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PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII RITMURI SUPERIOARE DE LUCRU!
Un bilanț, desigur parțial, al acti
vității desfășurate in cursul acestui
an pe șantierele noilor obiective de
investiții pune în lumină o situație
complexă și inegală. Există, pe de
o parte, lucrări care evoluează în
ritmuri constant ridicate ; pe de
altă parte, sint și obiective la
care
activitatea
constructorilor
și montorilor bate cu obstinație
pasul pe Ioc, rezultatele inregistrate situindu-se cu mult sub
nivelul prevederilor de plan. în mod
firesc, se ridică întrebarea : care •
este explicația acestor diferențe ?
De ce, de pildă, pe șantierul Cen
tralei Electrice și de Termoficare
..Progresul" din- București lucrările
de construcții-montaj au intrat în
„cadența" normală, in timp ca la
un obiectiv similar, Centrala Elec
trică și de Termoficare Timișoarasud, probleme cu care este confrun
tată această investiție rămin, in
continuare, pe cit de numeroase, pe
atit de dificil de soluționat ?
Confruntată cu necesitatea de a-și
îmbunătăți cadrul și modul de rea
lizare, cerință deseori formulată de
secretarul general ăl partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. activi
tatea din domeniul investițiilor con
tinuă să rămină „tributară" unor
practici și deficiențe, bine cunos
cute de altfel, dar în mod surprin
zător deosebit de „rezistente" în
fața eforturilor de a le înlătura.
Ceea ce se regăsește, din păcate,
în gradul de îndeplinire a prevede
rilor de plan ne primele cinci luni
ale anului. E adevărat. în această
perioadă au fost introduse în pro
ducție o serie de capacități indus
triale. importante si necesare bunei
funcționări a angrenaiului complex
al economiei naționale ; dar tot
atit de adevărat este faptul că la
un număr mare de investiții, la fel
de importante, termenele de punere
în funcțiune au expirat și. ceea ce»
e mai grav, la unele dintre ele
pentru a doua sau a treia oară.
Este cazul concret al unor obiective
de primă mărime din sectorul
energiei ' electrice, metalurgie, in
dustria construcțiilor de mașini, din
alte domenii de activitate. Referindu-se la această situație necobespunzătoare, Ia recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu . sublinia : „Se
Impune ca și pe plan centra! — in
toate ministerele, in organele care
se ocupă de construcții —, dar și Ia
Județe, să se analizeze problema in
vestițiilor din industrie, din agri
cultură, din alte domenii de activi
tate, dar și in domeniul locuințelor,
in vederea realizării în întregime a
planurilor pe care le avem pe
acest an".
Iată, așadar, sarcina esențială
pusă acum în fața tuturor factorilor
cu răspunderi în investiții. Obligate,
prin forța lucrurilor, să țină pasul cu
celelalte domenii ale vieții economi
ce. care cunosc acum un proces
profund de modernizare și perfec
ționare, investițiile se află, Ia rindul lor, in fața unui examen com
plex și, tocmai prin aceasta, extrem
de- important. Cel al modernizării
propriei activități în toate etapele
procesului investițional. Cerință care
pornește, așa cum a subliniat
In
repetate
rinduri
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de la necesita
tea creșterii mai accentuate a efi
cienței lor economice. Cu atit mai
mult cu cît In actualul cincinal in
vestițiile sint orientate, într-o .mă
sură tot mal importantă, spre mo
dernizarea structurilor economiei
naționale, proces decisiv pentru adîncirea laturilor intensiv-calitative
ale dezvoltării.

IAȘI: Producție
fizică suplimentară
Desfășurind larg întrecerea
socialistă în cinstea celei de-a
45-a aniversări a actului istoric
de la 23 August 1944 și a celui
de-al XIV-lea Congres al parti
dului, oamenii muncii din in
dustria județului Iași obțin în
semnate realizări in îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan și a angajamentelor asu
mate. De la începutul anului și
pină în prezent, s-au realizat,
peste prevederi,. 250 tone profi
le formate la rece din benzi de
oțel, mijloace de automatizare
electrotehnice și electronice in
valoare de peste 12 milioane
lei. produse de mecanică fină,
optică și echipamente hidraulice
insumînd 16 milioane lei, ma
șini și utilaje pentru agricultu
ră, componente electronice, ma
șini și utilaje pentru exploa
tarea și prelucrarea lemnului șl
altele. De pe marea platformă
industrială a Iașiului au plecat
de la întreprinderea „Tehnoton"
17 000 aparate de radiorecepție în plus față de planul la zi,
precum și peste 1 800 metri cubi
prefabricate din beton armat de
la întreprinderea de Materiale
de Construcții. Depășirile pla
nului la aceste produse se datoresc, în principal, creșterii pro
ductivității muncii ca urmare a
aplicării măsurilor de perfec
ționare și modernizare a pro
ducției. (Manele Corcaci).

Analizînd cauzele care duc Ia în
cetinirea ritmurilor de lucru pe șan
tiere și, nu de puține ori, la de
pășirea duratelor planificate de exe
cuție, tiumeroși specialiști aii evi
dențiat faptul că acestea se circum
scriu, inainte de toate, unui năajuns
mai amplu : pregătirea necorespun
zătoare a investițiilor. Multe lucrări
încep inainte de a fi soluționate as
pecte importante pentru desfășura
rea lor în ritmuri rapide, in princi
pal legate de proiectare și de asi
gurarea utilajelor tehnologice. în
unele locuri și-a făcut loc mentali
tatea potrivit căreia activitatea de
concepție este o activitate secunda
ră, chiar auxiliară celei de pe șan
tiere. mult mai spectaculoasă prin
desfășurarea unor importante mij
loace mecanice și materiale, prin
efectivele de constructori angajate
și dimensiunile lucrărilor executate,
iar faptul că beneficiari și titulari
de investiții se grăbesc să înceapă
lucrări importante înainte ca pro
cesul de proiectare să fie încheiat
demonstrează practic persistența
unei asemenea optici. în acest sens,
mai reținem și tendința de a se ig
nora, tot mai des, cerința creării

unui decalaj corespunzător de timp
gurarea condițiilor normale de des
fășurare, se dovedește în scurt timp
între proiectarea și execuția lucră
a fi lipsit tocmai de acest atribut :
rilor, necesar tocmai pentru a se da
forța operațională. Situație care de
posibilitatea constructorilor, monto
rilor și diverșilor furnizori să-și
termină, ulterior, slăbirea progresi
vă a ritmului de lucru pe șantiere
pregătească temeinic activitatea.
și, nu o dată, chiar sistarea tempo
în mod surprinzător, pe destul de
rară a unor lucrări, in așteptarea
multe șantiere, prevederi clar stipu
sosirii diverselor părți de proiecte
late în Legea investițiilor, care ii
Sg.u a utilajelor tehnologice. Frec
obligă pe beneficiari să predea con
ventele reprogramări ale termene
structorilor întreaga documentație
lor de punere în funcțiune nu pot
de execuție cu 6 luni înainte de în
„acoperi" pierderile reale suportate
ceperea noului an de plan, sînt elu
de economia națională datorită nedate. 'Fapt care provoacă dificultăți
realizării
producției planificate și
în fundamentarea necesarului de
imobilizării
vreme îndelungată a
materiale și in derularea acțiunii de
contractare cu furnizorii, prin frec
unor importante fonduri de investi
ventele reveniri asupra comenzilor / ții. Pentru că, nici un moment, fac
inițiale. Nemaivorbind despre in
torii angajați in procesul de reali
fluența negativă asupra studierii
zare a noilor obiective și capacități
din timp a proiectelor și alegerii
nu trebuie să piardă din vedere
celor mai eficiente tehnologii de
faptul că, pe durata realizării lor,
execuție. Lista obiectivelor începute
investițiile echivalează cu imobili
în asemenea condiții este suficient
zarea unor apreciabile fonduri fi
de lungă pentru a sugera caracte
nanciare și materiale, cu antrenarea
rul cronic al acestui stil defectuos
în acest sector a unor importante
de lucru al unor titulari și benefi
resurse umane. Interesele econo
ciari de investiții, precum și al unor
miei naționale, ale societății impun
institute de proiectare aflate în subca, de la început, acest apreciabil
ordinea acestora. Iar ceea ce se do
efort să ' fie dimensionat Ia strictul
rește a fi un stil operativ de lucru,
(Continuare
in pag. a IlI-a)
prin începerea unor lucrări fără asi

