe întreaga supra
față 30—33 tone mere, 15 tone pier
sic și cais, 12 tone cireșe. Sint ni
veluri care anul acesta vor fi mult 
depășite la toate sortimentele. O 
simplă „citire" a bilanțului dezvăluie 
că în ultimii zece ani producția fi
zică a cunoscut o depășire în medie 
de 15—20 la sută.

Un program bine gindit, dar nu se aplică pentru 

că intirzie — de trei ani - o aprobare
Conform unui program special a- 

doptat de comitetul județean de 
partid, în actualul cincinal, în Bi
hor urmează să fie înființate plan
tații pomicole pe 4 000 hectare, iar 
cele de arbuști fructiferi pe 600 
hectare. O primă concluzie : livezile 
vor urca tot mai mult in zona coli- 
nară, valorificind superior terenu
rile erodate, cu pante mari, peste 
limita mecanizării, improprii culti
vării lor cu cereale și plante tehni
ce. Un sfert din această suprafață se 
localizează în întreprinderile agri
cole de stat, plantațiile noi urrnînd 
să le înlocuiască în mare parte pe 
cele vechi, nemodernizate, aflate în 
declin. Sectorului cooperatist îi re

vin acum sarcinile cele mai mari de 
restructurare și reorganizare a po
miculturii, pornind de la faptul că 
livezile pe care le dețin cooperati
vele agricole sînt slab productive, 
fără dotările corespunzătoare. Ex
cepție tac cele două asociații po
micole : Oradea și Valea lui Mihai. 
Pornind chiar de la această expe
riență, programul preconizează în
ființarea de asociații pomicole, de 
stat și cooperatiste, in bazine pomi
cole cu tradiție : Bale, Abram, Cei- 
ca, Beiuș, Sudrigiu. Se au in vede
re, desigur, defrișarea tuturor livezi
lor neproductive și concentrarea a- 
cestor suprafețe în masive pomico
le oare, prin rezultatele obținute, să

constituie și însemnate surse de ve
nituri pentru cooperativele agricole 
de producție. O a doua concluzie : 
deosebit de important este faptul că 
prin aceste noi dezvoltări, speciile de
ficitare — cais, piersic și migdal —, 
cu valoare economică ridicată, tre
buie să ocupe 47 la sută din patri
moniul pomicol, dublind suprafețele 
pe care Ie dețin în prezent. Un pro
gram clar, riguros intocmit, așezat 
pe temelia unui inalt randament eco
nomic. a cerințelor economiei și ale 
autoaprovizionării.

Care este însă stadiul lui de rea
lizare ? Nesatisfăcător. Acesta • 
răspunsul la întrebarea de mai sus. 
Motivul ? Neaprobarea decit a ju
mătate din cele 4 000 hectare propu
se pentru inființarea de noi planta
ții. Și aceasta pe considerentul că 
suprafețele arabile propuse la trans
formări în livezi pomicole ocupau 
fieste 40 la sută din noile perimetre.
n fapt, toate aceste suprafețe re

prezintă terenuri eu pantă mare, 
erodate, care, practic, nu se folo
seau, nu se încadrau decit scriptic 
la arabil, și in cel mai bun caz la 
finețe sau pășune. Dar chiar și în 
acest caz, pentru fiecare hectar de 
arabil prevăzut a fi plantat cu pomi 
s-au identificat și nominalizat in ju
deț unități și suprafețe de livezi, 
pășuni sau finețe menite să recupe
reze suprafața de arabil ce urma 
să-și schimbe destinația, astfel Incit 
categoria de folosință — în cazul 
arabilului — să nu se micșoreze in 
balanța județului. Documentațiile au 
fost înaintate în acest sens foruri
lor superioare incă in urmă cu trei 
ani, dar soluția intirzie să fie emi
să. De aici și realizările foarte scă
zute in ce privește îndeplinirea pro
gramului stabilit. Nemaivorbind că 
în urma emiterii aprobărilor pentru 
schimbarea categoriei de folosință a 
acestor terenuri sînt necesare ample 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului (de exemplu. în zona Abram, 
pe dealurile Oradei ș a.), precum și 
lucrări de nivelare, modelări, tera- 
sare etc. în vederea executării plan
tărilor, pregătiri care necesită In 
unele situații 1—2 ani. Sînt toate 
acestea argumente care impun o 
neîntirziată analiză la fața locului, 
implicînd toți factorii de răspunde
re. O decizie trebuie negreșit luată, 
pentru că. se vede treaba, termenele 
trec și lucrările trenează.

Ioan LAZA
corespondr nteii"
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CUM POATE SPORI INVENTIVITATEA ORGANIZATORICĂ NUMĂRUL
CREAȚIILOR TEHNICE. AL INVENȚIILOR SI INOVAȚIILOR

? 7 5» J ?
Creativitatea este un efect al or

ganizării in mult mai mare mă
sură decit al inspirației. Aceasta este 
concluzia ce se desprinde din expe
riența județului Arad referitoare la 
stimularea și valorificarea in practi
că a potențialului creator al oame
nilor.

Activitatea de creație tehnico-știin- 
țifică din județul Arad intrase, la un 
moment dat, în impas. Mai precis, 
realizările obținute in acest domeniu 
situau județul — intr-un trecut nu 
prea îndepărtat — pe unul din locu
rile codașe in „clasamentul" întocmit 
la nivel republican. Astăzi insă — 
după numai un an și jumătate de 
măsuri și acțiuni intreprinse din ini
țiativa și sub îndrumarea comitetu
lui județean de partid — situația este 
alta : se poate vorbi despre o anume 
emulație in activitatea de creație 
tehnico-științifică. Ce s-a întreprins ? 
Care au fost direcțiile de acțiune in 
vederea mobilizării mai active a po
tențialului creativ, al județului, pen
tru aplicarea unui număr cit mai 
mare de invenții și inovații ?

în primul rind, pornind de la ne
cesitățile modernizării proceselor de 
producție, creșterii productivității 
muncii, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor etc., biroul co
mitetului județean de partid a re- 
orientat activitatea comisiilor jude
țeană și municipală a inginerilor și 
tehnicienilor prin fundamentarea ri
guroasă a tuturor programelor de 
cercetare în funcție de sarcinile ac
tuale ce revin județului Arad, cît și 
prin utilizarea unei largi game de căi 
și mijloace de cunoaștere a activită
ții de creație din unitățile arădene, 
din țară și străinătate. Pentru mijlo
cirea schimbului de idei și promova
rea experienței înaintate s-au re
văzut și îmbogățit programele de 
propagandă tehnică, a crescut de 
aproape trei ori numărul acțiunilor 
concepute sub formă de mese rotun
de. dezbateri, schimburi de expe
riență, simpozioane, sesiuni de co
municări științifice, expoziții, confe
rințe de inventică, concursuri între 
cercurile de inovatori. Dar mai mult 
decit creșterea „cantitativă" intere
sează faptul că, în general, acțiunile 
respective au ciștigat pe planul cali
tății, al conținutului și mesajului lor. 
De pildă, sesiunilor de comunicări 
interjudețene li s-a asigurat un ca
racter de permanență. Se detașează 
sesiunile de comunicări organizate 
anual de întreprinderea de mașini- 
upelte („Activitatea, de cercetare și 
proiectare in sprijinul producției"), 
de întreprinderile U.T.A., „Liberta
tea" și cea de confecții („Noi tehno
logii în industria ușoară, in condiții
le unei participări reprezentative la 
nivelul întregii ramuri"), apoi sesiu
nea de comunicări de Ia întreprin
derea de vagoane („Creativitate și

eficiență în construcția de vagoane") 
etc Iar începînd din 1986, în cadrul 
acțiunilor prilejuite de manifestările 
cultural-artistice și politico-educative 
cuprinse sub genericul „Primăvara 
arădeană", se desfășoară o amplă se
siune de comunicări tehnico-științifi- 
ce cu participare de nivel național, 
în acest an. de pildă, la jumătatea 
lunii mai. cu sprijinul Comitetului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
au fost organizate ample manifestări 
tehnlco-științifice pentru promovarea 
creației tehnice originale, intitulată 
„Invenții-inov’ații, Arad, 1988". Sesiu
nea de comunicări a întrunit 1115 
participant, din care 210 din afara ju
dețului. In paralel, s-a organizat o 
expoziție de proporții, care a cuprins 
1 300 de invenții și inovații din in-

tivită’ții de creație din această uni
tate și președinta comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor. Se știe 
că o bună relație între fluxul infor
mational și capacitatea creativă exis
tentă într-o întreprindere grăbește 
punerea in valoare a noutăților teh
nice și științifice, mărește eficiența 
lor economică. Iată de ce am pus 
la punct acest bogat fond documen
tar. care, deși exista în întreprin
dere de mai multi ani. pină 
anul trecut nu era utilizat co
respunzător (dispunem și de o 
bibliotecă tehnică de peste 23 000 
de volume). Cu toate progresele în
registrate. considerăm că brevetoteca 
nu este încă folosită suficient, în ra
port cu posibilitățile pe care le oferă. 
In prezent, sîntem preocupați de

EXPERIENȚE SI INITIATIVE 
ÎN JUDEȚUL ARAD

treaga tară. Această expoziție, ca și 
expoziția județeană deschisă încă in 
anul trecut, a prilejuit o seamă de 
acțiuni complementare (expuneri de 
invenții și inovații, schimburi de ex
periență etc.), care au asigurat un 
cadru eficient de estimare a reali
zărilor de pină acum, de evaluare a 
potențialului creativ existent. Acest 
lucru a oferit comitetului județean de 
partid posibilitatea de a interveni 
concret in orientarea factorilor im
plicați spre stimularea aplicării a cit 
mai multe invenții și inovații.

începînd din 1987, comisia jude
țeană a inginerilor și tehnicienilor, 
cu autoritatea „reîntregită", urmăreș
te ca în fiecare unitate să fie în
tocmite și respectate programele de 
activitate pe linia creației tehnico- 
științifice, care, prin forma și conți
nutul acțiunilor, prin participarea 
majorității specialiștilor, contribuie la 
soluționarea unor teme concrete din 
planurile tehnice ale întreprinderi
lor, din tematicile de invenții și ino
vații.

Pornind de la faptul că utilizarea 
documentației din literatura de 
descriere 'a invențiilor ■ reduce ciclul 
cercetare-producție cu circa 60 la 
sută. în județ au fost organizate mai 
multe brevetoteci. Cea mai mare, 
care cuprinde o colecție de 94 000 
descrieri de invenții, se află la între
prinderea de mașini-unelte. „Oferim 
specialiștilor noștri posibilitatea de a 
cunoaște ultimele realizări brevetate 
pe plan, mondial, ne spune tovarășa 
ing. Maria Ivanca, animatoarea ac-

organizarea in întreprindere a două 
cercuri de inventică. La baza for
mării lor vor sta testele de crea
tivitate pe care le vom aplica 
tuturor cadrelor tehnico-inginerești 
cu o vechime în producție de pînă 
la 5 ani. Din cei care vor trece tes
tele se vor selecta viitorii membri ai 
celor două cercuri, cărora li se vor 
da spre rezolvare teme concrete sta
bilite de conducerea întreprinderii — 
dar inainte de aceasta ei vor urma 
un curs de inventică. organizat cu 
sprijinul absolvenților noștri de la 
Școala de inventică din Iași, pentru 
a-si însuși metodele moderne.de pro
iectare și reproiectare a produselor 
(analiza valorii, de pildă) și cele de 
stimulare a creativității (brainstor
ming, sinectica, metoda Delphi etc.)". 
La cele de mai sus adăugăm că o 
valoroasă brevetotecă există, din 1986, 
și la casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Arad, iar în curs 
avansat de organizare sînt brevetote- 
cile de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de vagoa
ne, întreprinderea U.T.A. (pentru 
întreaga industrie ușoară a județu
lui), precum și cea de la Lipova.

Desigur, existența documentației 
nu este suficientă prin ea însăși. De 
aceea, comisia județeană a ingine
rilor și tehnicienilor a organizat, cu 
sprijinul Oficiului de stat pentru in
venții și mărci, al I.N.I.D., un curs de 
inițiere în tehnica brevetării, a do
cumentării și identificării în unită
țile economice a soluțiilor tehnice cu 
caracter original, de popularizare a

tv
13,00 Telex
13,05 La slirșit de săptămină (color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului

15,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Parada orchestrelor (color)
20.20 Film artistic. „Casa mult visată"
22,00 Telejurnal
22,10 Seară de balet (color). ..Bolero" 

de Maurice Ravel. Interpretează 
Ansamblul de balet al Operei 
Române din București

22,30 închiderea programului

MISIUNEA ARTEI

prevederilor legale referitoare la 
activitatea de creație științifică și 
tehnică de masă. La acest curs au 
participat responsabilii cu resortul 
invențiilor și inovațiilor, președinții 
comisiilor inginerilor și. tehnicienilor 
din 50 de unități economice din ju- 

> deț. La sfîrșitul cursului, participan
ts au fost examinați și atestați. Ac
țiunea va continua in luna septem
brie a.c., urmărindu-se inițierea spe
cialiștilor arădeni în problemele de 
informare-documentare. Și pentru că 
„lupta" cu timpul se intensifică pes
te tot. mișcarea de creație tehnico- 
științifică arădeană a recurs și la 
sprijinul Calculatorului. Concret, toa
te invențiile din țară au fost intro
duse pe calculator, iar prin interme
diul dischetelor magnetice se oferă 
fiecărei întreprinderi, fiecărui crea
tor cele mai diverse informații cu 
privire la invențiile dintr-un dome
niu sau altul.

Alături de acțiunile menționate mai 
sus. am mai adăuga faptul că. re
cent, comisia inginerilor și tehnicie
nilor și-a reorganizat activitatea, pe 
cinci secțiuni de specialitate, toate 
specifice județului, că ea a organizat 
peste 90 de lectorate științifice în ca
drul pregătirii profesionale a oame
nilor muncii etc. Gradul de cuprin
dere a cadrelor tehnico-inginerești în 
activitatea de creație a crescut de la 
15 la 75 la sută față de ediția pre
cedentă a Festivalului național 
„Cîntarea României".