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI"
DIIN CAPITALĂ

Produse pentru export
peste prevederile de plan
stitutele de profil, să reali
Calitatea produselor des
tinate exportului, respecta
zeze noi tipuri de utilaje și
să le perfecționeze pe cele
rea riguroasă a termenelor
contractuale, operativitatea
aflate in fabricația de se
rie. Și aceasta deoarece,
și controlul permanent re
după cum se știe, de creș
prezintă exigențe cărora
terea continuă a parame
colectivul
întreprinderii
trilor calitativi ai produse
„Timpuri Noi" din Capita
lor depinde în bună parte
lă le acordă o atenție deo
sebită. Astfel, pe primele onorarea exemplară a sar
cinilor la export. Astfel,
cinci luni ale anului s-a
este de remarcat faptul că.
înregistrat o depășire a
in ultimii ani, nu a fost
planului la producția pen
consemnată nici o reclatru export de 3.6 la sută.
mație din partea vreunui
Această depășire se con
beneficiar extern privind
cretizează în sute de motocompresoare și motoare calitatea produselor fabri
diesel cu caracteristici tehcate in întreprindere.
Consemnăm faptul că
nico-funcționale superioa
re. livrate partenerilor ieri la rampa de expediție
a
acestei unități economi
străini din peste 16 țări ale
ce, pe 9 treilere de mare
lumii. „Prin măsurile teh
capacitate, se încărcau 25
nice și .organizatorice lua
motoare diesel de 120 CP și
te, ne spune inginerul Io
27 motocompresoare tip
nel Radu, membru al co
mitetului de partid din în MC-5 pentru a fi expedia
te pe calea ferată, către
treprindere. urmărim în
partenerii externi.
primul rînd asigurarea
neîntreruptă a secțiilor de
în imagine : aspect din
producție cu materii pri
secția de prelucrări meca
me, materiale și semifa
nice. unde pe mașini și
bricate. provenite atît de
utilaje cu un înalt grad de
la întreprinderile colabora
automatizare și precizie ri
toare, cît și din secțiile dicată se prelucrează repe
noastre de prelucrări la re pentru compresoarele
cald, respectarea si întă
EC-5 și ECR, care se vor
rirea disciplinei tehnologi- . livra la export. Aici, regloce, organizarea controlului
rul Mihai Neagu și munci
tehnic de calitate în sistem torul specialist operator
Coste! Dima verifică cu
interfazic".
La acest ansamblu de atenție, într-una din. ope
rațiile controlului interfa
măsuri se adaugă efortu
zic al pieselor și subanrile depus.e de specialiștii samblelor, corpurile de
întreprinderii pentru ca, în
supape și dispozitivele de
colaborare cu cadre de cer aer ale acestor comprecetare și proiectare din in soare. (Eugen Dichiseanu).

Pereții sînt tapetați cu hărți și
ta e un adevărat pol al secetei.
grafice. Unele dintre, ele par adevă
Plouă în toată Cîmpia CrișurilOr, dar
rate planuri de bătălie. Și chiar sint,
aici, pe o rază de 15 kilometri, nu
de altfel, confirmă Eroul Muncii So
cade nici strop. „Noroc cu arterele
cialiste ing. Czdge Alexandru, pre
cîmpiei", rezumă președintele coo
ședintele Cooperativei Agricole din
perativei. O dantelărie de canale, în
Salonta, județul Bihor. Bătălii ale
tinse pe mai bine de 110 kilometri,
belșugului. Cind vorbește despre păprin care stropul de apă ajunge spre
mint se aprinde. „Cu pâmintul așa
rădăcina plantei in miez de vară
este. 11 bagi in seamă, te mulțumeș
fierbinte.
Gravitațional, desigur,
printr-un ingenios sistem de stăvite și el pe tine. Cimpia Salontei e
numai pe jumătate cimpie. Cealaltă
jumătate din suprafață o ocupă sărăturile și lăcoviștilg. Spații sălbăticite
prin puținătatea de rod. Dar cu pămintul, cum spuneam, socotelile sint
simple : nu-i dai, nu-ți dă. Altfel,
n-.are cum să rodească după vrerea
noastră". Lucru de care cooperatorii
de aici s-au lămurit bine. Au ajuns
să administreze acum, intr-un an,
peste 100 000 tone gunoi de grajd.
Impresionant : pe-o sipgură fi ca
lendaristică revin in medie peste
300 tone gunoi transportat. Chimica
lele, in schimb, de vreo 15 ani bat
pasul pe loc. Amendamentele insă...
Da, cu amendamentele e o altă po
lare. „Aceste artere vii sînt cea mai
veste. Mai nou, de prin 1985 încoace.
rentabilă investiție", adaugă interlo
Dar in numai patru ani suprafețele
cutorul.
amendate au sporit tot de atitea ori,
Cum a rambursat cîmpia ceea ce
revenindu-se pe unele parcele chiar
a primit ? O spune inginerul-șef.
a treia și a patra oară. Deschidem o
Dacă în 1975, cînd abia se fertilizau
paranteză. Cîteva ore mai tîrziu, incite 350 hectare pe an și cind aproa
ginerul-șef al cooperativei, Teodor
pe jumătate din terenuri aveau o
Isăilă, ne-a purtat de-a lungul hota
fertilitate slabă, cooperativa produ
rului, cale de cițiva kilometri. Ținea
cea mai puțin de 7 000 tone cereale,
morțiș să vedem centura de griu,
acum, pe aceleași suprafețe, se obți
centura de porumb, cum ii place să
ne de peste trei ori mai mult.
zică. Vorbirea curge liber, firesc :
Dacă in 1975 pămintul de aici putea
„Aici, acum cinci-șase ani ajunse
să producă pentru furajarea anima
sem să nu mai cultivăm nici sorgul.
lelor cel mult 15 000 tone diferite
Nu mai mergea, așa era de acid so
nutrețuri, inclusiv furajele secun
lul. Doar ceva mei s-a făcut". Acum
dare, astăzi, pe aceeași suprafață, se
pe-același loc, pină la briu, cît vezi
realizează circa 60 000 tone furaje,
cu ochii, lanul de grîu care face
dintre care numai suculentele repre„ape" unduindu-se sub bătaia vin- “ zintă circa 31000 tone. „Am înnobi
tului.
lat pămintul prin animale pentru ca
N-a fost defel lesnicios ca păminacesta, la rindul lui, să ne permită
tul să învețe lecția fertilității. Salon
să ne înzecim efectivele", ne spune

inginerul Czdge. De la brigadierul
zootehnist loan Laza aflăm că1 zoo
tehnia e sectorul cel mai tare, că a
ajuns să dețină 70 la sută din ave
rea obștească a cooperativei. Ce în
seamnă zootehnie aici ? Peste 3 000
de taurine, mai bine de 20 000 ovine,
220 000 păsări. In plus o temeinică
muncă de ameliorare a efectivelor.
Și mai înseamnă producții-record de
lapte și lină. Despre „zona de altitu

VOCAȚIA
PERFORMANȚEI
dine" a zootehniei, dialogul continuă
cu șeful de fermă Dorin Popovici.
Gindul lui merită a fi reținut : „Cei
ce reduc eficiența zootehniei doar la
raportul dintre prețul de valorificare
a litrului de lapte și costul lui de
producție judecă ingust. Pentru că,
dincolo de lapte și carne, dincolo de
ceea ce oferă animalele omului, ele
sint in fapt cele care dau pămintului seva fertilității".
S-ar putea crede că o avere ob
ștească de peste 400 milioane lei este
rodul muncii a mii de oameni. Cu un
sfert de veac în urmă o fi fost. Me
canizarea și modernizarea procese
lor de producție au dus la reducerea
brațelor de muncă la numai 801 per
soane. Spornicia muncii insă a atins
230 000 lei pentru fiecare cooperator.
Domjan Elisabeta, contabilul-șef al
unității, argumentează riguros : gra
dul de ocupare a forței de muncă

Răspunderea — unitatea
dintre gînd și faptă
Omul nou se dovedește a fi o ima
gine reprezentativă pentru societa
tea noastră socialistă. Făurirea lui
constituie ce'a mai mare și mai
complexă sarcină, cea mai nobilă
răspundere, îndatorirea revoluționa
ră de onoare a partidului nostru
comunist.
Desigur, proiecția construcției
umane se realizează în legătură
directă cu idealurile economice, po
litice, sociale ce animă întreaga
noastră societate. Dar, mai cu sea
mă, nu poate fi desprinsă, în con
dițiile marilor drepturi sociale, asi
gurate de noua orinduire, de ma
rile răspunderi pe care le au oame
nii in muncă, in viață.
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general, răspun
derea este o stare activă, de zi cu
zi, a ghidului și a faptei ; un mod
superior de manifestare a conștiin
ței. Pentru muncitor, țăran sau in
telectual, pentru fiecare cetățean al
țării, stăpin al propriului său des
tin. a dovedi spirit de răspundere
înseamnă a înțelege necesitatea de
a se acționa in consens cu cerin
țele legilor obiective ale dezvoltă
rii sociale, ale timpului istoric, cu
programele stabilit» de partid, pen
tru prezent și pentru viitor. în
seamnă, cu deosebire, a acționa
practic pentru transformarea in acest spirit a fiecărui loc de mun
că, a fiecărui utilaj, a produselor,
a activității in cadrul fiecărui co
lectiv.
Fără îndoială că munca — un
drept fundamental asigurat pe
deplin tuturor — constituie și
criteriul hotărîtor al răspunderii.
Munca raportată la cerințele etapei
actuale de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Munca raportată la exigențele
noii revoluții tehnico-științifice, ale
noii revoluții agrare, ale revoluției
pentru progresul multilateral al ță
rii. Deci munca de cea mai înaltă
calitate.
La o dezbatere, într-o mare în
treprindere industrială, s-a subliniat
că răspunderea de a conferi mun
cii o nouă calitate se identifică, în
esență, cu patriotismul. Și s-a exemplificat. S-a spus că un produs
cu defecte, livrat undeva, peste
hotare, poate să determine închi
derea unei piețe externe. O concep
ție anacronică păstrată undeva, într-un „ungher" al conștiinței colec
tive — „Las’ că merge și așa“ —
poate să se răspindească și să ba
reze calea noului.
Dar cine poartă răspunderea pen
tru calitatea muncii ? Pretutindeni,
intr-o uzină, intr-o unitate agrico
lă, intr-un institut de cercetări, răs
punderea o are colectivul,' in între
gul său I Cum și pentru marile per
formanțe industriale, pentru -cultul
lucrului bine făcut, transformat in
tr-un cult modern al calității, me
ritele revin tot colectivului.
Se aplică, in mod obiectiv, una
din legitățile sistemelor complexe.
Cu cit sistemul este mai avansat,
cu atit influența sa asupra tuturor
componentelor este mai bună. în
orice unitate, economică, științifică
sau culturală ori de altă natură —
la fel ca în orice sistem —, a nu
se porni de la întreg, de la date
le generale ce redau forța totali
tății membrilor săi, de la preocu
pările acestei totalități, de la reali
zările obținute și de la neimpliniri
înseamnă a lăsa nefolosite tocmai

este de 304 zile calendaristice în me
die. Pentru o singură zi ciștigul este
de 121 lei. Dar la C.A.P. Salonta se
acordă retribuire de bază, spor de
vechime, indemnizație de concediu,
atribute care conferă muncii in agri
cultură valențele celei industriale.
Nu-i mai puțin adevărat că aici ac
tivitățile industriale reprezintă o for
mă modernă și eficientă de integra
re a producției agricole. Sectorul me
canic și de construcții, atelierul de
mături din sorg (destinate aproape
în exclusivitate exportului), fabrica
de nutrețuri combinate, moara, bru
tăria adună aproape 400 muncitori,
calificați. O forță care la ora de
virf a campaniei își face din plici
simțită prezența.
Privim împreună cu inginerul Isăilă sutele de hectare pe care se în
tind loturile comparative. „Nici
griul, nici porumbul nu te mai bagă
in seamă dacă nu le vorbești pe
limba științei pămintului — spune
el. Că fără cartarea agrochimică pămîntul nu te mai ascultă ne-am con
vins. Acum își arată puterile, tot mai
mult soiurile. Iar din acest punct de
vedere conlucrăm foarte bine cu cer
cetătorii de la Fundulea".
Pe lingă noi trec din sfert în sfert de
oră cupluri de remorci, căruțe încăr
cate ochi cu fîn de lucernă „ca au
rul". Trei sute de tone pe zi trans
portate din cîmp și depozitate in
veritabile piramide. Cit despre pro
ducție, e suficient să consemnăm că
din prima coasă fînurile au urcat la
3 000. tone, jumătate din necesar.
Forfota de aici e«te argumentul
muncii intense din cimp. E un du-tevino din care înțelegi fără cuvinte
că treburile merg ceas. în „umbra"
acestui freamăt — Kadar Emerie,
șeful sectorului transport (capacita
tea zilnică a unității este de 1 400—
1 500 tone !), și Szabo Alexandru,,

(Continuare în pag. a V-a)

principalele resurse de care dis
pune.
Dar răspunderea colectivă nu poa
te fi separată de răspunderea perso
nală. Nici la nivelul colectivelor de
muncă, de învățătură, nici la ni
velul organelor colective de condu
cere. Cota gindirii și acțiunii co
lective determină răspunderea, per
sonală. Climatul dintr-0 unitate', ori
care ar fi conținutul activității sale,
la nivelul întregului colectiv, este
hotărîtor pentru modul in care este
înțeleasă răspunderea fiecăruia și
pentru felul în care se exercită efectiv.
Se relevă, pe acest plan, importan
ta deosebită a raportului colectivitate-individualitate. Acest raport de
sinteză și armonie este fundamen
tal in orice fel de activitate. Pen
tru că modul în care acționează un
colectiv este determinant pentru
comportamentul membrilor săi. In
același timp, de activitatea fiecăruia
depind rezultatele muncii tuturor.
• La Plenara din aprilie a.c. a Co
mitetului Central al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„In ce privește munca politicoideologică, deși avem o serie de re
zultate pozitive și se desfășoară ac
tivități multiple in toate domeniile,
totuși trebuie să avem in vedere că
există o anumită răminere în urmă
a dezvoltării conștiinței revoluționa
re, a nivelului ideologic, politic, față
de dezvoltarea forțelor de producție,
a societății in general". Desigur, această răminere în urmă se ma
nifestă la nivelul unor conștiințe in
dividuale. Dar dacă intr-un consiliu
de conducere, bunăoară, se fac analize superficiale, fără să se intre
in fondul problemelor și fără ca toți
cei prezenți să fie solicitați să-și
spună părerea, se ajunge repede la
formalism. Participarea fiecăruia se
va rezuma, în cele din urmă, la o
simplă ridicare de mină, care să
exprime „DA" sau „NU", fără cer
titudinea că soluția pe care o vo
tează este cea mai bună. Și astfel
ne este uneori dat să vedem, în
cadrul unor colective de conducere,
oameni car«»' votează într-un anumit
fel... pentru că așa au votat și al
ții. Ei nu au o opinie a lor. De
fapt, nu au o răspundere a lor.
Dimpotrivă, rigoarea, profunzimea,
spiritul științific, atunci cind domi