Ambiția Aradului, susținută de mă
surile adoptate în ultima vreme de 
biroul și secretariatul comitetului 
județean de partid, este însă de a se 
situa, intr-un viitor apropiat, printre 
primele județe din țară m privința 
creativității. Pentru aceasta este ne
cesară o și mai temeinică organizare 
a participării cadrelor tehnico-ingi
nerești, a oamenilor muncii în gene
ral la soluționarea obiectivelor cu
prinse în programele prioritare și în 
tematicile de invenții și inovații. Rea
litatea demonstrează că acolo unde 
comitetele de partid, conducerile în
treprinderilor sint receptive la cerin
țele muncii de creație activitatea 
respectivă se desfășoară la un nivel 
corespunzător. Sînt insă și întreprin
deri unde potențialul creativ este fo
losit prea puțin. De pildă, la între
prinderea textilă U.T.A., care are 
peste 8 000 de oameni, n-a existat 
in 1987 decit o invenție. La Combi
natul de îngrășăminte chimice nu s-a 
făcut nici măcar o propunere de in
venție... Iată de ce este necesar ca, 
sub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, sindicat și U.T.C., 
să se adopte peste tot o strategie de 
inovare corespunzătoare, să se pro
moveze pe o scară mai largă me
todele și tehnicile de organizare 
științifică, să se creeze un climat de 
competiție menit să descătușeze crea
tivitatea oamenilor, să o valorifice 
intr-un grad din ce in ce mai inalt.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii”

In complexa geografie 
contemporană a țării își 
găsește locul și rostul și 
cenaclul literar, emanație 
firească a actualului nivel 
de cultură al maselor. Tot
odată, dezvoltarea cercu
rilor și cenaclurilor literare 
este o consecință îmbucu
rătoarei plină de semnifi
cații a cadrului generos 
creat stimulării și afirmă
rii talentelor literar-artis- 
tice de Festivalul național 
„Cintarea României". Ne
voia de cintec, in cel mai 
larg înțeles ai cuvintului, 
îi determină pe cei ce se 
socot înzestrați să înflo
rească paginile albe de hir- 
tie cu înălțătoarele gin- 
duri ale lor și ale celor din 
jurul lor să se arlune in
tr-un cerc menit să decan
teze și să promoveze ta
lente literar-artisțioe. La o 
primă vedere, lucrurile 
sint simple și clare : in e- 
sență însă, cenaclul lite
rar înseamnă mult mai 
mult, el este — și ar tre
bui să devină tot mai mult 
— o vie și vibrantă placă 
de rezonanță spirituală' în 
întreprinderea sau loca
litatea iii care el există. 
Cercul constituit al cena
clului își îndeplinește me
nirea nu închizîndu-se în 
sine și citindu-se exclusiv 
pe sine, ci, dimpotrivă, 
deschizindu-se foarte larg 
către viață și literatură, 
către mișcarea de idei și 
de conștiință, a timpului.

Fiind foarte aproape de 
colective și medii de oa
meni ai muncii, adeseori 
în chiar miezul muncii în 
întreprindere, în. ateliere, 
în hale industriale, pe șan
tiere și pe ogoare, peste 
tot unde tinerețea înflo
rește sau își visează înflo
ririle, cenaclul și membrii 
lui își sorb inspirația di
rect din izvor, avind șansa 
marilor scrieri, așteptate

și dorite de cititori în sen
sul îndemnului fierbinte 
adresat in recenta și stră
lucita expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căruia creatorii, a- 
sociațiile, uniunile lor „tre
buie să participe activ, 
prin toate 
promovarea 
voluționare, 
socialiste, a 
dului nostru, la 
nivelului general de cultu-

operele lor, la 
concepției re- 
a principiilor 
politicii parti- 

ridicarea

rătorului sentiment al dra 
gostei, posibil a se împlini tr-un 
în activitatea condeierilor S-a observat, spre exem- 
cenacliști in măsura în, piu,, că adaosul de talent 
care sint și se păstrează 
ei înșiși iubitori ai noului, 
mesageri ai emoțiilor de a 
descoperi trăsăturile inedi
te ale conștiințelor in pro
cesul de perfecționare și 
de înnoire a omului, a so
cietății.

Toate acestea țin de tru
da scriitoricească și, ca a-

culație în literatură. în- 
moment sau altul.

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine î
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 1.1; 13; 15; 17,15; 
19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : LIRA 
(317171) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20
• Rezervă la start : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19
• Flăcări pe comori : MUNCA
(21 50 97) — 15? 17; 19
• Niște băieți grozavi : DOINA 
(16 35 38) — 17; 19
• Program de vacanță ; Lolek și Bo- 
lek ; PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Cineva în fața ușii : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Privighetoarea în oraș : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Șatra : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Reexaminarea : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 

scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul ..Nottara" (59 31 03, la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu- 
sică și poezie) — 14—18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19.30
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română*' (13 13 00) ; Cîntă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Sonata Kreutzer — 18,30
• Teatrul Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Anotimpurile minzului — 
10,30

Un răspuns concis și 
corect la întrebarea, 
cit se poate de gene
rală, „Ce este, astăzi, 
muzica in România ?“ 
cred că ar trebui să 
sune astfel: inainte de 
orice, un fenomen de 
masă, Este aceasta o 
realitate incontestabi
lă, creată printr-o po
litică culturală stator
nic urmărită, care își 
află temeiul în misiu
nea conferită artei de 
societatea noastră. 
Credem că numai so
cialismul are capacita
tea de a descătușa de
plin energiile creatoa
re ale maselor spre 
afirmarea unui nepre
țuit tezaur de talente. 
Credem in capacitatea 
unei largi asimilări a 
valorilor culturii na
ționale, precum și ale 
culturilor de pretutin
deni. Credem că toate 
aceste valori trebuie 
să contribuie la for
marea morală și inte
lectuală a unui om 
nou, demn, stăpin pe 
destinele sale.

Știm, totodată, că, 
dacă nu astăzi, miine, 
oamenii vor putea 
consacra tot mai mult 
timp artei și culturii și 
că este necesar ca ei 
să simtă mai profund 
chemarea spre carte, 
teatru, sala de concert 
și de expoziție. Concu
ră in acest sens an
samblul factorilor e- 
ducaționali, iar prevă
zuta generalizare a în
vățământului de 12 ani 
— prin care va fi pre
gătit omul secolului 
al XXI-lea — este 
componenta majoră a 
unui sistem complex, 
din care fac parte mij
loacele de comunicare 
iii masă, dezvoltarea 
armonioasă a activită
ților cultural-artistice 
in toate județele țării, 
in toate ramurile și 
sistemele, incluzind și 
politica consecventă 
de descentralizare a in
stituțiilor artistice pro
fesioniste — prezente, 
astăzi, pe harta între
gii țări — precum și, 
ca un factor de maxi
mă eficiență, partici
parea directă a unui 
număr mereu crescind 
de oameni ai muncii 
la producerea actului 
artistic. Dacă creația 
și interpretarea de 
performanță (in dome
niul muzical, probabil 
mai mult ca in oricare

altul) vor cere întot
deauna profesioniști 
de înaltă calificare — 
iar societatea și învă
țăm intui românesc au 
demonstrat din plin în 
ultimele decenii capa
citatea de a forma și a 
prețui aceste valori —■ 
rămine tot atît de evi
dent faptul că baza de 
masă este cea care, pe 
fondul treptatei omo
genizări a nivelului de 
cunoștințe și a crește
rii necesităților cultu
rale, asigură vitalita
tea întregii mișcări ar
tistice.

tn acest sens, poate 
că nu va fi nici
odată îndeajuns prețuit 
rolul dinamizator al 
Festivalului național 
„Cintarea României". 
Creat din inițiativa 
secretarului general al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a- 
cest cadru generos de 
stimulare a tuturor 
inițiativelor și de va
lorificare a tuturbr 
potențialităților a adus 
în meritata lumină co
lective și personalități, 
dar, mai ales, a con
tribuit și contribuie, 
acolo unde este bine 
înțeles în esența lui, 
la asigurarea acelei 
continuități care este 
absolut firească in 
activitatea artistică și, 
in general, creatoare. 
Domeniul spiritului nu 
cunoaște „vacanță", 
cultura naște neîncetat 
nevoia de cultură, iar 
aceasta cere, la rindul 
ei, să fie satisfăcută, 
așa cum a observat 
cindva Marx : „Obiec
tul de artă, ca oricare 
produs, creează un pu
blic — cu simț artis
tic și capabil de a se 
bucura de frumos. 
Producția nu produce, 
așadar, numai un 
obiect pentru subiect, 
ci și un subiect pentru 
obiect". Ceea ce crea
torul socialismului 
științific observa la di
mensiunea „peliculei 
subțiri" a societății, 
care, in vremea sa, 
avea acces la cultură, 
se realizează astăzi, 
sub ochii noștri, in 
semnificative proporții 
de masă.

Mi-a, fost dat adese
ori să particip și să 
admir vibranta comu
nicare cu sala pe care 
au obținut-o, la Ate
neul Român sau in

alte săli de spectacole 
ale Bucureștiului, une
le formații muzicale- 
pilot din rindul mișcă
rii artistice de amatori 
a Capitalei, ca orches
trele de cameră ale 
medicilor și ingineri
lor, corurile „Cantata" 
și „Juventus Carmen", 
Societatea „Muzica" 
ori producțiile Scolii 
populare de artă.

Mi-a fost dat să 
aplaud, tot la Ateneu, 
acea memorabilă afir
mație de comuniune 
spirituală prin muzica 
unui geniu tutelar pe 
care au rostit-o corul 
și orchestra Filarmo
nicii „George Enescu" 
cintind, împreună cu 
reputata formație co
rală „Ion Vidu" din 
Lugoj, Simfonia a 
IX-a de Beethoven, 
nemuritorul imn al în
frățirii între oameni 
și al păcii.

Intr-un moment de 
mobilizare temeinică a 
capacităților întregu
lui nostru front cultu
ral, chemat să partici
pe tot mai intens la 
ridicarea nivelului ge
neral al activităților 
ideologice și educati
ve, asemenea acte ar
tistice apar ca probe 
ale vigorii și calității 
mișcării muzicale de 
masă, ale aptitudinii 
ei de a se încadra în- 
tr-un flux al manifes
tărilor de reală efi
ciență socială prin au
tenticitatea valorilor 
create și comunicate. 
In cadrul larg, de per
manență. al Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", care inclu
de, de altfel, numeroa
se manifestări in pro
fil teritorial, ca și 
cele specializate pe un 
domeniu sau altul, ac
țiuni de mare utilitate 
tocmai pentru asigu
rarea continuității și a 
unei colegiale emula
ții, arta profesionistă, 
ca și cea amatoare au, 
mai mult ca oricind, 
posibilitatea de a con
tribui, prin mijlocirea 
valorilor estetice, la 
consolidarea celor mo
rale. Misiune înaltă 
și subtilă, misiune de 
durată și care nu se 
realizează prin campa
nii, dar care, în ulti
mă analiză, rămine ra
țiunea de a fi a artei.

Radu GHEC1U

LA A XV-A EDIȚIE
Cu începere de marți, 26 iulie 

a.c., orașul Corabia din județul Olt 
a găzduit un interesant și atractiv 
concurs inter județean de muzică 
populară, muzică ușoară și muzică 
tinără, in organizarea Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă Olt. Manifestarea, inscrisâ 
in etapa de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României", se afla 
acum la cea de-a 15-a ediție. Pcr- 
oetuind o frumoasă și apreciată 
tradiție, spectacolele-concurs s-au 
desfășurat pe parcursul a trei zile 
in pitorescul cadru al Teatru
lui de vară din localitate, bucu- 
rindu-se de o mare popularitate și 
de un numeros public spectator. Au 
participat tineri concurenți din 31 
de județe ale țării. Vineri seara a 
avut loc spectacolul de gală. (Mihai 
Grigoroșcuță).

ROMÂNIA-FILM prezintă :

„Păstrează-mă doar pentru tine"
O producție a Casei de filme unu

Scenariul : Mircea Mureșan ; Decorurile : Mircea 
Ribinschi ; Costumele : Ileana Mirea ; Muzica : Dan 
Ardelean ; Coloana sonoră : Nicolae Ciolcă ; Monta
jul : Adina Georgescu-Obrocea ; Imaginea : Gabriel 
Cobasnian ; Regia : Virgil Calotescu. Cu : Catrinel Du
mitrescu. Tudor Petruț, Marian Râlea. Răzvan Popa, 
George Ciubotaru, Mirceg Stoian, Adela Mărculescu, 
Margareta Pogonat. George Motoi, Cornel Ciupercescu, 
Rodica Horobeț, Julieta Strimbeanu, Vasile Muram, 
Corina Constantinescu, Castel Constantin. Film realizat 
in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

Posibilități
Localitate aflată în plin proces de 

sistematizare și modernizare, cu 
multe dotări edilitare ce-i conferă 
elemente cu pronunțat caracter ur
ban, comuna Odoreu se situează in 
același timp și printre comunele care 
au obținut importante rezultate in 
onorarea de către gospodăriile popu
lației a contractelor de livrare a 
unor produse agroalimentare pentru 
fondul centralizat al statului. Re
zultatele înregistrate pe primul 
semestru al anului — nivelurile con
tractelor aferente perioadei sînt 
realizate la porcine în proporție de 
sută la sută, la bovine de 130 la 
sută, la ovine de 120 la sută, ca 
să ne oprim doar la citeva exemple
— reflectă, desigur, posibilitățile de 
care dispun gospodăriile populației 
din această comună pentru a crește 
animale, fie că e vorba de membri ai 
cooperativei agricole de producție, 
de lucrători ai I.A.S. din loca
litate sau de navetiști care lucrează 
în unități industriale din Satu Mare. 
Și încă ceva ce merită subliniat : a- 
ceasta reflectă puternioul spirit or
ganizatoric și ampla muncă politico- 
educativă desfășurată de comitetul 
comunal de partid, de consiliul popu
lar. de deputați. Vicepreședintele 
consiliului popular, Felician Pop. un 
tinăr inimos și entuziast, ne îm
părtășește principalele „secrete" ale 
reușitei acestei acțiuni. „Este vorba
— spunea el — nu numai de intensa 
muncă poiitico-educativă desfășurată, 
ci și de sprijinul concret acordat în 
asigurarea furajelor gospodăriilor 
care au încheiat contracte. Acestora 
Ii s-au repartizat echitabil porțiuni 
pentru cosit iarbă pe digurile și ca
nalele de pe raza comunei, care în
sumează o lungime de 10 km. Da
torită acestui stimulent. în ultima 
vreme mai multi cetățeni și-au 
cumpărat animale și au încheiat con
tracte cu statul. In primăvară, con
siliul popular a inițiat, împreună cu 
cooperativa agricolă, acțiuni pentru 
sporirea fertilității pășunii comunale, 
antrenind. cetățenii la lucrări de în
treținere, iar fintinile au fost cură
țate și dotate cu găleți și lanțuri noi". 
Mai aflăm un amănunt demn de a- 
tenție și pentru alte comune. Este 
vorba de practica obștii gospodarilor 
din Odoreu de a-si autoadministra 
pășunea pe criterii foarte ferme, 
prioritate avind tocmai gospodarii 
care încheie contracte și își onorează 
angajamentul de livrare a unor can
tități de lapte la fondul de stat.

Cenaclul
laborator

al noului

— atunci cind el există 
fără nici o îndoială — al 
acestor, preluări atenuează 
o nedorită așezare in ti
pare de imprumut. fără să 
șteargă de tot senzația ne
plăcută decurgind din a- 
ceasta. Dincolo de starea 
de gravitație — să numim 
așa nevoia de modele, fi
rească la începători, cu 
condiția să nu devină ob
sesie și făgaș — se des
chide adevărata cale a ce
lor înzestrați' pentru zbo
ruri îndrăznețe și rele
vante.

în același sems mai tre
buie să avem în vedere și 
țelul „ridicării nivelului de 
cultură al maselor, al po
porului"; e vorba, evident, 
de misiunea culturală a 
cenaclului, chemat să pro
moveze în jurul lui o 
înțelegere mai largă și mai 
nuanțată întru recepta
rea în mase a literaturii și

ră al maselor, al poporu
lui". Laboratorul de litera
tură și nou, care este ce
naclul literar, constituie 
treapta iutii în aspirațiile 
culturale ale celor multi, 
el însuși fiind o expresie 
elocventă a frumoaselor 
năzuințe care le sînt in 
fond aripile și zborul.

Incandescența realității, 
psihologiile care le sînt 
familiare, cu care sînt in 
permanent și nemijlocit 
contact. devin avantaje 
primordiale ale scrisului 
lor. ale activității in ce
naclu. „Producțiunea lite
rară e măsura iubirii", 
mărturisea cu mulți ani im 
urmă vrednicul nostru 
înaintaș loan Slavici, con
ferind scrisului literar în
cărcătura de simțire și de 
atașament specifice tulbu-

tare. sînt cerințe firești șl 
în cenaclul de amatori. Au 
stat aceste considerente... 
atît de succint expuse în 
însemnările prezente, în
tr-o serie de consfătuiri 
ale cenaclurilor literare la. 
care am participat de cu- 
rind — la Reșița, de nivel 
interjudețean, la Timișoa
ra, de nivel județean — și 
de fiecare dată s-a accen
tuat un lucru care mi se 
pare esențial ; căutarea 
modalităților adecvate, do
rința de a inova, de a găsi 
un mod nou de „a spune" 
nu pot contraveni conținu
tului creației, mesajului pe 
care ea îl conține. De la 
izvor la textul literar, apa 
vie să nu fie tulburată, 
printre altele, de prelua
rea mecanică și de supra
față a unor modele în cir-

artei contemporane, sen- 
sibilizind simțirea și ori
entarea cititorului, a iubi
torului de frumos. în acest 
fel ne vom pătrunde mai 
exact de menirea com
plexă a cenaclului, atît ca 
laborator în continuă e- 
fervescență, cît și ca factor 
de promovare a interesu
lui către cele mai alese șl 
mai. necesare opere literar- 
artistice ale vremii. Spu- 
nind acestea mă simt ten
tat să interpretez în alt 
chip un gind rostit cindva 
în directă legătură cu tema 
însemnărilor de față, adec- 
vîndu-1 la anii pe care-i 
parcurgem : „Cum să nu 
fii poet într-un timp înăl
țător ea acesta în care 
trăim !“.

Mircea SERBANESCU

Caso de cultură, o științei și tehnicii pentru tineret din municipiul Bistrița
Foto: S. Cristian

MUREȘ : Se extinde 

zona comercială
în orașele județului Mures au 

fost puse la dispoziția cetățenilor 
noi unităti comerciale. Astfel, in 
cartierul Tudor Vladimirescu din 
Tirgu Mureș — un adevărat „oraș 
in oraș" — au fost inaugurate, la 
parterul unor blocuri, două mari 
magazine comerciale cu profil 
complex si un magazin tip „Mater
na". în timp ce în cele două 
puncte de agrement — platoul Cer
nești și complexul de sport „Mu
reșul" — unitățile de alimentație 
publică au fost modernizate. Tot
odată, la parterul unor blocuri din 
ansamblul „Sării" din Reghin a 
fost pus la dispoziția cetățenilor 
un mare magazin comercial mixt 
in suprafață de 2 300 mp. iar în 
cartierul Tirtava din Sighișoara — 
un alt modern magazin comercial. 
Unități similare au fost construite, 
Si in orașele Tîrnăveni. Luduș și 
Sovata, In prezent, in orașele ju
dețului. suprafața destinată unită
ților comerciale de stat însumează 
131100 mp. cu 15 500 mp mai mult 
decit în anul 1985. De remarcat că. 
în perioada următoare, rețeaua co
mercială din localitățile urbane ale 
județului va c-unoaste o intensă 
dezvoltare și diversificare. între 
obiectivele aflate în construcție 
numărîndu-se un mare magazin 
universal la Sighișoara, o hală 
agroalimentară la Tirgu Mureș, iar 
la Luduș va fi inaugurat un maga
zin tip „Mobila". Aceste realizări 
se regăsesc si in localitățile rurale 
ale județului, unde, in ultimii ani. 
au fost construite si puse la dispo
ziția cetățenilor spatii comerciale 
și de prestări servicii în suprafață 
de peste 150 000 mp. (Gheorghe 
Giurgiu).

■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
asemănătoare - rezultate diferite

In apropierea comunei Odoreu se 
află comuna Micula. ambele făcind 
parte din același consiliu agroindus
trial — Odoreu. Nu se poate spune 
că aici posibilitățile pentru creșterea 
animalelor in gospodăriile populației 
și pentru livrarea de produse la fon
dul de stat pe bază de contracte ar 
fi mai mici. Dimpotrivă, avîndu-se 
în vedere existenta unui mare număr 
de gospodării in cele cinci sate apar
ținătoare și a unor mari suprafețe de

te, și-a dat seama că nu sîntem 
străini de situația reală din sat și pe 
dată a schimbat tactica, furnizin- 
du-ne detalii suplimentare, cu lux de 
amănunte, in legătură cu ipostazele 
spiritului individualist al unora sau 
altora dintre cetățenii care nu se 
achită de îndatoririle ce le revin. în 
schimb, n-am reușit să aflăm mai 
nimic despre acțiunile pe care el și 
alți deputați ai consiliului popular 
le-au intreprins în rindul cetățeni

FAȚĂ ÎN FATĂ, DOUĂ COMUNE 
DIN JUDEȚUL SATU MARE

pășuni, de diguri și canale etc., situa
ția ar putea fi chiar mai bună. Și 
totuși, aici rezultatele sint opuse ce
lor din Odoreu. Astfel, la bovine au 
fost livrate doar circa 40 Ia sută din 
cele prevăzute în programul stabilit 
pe primul semestru, la porcine — 50 
la sută, la ovine — doar 55 la sută. 
Nesatisfăcătoare sînt și realizările 
în ce privește livrarea laptelui. Prac
tic, comuna xse menține consecvent 
pe linia realizărilor nesatisfăcătoare 
înregistrate și anul trecut. încercind 
să aflăm cauzele acestei stări de lu
cruri, am poposit la un centru de pre
luare a laptelui din satul Bercu Nou. 
Aici, responsabila acestuia. Floare 
Bora, ne-a declarat din capul locu
lui : „Sint o seamă de gospodari 
conștiincioși care-și onorează ritmic 
obligațiile. In schimb, alții n-au adus 
nici un litru de lapte. Nu că n-ar 
da vacile lor lapte, dimpotrivă, chiar 
le prisosește, dar unii in loc să se 
achite de obligațiile contractuale, ad
ministrează anumite cantități de lap
te în hrana porcilor".

Am discutat despre realizarea con
tractelor cu unui dintre deputății 
consiliului popular comurial — Petru 
Tomoioagă : „La noi in sat nu există 
gospodărie care să nu-și onoreze o- 
bligațiile din contracte I" — ne-a răs
puns dintr-o suflare. Cind insă i-am 
citat citeva nume de cetățeni no
tate la centrul de preluare a laptelui, 
care nu au dat nici un litru de lap

lor spre a-i stimula și sprijini tn 
onorarea obligațiilor contractuale. Și 
nu am aflat, pentru că asemenea ac
țiuni nu prea s-au intreprins. Din 
păcate, situația nesatisfăcătoare în- 
tilnită aici nu este caracteristică doar 
acestui sat. Astfel, in comună există 
nu puțini cetățeni care au cosit mari 
cantități de fin de pe marginile digu
rilor și canalelor existente in raza 
comunei, pentru care au încasat prin 
valorificarea acestuia sume impor
tante. dar in schimb au predat doar 
cantități de lapte derizorii la fondul 
de stat.

Din convorbirea pe care am avut-o 
cu președintele consiliului popular, 
Gheorghe Pop, din felul cum a cău
tat să justifice situația existentă 
(„Eu, unul singur, nu pot. n-am timp 
să merg pe la fiecare gospodărie cu 
problema contractelor !“), ne-am dat 
seama, o dată mal mult, de caren
țele existente în insuși stilul de mun
că al consiliului popular. Oare de 
această sarcină trebuie să se ocupe 
numai președintele sau vicepreședin
tele consiliului popular ? Ce fac cei
lalți deputați. activul de partid și de 
stat, colectivele de agitatori din co
mună ? Reiese limpede că aici consi
liul popular nu-și exercită pe deplin 
prerogativele, nu inițiază sistematic 
acțiuni, și întîlniri ale deputaților cu 
gospodarii în circumscripții, spre a-i 
mobiliza și sprijini în . realizarea

contractelor, așa cum se procedează 
în comuna Odoreu. La primărie, spre 
exemplu, nu se află nici măcar o 
situație din care să rezulte modul în 
care își onorează cetățenii obligațiile 
contractuale, o dovadă în plus că 
problema aceasta nu numai că nu 

. este urmărită sistematic, dar nici 
nu stă in atenția consiliului popular.

Situațiile contrastante din cele 
două comune se regăsesc si in alte 
localități. Este însă îmbucurător fap
tul că, față de anul trecut, se mani
festă în prezent un spirit mai anga- 
jant în realizarea acestei importante 
acțiuni. Dovadă în acest sens sint 
rezultatele mai bune înregistrate la 
livrările de la gospodăriile popu
lației îndeosebi la porcine și ovine. 
Astfel. în timp ce in aceeași peri
oadă a anului trecut in județ 
s-au livrat 789 porcine, în acest an 
s-au livrat 3 069 porci, de peste 3 ori 
mai mult, iar la ovine cu peste 800 
capete, mai multe decit în perioada 
similară din 1987. Măsurile preconi
zate de. comitetul executiv al consi
liului popular județean sînt menite 
să conducă la îmbunătățirea sub
stanțială a activității de realizare a 
obligațiilor contractuale de către gos
podăriile populației, în special la bo
vine și ovine. Astfel, pe lingă sarci
nile existente s-a stabilit un pro
gram suplimentar prin care se pre
vede preluarea unui disponibil de 
7 200 de bovine de la gospodăriile 
populației pentru creștere și îngră- 
șare în unități socialiste. Junincile 
gestante, vițeii masculi și vițeiele dis
ponibile de la gospodăriile populației 
vor fi preluate de cooperativele agri
cole și întreprinderile agricole de 
stat. La o recentă analiză, secretaria
tul comitetului județean de partid 
a atras atenția că acest program se 
realizează destul de lent, fiind nece
sare măsuri mult mai energice pen
tru transpunerea lui în viață. Desi
gur, realizarea programului impune 
acțiuni pe mai multe planuri la ni
velul organismelor județene de re
sort și al fiecărei localități. Iar în 
coordonarea și realizarea acestora cu 
fermitate și competentă, cu inițiativă 
și perseverență, atribuții principale 
revin consiliilor populare. De preocu
parea acestora depinde în mare mă
sură succesul acțiunii de contractare.

Octavian GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

• •

moderne.de
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Pentru oameni, pentru bunăstarea lor
MAJORAREA RETRIBUȚIILOR $1 A PENSIILOR - ILOSTRARE ELOCVENTA A PREOCUPĂRII

STATORNICE A PARTIDULUI PENTRU CREȘTEREA
Cu sentimentul datoriei și răspunderii

Alături de ceilalți oameni ai mun
cii din întreprinderea noastră am 
luat cunoștință cu profundă bucurie 
de Decretul Consiliului de Stat pen
tru aplicarea majorării retribuțiilor 
personalului muncitor. Doresc să fo
losesc acest prilej pentru a exprima 
calda recunoștință a colectivului 
nostru pentru grija permanentă pe 
care partidul nostru, secretatul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o poartă destinelor celor ce muncesc, 
creșterii continue a calității vieții în
tregului popor.