nă dezbaterile colective, cheamă la
o înaltă răspundere pe toți și pe
fiecare în parte. în acest fel, parti
ciparea devine efectivă.
Omul nou, a cărui construcție con
stituie obiectiv fundamental al poli
ticii partidului, se afirmă, întii și
întii, prin individualități. Prin per
sonalități complexe, înțelese nu ca
privilegiu al unora, ci ca un ideal la
înălțimea căruia să se ridice absolut
toți membrii societății. întregul po
por. Și este cert că valorile perso
nalității se exprimă nu pe plan bio
logic, ci pe plan social, prin apti
tudini, prin caracter, prin cunoștințe,
prin răspunderea față de muncă,
față de indatorirlle ce-i revin omu
lui în societatea noastră. Iar rapor
tul individualitate-colectivitate con
stituie un criteriu relevant de măsu
rare a valorilor personalității.
Omului nou, oriunde s-ar afla, în
tr-o întreprindere industrială sau în
tr-o cooperativă agricolă de produc
ție, intr-un institut de cercetări, în
oricare instituție, ca simplu munci
tor sau intr-o muncă de conducere,
i se cere să cunoască realitățile so
ciale, să aibă un larg orizont poli
tic, profesional, științific și cultural,
o conștiință înaintată, revoluționa
ră ; să se cunoască pe sine și să se
raporteze continuu la realitățile în
conjurătoare ; să-și propună țeluri
personale în conformitate cu idealu
rile sociale, cu tendințele de dezvol
tare a societății ; să-și înfrîngă ta
rele morale, lenea spiritului, con
formismul social ; să se ferească de
a fi simplu observator al vieții și
să-și asume răspunderi majore.
Raportul colectivitate-indivldualitate dobindește sensuri noi, semni
ficații noi în actuala etapă. Colec
tivul nu este ceva abstract. Nu este
o entitate uniformă, căreia nu i se
pot distinge părțile componente.
Dimpotrivă, un colectiv reprezintă un
univers complex, compus din indivi
dualități ce exprimă ginduri, senti
mente, preocupări, calități profesio
nale bine diferențiate. îi leagă, fi
rește, preocupări și probleme care
sînt, in egală măsură, ale tuturor.
Ele privesc productivitatea muncii,
calitatea produselor, rentabilitatea,
în general modernizarea producției.
Realizarea acestor obiective depinde

(Continuare în pag. a IV-ă)

Părtași la certitudini
Deschidem
porțile
fiecărui nou anotimp,
așa cum au făcut-o și
înaintașii noștri, cu
sentimentul îndreptă
țirii de a hotări noi
inșine ce avem de fă
cut, cum avem de fă
cut. Acel lucru temei
nic cumpănit, bine fă
cut, supus încă și încă
perfecționării, iată în
semnul
înzestrării
pentru creație și al
simțului civic, deopo
trivă.
Pe cadranul fiecă
rei zile, existența ca
popor, ca fii ai acestor
spații ale demnității
și înnoirii, se exprimă
cotidian prin semnifi
cația unei idei suve
rane : a, construi so
cialismul cu poporul
— pentru popor. în acest adevăr se află
înțelesul, menirea care
conferă
democrației
societății
românești
dimensiunea
unui
profund umanism, a
valorilor solidarității
in ideal și efort, mar
că a dreptului de a fi
egal cu cel de lingă
tine, dar și a partici
pării — împreună cu
acesta, cu toți fiii ță
rii — la ceea ce poe
tul numea a fi TOT
CE DEVINE IN PA
TRIE.
Egali in fața timpur
lui românesc, părtași
la însăși devenirea acestuia către noi exi
gențe calitative, con
structori după pro
priile puteri ai aces
tei deveniri, recunoaș
tem în dreptul la
muncă întîiul suport
al egalității, libertății
și demnității. Sintem

un? popor care nu s-a
dezvoltat prin aportul
de inteligență, sensi
bilitate și efort al
vreunor miraculoase
energii căzute
din
cer ; sintem un popor
care a înnoit impre
sionant geografia țării
sale și tezaurele ei
prin propriile puteri,
prin realismul unei
gindiri și al unei op
țiuni creative izvorite
din realitățile și ce
rințele devenirilor —
opțiuni menite a răs
punde nevoii de fru
mos și civilizație, de
progres și prosperi
tate.
Egali in fața timpu
lui care vine, ne înțe
legem ca pe o stare
stimulativă — esen
țiala noastră stare fi-t
rească ! — tocmai această situare umăr la
umăr, tîmplă lingă
timplă, visare lingă
visare, în cuprinzăto
rul flux al innoirii, al
perfecționării, al rod
niciei in plan uman a
legii spirituale, mo
rale, care conferă ver
ticalitate și durată
fiecărui act construc
tiv, civic, al fiecăruia
dintre noi.
Egali in fața istoriei
patriei — știm limpe
de de unde venim,
știm către ce orizon
turi ne cheamă voca
ția pentru mai bine.
Exigențele noii etape
de dezvoltare — că
reia apropiatul Con
gres al XIV-lea al
partidului ii va con
feri cadrul lucid de
viguroasă trecere in
faptă nouă cuteză
toare — ni le asumăm

ca pe un legămint de
cuget și simțire, gea
măn cu vibrantul în
scris de Luceafăr:
„La trecutu-ți mare,
mare viitor !“.
Egali in fața natu
rii patriei — îi îmbo
gățim colinele cu li
vezi și podgorii. îi așezăm scuturi în mun
ți, pe albii de rîu, in
veghe de scuturi pen
tru marile culesuri
ale luminii. îi înnoim
cîmpiile cu sisteme de
irigații, iar vetrele
dăinuirii noastre cu
valori ale civilizației
urbane.
•
Egali în fața ma
rilor comori ale su
fletului românesc, ale
științei și educației,
ale omenirii, ale fol
clorului, ale literatu
rii și artelor, ne bucu
răm să știm cu in acești 45 de ani, trăiți
sub semnul legii ce
lei noi, instaurate sub
semnul Revoluției, eliberatoare și cu deo
sebire în perioada ce
a urmat Congresului
al IX-lea al partidu
lui, poporul român
și-a instaurat o te
meinică democrație a
culturii, cu efect desăvirșit asupra descă
tușării multilaterale a
energiilor
creatoare
ale întregii națiuni.
Egali în fața pre
zentului și viitorului,
avem aleasa menire
de a insufla celor ce
vin, celor care ne ur
mează — ca pe o su
premă șansă a anga- .
(Continuare
în pag. a V-a)

MARAMUREȘ : Cantități suplimentare de minereu
Hotărîți să asigure economiei na
ționale cantități cit mai mari de
materii prime, minerii din bazinul
maramureșean au înregistrat noi
succese în muncă. Printr-o mobili
zare exemplară, perfecționindu-și
continuu activitatea de producție,
ei au excavat și transportat supli
mentar spre uzinele de preparare,
de la începutul anului și pină in
prezent, însemnate cantități de mi
nereuri. Astfel, s-au obținut, pes
te nivelul planificat, 665 tone
plumb, 524 tone cupru. 20 tone

zinc și alte metale neferoase în
concentrate. în acest fel, unitățile
aparținătoare Centralei Minereuri
lor din Baia Mare au livrat eco
nomiei naționale o producție-marfă
suplimentară în valoare de peste
100 milioane Iei. Pe locuri fruntașe
se situează colectivele de mineri
și preparatori de la Șuior, Herja,
întreprinderea Minieră Baia Borșa,
brigăzile complexe ale întreprinde
rii de Prospecțiuni și Explorări
Geologice etc. (Gh. Pârja).
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„Colectivul te-a ales. Cum îți
îndeplinești mandatul încredințat?64

agroindustrial, unde 1st
desfășoară activitatea 120
cadre didactice și 70 de in
gineri.
Oprindu-ne
la
liceul agroindustrial, pro
fesorul loan Ardelean, di
rectorul acestei unități de
învățămînt, ne Spune că Sici
se pregătesc aprdape 1 006
do elevi la Cursuri de zi și
seral. Deci forță de mun
că bine pregătită pentru
agricultura tihăfului oraș și
împrejurimi. Că aici se În
văță cu temeinicie vin să
și temele de" cer
Pe Hartă Maramureșului 8 a I.A.S, — Baia Mare, scoată ceva util Și din cținfirme
pe care le au elevii
a apărut cel mai tînăr oraș câte a ocupat locul I pc piatră seacă, Cum se Spu cetare
la cele două
— eu nume predestinat țară pentru producția de ne. De la Alexandru Toma, și profesorii
care produc material
solar. Bătrînul Flore Mol mere obținută în anul tre șeful secției, el însuși un ferme,
săditor,
aparținind
do Sta
neobosit căutător âl noului,
dovan este un depozitar de cut.
de Cercetare și Prothtimplări din trecut, o cro
„ Adevărata renaștere a aflăm că aici lucrează pes țiunea
J
—
Baia
ducție
Pomicolă din
nică vie a așezării. Sfătos, Seiniultii — ne mărturiseș te 1 400 tie oameni ai mun Mare.
IhtOtcîndU-se pe firul ani te primarul celui mai tihăr cii, dintre cafe 400 sint
Dacă ln urmă cu 40 de
lor, omul fși amintește de oraș ăi Maramureșului — a femei. Iată citeva din pro
Seimul de dinainte de început tn perioada deschi dusele muncii lor î abrazive ani la Seini era un singur
acum
_______
sănătatea
război : ,,Erau vreo 2—3 să de Congresul al IX-lea pe suport textil și hîrtle, medic,
casă mai răsărite pe lingă al partidului. Pe lingă agri scule abrazive elastice da populației este vegheată de
drum, dar încolo erau căsu cultură, vălorificind supe toate fipodimenslunile ce 9 medici și 21 cadre medii
țe mici acoperite cu paie. rior reSUrsele locale, inno- rute de industria româ Sanitare. Alei, în Seini,
Că niște popindăi". Da, dihd trădițih meșteșugă nească, microbii® reflecto există șl o vie activitate
IC-âm văzut și noi prinse rească, Seiniul și-a făurit rizante, confecții metalice Culturală. Nu este lipsit de
pe pelicula fotografică de in , acest răstimp un sector și subansamble ; tot aici interes să amintim că fosta
turistul ÎUJIu Pop, car? și puternic aî industriei mici funcționează o vopsitorie comună Seini a găzduit trei
ți, 1st findul Iui. este '.ih și de prestări de servicii. antîcorOzivă Sub tensiune, ediții ale taberei naționale
cronicar al ultimelor cinci Totodată, ln localitatea singura de acest fel din de pictură.
decenii din viața Seimului. noastră își desfășoară Acti țară. Acestea sint doar CîteCelor 700 de locuințe noi
Dialogurile cb Acești doi vitatea două unități de in va din cele 24 de activități, din frumoasele blocuri și
în
urma
cărora
rezultă
pes

oameni sint edificatoare. teres republican. Este vor
caSe cu etaj li se vor adău
Despre cum a fost Seiniul ba de Fabrica de Drojdie te 7 000 de sortimente da ga In acest an incă 139 aîn trecut stă scris și in mo ș! Oțet și cariera întreprin materiale abrazive. Secția partamente. tn anul viitor,
nografii. cu adevărat sint derii de Producție industria de producție mixtă din Se in cel mai tinăr oraș ăi Ma
imagini de arhivă pe care, lă pentru Construcții Căi ini are sa beneficiari indus ramureșului vor fi date ln
prlvindu-le, ies cu șl mal Ferate. Geografia economi triile chimică, petrochimică, folosință printre altele : un
mare pregnanță tn relief că n tinăruiui oraș mal cu metalurgică, electronică șl spital eu maternitate, o creizblnzlle acestor ani de is prinde Cooperativă Meșteșu electrotehnică, navală, mi șă, o centrală telefonică și
gărească „Someștii". care, nieră și termonucleară. Șl, alte importante obiective
torica împliniri.
un eoroiar ai activității, tehnico-edilitare.
Numai
...Astăzi, la Seini se nasc îh 1966, avea o producție ea
oameni produc șl niște oameni care au privit
noi orizonturi. Tinărul Oi'ăș anuală de 2,5 milîoatie. lei, acești
pentru
expert,
cu încredere viitorul, iubi
âl Maramureșului este Una iar acum realizează o pro
Afrtlrttirtd toate aceste tori de bine și frumos, au
din cele mal puternice așe ducție de 62 milioane. Apoi
brutării. Re fapte, subliniem că argu putut serie, în urmă cu 5(1
zări din punct de vedere mori
economic din județ, orașui cent a fost data în folo mentele economice ale ur de ani, cu trunchiurile a
sință
platforma
tehnologică banizării la Seini nu au fost mii de molizi și pini plan
a. fnst ridicat prin vrerea
oamenilor. Care au dorința a întreprinderii de Nutre epuizate nici, pe departe. tați pe dealul ' Comja de
(firească de a trăi mal bine țuri Concentrate din Bălă Cetățenii orașului se giti- lingă Seini (653 metri) nu
pe măâUfâ societății pe Mare. De ăsemenea, ln lo desc, pentfu viitor, la n'di mele celui care â Înscris in
cate o edificăm, tn acest calitatea noastră ișl desfă proiecte, in acest sens. Le universalitate literatura ro
șoară activitatea și secția gat de tot acest proces de mână : Emineseu.
■ sens ne vin în ajutor cifre de
producție mixtă Seitii a dezvoltare economică plină
le. Dacă in 1965 producția
De pe Dealul Cetfttil din
... ...dinamism,
...................
ca....o ........
conse- Vecinătatea
globală industriala era de întreprinderii Județene dede
livezilor cu ci
produs
Producția
și
Prestări,
secție
cință
firească,
șrau
1
172 milioane lei,. in acest
reși, înconjurat de ctmpuri
câra
Valorifică
superior
rdtrânsfortlflărl
de
esenț_.
iță
și
,
__
ln
an seinenii vor realiza, •in
‘~
mănoase, vezi cum se ridi____ _locale
__ _ 51 ___
_____ _ __Așa-■au
_ — a1 , că
care_ rea- plan urbanistic.
agricultură și industrie, o _sursele
în istoria contemporană
producție, globală de un îlzcazâ anual o producție- părUf prîfneie blocuri de’ tinărul oraș Seini. Ridicat
miliard de iei. Pe emblema marfă industriala de peste locuințe șl, in find cu ele,' de oamenii lui, care privesc
Un impunător magazin uni ' cu Încredere viitorul, t'h
noUlțil oraș., CA SCmn ■ dis 200 milioane lei".
Am viiitat această ultimă versal.
tinctiv, stă dezvnltârea zoo
oraș cafe are tot timpul Cetehniei, această localitate unitate economică amintită
In
Seinii rul limpede deasupra lui.
... tinărul
,__ ___ oraș
__ , ____
avlnd cea mâl niare con de primar. Am întiliiit funcționează 7 unități școcentrare de unitâti zooteh
Glieorcjhe PAttJA
oameni dornici să late, dintre care un liceur
nice din județ. 6 Unitate de
stat și o Asociație economi
că specializate in creșterea
porcilor, ferma de ovine a
cooperativei agr'cole de
producție, ferma de Vaci cu
lapte a I.A.S.-Ului și o aso
ciație economică Intercooperâtlstă pentru creșterea
vacilor cil lapte. Tot la
Seini mai există două fer
me avicole pentru găini
OUfildare.
Semnificative sint și pro
ducțiile de cereale. Dacă in
urma eu 20 de .-mi s? obți
■W
neau 1 900 kg de porumb
ia neclar, ih afiul trecut au
fost obținute a ido kg.
NoUl ie Inlimpină la ml
pasul. Străbătind așezarea
e'ti tbvâffișill loan IJIsș.
pină mai lefi primarul
comuhei. astăzi primarul
celui mai tinâr oraș ma
ramureșean, acesta nu uită
su ne spună că atunci
clnd vorbești de Soln! spui
Imediat și pomicultură. De
Asta ne-am convins ajun(Foto : Petru Aoșati)
glnd ih ferma pomicolă nr.