Dintre cei 3 700 lucrători ai între
prinderii noastre, 500 vor primi re
tribuții majorate începind cu data de 
1 august — ei reprezentînd forța de 
muncă cea mai tinără a unității. îm
preună cu ceilalți oameni ai muncii 
din unitatea noastră care vor bene
ficia de majorarea retribuțiilor în 
următoarele etape, sîntem hotăriți 
să răspundem acestor măsuri prin 
noi și edificatoare fapte de muncă, 
prin rezultate superioare.

Datorită specificului muncii. sin-

fa- 
fn-

tem implicați In întregul flux de 
bricație a vagoanelor, asigurînd 
treținerile curente la toate utilajele 
și instalațiile folosite în producție. 
Contribuim la exploatarea eficientă a 
instalațiilor de distribuție a energiei 
șl a centralelor termice, executăm 
reparații capitale, confecționăm pie
se de schimb și altele. Ne vom stră
dui ca toate aceste activități, de care 
depinde bunul mers al întreprinderii 
în ansamblul el, să le desfășurăm cu 
înaltă exigență și răspundere. Pină 
acum sarcinile de plan ce revin sec
ției au fost depășite cu 12 la sută la 
piese de schimb și recondiționări, iar 
cheltuielile materiale s-au 
15 la sută.

Prețuirea muncii în 
muncii în care trăim ne 
să participăm mai activ la acțiunile 
cuprinse în programul de moderni
zare a întreprinderii. In primul rînd, 
avem îndatoriri privind moderniză
rile prevăzute a fi efectuate conco
mitent cu efectuarea reparațiilor ca
pitale ; așa am finalizat sistemul de

redus cu

societatea 
determină

presare a tablei la ghilotinare și am 
sporit capacitatea de prelucrare la 
mașinile de găurit radial. O contri
buție mai măre vom aduce și la în
făptuirea obiectivelor fundamentale 
din program : dublarea indicilor de 
eficiență a sudurii automate in me
diu protector de bioxid de carbon ; 
aplicarea procedeelor de nituire hi
draulică la longeroane și la anexa 
vagoanelor ; profilarea continuă pe 
valțuri a tablelor de la părțile late
rale și acoperișul vagoanelor.

Reunindu-ne 
ții și ateliere, 
noastre este 
și mai bune 
de plan. Cu 
plinite, așa 
pundem măsurilor de majorare a re
tribuțiilor ce-și au temeiul în mun
ca 
de

eforturile între sec- 
colectivul unității 

decis să obțină rezultate 
in înfăptuirea sarcinilor 
sentimentul datoriei îm- 
ințelegem noi să răs-

noastră mereu mai eficientă și 
înaltă calitate.

Inq. Mihai PETR1ȘOR
. întreprinderea de vagoane

Caracal, Județul Olt

Ca să trăim mai bine e nevoie
să muncim mai bine

Am început să lucrez în meseria 
de filatoare animată de dorința fier
binte de a fi folositoare țării, in 
climatul favorabil afirmării și îm
plinirii profesionale. împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii din între
prinderea noastră am luat cunoș
tință cu deosebită bucurie de pre
vederile Decretului Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării re
tribuțiilor personalului muncitor. 
Această măsură stabilită de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului constituie o 
nouă și elocventă dovadă a grijii 
statornice a partidului nostru, perso
nal a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, al tuturor 
cetățenilor.

Creșterea retribuțiilor, în condi
țiile stabilității prețurilor, ale 
tinerii neschimbate a chiriilor

men- 
pen-

tru locuințe, a alocațiilor pentru 
copii reprezintă o realizare de esen
ță a celei mai fertile perioade din 
istoria patriei, o dovadă a carac
terului sănătos și viguros al econo
miei naționale. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit chiar In țări capitaliste 
dezvoltate se înregistrează fenomene 
de stagnare economică, recesiune, 
șomaj, de diminuare a cîștîgurilor. 
Iată de ce împreună cu ceilalți 1 450’ 
de tineri muncitori, care ne bucurăm 
de aplicarea majorării retribuțiilor 
încă din prima etapă, cu toți cei 
peste patru mii de oameni ai muncii 
din întreprindere, aducem cele mai 
calde mulțumiri conducerii partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru preocuparea consecventă pe 
care o manifestă pentru ridicarea 
calității vieții întregului popor.

Puternic stimulați de această sub
stanțială majorare a retribuțiilor.

vom răspunde grijii 
noi fapte de muncă 
perioare în întreaga 
menționa că ne-am 
inte de termen planul la producția- 
marfă industrială pe șapte luni din 
acest an și. sîntem hotărîți să facem 
tot ceea ce depinde de noi, să mun
cim cu dăruire și abnegație munci
torească pentru depășirea prevederi
lor planului la toate sortimentele de 
fire și de țesături pentru ridicarea 
continuă a calității produselor, reali- 
zînd in bune condiții sarcinile con
tractuale față de beneficiarii interni 
și partenerii de peste hotare. Cu 
toții ne-am convins de adevărul că 
trebuie să muncim mai bine, mai 
eficient ca să trăim mai bine.

acordate
și realizări su- 
activitate. Aș 
îndeplinit îna-

Doinita MOGA
filatoare, întreprinderea „Textila 
Vaslui

Răspunsuri la întrebările cititorilor 
privind aplicarea majorării pensiilor

Mai mulți cititori au adresat redacției noastre 
' legătură cu modul de aplicare a majorării pensiilor.

indiferite întrebări _
...___ «^n-r -___--___ r_______ *** nostru SBh

transmis aceste întrebări specialiștilor din Ministerul Muncii, care ne-au 
l furnizat următoarele răspunsuri: -

— Ce pensii se vor majora, la ce 
date și în ce procente ?
— Conform Decretului Consiliului 

de Stat se vor majora următoarele 
categorii de pensii :
• Pensiile de asigurări sociale de 

stat pentru munca depusă și limită 
de virstă cu vechime integrală, de 
pină la 3 000 lei lunar, pensiile de 
asigurări sociale de stat pentru mun
ca depusă si limită de virstă cu 
vechime incompletă, de pînă la 3 000 
lei lunar, precum și pensiile mili
tare de serviciu pentru activitatea 
depusă, de asemenea, de pină la 
3 000 lei lunar se vor majora în două 
etape : cele în cuantum de pină la 
1 500 lei lunar — la 1 octombrie 1988, 
iar cele cuprinse între 1 501 și 3 000 
lei lunar — la 1 martie 1989. Procen
tul mediu de majorare a acestor 
pensii este de 8 la sută.
• Pensiile invalizilor de război, 

de pină la 3 000 lei lunar, se vor 
majora la 1 august 1988. Procentul 
mediu de majorare a acestor pen
sii este de 16,9 la sută.
• Pensia minimă pentru pierde

rea capacității de muncă, gradul II 
de invaliditate, și pensia militară 
minimă pentru pierderea capacității 
de muncă, gradul II de invaliditate 
— la 1 octombrie 1988. Aceste pensii 
vor fi majorate de la 600 la 800 lei 
lunar.

Care este cuantumul pensiei la 
se aplică procentele de majo- 
prevăzute in decret ?

care
rare
— Așa cum se precizează în art. 8 

din decret, pensiile de asigurări so
ciale de stat la care se aplică majo
rarea. pensiile minime și pensiile 
invalizilor de război cuprind și com
pensațiile pentru produse agroali- 
mentare. energie termică, gaze na
turale și alți combustibili, prevăzute

în decretele Consiliului de Stat nr. 
46/1982, nr. 240/1982 și nr. 283/1984. 
Aceste compensații se includ și în 
pensiile care vor rămîne nemodifi
cate.

— Concret, cum se procedează 7
— Să luăm exemplul unui pensio

nar cu pensie pentru limită de vîr- 
stă și vechime integrală care. în 
prezent, are . ....
pensie următoarele date : 
pentru munca depusă și limită 
virstă — 1 314 lei ; compensațiile 
150 lei ; pensia suplimentară — 
lei ; total — 1541 lei. Majorarea 
calculează în felul următor : se 
dună pensia pentru munca depusă 
și limită de virstă și compensații
le. respectiv 1 314 + 150 — 1 464 lei. 
La această sumă se aplică procentul 
de majorare prevăzut in anexa nr. 1 
la decret, pentru pensiile cuprinse 
intre 1 400—1 500 lei si care este de 
9,9 la sută. Rezultă o majorare de 
145 lei. (Potrivit legii, fracțiunile de 
leu rezultate din calculul de majo
rare a pensiilor se intregesc la un 
leu). Se adună această majorare la 
cei 1 464 lei și rezultă noua pensie, 
care va fi de 1 609 lei. Pensia su
plimentară rămine neschimbată. 
Deci noua pensie majorată' pe care 
o va primi persoana in cauză va fi 
de 1 609 lei — pensia pentru munca 
depusă și limită de virstă, plus 
7.7 lei — pensia suplimentară. Total : 
1 686 lei.

— Cum se determină plafonul de 
1 500 lei și da 3 000 lei, pină Ia care 
se acordă majorările de pensii in 
cele două etape 7
— Cele două plafoane se calcu

lează prin adunarea pensiei pentru 
munca depusă și limită de vîrstă cu 
compensațiile prevăzute la art. 8 din 
decret.

integrală
înscris pe cuponul de 

pensia 
de

77 
se 
a-

I. M1HA1

(Urmare din pag. I)
Avind. cei puțin pentru 
constructori, un reper cu 
semnificații de adevărată 
victorie : translatarea tur
nului metalic al puțului cu 
skip. Și fixarea acestuia 
în contrafort. O operație 
in premieră națională. Un 
colos de 250 de tone, avind 
o înălțime de 53,50 metri, a 
fost deplasat cu o viteză 
de peste 10 cm/min, pe o 
distanță de 21 de metri. 
Ce semnificație are acest 
fapt ? De obicei, construc
torii montează turnul me
talic după ce minerii În
cheie săparea și bet«narea 
puțului. Acum s-a ales ca
lea montării in paralel. 
Urmînd ca turnul să fie 
translatat. Procedură ce a 
dus la scurtarea lucrărilor 
cu șase luni. Amintiri ? Nu 
doar ! „încrederea in noi', 
în forțele noastre" — spu
ne subinginerul Tutunaru. 
Om tînăr. încercat. Neobo
sit. Căutind mereu soluții. 
Găsindu-Ie drum spre îm
plinire. Uneori neliniștit 
de greutățile colaborării cu 
furnizorii. între care, a- 
cum, cei de la întreprm-

Județele Argeș, Arad și Galați 
au încheiat recoltatul griului

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, 
Argeș,' Arad 
raportează că oamenii muncii 
pe ogoarele acestor județe au 
cheiat recoltatul griului de pe 
treaga suprafață cultivată.

In cele trei județe se acționează 
în prezent pentru eliberarea în cel 
mai scurt timp a terenurilor dc paie, 
finalizarea arăturilor și 
grabnică a insămînțării 
duble, strîngerea și 
furajelor, recoltarea și valorificarea 
superioară a legumelor și fructelor.

comitetele județene 
și Galati ale P.C.R. 

de 
in- 
in-

întreținerea culturilor șl pregătirea 
temeinică a campaniei agricole de 
toamnă.

Oamenii muncii din agricultura 
acestor județe — se arată in tele
grame — nu vor precupeți nici’ un 
efort , .....
ce le revin în sporirea 
ogoarelor, acționînd în spirit 
tic și revoluționar pentru a 
baze trainice producției 
viitor. Ei se vor mobiliza 
realizarea sarcinilor pe acest 
întregul cincinal, înfăptuind 
plar istoricele hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, obiectivele 
mărețe ale noii revoluții agrare.

încheierea 
culturilor 

depozitarea

Cronica zilei

membri ai corpului

Muncitorește, prin fapte
De fapt, obiceiul nu e nou aici, la 

întreprinderea bucureșteană „Suvei
ca". Chiar directoarea unității, tova
rășa Marcela Dan, ne mărturisește 
că „l-a moștenit". Constă in a,începe 
ziua spunind oamenilor „bună di
mineața" la locurile lor de murțcă. Șt 
totuși, deși se. practică de rnâi mulți 
ani, acest obicei începe zilnic cu o 
noutate : situația „la oră" a produc
ției, evenimente din viața muncitoa
relor, planurile lor pentru ziua care 
începe. Zi, poate obișnuită. „Dar, 
consideră interlocutoarea, fiecare din 
ele are ceva nou. în acea dimineață, 
noutatea zilei era publicarea Decre
tului Consiliului de Stat pentru ar 
plicarea majorării retribuțiilor per
sonalului muncitor.

— L-am citit, desigur, cu simță,- 
mintul puternic că toate prevederile 
lui șînt desprinse din grija profundă 
pe care secretarul general al parti
dului ne-o poartă nouă, oamenilot 
muncii — ne spune directoarea.

în drum spre secții, notăm in cite- 
va date ce înglobează munca de zi cu 
zi a celor aproape trei mii de oa
meni ai muncii din întreprindere : 
planul semestrial la producția fizică 
realizat, chiar cu unele depășiri; pla
nul la export — de asemenea ; la 
productivitatea muncii — depășit. 
Apoi alte „date personale", de data 
aceasta din viața unității și a direc
toarei : lucrează aici de 17 ani. („Ce 
repede trece timpul, parcă ieri 
intram pe poartă ca inginer stagiar, 
cu 1 200 lei pe lună, fete ce-și fă
ceau pe atunci ucenicia sint azi maiș
tri, cartierul Colentina unde se află 
întreprinderea a devenit un adevărat 
„oraș de blocuri" in oraș").

Un prim „bună dimineața, fetelor!" 
la secția de canetatoare. Nicoleta Ca- 
trina, deși pare abia ieșită din ado
lescență, este una din lucrătoarele 
de bază ale secției. Vorbește chiar de 
„vechime în muncă".

— Păi da, în august împlinesc pa
tru ani de cind m-am angajat ca ab
solventă a Liceului textil din Giur
giu. îmi închei zilnic tura cu o de
pășire a planului. Țineți seama și de 
faptul că este vorba de un produs 
nou.

Cum își va aniversa împlinirea a 
patru ani de muncă ? „Muncind", ne 
răspunde scurt. Apoi adaugă : „Cu

retribuția sporită. Am auzit la radio 
despre decret. înseamnă că voi fi 
printre primii din intreprindere care 
vor primi retribuție sporită. Aveam 
pină, acum 1980 lei pe lună. E drept, 
datorită muncii. în acord global nu, 
am luaUTiicf o dată mai puțiri de 
2 400 lei".

— Sînt ceva mai veche în între
prindere, ne spune țesătoarea Dumi
tra Troceanu, așa incit, potrivit re
tribuției, vo'i beneficia de majorarea 
acesteia începind cu data de 1 no
iembrie. Știu insă un lucru sigur : ea 
va crește. Și aceasta e un mare lu
cru. Citim in presă, auzim la radio 
că in alte țări, mai dezvoltate decit 
noi din punct de vedere economic, 
viața oamenilor este 
de 
de 
și 
eu 
tie 
2 800—2 900 lei, 
global. După majorarea 
prevăzută in decretul 
conducătorul partidului 
nostru, voi depăși trei mii lunar. So
țul meu, Dinei Troceanu, mecanic la 
întreprinderea de pompe București
— vecină cu întreprinderea noastră
— la fel. In anii aceștia m-am mutat 
de la casa „cu cișmea in curte" (cu 
chirie, desigur), in apartamentul cu 
trei camere din Pantelimon ; mi-am 
crescut copiii la grădinița întreprin
derii ; mi-am mobilat casa.

După răspunsul la „bună diminea
ța", firăreasa Elena Dubreu o întrea
bă pe directoare despre bilanțul zilei 
trecute : „Să știm cum stăm. Căci 
toți depindem unul de altul". Lu
crează in întreprindere de 28 de ani, 
iar de 22 de ani este firăreasâ. Mun
că migăloasă, plină de răspundere.

— Mă trag dintr-o familie munci
torească, la fel ca și soțul meu, Va- 
sile Dubreu, reglor tot la „Suveica". 
Așa că am, cum se spune, „munca in 
singe". Și-mi amintesc, cind eram 
micuță, tata venea uneori acasă cu 
cite-o veste bună : „Se poate să ne 
mărească și nouă leafa"! De multe 
ori insă promisiunea răminea... pro
misiune. Și nu o dată, in nădejdea 
„măririi lefii", râmîneam cu dato
ria neplătită la băcan. Vremurile a- 
celea au dispărut demult, o dată cu

împăienjenită 
situația nesiguranței, pentru locul 
muncă, că mulți își caută de ani 
ani un loc de muncă. Deși 
sint încadrată cu o retribu- 

lunară de 2 030 lei, ciștig lunar 
datorită acordului 

retribuției, 
semnat de 
și statului

MINA VALEA DE BRAZI
derea de utilaje din orașul 
Dr. Petru Groza, de la 
care așteaptă incă nelivra
tele subansamble : penele 
pentru blocarea cablurilor 
și angrenajul motorului re- 
ductor. Pentru ca. 
puțin timp, minerii 
Valea de Brazi să 
livra, prin puțul cu
400 de tone de cărbune pe 
oră. Așa cum s-au 
Pentru că minerii 
meni de 
cuvint.

peste 
de la 
poată 
skip,

nădejde.

angajat, 
sint oa- 

$1 de

★
urcă din nou.Colivia

Din mină, pînă sus, la lu
mină, puțul este cît un 
bloc cu peste 170 de etaje 
îngropat in pămint. „Cam 
asta e mina!"— spune ing. 
Carol Schreter, directorul 
întreprinderii. 5,5 km de 
galerii. Peste 35 de mii de 
metri cubi de beton turnat 
numai in cele 
țuri ale minei, 
de cale ferată 
transportoare. _______
Frămintări. încleștări. îm
pliniri. Pentru cărbunele 
țării. în cea mai tinără 
mină. Unde 70 la sută din
tre mineri sint tineri. Unde 
lucrările de pregătire și

patru pu- 
Kilometri 
și benzi 

Oameni.

deschidere sint mecanizate 
în proporție de 93 la 
sută. Șl întregul trans
port subteran — me
canizat. Mina cea mal 
modernă a țării. Cu 
televiziune cu circuit în
chis pentru urmărirea în
tregului proces de produc
ție. Mină ce va ajunge, la 
sfîrșitul cincinalului, să 
livreze, anual, 1,3 milioane 
tone de cărbune. cocsifica- 
bil. Fiind prima mină din 
țară care ajunge la o ast
fel de producție într-un 
timp atît de scurt.

O mină și oamenii ei. 
Prezentul și viitorul ei. în 
Valea Jiului, 
Retezatului.

Colivia urcă 
pe secundă. Al 
nu se va mai 
va izbi de cer. Petre. Fă
gaș zîmbește, iarăși, înțe
legător. Așa-i orice în
ceput. Ochii se lovesc de 
lumina zilei. „No, s-a gă- 
tat ! Asta-i mina ! Aici îi 
așteptăm pe cei ce vor să 
vină să guste din frumuse
țea vieții și muncii de mi
ner. Noroc bun 1“

*
Deasupra, orașul mine-

la poalele

patru metri 
impresia că 
opri. Că se

rilar — Uricani. O reflec
ție, pe plan social, a căr
bunelui. Străbătut de ape
le Jiului. Cuprins ca-n 
palme de poalele munților 
Retezat. Poartă de intrare 
în acest minunat masiv 
muntos. Se construiește 
mult pentru mineri. Cor- 
neliu Bololoi, primarul o- 
rașului, nu-și ascunde sa
tisfacția de a menționa că 
aici se construiește, anual, 
cel mai mare număr de a- 
partamente in comparație 
cu celelalte localități ale 
Văii Jiului. în ultimii doi 
ani, numai ’pentru minerii 
de la Valea de Brazi au 
fost repartizate peste pa
tru sute de noi locuințe. 
Iar pentru că in acest an 
se construiesc în total 501 
apartamente, există încă 
disponibilități ca orașul să 
fie o gazdă primitoare 
pentru cei care se hotă
răsc să vină aici. Să intre 
în marea familie a mine
rilor. A acestor oameni 
minunați care se salută, 
ori de cite ori se întilnesc, 
cu frumosul, apropiatul, 
minerescul „Noroc bun !“

Uricani : paisprezece mii 
de oameni, șase școli, pa-

tru grădinițe. Trei cabane 
turistice. Magazine moder
ne. Peste 1 500 metri pă- 
trați spațiu comercial con
struit numai anul treout. 
O frumoasă casă de cul
tură. Paisprezece formații 
artistice de amatori. Opt 
cămine de nefamiliști. Și 
splendida perspectivă a 
Retezatului...

Vin foarte mulți tineri 
în Uricani. Dintre ei, doar 
in anul trecut s-au stabi
lit aici peste o mie. Ata- 
șindu-se de aceste locuri. 
Constantin Hrișcu este 
unul dintre ei. Este de loc 
din Iași. Imediat după ce 
s-a căsătorit a primit un 
frumos apartament. Decla
ră că aici va rămine pen
tru că ii place și munca, ii 
place și orașul, îi plac și 
oamenii.

Străbătind străzile ora
șului, te incintă noile 
blocuri. Orașul întinerește 
cu fiecare zi. Fericită îm
pletire intre tradiție și ac
tualitate. Deplină îndrep
tățire a a'firmației locuito
rilor, precum că orașul are, 
practic, două anotimpuri : 
prezentul și viitorul.

Hotă-
XIII- 
noile

orinduirea care le-a generat, 
ririle adoptate de Congresul al 
lea al partidului se traduc prin 
măsuri efectiv în viață. Acum, deși 
siițt ipcadrată cu o retribuție de 
pește 2 000 lei, primesc lunar și peste 
3 000. Iar după majorare, ea va spori 
simțitor. De ce am -întrebat-o pe to
varășa directoare cum stă întreprin
derea cu planul „la zi"? Pentru că 
știm că de îndeplinirea și depășirea 
planului depinde creșterea . continuă 
a bunăstării noastre, că această creș
tere este o urmare a muncii 
noastre, a fiecăruia.

....Ne aflăm in secția al cărei mais
tru era acum 17 ani ucenic : Fineta 
Dumitru, secretar al comitetului de 
partid din intreprindere.

— Lucru perfect normal să începi 
discuția despre viața și munca de zi 
cu zi pornind de la decretul pentru 
majorarea retribuției — ne spune ea. 
Pentru că prevederile acestui docu
ment își au izvorul tocmai in reali
zările de zi cu zi ale oamenilor mun
cii. Cit despre faptul că in societatea 
noastră omul, bunăstarea lui consti
tuie țelul întregii activități a parti
dului, acest adevăr poate fi atestat 
prin viața și munca fiecărui om al 
muncii și din întreprinderea noastră, 
lată propriul meu exemplu : Am 
„săltat" de la o retribuție de 700 lei 
acum 17 ani la peste 3 000 in. prezent. 
Pornind de la „un loc" in căminul 
de nefamiliști am acum, împreună cu 
familia, un apartament cum și-ar 
dori multe familii din alte țări, in 
care, deși dezvoltate din punct de 
vedere economic, există adevărate 
armate de șomeri, iar nesiguranța 
zilei de miine 
țelor afectează 
oane de familii. Majoritatea, 
rea majoritate a oamenilor de 
„Suveica" locuiesc azi în apartamen
tele ridicate pentru noi in locul fos
telor cocioabe din Colentina. Da, por
nim de la viața noastră pentru a ve
dea ce-nseamnă in România socialis
tă omul, viața lui. Și e firesc ca gin- 
dul de adîncă recunoștință față de 
conducătorul destinelor partidului, al 
țării să ne fie însoțit, de faptele noas
tre ce alcătuiesc marea faptă a 
țării.

și criza locuin- 
milioane și mili- 

ma- 
la

Laurentiu DUȚĂ

LISTA

pentru îndeplinirea sarcinilor 
rodniciei 

patrio- 
pune 

anului 
pentru 
an. pe 
exem-

Vineri, tdvarășul Ștefan Andrei, 
viceprim-ministru a) guvernului, 
împreună cu tovarășul loan Ungur, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
s-au intîlnit cu Dunai Imre, adjunct 
al ministrului comerțului din R. P. 
Ungară, aflat intr-o vizită în țara 
noastră.

Au fost analizate măsuri pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale ro- 
mâno-ungare, extinderea cooperării 
economice in domenii de interes co
mun.

★
Cu ocazia celei de-a 61-a aniver

sări a înființării Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, atașatul mili
tar, aero și naval al R. P. Chineze la 
București, Ye Daheng, a oferit, vi
neri, o recepție.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, Asociației de 
prietenie româno-chineze, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, ge
nerali și ofițeri, activiști de partid, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, ata
șați militari, aero și navali acredi
tați in țara noastră.

★
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc, vineri, o conferință de pre
să, in cadrul căreia ambasadorul Zo 
Iăng Guk a prezentat recenta pro
punere a Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene cu privire la 
convocarea unei conferințe parla
mentare intre Nordul și Sudul Co
reei și adoptarea unei declarații co
mune de neagresiune.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei române, 
diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, in municipiul Sfintu Gheor- 
ghe a avut Ioc o adunare festivă.

Au participat primul-secretar al

Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv ai consiliului popular jude
țean, Rab Ștefan, alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești, oameni ai muncii, precum și 
membri ai Ambasadei Cubei la 
București.

în cadrul adunării au luat cuvintul 
Ilie Gabra, vicepreședinte al consi
liului popular județean, și Jaime 
Gispert, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Cuba în țara noastră.

Diplomații cubanezi au vizitat, de 
asemenea, unități economice și insti
tuții culturale din județul Covasna.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Con

federației Elvețiene, vineri a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară și s-a vizionat un film 
documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Ernest Thurnheer, 
ambasadorul Elveției la București.

★
La invitația Comitetului foștilor 

luptători și. veterani de război 
împotriva fascismului, o delegație a 
Asociației luptătorilor pentru liber
tate și democrație din R. P. Polonă 
(ZBOWID), condusă de președintele 
asociației, general de corp de armată 
Jozef Kaminski, a efectuat o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
în țara noastră.

Oaspeții polonezi au avut convor
biri cu o ’ " ~
teranilor 
ședințele 
nent (r) 
obiective 
tală și din provincie.

delegație a Comitetului ve- 
români. condusă de pre- 

comitetului, general-locote- 
Neagu Andrei, si a vizitat 

social-culturale din Capi-

(Agerpres)

peste plan
(Urmare din pag. I)
lui Național al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Național al Agricultu
rii, sublinia : „Este necesar să fie 
bine înțeles că perfecționarea, orga
nizarea și modernizarea producției 
constituie o acțiune permanentă, zi 
de zi, lună de lună. Trebuie să avem 
permanent in vedere că puternica 
dezvoltare a științei si tehnicii ne
cesită periodic — ce! puțin o dată la 
5 ani — și îmbunătățirea generală a 
structurii producției, a nivelului teh
nic. caic să pornească de la noile 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice". Este, deci, cit se poate de 
clar că modernizarea este un pro
ces 
talie în marș. Pentru că tot perma
nent apar noi alternative de creș
tere a productivității muncii, de îm
bunătățire a calității produselor sau 
de reducere a consumurilor, ce tre
buie asimilate fără încetare 
vitatea productivă. Chiar și 
rea acțiunii de modernizare 
etape trebuie Înțeleasă ca o 
re dictată de obiectivele 
cele avute in vedere și nicidecum ca 
o ..ruptură", ca o lipsă de conti
nuitate între două tipuri de moder
nizare. Experiența de pină acum a 
arătat că. adeseori, cele două etape 
S-au întrepătruns fructuos cu rezul
tate de excepție în multe unități in
dustriale. Și este firesc să fie așa 
pentru că. in măsura in care perfec
ționarea organizării recomandă și im
pune necesitatea modernizării teh
nologice, tot astfel introducerea de 
noi tehnici și tehnologii necesită noi 
formule organizatorice.

permanent., o continuă bă-

in acti- 
eșalona- 
în două 
etapiza- 

și mijloa-

Remarcabilă și plină de învățămin
te este relația logică pe care secre
tarul general al partidului o stabi
lește — și cu prilejul-recentelor ex
puneri — intre îndeplinirea măsuri
lor și obiectivelor proptise în pro
gramele de modernizare și ridicarea 
nivelului general de pregătire poli
tică, profesională, de cultură gene
rală a personalului muncitor, creș
terea conștiinței revoluționare, a 
răspunderii față de destinele socie
tății românești, in contextul general 
al revoluției științifice și 
contemporane. Realizarea de produ
se, tehnologii sau servicii in condi
ții de eficientă sporită nu poate fi 
situată în afara unor permanente e- 
forturi de împrospătare a cunoștin
țelor tehnice și economice ale per
sonalului muncitor. Adaptarea con
secventă a întregului sistem de per
fecționare a pregătirii profesionale 
la noile condiții create de economia 
națională, la cerințele dezvoltării pe 
coordonate preponderent intensive 
este condiția hotăritoare a deschide
rii spre nou. spre creativitate.