SEINI

Cuvintele rostite lingă focul con
tinuu al cuptoarelor de fontă de la
reprezentativa unitate sătittăfeanâ
„23 August" de către turnătorulformator Dumitru lftode alcătuiesc
— prin semnificația lor — cea mai
bună introducere pentru tema pe
care ne-am propus s-0 abordăm i
— Eu am datoria ca de alei, de
lingă fonta topită, să duc ÎH foru
rile de conducere colectivă ale în
treprinderii glodurile și voința to
varășilor mei, să particip, in numele
lor. ia adoptarea deciziilor și ia în
făptuirea celor hotărite în comun.
Asta înseamnă ca — așa cum a ee■ tut tovarășul Nicolae Ceaușeăcu,
secretarul general, ăl partidului, la
ședința Comitetului Politic Executiv
din 2 iunie a.c. — să contribui și eu
Ca aceste foruri să fUhcționeze ea
organe reale de conducere demo
cratică.
Ne mărturisește, că de la începutul
acestui an, de cihd a fost ales în
consiliul oamenilor muncii, de fiind
răspunderilor șale de comunist li s-a
măi adăugat incă una „de cea mai
mare însemnătate", privirile sale
încearcă să „pătrundă mai adine'
în toate problemele locUlUi de tnUhcă și ale întregii unități Și că, mal
ales, simte nevoia să-și „ridice ni
velul", să se pregătească mereu.
„Una e să știi cita ceva despre pro
ductivitate. despre eficiență și aii®
noțiuni economice șl cu toiul alta
este să te poți prontihta și afiț|0na
constructiv în legătură cU căile,
mijloacele și factorii care le de
termină".
Acest mod de „a se profiunța și
acționa constructiv", câre dă consis
tență reală și asigură fUncțioharea
mecanismului democrației muticitorești-revoluționare. este caracteristic
atit lui Dumitru IftOde, care ă venit
cu substanțiale propuneri privind
îmbunătățirea calității fontei, cit și
altor comuniști, membri ai consiliu
lui oamenilor muncii. Astfel, CoffSUltindu-se cit oamenii dlh secție
(..așa se âdUhă (dăile Bune"), maistrul
Mihăt Ddrner a determinat adop
tarea de către fortll de conducere Co
lectivă a unor masuri de reorgani
zare a fluxurilor de fabricație, a
transportului îHlerii, de recuperare
și refolosire a deșeurilor, maistrul
ștefah Cărdoș a făcut propuneri vlzînd reducerea consumului de cocs,
lăcătușul Veronica Zaha. președintă
comisiei de femei, a promovat unele
masUti privind imbUnătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de
Viață,
Faptul t-ă întreprinderea „23 Au
gust" ocupă in prezent uii ioc fruhtaș pe țară in întrecerea socialistă,
că pe primele c-ihci luhi și-a înde
plinit integral planul ia export pe
ambele relații Și ca ăre asigurate Co
menzi din partea nafteheriioc ex
terni plflâ la Sflrșitui anului, la în
treaga capacitate, este și rodul acțiu
nilor politico-orgamzatoriCe aie co
mitetului de partid, al preocupării
pentru a asigura o participare

țiuhi. mă prâgâtâsc, studiind diferite
material®, cottsUitihdU-mă cu comu
niștii pentru a duce, cuvintul lor ln
organul municipal de partid, tnsutnindu-se cu opiniile comuniștilor,
ale oAmenilor muncii din alte între
prinderi și Instituții, se Creează Urî
fond Comuti de ințelopciilne și^ ini
țiativă colectivă tare gârameâză ca-'
litateâ deciziilor, eficiența acțiunilor
întreprinse dă cătr® comitetul mu
nicipal de partid.
Același sentiment âl răspunderii
față de mandatul încredințat l-am
întilnlt In multiple alte ipostaze ih
municipiul de pe Somgș. Pe lingă
importantele, sale .îndatoriri de
maistru la întreprinderea de Piese
de Sșhirtib și Utilaje peiitrti indus
tria Chimică, loan Săveanu o ăfg și
pe aceea de vicepreședinte âl con
siliului popular municipal, cace-i
Solicită mult timp și multă energie
și capacitate d® acțiune. Astfel, l-am
aflat iri mijlocul alegătorilor din
Ce întreprind organizațiile de partid
cartierul Someș, Unde, imprCupft cu
celățenil, a reaiizat o serie de obiec
tive edilitare și sociăl-culturaie ce
din municipiul Satu Mare pentru a spori
se înscriu in rindul celor mai de
seamă înfăptuiri ale Întregului mucapacitatea de inițiativă și acțiune
niciplUj distins cu „Drdinul Muncii"
clasa I. Ls fel ca el,, comuniștii
a comuniștilor aleși în organele
Elisabet» Qhirilă, tricptoâfe ia
„Trieotex", Toții ZOIțân, iăcâtuș ia
de conducere colectivă
întreprinderea d® Piese Auto,. Mihâi
Sfira, profesor la Liceul îndtiâțfiâl
nf. 3, slht deputat! care, ih consiliul
popular și in. cartiere, au contribu
ții șubâțânțiaift la adoptarea hotăritetului de partid, și irig. Rlss Ecateși reflectă doar punctui de vedete al
rilor și înfăptuirea iot.
rina. președinte al consiliului de
celor din acest compartiment, are
— Cu deplină îndreptățire a subli
control muncitoresc, ih undle cazuri
Un conținut limitat, tehnicist, nU
niat diii nou tovarășul
birourile organizațiilor de bază pre
constituie 0 bUnă bază de porniră
Nicolââ Ceaușescu, secretarul gene
gătesc pentru aceste discuții Scurte
pentru dezbateri rodnice și adop
analize in cafe se la atitudine criti
ral âl partidului, la recenta ședință
tarea Unbf masuri cuprinzătoare, efi
a Comitetului Politic Executiv, că
ciente. Autocritic vorbind, trebuie să
că hotăritâ împotrivă unor tendințe
îmbunătățirea întregii activități este
de participare formală, lipsită de
ne preocupăm și măi mult ca in ac
„string legată de asigurarea parti*
substanță, se fac rocomandări pentru
țiunile intreprihsC de comitetul de
cipârii active a organismelor noas
partid, de consiliul oamenilor muncii
creșterea răspunderii, a combati
tre democratice" lâ întreaga viață
să antrenăm efectiv Întregul activ de
vității.
economică Șl Socială, he spuiie to
partid, membrii comisiilor pe pro
In mod similar se procedează și Ia
varășul Eugen Chloran, S&cțetăr al
bleme șl pe domenii, organizațiile
întreprinderea dă Piese Auto, unde
cdmltetUlUi miitilcipâl d® partid.
dfe baZă, sindicatul. U.T.C.-tti, pen
aceste analize dobindâsc deosebită
Tocmai de aceea acționăm pentru a
tru a lărgi baza de nlăSâ ă parti
greutatd eu prilejui prezentării fa
spori capacitatea de inițiativa și
cipării la adoptarea deciziilor și lă
portului- comunist de activitate,
acțiune â comuniștilor dih Otgăhele
Înfăptuirea lor.
acțiune lâ care în mod firesc au
d® conducere colectiva, combatem
Ca orice lucirii din viață, demo
prioritate edi cărora colectivul 10-â
tendințele de „pfezehță" formală,
crația se învață neincetal. Folosirea
îndatoriri.
încrediiițat
anumite
tot mai deplină a cadrului instituțloața-zis „reprezentativă", milităm
nalizat al ăutoconducefii muncito
Secretarul comitetului de partid, to
pentru a da conținut cit mai bogat
rești, perfecționarea lui reprezintă un
varășul Dorin llaidu, ne relatează că
acestei participări. De pildă, chiar
proces continuu. Felul in care se des
și in unele cohVOrbifi „dă lă om la
in momentul de față, priti consiliul
fășoară practic acest proces astă
om‘‘ le-ii arătat uiiof Comuniști, mem
municipal de control muncitoresc,
ilustrat, printfg Altele, și de înfăp
bri ai consiliului oamenilor munții,
organizăm forme speciale de pregă
tuirea unei propuneri â maistrului
cum Sint laboranta Flotica Micu, su
tire â comuniștilor aleși iii diferit®
Vasile Pop, membru ăl biroului co
mitetului de partid, Cu prilejul con
dorul Hakoczi Tiberiu, lăcătușul
organism® de coriducete colectiva.
stituirii noului cohsiliti al oamenilor
loan Fârhea, că nu poate fi admisă
De asemenea, au loc instfulfi și inmuticii, maistrul Pop a subliniat, in
atitudinea formală â „âetUlUl de pre
tiinin cu comuniștii care au primit
.cadrul biroului, necesitatea repre
zență'', că se așteaptă din partea
aliniate «argini in orgânei® «i ergani*
zentării mai echilibrată ă tuturor
lor O participare măi Activă și mâi
zâțiiie ue partid, sindicat și al®
compartimentelor și sectoarelor, reCombâtiVă îh fotul colectiv tie con
u.t.c.î in sistemul
autoeoiuiueerii
ferindii-se ift mod special la meducere. Totodată, comitetul de pâttid
muncitorești, ih CortSiliil® popu
canoenergetic și sCUlâfie, Cară nu
se îngrijește ca in invățamintUl de
lar® etc, Fuficțiofiâteii reala a tutu
erau reprezentate în prOCedenllll or
partid și profesional propagandiștii
ror organismelor democrației munciganism. dâr a căror activitate are un
și lectorii să acOtde O atenție mâi
rol determinant în ansamblul între
torești-fCVoiUțlonare se va află — și
mate pregătirii comuniștilor cate au
prinderii. Fapt e că participarea dimai mult dCclț piiiU SC,Uiți --.iii C®nsarcini deosebite, pentru a se asigu-> trul telnatiCilbr cohtrolUiUI Complex
ra. Și p’e această cale, sporirea Com
de partid, âl ahâiiZClor lâ Țâța locu
petenței lor in organismele din care
lui. ai tuturor acțiunilor întreprinse.
fac parte.
sint lot atitea argumente ea de
— Eu însumi, ne mărturisește
mocrația se învață și s® perfecțio
Dofift HaidU, in Calitatea pe dare o
nează neîncetat.
am, de membru al comitetului mu
nicipal de partid, îh funcție dâ ordi
Gft. AîA&ÂSlU
nea de zi a plenarelor, a altor acOctav GKUM12A