Firește, organizarea și moderni
zarea producției, aceste coordonate 
definitorii ale dezvoltării intensive 
in actuala etapă, au numeroase alte 
implicații tehnice, profesionale, etice 
și morale, organizatorice, economice, 
politice, sociale etc. Cert este că 
întreg acest efort de înnoire respinge 
improvizația și diletantismul, nece
sită rigoare și efort creator, angajea
ză individul și societatea in ansam
blul ei, prezentul și viitorul patriei 
noastre socialiste.

tehnice

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. In prima zi a cam

pionatelor europene de natație pen
tru juniori, competiție găzduită 
de orașul olandez Amersfoort, 
sportiva noastră Corina Dumitru

a ciștigat medalia de bronz în 
proba de 200 m fluture, cu timpul 
de 2T8”50 100, fiind precedată de 
două înotătoare din R.D. Germană 
(Peggy Conrad — 2T4"14/100 și S. 
Miiller — 2T5”15/100). Alte rezultate: 
feminin : 200 m liber : Ortwig (R.F.

1’59”92/100 ; 100 m 
l’10”77Z 

liber : R.D. Germană
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare 

la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1988

Nr, 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1. 464-1-566 U.R.S.S. 7 200
2. 441-213-30 7 200
3. 440-1-432 7 200
4. ' 409-217-271 7 200
5. 462-207-971 7 200
6. 459-1-2234 7 200
7. 418-205-120 7 200
8. 447-1-523

R. S. Cehoslovacă
7 200

9. 401-205-13 6 000
10. 407-251-18 6 000
11. 454-1-208 6 000
12. 425-1-140 6 000
13. 450-1-409 6 000
14. 445-2-281 6 000
15. 439-1-573 6 000
16. 465-1-820 6 000
17. 463-201-442 6 000
18. 459-207-1141

R. D. Germană
6 000

19. 432-1-768 6 000
20. 422-140-10 6 000
21. 417-216-85 6 000
22. 427-388-4 6 000
23. 441-1-331 6 000
24. 453-1-233 6 000
25. 461-205-1791 6 000
26. 434-103-2360 6 000
27. 459-1-6415 6 000
28. 461-208-2080 6 000

TOTAL: 28 excursii in valoare totală de lei 177 600

Germania) 
bras : Csepel (Ungaria)
100 ; 4X100 m liber. . R.rJ. veunaua
— 3’51”17/100 ; masculin : 200 m li
ber : Romanov (U.R.S.S.) — 1’54’’ 
66/100 ; 100 m bras : McKenzie (Ma
rea Britanie) — l’05”31/100 ; 200 m 
fluture : Keller (R.F. Germania) — 
2’07’’51/100 ; 4X100 m liber : U.R.S.S.
— 3'27”85/100.

HANDBAL. în turneul Interna
țional feminin de handbal de la 
Vilnius, formația României a obți
nut a treia victorie consecutivă, de 
data aceasta in fața selecționatei de 
tineret a U.R.S.S.. pe care a între
cut-o cu scorul de 18—15 (9—5). Alte 
rezultate : U.R.S.S. — S.U.A. (selec
ționate olimpice) 27—20 (12—11) ;
R.S.S. Lituaniană — R.S.F.S. Rusă 
25—20 (14—10).

vremea

Ciștigătorti au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.

In cazul nepreientării în termen 
sau al neefectuării excursiei, ciști- 
gurile se plătesc in numerar.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 iulie, ora 20 — 2 august, 
ora 20. In țară : Vremea va fi caldă, 
mai ales in regiunile sudice. Cerul va 
fi variabil, cu înnorâri temporare în 
jumătatea de nord a țării, unde, pe 
alocuri, vor cădea ploi, mai ales aver
se, Însoțite de descărcări electrice și, 
izolat, de grindină, iar in zonele de
luroase de aici cantitățile de apă mal 
pot atinge, pe alocuri, 20 de litri pe 
metrul pătrat In 24 de ore. In celelalte 
regiuni. averse cu totul izolate de 
ploaie. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări in zo
nele montane. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre 12 și 22 grade, iar 
cele maxime între 22 și 23 grade in 
nordul țării șl între 27 și 34 grade in 
rest.
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* ___________________ ...
4 favoarea a noi măsuri de dezar- 

mare, mai ales de eliminare a ra- 
ț chetelor cu rază scurtă de acțiune 
i și de reducere a armamentelor
* convenționale, s-a pronunțat sindi- 
i catul D.G.B. din Berlinul occiden- 
J tal. într-o declarație citată de a- 
‘ genția A.D.N., sindicatul relevă, 
4 totodată, necesitatea reducerii cu 50

la sută a arsenalelor de arme nu-

<
BERLIN. — Egiptul sprijină toa-

• te eforturile depuse pe plan inter
național în vederea creării de zone 
libere de arme nucleare — a de
clarat vicepremierul și ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Es- 
mat Abdel Meguid. intr-un inter
viu acordat ziarului „Neues Deut
schland", din R.D.G. El a 
politica țării sale este

. spre promovarea păcii și
4 ții'în lumea întreagă. 
’ Egiptul — a spus

DEZARMAREA - NĂZUINȚA j

I

I

TUTUROR POPOARELOR
Pentru efectuarea de noi pași 

pe calea reducerii
BERLINUL OCCIDENTAL. — în

arsenalelor militare
cleare ofensive și a interzicerii 
lichidării f-----— ------ ’ —

NAȚIUNILE UNITE■>

Consultări in vederea soluționării 
conflictului din Golf

în sprijinul intensificării cooperării 
economice internaționale

Rezoluții adoptate de ECOSOC

0 propunere a Adunării 
Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
PHENIAN 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, Yang Hyong'Sop, 
a adresat Congresului S.U.A. o scri
soare în care propune contacte 
directe intre cele două parlamente 
în vederea găsirii unor soluții adec
vate pentru diminuarea tensiunii și 
asigurarea păcii in Coreea, transmite 
agenția A.C.T.C. In document se a- 
preciază drept util ca parlamentele 
R. P. D. Coreene și S.U.A. să discute 
măsuri de cooperare pentru înlocui
rea Armistițiului din Coreea cu un 
tratat de pace. Contactele dintre 
Adunarea Populară Supremă a 
R. P. D. Coreene și Congresul S.U.A. 
ar fi, de asemenea, de natură 
să îmbunătățească relațiile dintre 
R. P. D. Coreeană și Statele Unite 
și să diminueze tensiunea în Pe
ninsula Coreeană.

GENEVA 29 (Agerpres). — Consi
liul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a adoptat mai multe 
rezoluții in favoarea intensificării 

'cooperării economice și sociale inter
naționale. informează agenția A.D.N. 
Una dintre rezoluții se referă la 
scurgerea de capital și de alte resur
se din țările in curs de dezvoltare, 
î’elevindu-se că, din 1983, s-au scurs 
anual din țările în curs de dezvoltare 
in statele capitaliste industrializate 
cu 30 miliarde dolari mai mult decit 
au primit statele Asiei, Africii și 
Americii Latine din partea celor pu
ternic industrializate pentru dezvol
tare sau investiții particulare. In do
cument se cere secretarului general 
să prezinte, in 1989, un raport pe 
această temă consiliului.

Cu o mare majoritate, au fost 
adoptate rezoluții cu privire la acti
vitatea monopolurilor transnaționale 
și a băncilor. în care se relevă că, 
datorită rolului jucat de aceste in
stituții în relațiile economice inter
naționale, activitatea lor ar trebui să

fie reglementată de un cod de con
duită. în document este condamnată 
cooperarea monopolurilor internațio
nale cu regimul rasist din Africa de 
Sud.

ECOSOC a adoptat, de aseme
nea, o rezoluție in care comunitatea 
internațională este chemată să-și in- 
tensifice eforturile în lupta pentru 
combaterea sindromului imunodefi- 
cienței dobîndite (S.I.D.A.).

BONN 29 (Agerpres). — Săptăml- 
nalul vest-german „Die Zeit“ se 
pronunță pentru inițierea de măsuri 
care să faciliteze dezvoltarea coo
perării Est-Vest. Publicația aprecia
ză că în actualul context interna
țional menținerea vechilor relații 
dintre Est și Vest în domeniile eco
nomic și tehnologic este de necon
ceput. Pentru extinderea acestei coo
perări se pronunță tot mai nume
roase personalități politice, econo
mice si reprezentanți ai cercurilor 
științifice din R.F.G. — arată săptă- 
mînalul.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U,, 
Javier Perez de Cuellar, s-a întilnit, 
la sediul Națiunilor Unite, cu mem
brii Consiliului de Securitate pentru 
a examina situația creată in cadrul 
consultărilor in curs de desfășurare 
vizind soluționarea conflictului din 
Golf.

Consiliul de Securitate — a decla
rat la sfirșitul întrevederii Paulo 
Nogueira Batista, președinte pe luna 
in curs al acestui organism — spri
jină eforturile secretarului general 
Javier Perez .de Cuellar in direcția 
aplicării Rezoluției 598 cu privire la 
reglementarea conflictului din Golf 
în contextul larg al mandatului care 
i-a fost încredințat in baza rezoluției.

1 Ș> 
tuturor armelor chimice . 

și biologice. Se apreciază Că prin i 
proiecte de înarmare de genul co. ' 
lor privind realizarea unui ___ .
avion de vinătoare de către mai 
multe țări occidentale nu vor p" • 
tea fi luate măsurile sociale care se ■ 
impun pentru îmbunătățirea situa- ț 
ției oamenilor muncii.

I 
________ I
Mijlociu să renunțe la producerea 
și- achiziționarea de arme nucleare ( 
și să procedeze la semnarea și ra- < 
tificarea unui acord asupra nepro- 1 
liferării unor asemenea armamente. 
Crearea unei zone denuclearizate 
în Orientul Mijlociu nu trebuie să 
fie separată de problemele regiunii 
— a relevat ministrul egiptean, 
conchizind că țara sa nu va pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea unei soluționări globale și 
durabile a conflictului din această 
zonă, transmite agenția MENA.

Sprijin larg eforturilor vizînd crearea 
de zone denuclearizate

arătat că 
orientată 
securită-

’ Egiptul — a spus Meguid — ț cheamă toate statele din Orientul 

j Caravana pentru pace
J MANAGUA. — Caravana pentru

pace a veteranilor de război, care 
i în urmă cu două luni a părăsit te- 
1 ritoriul S.U.A., a ajuns in Nica- 
4 ragua.

Caravana este însoțită de 20 de

ce-/ 
nou )

pu- 4 
e se ’

I

ORIENTUL MIJLOCIU
0 Persistă tensiunea în Cisiordania și Gaza ® Consiliul 
de Securitate a prelungit mandatul Forței Interimare a O.N.U. 
în Liban • Demersuri pentru convocarea de urgență a Consiliului 

ministerial al Ligii Arabe

camioane cu medicamente, 
mente si îmbrăcăminte oentru 
piii nicaraguani afecțati de 
boiul neoficial imnus de Adminis
trația S.U.A. împotriva acestei țări 
din America Centrală.

ali
co- 

răz-

Negocieri cu privire la statutul bazelor militare 
ale S.U.A. din Grecia

ATENA 29 (Agerpres). — La Ate
na s-a încheiat vineri cea de-a opta 
rundă a negocierilor dintre Grecia 
și S.U.A. cu privire la noul acord — 
economic și militar — dintre cele 
două țări, care include și statutul 
bazelor militare americane de pe te
ritoriul elen. Ultimele convorbiri au 
consemnat menținerea deosebirilor 
de vederi intre cele două părți, in 
cadrul discuțiilor aflindu-se proble
ma principiilor care trebuie să gu

verneze in viitor relațiile greco-a- 
mericane in domeniul apărării. . re
latează agenția D.P.A.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui grec. Sotiris Kostopoulos. a in
format că următoarea rundă de ne
gocieri — cea de-a noua — va avea 
loc. tot în capitala elenă, la începu
tul lunii septembrie. Negocierile res
pective dintre cele două țări au în
ceput in noiembrie 1987.

FRANȚA

P. C. F. se pronunța pentru dezvoltarea 
colaborării forțelor de stingă

PARIS 29 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez se pronunță pen
tru o uniune a forțelor de stingă, a 
declarat președintele fracțiunii P.C.F. 
în Adunarea Națională, Andre La- 
joinie. intr-un interviu acordat re
vistei „L'Express", citat de agenția 
A.D.N. Relevind că Partidul Socia
list constituie, ,un.; aliat potential,

A. Lajoinie a spus că P.C.F. sprijină 
alianțele de stingă la nivel cantonai 
și municipal, pe baza unor progra
me locale. în ce privește fracțiunea 
comunistă în Adunarea Națională, 
el a precizat că aceasta va sprijini 
sau va respinge proiectele guverna
mentale potrivit intereselor oameni
lor muncii pe care îi reprezint^., , ..

Tn Cisiordania și Gaza au fost în
registrate. in ultimele 24 de ore. noi 
ciocniri intre demonstranți palesti
nieni și trupele de ocupație ale 
Israelului. Sursele locale relevă că 
ciocniri puternice intre cele două 
părți au avut loc in orașele Nablus, 
Khan Junis. Tulkarm, precum și in 
zona taberelor de refugiați palesti
nieni Shati, Jabalya, Jalazun. Du- 
kheisha. Trupele israeliene au folo
sit împotriva demonstranților gloan
țe de cauciuc și gaze lacrimogene. 
Un tînăr palestinian, rănit in cursul 
unei manifestații, a decedat la 
spital. (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a hotărît vineri — la cererea 
guvernului libanez — prelungirea 
cu incă șase luni, pină la 31 ianua
rie 1989, a mandatului Forței In
terimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.). Recomandind prelun
girea mandatului, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a subliniat rolul important pe care 
U.N.I.F.I.L. continuă să-l îndepli
nească, într-o situație extrem de 
instabilă, care — in absența sa — 
se poate transforma într-un conflict 
și mai amplu.

în rezoluția adoptată în unanimi
tate. Consiliul de Securitate își 
reafirmă sprijinul hotărît față de 
integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Libanului și adre
sează tuturor părților apelul să coo
pereze cu U.N.I.F.I.L, pentru a con
tribui la îndeplinirea misiunii încre
dințate de Națiunile Unite.

SANAA 29 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și-a încheiat vizita la 
Sanaa. într-o declarație făcută pre
sei. Yasser Arafat a arătat că in ca
drul convorbirilor cu președintele 
R.A. Yemen. Aii Abdullah Saleh, au 
fost examinate probleme privind ulti
mele evoluții pe plan palestinian, si
tuația din teritoriile arabe ocupate 
de Israel și mișcarea de protest pa
lestiniană, precum și războiul dintre

Iran și Irak. în contextul actualelor 
evenimente politice din zonă — in
formează agenția I.N.A.

ALGER 29 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe. Chedli 
Klibi, a început consultări cu repre
zentanții țărilor membre ale orga
nizației in vederea convocării unei 
sesiuni de urgență a Consiliului mi
nisterial. consacrată analizării situa
ției taberelor de refugiați palestinieni 
din Liban.

Organizația, pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) a cerut, la 11 iulie, 
convocarea de urgență a Consiliului 
ministerial al Ligii Arabe, iar, po
trivit pactului acestui organism, o 
reuniune de urgență a Consiliului mi
nisterial trebuie să se desfășoare în 
decurs de o lună de la data cererii.

BEIRUT 29 (Agerpres). — Preșe
dintele Adunării Naționale din Li
ban. Hussein El Husseini. continuă 
consultările în vederea fixării datei 
alegerilor prezidențiale, precum și 
în legătură cu candidaturile nentru 
funcția supremă în stat. Agenția 
KUNA relevă că toate partidele po
litice doresc ca alegerea unui nou 
președinte să reprezinte primul pas 
pe calea încetării conflictului intern, 
desfășurat de-a lungul a 13 anL care 
a afectat puternic economia liba
neză.

Vineri, președintele parlamentului 
a avut consultări cu primul-minis- 
tru interimar. Selim Al-Hoss.

AMMAN 29 (Agerpres). — Premie
rul egiptean, Atef Sedki, a sosit la 
Amman. într-o vizită oficială, în 
cursul căreia va conduce delegația 
țării sale la lucrările Comitetului 
suprem comun egipteano-iordanian. 
Delegația țării-gazdă va fi condusă 
de premierul Zeid Rifai. în cadrul 
acestui organism vor fi. abordate 
probleme ale extinderii conlucrării 
in diferite domenii: într-o declara
ție făcută la sosire, premierul egip
tean a reafirmat poziția țării sale 
privind continuarea procesului de 
cooperare cu Iordania în domeniile 
politic, economic, comercial.

Economia R. P. Polone 
în prima jumătate 

a anului 1988
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Un 

comunicat al Direcției de statistică 
publicat la Varșovia relevă că în 
prima jumătate a anului 1988 pro
ducția industrială a R.P. Polone a 
fost cu 6,3 la sută mai mare decit 
cea din perioada similară a anului 
trecut. Valoarea globală a produc
ției agricole achiziționate a fost cu 
aproximativ 5 la sută mai mare, iar 
volumul global al exportului a cres
cut cu 13,1 la sută, realizîndu-se un 
sold pozitiv atît în comerțul cu ță
rile socialiste, cît și în cel cu ță
rile capitaliste.

In comunicatul transmis de agen
ția P.A.P. se relevă, totodată, men
ținerea unor tendințe negative, care 
se caracterizează. între altele, și 
prin insuficienta rezervelor de măr
furi. Prețurile cu amănuntul la măr
furile de consum și servicii s-au ma
jorat in medie cu 49.4 la sută.

Lichidarea apartheidului — o problemă 
prioritară pentru Africa
Declarații la Bamako și Monrovia

PERU
Accentuarea dificultăților create 

de creșterea datoriei externe

U <?►»<( 1 Ji*' ~ - 1 ' »■ : 11 k--.

JAPONIA Declinul balanței de plăți

Pe calea aplicării 
acordului de pace 
somalezo-etiopian

MOGADISCIO 29 (Agerpres). — La 
Mogadiscio au avut loc convorbiri 
somalezo-etiopiene consacrate aplică
rii in continuare a acordului de pace 
intervenit intre cele două țări. Re
prezentanții guvernelor Somaliei și 
Etiopiei au hotărît să procedeze la 
schimbul de prizonieri capturați de o 
parte și de alta în cursul conflictului 
militar din anii 1977—1978. In cadrul 
unei conferințe comune de presă, re
prezentanții celor două țări au pre
cizat că schimbul de prizonieri va 
avea Ioc in a doua jumătate a lunii 
august. Potrivit datelor comunicate 
de cele două părți, în Somalia există 
3 500 de prizonieri etiopieni, iar în 
Etiopia 229 de prizonieri somalezi de 
război.

BAMAKO 29 (Agerpres). — La Ba
mako au avut loc convorbiri intre 
Moussa Traore, președintele Repu
blicii Mali, președinte in exercițiu 
al Organizației Unității Africane, și 
Oliver Tambo, președintele Congre
sului Național African (A.N.C.), con
sacrate examinării evoluțiilor de pe 
continentul african, în special situa
ției din Africa australă. Lichidarea 
sistemului de apartheid — au rele
vat interlocutorii — este pentru Afri
ca o problemă prioritară, pe care ță
rile continentului, beneficiind de 
concursul opiniei publice internațio
nale, trebuie să o soluționeze fără 
întîrziere. Au fost, totodată, abordate 
chestiuni referitoare la recentele 
convorbiri consacrate instaurării pă
cii în sudul Africii și accesului Na
mibiei la independență în termenii 
rezoluției Consiliului de Securitate 
al O.N.U., precum și unele aspecte 
legate de lupta poporului sud-afri- 
can, sub conducerea A.N.C., împo
triva regimului de apartheid de la 
Pretoria.

MONROVIA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Liberiei, Samuel Kanyon 
Doe, a lansat comunității, internațio
nale apelul de a exercita presiuni 
asupra regimului rasist de la Preto
ria pentru a se crea condițiile instau
rării unui climat de pace in sudul 
Africii — informează agenția libe- 
riană de presă LINA. De asemenea, 
el s-a pronunțat pentru eliberarea 
imediată a liderului populației de cu
loare majoritare din R.S.A., Nelson

Mandela. Șeful statului liberian și-a 
exprimat, totodată, speranța într-o 
soluționare pașnică a situației din 
Africa australă.

„Libertate poporului din Africa de 
Sud !“ „Jos apartheidul !“ — sub
asemenea lozinci s-a desfășurat re
cent, la New York, o amplă manifes
tație de solidaritate cu victimele re
gimului rasist de Ia Pretoria.

LIMA 29 (Agerpres). — Președin
tele Perului, Alan Garcia, a subli
niat, într-o cuvintare rostită în 
parlament, necesitatea unirii efor
turilor consacrate depășirii dificul
tăților mari create de menținerea la 
cote înalte a datoriei externe. Men-

ționind faptul că s-a înregistrat o 
scădere a prețurilor la produsele 
peruane pe piața externă cu conse
cințe negative pentru întreaga eco
nomie națională, șeful statului a 
arătat că vor fi elaborate noi pro
grame prioritare la export.

TOKIO 29 (Agerpres). — Exceden
tul balanței de plăți curente a Japo
niei a scăzut în iunie a.c. cu 14,3 
Ia sută față de situația de acum un 
an, cifrîndu-se la 6 426 milioane do
lari. S-a redus, de asemenea, sur
plusul față de luna precedentă, con- 
semnîndu-se astfel cel de-al cincilea 
declin consecutiv.

în primul semestru al acestui an, 
excedentul conturilor curente a scă
zut cu 13,7 la sută, cifrîndu-se la 
37,75 miliarde dolari.

în ceea ce privește balanța schim
burilor comerciale, aceasta a înregis
trat luna trecută un excedent de 
7 380 milioane dolari, ceea ce echiva
lează cu o reducere de 8,2 Ia sută 
față de iunie 1987. în intervalul ia
nuarie—iunie 1988, surplusul comer
cial a fost de 43,35 miliarde dolari, 
inferior cu 10,2 la sută celui din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

ILE DE PRESA
e scurt

Cursa înarmărilor-generatoare de uriașe
prejudicii pentru umanitate

La sediul din New York al Orga
nizației Națiunilor Unite a fost difu
zat recent un nou Raport al secre
tarului general al O.N.U. asupra 
consecințelor economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuieli
lor militare. După cum se știe, ideea 
de a înscrie printre preocupările de 
bază ale O.N.U. problema „Con
secințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectelor ci 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume“ aparține Româ
niei și ea a fost concretizată de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale din 1970. De atunci pro
blema studierii consecințelor cursei 
înarmărilor s-a impus ca o con
stantă în activitatea O.N.U., consti
tuind o direcție principală de ac
țiune a organizației în sprijinul 
dezarmării. Rapoartele periodice 
întocmite se înscriu in eforturile 
O.N.U. de investigare a urmărilor 
grave pe care le are cursa înarmă
rilor în toate domeniile vieții socie
tății contemporane și de a le face 
cunoscute guvernelor, opiniei pu
blice mondiale.

Noul raport, al patrulea pe această 
temă pe care îl întocmește O.N.U., 
reia și dezvoltă analiza implicațiilor 
cursei înarmărilor, efectuată în 1971, 
1977 și, respectiv. 1982, luind in con
siderare evoluțiile noi intervenite de 
la ultimul raport. Se cuvine evi
dențiat că activitatea de elaborare 
a raportului, desfășurată de experți 
din 14 țări, cu opinii politice și filo
zofice din cele mai diferite, s-a aflat 
sub semnul unui permanent efort 
de armonizare a pozițiilor. Reali
zarea consensului, cu contribuția 
activă a țării noastre — președinția 
grupului de experți fiind încredin
țată și de această dată reprezen
tantului României — conferă o sem
nificație deosebită inițiativei țării 
noastre, rolului său activ in apropie
rea punctelor de vedere, in căutarea 
de soluții general acceptabile in toa
te problemele vieții internaționale.

Raportul reafirmă o dată mai 
mult adevărul potrivit căruia ame
nințarea cea mai gravă care pla
nează asupra omenirii o constituie 
autodistrugerea totală, care ar rezul
ta in urma unui război nuclear. 
Analizind situația existentă pe planul 
securității internaționale ca urmare 
a evoluțiilor înregistrate in ultimii 
șase ani in desfășurarea cursei înar
mărilor, raportul pune in lumină 
faptul că starea de insecuritate in 
care trăiește omenirea s-a agravat,

povara cursei înarmărilor și a chel
tuielilor militare este tot mai greu 
de suportat, daunele pe care le 
aduce cursa înarmărilor dezvoltării 
popoarelor au sporit considerabil.

Ca și rapoartele anterioare, și ac
tualul raport este structurat îh patru 
mari capitole distincte : dinamica 
cursei înarmărilor și cheltuielilor mi
litare. resursele și cursa înarmări
lor, raportul dintre cheltuielile mili
tare și dezvoltarea economico-so- 
cială a statelor, și, respectiv, conse
cințelor internaționale ale cursei 
înarmărilor.

Primul capitol al raportului 
descrie pe larg dinamica cursei 
înarmărilor, evidențiind că in peri-

Centrală, în Asia de sud și Extremul 
Orient tensiunile și conflictele regio
nale au antrenat, în schimb, o poli
tică de sporire a înarmărilor.

Un examen mai aprofundat al di
namicii cheltuielilor militare ilustrea
ză că statele membre ale alianțelor 
militare, cu excepția celor două 
principale puteri militare, alocă in
tre 3—4 la sută din produsul intern 
brut în scopuri militare.

Referindu-se la cursa înarmărilor 
nucleare, raportul arată că arsena
lele actuale de arme nucleare însu
mează o putere explozivă echiva
lentă cu cea a peste un milion de 
bombe de tipul celei de la Hiroshi
ma, suficientă pentru a distruge in-

Pe marginea noului Raport al O.N.U. privind consecințele 
economice și sociale ale cursei înarmărilor și eleatele ei 
profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume

oada ultimilor ani cheltuielile mi
litare au continuat să crească, în
deosebi în țările industrializate și 
în acele regiuni care constituie tea
trul unor tensiuni sau conflicte ar
mate. Dacă ultimul raport situa 
cheltuielile militare pentru 1981 în
tre 500—600 miliarde de dolari, în 
1985 această cifră s-a ridicat la 850— 
870 miliarde de dolari, in prezent ea 
ajungînd la nivelul de 1 000 miliarde 
de dolari.