sutaâhțiâiă s comtimștiîor sieși tn
conducerile colective ale organiza
țiilor de pâftld, ale forurilor autocohdueerii muncitorești. O ihtiftiplâre semnificativă in aedaștă privință,
in Cliiar ziua documentării noastre
trebuia să aibă ioc- ședința consiliu
lui oamenilot mundii. Dar ifitrunirCa a fost, âmlhâtâ. Motivele ne
sint prezentate de către maistrul
Gheorghe Vezentan. secretarul comi
tetului de partid, președintele consi
liului bămeniior muncii :
— Astăzi ar fi trebliit să dezbatem
în principal problemele câlității ptoduselGf, ale ifhteunifitSțirii și respec
tării disciplinei tehnologice și de fa
bricație. Am încredințat întocmirea
analizei uhUi colectiv mai lârg. dar
in realitate materialul a fost elabo
rat doar ih cadrul serviciului C.T.C.

râctă â ceprezântănțilof ăcâstor s«ctoarâ in forUl de conducere colec
tivă, rapoartele pe căfe le-AU pre
zentat. aiiftiizele intrCprinse au con
stituit, in prima parte ă acestui an,
tot atitea prilejuri de îmbunătățire
a muncii, cu efecte benefice asupra
întregii uhitățl.
„Noi te-ani ales; cum ne repre
zinți, cum iți îndeplinești măndatul
ihctedihțat?" — aceasta este una din
Întrebările adresate stăruitor în
discuțiile individuale din cele 26 de
organizații de bază de la Întreprin
derea de Confecții „Mondiala" tutu
ror comuniștilor investiți cu funcții
de răspundere in organele de partid
și de stat, ca șl în toate verigile sis
temului democrației muncitoreștirevoluționare. Așa cum ne spun Reghina Pișcorean, secretar al comi

Izvoare de sănătate

cronică de început

Cum își onorează funcția socială echipele de control al oamenilor muncii
Eilanțul activității echipelor de
control al oamenilor muncii din
municipiul brăila, pentru anul câte
trecut și pentru primele luni
celui in cUrs, coiisemnfea-- ni se spune . — un sem
nificativ progres, mai cu seilfna îh
cea de-a doua jumătate ă interva
lului. Cele 356 de echipe âu ei'ectuât
un nUmăf de 512 controale, fără â
le lua în calcul pe cele aproape 3O0
cu participarea organelor spăciali-

în spatele unor cifre de
bilanț Primele concluzii care

pWi fi
.....

Așezată pe valea lalomiței, in
tr-o regiune de dealuri impadurite
din Subcarpați, stațiuhea balneo
climaterică Pucioasa, din județul
Dîmbovița, și-a îmbogățit de cUrind zestrâă edilitară cu up nou
și modern cOmplex de odihfiă și
tratament, ce aparține Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție. Este cel de-al 13lăa complex de acest fel dirt
țară, unitatea de la Pucioasa
fiind dată în folosință In antil ăhivfersării celor patru decănii de lă
începerea procesului de coopera
tivizare in România.
Cum se știe, cei 40 de ani de
agricultură socialistă au adus
profunde prefaceri in viața sa
tului românesc t â sporit meca
nizarea lucrărilor âgficOle. a eres
ul aradul de chimizare, s-au în
făptuit vaste nrograme de iriga'ii
s| îmbunătățire a solului. Tar re-,
"Oițele sînt ne măsura investițiilor
făcute, pe măsura nricenerii și hăr
niciei țărănimii, th același timn.
nhnf-u locuitorii sâte’or, in anii
socialismului, a IncCnut — și in
hțină narte s-a și înfăbtuit — tin
"randins program de sistematizare
si modernizare a ificâl’tătîlof : nu
ffl«t COflRtrtllte fiOi Iddiilfi'e. Pot
complexe comerciale si de prestări
servicii, școli, dispensare, centre
de creație si cultură socialistă, spi
tale. au fost finalizate numemase
lucrări edilitara, dă modertliznra a
drumurilor, de extindere a rețele
lor de ană si canalizate etc.
Tabloul înfăptuirilor economichsbclale petrecute în ultimii ani îrt
viata satului românesc este desi
gur mult mai CnmnleX. Iar din
acest tablou nu pot lipsi importan
tele‘lucrări de investiții finalizate
in principalele stațiuni de odihnă si
tratament din fondurile cooperati
velor agricole de producție. Com
plexele de odihnă și tratament

de lâ Amară — Ialomița, Bala —
Mehedinți, Buziaș, Covăsim. Gșoagiu-Băl, Lacul Sărat, Sărata Monțeoru, Olăhești, Moheasa. 1 Mai —
Bihor ș.ă. au devenit adrese din
tre cele mai căutate de sătehi
pentru refacerea sănătății. De la
Uniunea Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție am fost in
formați că sint in execuție noi lu
crări de extindere a capacităților
de câzar® la complexele dih Olănești și 1 Mai. Cele 13 complexe de
acest fel care funcționează ui
prâzent numără 2 80l> locuri pe
seri®, de serviciile acestor com
plexe beneficiind, an de an. zeci și
zeci de rhii de țărâni cooperatori.
Cu bilete — al căror cost este su
portat in bună ,partâ de unitâ'll»
agricole unde lucrează sau unde
sint pensionari —1 ori contra cost,
cooperatorii beneficiază de efec
tele curetiye ale factorilor tiaturnll si ale diverselor proceduri me
dicale terapeutice.
Revenind la cel mai nou •com
plex de odihfiă ș. ttățament
Construit la Pucioasa, trebuie
SpUs că acesta dispune de o
moderfiă bază de tratament, apa
sulfuroasă asociindu-se bioc’imatU’ui sedațiv în tratarea bolilor
reumatismale, din sfera O.R.L. si
neuroendocrine.
_________
Dispunind
............
de220
locuri In Chmere de 2 naturi. cOfnfJext.il «m-direst® In același spa
țiu șl sala de mese șl baza dă
tratament, cele 19 serii de trata
ment fund eșalonate pe tot parcdrsul anului,
Notiâ investiția da la Pucioasa
se Ihscfie îh programul de extin
dere a bazelor de odihnă st trata
ment ale tării, doved’h-l. o dată
în plus, grijă deosebită a partidu
lui «i Statului nostru pentru ImbunnWirea stării de sănătate a
populației.