In timp ce produsul intern mondial 
brut (P.I.B.), subliniază experții, a 
cunoscut între 1980—1985 o rată da 
creștere anuală de 2.4 la sută, în 
schimb cheltuielile militare au spo
rit eu 3,2 Ia sută pc an. Cu alte 
cuvinte, anii ’80 au cunoscut o creș
tere mai importantă ca oricînd a 
resurselor mondiale irosite în cursa 
înarmărilor. în valoare reală, chel
tuielile militare sint in prezent de 
4—5 ori mai mari decit erau la 
sfirșitul celui de-al doilea război 
mondial. Ele absorb circa 6 la sută 
din ansamblul producției mondiale.

Cheltuielile militare au continuat 
să crească și sint de departe cele 
mai ridicate in Europa și in America 
de Nord. în ce privește țările în curs 
de dezvoltare, dacă în America de 
Sud și în Africa, datorită crește
rii datoriei externe și a epuiză
rii resurselor, s-a înregistrat o di
minuare a acestora, in America

treaga omenire de mai multe ori. 
Din punct de vedere calitativ, există 
în lume peste 50 000 de dispozitive 
nucleare. Este cum nu se poate mai 
clar, relevă raportul, că. pină la eli
minarea lor totală, armele nucleare 
vor Continua să reprezinte o ame
nințare uriașă pentru întreaga civi
lizație.

Cursa înarmărilor nucleare are o 
dimensiune cantitativă și una cali
tativă. Prima este evaluată prin com
pararea unor indicatori, precum vec
torii și ogivele ; a doua este dată de 
o serie de modernizări de ordin teh
nic. Armamentele nucleare, relevă 
raportul, sint puternic concentrate 
în arsenalele celor două principale 
puteri nucleare — U.R.S.S. și S.U.A. 
După debutul anilor ’80, unul din 
evenimentele cele mai marcante l-a 
reprezentat includerea în arsenalele 
marilor puteri a unui mare număr 
de rachete strategice de croazieră 
purtătoare de ogive nucleare. Alături 
de armamentele strategice, cele două 
principale puteri nucleare dispun in 
arsenalele lor de numeroase alte 
tipuri de arme nucleare, mergind 
de la armamente cu rază interme
diară de acțiune și pină la obuze 
destinate artileriei nucleare. în aces
te condiții, celelalte puteri dotate 
cu arme nucleare — R.P. Chineză, 
Franța și Marea Britanie — au con
tinuat, ia rîndul lor, să-și dezvolte

și să-și modernizeze arsenalele 
nucleare.

Modernizarea armelor nucleare 
este rezultatul direct al inovațiilor 
tehnice. De-a lungul anilor, numă
rul experiențelor nucleare a crescut 
astfel : 190 intre 1971—1975, 225 în
tre 1976—1980 și 240 între 1981—1985. 
Potrivit statisticilor, între 1981— 
1985, U.R.S.S. a efectuat 76 de ex
periențe nucleare, S.U.A. 83, China 
3, Franța 38 și Marea Britanie 6. 
Din august 1985 și pînă în ianuarie 
1987, U.R.S.S. și-a asumat cunoscu
tul moratoriu unilateral în legătură 
cu orice fel de experiențe nucleare, 
exemplu care, din păcate, nu a fost 
urmat de celelalte puteri nucleare.

Raportul se ocupă în continuare 
de încercările de militarizare a 
spațiului cosmic, evidențiind că, 
dacă eforturile care se fac în pre
zent pentru prevenirea extinderii 
cursei înarmărilor în această zonă 
vor eșua, iar planuri de tipul „Ini
țiativei de apărare strategică" 
(S.D.I.) a Statelor Unite vor fi puse 
în aplicare, aceasta va fi de natură 
să amplifice tot mai mult cursa 
înarmărilor și, în același timp, 
să aibă repercusiuni dintre cele 
mai nefaste asupra securității tutu
ror națiunilor.

Arătînd că pentru prima dată 
în această perioadă utiliza
rea armelor chimice în conflicte
le regionale a fost confirmată în 
documente ale O.N.U., raportul pre
zintă în detaliu evoluția negocieri
lor din cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, consacrată 
încheierii unei convenții internațio
nale pentru interzicerea fabricării și 
stocării acestui tip de arme și re
levă că progresele realizate pînă in 
prezent sînt încurajatoare.

Toate aceste fapte și date sînt de 
natură a pune și mai mult în lumi
nă realismul și importanța efortu
rilor perseverente ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
îndreptate spre înfăptuirea dezarmă
rii, in primul rind a dezarmării 
nucleare — problemă fundamentală 
a lumii contemporane. Așa cum 
este știut, țara noastră s-a pronun
țat și se pronunță pentru eliminarea 
pe etape, pină în anul 2000, a 
tuturor armelor nucleare și a tu
turor celorlalte arme de distrugere 
în masă, pentru înlăturarea defini
tivă a marelui pericol al distruge
rii civilizației umane.

Radu BOGDAN

I VIZITA. în perioada 25—29 iulie, 
o delegație de activiști de partid 

Idin armata Republicii Socialiste 
România, condusă de general-loco- 
tenent Ilie Ceaușescu. adjunct al 
ministrului apărării naționale și 

I secretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, a efectuat o 
vizită de lucru in R.P. Polonă.

I Delegația română a fost primită 
de general de armată Florian Si- 
wicki. ministrul apărării naționale 
al R.P. Polone. Delegația română 

I a efectuat schimburi de experiență 
I pe probleme ale muncii de partid, 

organizatorice și politico-educative 
Ila Direcția Principală Politică a 

Armatei Polone, precum și la une
le organe de partid din coman
damente și instituții militare de 
învățăm int

PLENARA. La Moscova s-au des- 
Ifăsurat lucrările plenarei C.C. al 

P.C.U.S.. consacrată „problemelor 
aplicării în practică a hotărîrilor 

I celei de-a XlX-a Conferințe Unio
nale a partidului". Raportul la ple
nară a fost prezentat de Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 

I al P.C.U.S. — transmite agenția
| T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE LA PHENIAN.
La Phenian a avut loc o întreve- 

■ dere între secretarul general al
C.C. al Partidului Muncii din Co- 

Ireea. președintele R.P.D. Coreene,
Kim Ir Sen, și secretarul general 
al C.C. al Partidului Muncitoresc I Etiopian, președintele Etiopiei,
Mengistu Haile Mariam, aflat în
tr-o vizită oficială în R.P.D. Co
reeană. Au fost abordate aspecte 

Iale dezvoltării relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri și unele pro
bleme ale actualității internațio
nale.

NUMIRE. In cadrul unei ședințe 
a celor două camere ale Adunării 

, R.S.F. Iugoslavia, Stipe Șuvar, 
președintele Prezidiului C.C. al 

1 U.C.I.. a fost numit, conform pre
vederilor constituționale, membru 
al Prezidiului' R.S.F.I. Premierul 

I Branko Mikulici a anunțat, cu 
acest prilej, o serie de modificări 

Iîn componența guvernului. Rados
lav Bohint a fost ales secretar fe
deral pentru problemele economice 

■ — transmite agenția Taniug.

LA SOFIA s-au desfășurat lu- 
Icrările sesiunii Adunării Naționale 

a R.P. Bulgaria. Potrivit agenției 
B.T.Aa au fost aprobate o serie de 
acte normative în domeniile co
mercial și economic.

CONGRES. La Tunis s-au deschis 
I lucrările Congresului extraordinar 

al Adunării Constituționale Demo
cratice (partid de guvernămint), la 
care participă 2 000 de delegați, pre- 

I cum și reprezentanți ai unor parti- 
| de și organizații politice de peste 

hotare. Președintele partidului și al 
țării, Zine El Abidine Ben Aii, a 
prezentat raportul la congres, in

care se expun orientarea, sarcinile 
și obiectivele Adunării Constituțio
nale Democratice.

FORȚELE ARMATE ANGOLEZE 
au ucis 72 de membri ai bandelor 
contrarevoluționare și au luat pri
zonieri alti șapte in timpul opera
țiunilor desfășurate între 18 și 24 
iulie în diferite regiuni ale țării. 
Pe de altă parte, a fost semnalată 
o scădere considerabilă a ofensivei 
trupelor sud-africane în aceeași 
perioadă, cu toate că au persistat 
bombardamentele in provincia 
Cuito Cuanavale. informează agen
ția ANGOP.

PRIMIRE LA TIRANA. Ramiz 
Alia, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. S. Albania, a primit. Ia Ti
rana, o delegație a Parlamentului 
elvețian, condusă de Rudolph Rei- 
chling, președintele Consiliului Na
țional (prima cameră a forului le
gislativ), transmite agenția A.T.A. 
In cursul convorbirii au fost exa
minate stadiul actual și perspecti
vele relațiilor bilaterale, ca și une
le probleme ale vieții internațio
nale actuale.

SESIUNE. La Tokio se desfășoa
ră lucrările sesiunii extraordinare 
a parlamentului Japoniei. Luind 
cuvîntul in acest cadru, primul-mi- 
nistru nipon. Noboru Takeshita. a 
prezentat principalele orientări ale 
politicii externe promovate de ca
binetul pe care-1 conduce. Coope
rarea strînsă cu S.U.A. si cu țările 
Europei occidentale — a arătat el 
între altele — este necesară Japo
niei, primul-ministru pronunțin- 
du-se. totodată, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate din
tre Japonia și U.R.S.S.

ZBORUL COSMIC. Vineri s-au 
împlinit 221 de zile de cind cos
monauta sovietici Vladimir Titov și 
Musa Manarov evoluează în spațiul 
circumterestru. în prezent, pa
ralel cu lucrările de descărcare a 
navei de transport „Progress-37“, 
echipajul continuă executarea ex
perimentelor prevăzute de progra
mul de zbor. Vineri, Musa Mana
rov șl Vladimir Titov au făcut și 
un control medical care a cuprins 
aparatul cardiovascular, verificări 
microbiologice și controlul acuității 
vizuale. Starea sănătății cosmonau- 
ților este bună, iar zborul cosmic 
se desfășoară normal.

ȘOMAJ. Potrivit unui studiu de 
specialitate. Republica Irlanda, 
care deține tristul record al celei 
mai Înalte rate a șomajului între 
țările C.E.E.. se va confrunta si 
mai serios cu această problemă în 
anii următori. Astfel, potrivit apre
cierilor cuprinse într-un document 
elaborat de institutul de cercetări 
„Economist Intelligence Unit", nu
mărul celor aflați în căutarea unui 
loc de muncă va reprezenta în 1992

I
I

rachetei

circa 23 la sută din totalul forței 
de muncă, comparativ cu 18 la sută 
în prezent.

CAMERA DEPUTATILOR A 
PARLAMENTULUI ITALIAN a 
votat primul proiect de reformă 
instituțională prevăzut de actualul 
guvern. Proiectul institutionali- 
zează Consiliul cabinetului, compus 
din miniștrii desemnați de șeful 
guvernului, si prevede crearea 
unui Secretariat general care va 
constitui echipa operativă a guver
nului. precum și alte măsuri.

REUNIUNE A COSPAR. In orașul 
finlandez Espoo s-au încheiat lu
crările celei de-a XXVII-a sesiuni 
a Comitetului internațional pentru 
cercetări spațiale (COSPAR), con
sacrată extinderii cooperării în a- 
cest domeniu și examinării unor 
probleme ecologice rezultind din 
activitățile cosmice. Delegații au 
dezbătut aspecte legate de studie
rea planetelor sistemului solar, in 
principal a planetei Marte, și a ac
tivității Soarelui. S-a convenit ca 
următoarea sesiune a COSPAR să 
aibă loc la Ilaga in 1990.

GREVA. La apelul sindicatelor 
pe ramură, vineri a declarat grevă 
personalul căilor ferate franceze de 
pe trenurile accelerate care circulă 
între Paris și localitățile din sudul 
țării. Acțiunea a fost declanșată în 
semn de protest față de înrăutăți
rea condițiilor de viață și muncă 
ale salariaților.

TEST. La poligonul întreprinde
rii navale din orașul japonez Ma- 
ydzuru au fost efectuate primele 
teste ale acceleratorului cu com
bustibil solid destinat
cosmice nipone din noua genera
ție, „H-2", Dacă lucrările de con
struire a rachetei se vor încheia 
cu succes, ea va putea deveni ope
rațională peste patru ani, putînd 
transporta pe orbită o greutate de 
maximum 2 000 kilograme.

PIERDERI. în Înfruntările din 
ultimele șase luni cu forțele demo
cratice insurecționale din țară, ar
mata salvadoriană a pierdut 3 755 
de militari — a anunțat postul de 
radio „Venceremos" al Frontului 
Farabundo Marți pentru Eliberare 
Națională. Luptele au avut loc în 
14 departamente ale țării, cele mai 
Intense schimburi de focuri fiind 
semnalate în regiunile de centru și 
de est ale Salvadorului.

UN CAZ UNIC fN ISTORIA 
MEDICINE! a fost înregistrat la un 
spital din Londra. Britanicul Alan 
Lack, in virstă de 45 de ani, a de
venit prima persoană din lume că
reia i-a fost replantată propria mă
duvă osoasă, tn urmă cu opt ani, el 
donase pentru transplant, din mă
duva sa, fiului de 11 ani, bolnav de 
leucemie. In prezent, lui Alan Lack 
i-a fost implantată, in timpul unui 
tratament anticanceros, măduva 
osoasă de la fiul lui, vindecat, in
formează agenția EFE.

INCENDII. In condițiile arșiței 
puternice din ultimele săptămîni. 
în zone rurale din Austria s-au 
produs incendii care au cuprins si 
culturi agricole. în ultimele zile 
s-a înregistrat o temperatură con
stantă de 34—36 grade. în regiu
nea Seewinkel. focul a cuprins un 
teritoriu de 50 hectare, distrugind 
complet culturile agricole.
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