I. MIHA1

pot fi desprinse in urma analizei
cifrelor de bilanț pe anul 1983 le
discutam cu tovarășa Liliana Stoiăn,
președinta comisiei municipale de
coordonare a echipelor de control
al oamenilor muncii.
— Daca ar ti sâ raportăm numă
rul controalelor efectuate in cursul
anului trecut la huinăful de echi
pe, vom constata că nu revin unei
echipe nici măcar doua corttroâie.
— Este adevărat, primim replica
prompta a președintei comisiei de
coordonare. Conform Legii nr.
6/1972, articolul 19, echipele de con
trol al oamenilor muncit efectuea
ză cel puțin trei controale pe aft
și in plus, așâ cum se prevede, „d®
cile ori consideră necâsar. Ifi iuhcțl®
de specificul unităților socialiste c#
le sint repartizate". în cursul anului
care a trecut am avut echipe cale
au procedat astfel, dar și o serie de
echipe despre care nu putem spune
că și-au îndeplinit mandatul, social
încredințat. Ain întreprins și tioi la
sfirșilUl perioadei o analiză a Si
tuației, tfăgmd concluziile de ri
goare și aducindu-le la cunoștința,
celor Implicați, Alegerea noilor echipe, in acest ân, credem Că Va
evita situația menționată,
—■ O altă problemă âsuprâ cftreia am dori să ne oprimi /este âceea a calității Controlului, tlneofi,
concluziile acestuia, procesele-verbâ. Ie întocmite vădesc oarecare superfi
cialitate, un anumit formalism, in
trarea intr-o nepermisâ rutină.
— fji această problemă trebuie âbofdată diferențiat. Sint echipe Caf®
și-ad ciștigat Un adevărâ.t prestigiu
al competentei, ăi seriozității, după
cum aU fOst șl mai continuă, dih
păcat®, să existe echipe care dâtl
dovadă de lipsă d® interes, de su
perficialitate. câte privesc cu totală
detașare hiunra de cdhfrdl, Ca p® O
acti.VIlatfe oatecafe. cate trebui®
„bifată", cum se Spune. La instrui
rii® periodice âm ihșistât asupra aceslUI aspect: cu anumite echipe am
discUlât amănunțit o chestiune Sâu
alta, ih cadrul unor ilîtilnifi Spe
ciale de luefU. Calitatea controlu
lui este garantată de ihsășl probi
tatea. de „calitatea" celor care 11
efectuează. Componența echipelor a
fost, de AcCea, și răniine Una din
tre problemele noastre cele mâi se
rioase. Treblii® S-<) spUhâffl -- âlYi
mai spus-o in nenumărate riHduri,
cu diverse prilejuri — unitățile economico-sociale trebuie să aleagă

pe cei măi buiii dintre cei huni pen
tru a-i desemna in romponența echipelor de control Nu ihtdtdeauha
Se procedează astfel ; uneori pina
și desemnarea, iii adunările gene
rale. a celor care urmează
parti
cipe ta âctlvllalea de control ob
ștesc este grevată de mult forma
lism. tn fine, nu numai Actul unei
justa alegeri, dar și urmărit ea ac- '
tivității celor aleși, Obligarea aces
tora de a IiiMrma adunările gene
rale despre modul cum se âchif.ă de
mandatul inefădințat. Prevederile
-•
legală Sint explicite in acest sens, ■
dar riU 0 dată ele slat, cu bună
știința sau dihtr-o păgubitoare necunoaștere a legii, eludate. Ca o
concluzie iărgă a celor discutate pinft.
acrim. se poate spune Că echipele
noastre tie control înțeleg îti mod

te de lăudă. Ultima acțiune a
unei echipe de control a oamenilor
muncii, datind din 16 aprilie a.c.,
consemna următoarele : „Am urmă
rit modul de deservire a liniei calde,
țâre avea citeț prețurile afișate șl
dp cafe CohsUmatorii dovedeau mul
țumire'' (Faptul că prețurile ii sa
tisfăceau pe consumatori e in afa
ră de orice îndoială ; cit despre „de
servire" — aceasta trebuie luată in
ihțeies’il strict al cuvintului ;' in
fine, procesui-verbal. care, după
cum «e vede, nu dste nici pe de
parte un exemplu de virtuozitate
stilistică, voia, probabil, să consem
neze șl calitatea produselor). Cităm
in continuare : „In bucătărie d'-a
curățenie, tovarășele aveau halate
curate și respectau normele de Igie
nă, in scliinib in magazia unității

satisfăcător — cum vă sună aceste
„epitet® ornante", dacă realitatea incpnjurătoare hU vă mișcă ln nici un
fel ? întrebarea âm adresat-o Rodicăi Moroiânu, responsabila unității
(Ntlingle. 1 l-am aflat intr-Un tițziu,
cihd . pe eleganta sa vestimentație a
apărut — deloc asortat, ce-1 drept —
ecusonul).
— Ce să vă spun ?... (Punctele de
sUspChsie țin locui pOtoțruiUi de au
tocritici care au urmat).
Ce să ne mai spună ? Totul în jur
vorbește de la sine. Ne exprimăm
dorința de a Vedea condica de pre
zență.
— Nu avem de la începutul anu
lui...
Răspunsul plin de candoare al res
ponsabilei nu e de natură să ne de
zarmeze. Ni se dă totuși, după lnsis-

CALITATEA CONTROLULUI
un aspect esențial, uneori ignorat
Ce relevă o anchetă întreprinsă în județul Brăila
diferit să-și ia in serios activitatea,
de unde și decalajele dintre ele, une
ori alarmante.

Față în față cu ffedlilat©O Considerațiile teoretice de mai
sus ne-au determinat ca, însoțiți de
o echipă constituită, ad-hoc, din
responsabili ai uîidr colective eu
Fioriân, ingi
ingi-
bună experiență (lofi Florien,
ner ia institutul de cercetate și
Proiectare pentru Celuloză și Ilirtie,
Staneiu Popescu, tehnician la între
prinderea de Utilaj Greu „Progre
sul". Alexandru Baltă, muncitor la
șantierul Nâvăi și Ntcolae Mihaicea,
metrolog ih același șantier), pfecUtn
și de tovarășa LConofa Câraivrtrt, dâ
la consiliul Municipal al Sindica
telor, sa Căutăm â âfla cum stâU lu
crurile in realitâte.
Am găsit multe lucruri bun®, uni
tăți in cate activitatea se desfă
șoară eum se cuvine — ehiăr dacă
n-au mai fost vizitate cam de multă
vreme de o echipă de cdnttbl ăl
oamenilor muticii. Am găsit in re
gistrele Uhlce cohstâtăfi pertinente,
observații și sugestii făcute CU toAtă
seriozitatea cate poate decurge dintr-o investigație profundă, serioasă.
Dar am găsit, de asemenea, și as
pecte îngrijorătoare.
Dacă âr fi să Caracterizăm uni
tatea nr. 2. I.C.8 A.P. (respectiv res
taurantul cu autoservire din zona
pieței) numai după concluziile con
troalelor efectuate aici dă echipă
compuse din oameni ai muncii, ar
trebui să avem, in general, cuvin-

se efectua curățenie" (Nimic rău în
faptul eă „au efectua curățenie", și
nici echipa nu credem să fi’ văzut
vreun rău in aceasta ; numai că aceâstâ acțiune din luna aprilie are in
măi o ihdoielhidă realitate). In fine, in
procesui-vefbal Urmează citeva pa
lide sugestii : privind aproviziona
rea cu produse ușor alterabile in
râpOft CU posibilitățile de păstrare
a acestora (deducem din formu
larea ContUză că se recomandă a
nu se crea stocuri peste posibilită
țile de depozitare) ; se dau cițeva
sfaturi cu privire la prepararea ma
ionezei. Apare in final concluzia,
negru pe alb : „Șeful de unitate dă
dovadă de bun coordonator, avlnd
spirit de inițiativă și gospodăresc",
Aflăți in mijlocul realității con
semnate (a se citi : eludate) de măi
sus citatul prbces-verbăl — (nici
Vorbă să felicităm șeful de unitate I)
— ni se deschid două posibilități :
să nu dăm crezare celor arătate do
echipa de control sau, dindu-le cre
zare, să aflăm ce s-a intimplat in
scurtul interval care a trecut de atunci piuă astăzi, cihd lucrurile sțau
fundamental altfel. De la starea de
curățenie deplorabilă a taCimurilor
— care nu constituie un amanunt
pentru consumatori — ia aspectul
jalnic ăl bucătăriei, de la ținută la
solicitudinea
personalului.
totul
concură parcă la o neagră imagine
(dă vină e aici și murdăria ce pare
să se fi „croniciZât") a unității mai
sus amintite (lăudate).
— Jalnic, deplorabil, cu totul ne-

tehțe, o explicație aproximativă In
legătură cu absența condicii : după
ciitn aproximativă este și informația
in legătură cu persohalul prezent în
unitate in momentul controlului. In
schimb — intrebibd despre soarta
jurnalului cumpărătorului, câre nu
se afla nicidecum la Vedere — a ur
mat o poveste pe care nu o mai
consemnăm spre a nU știrbi invidia
autorilor de romane polițiste.
Nici Urmă de spirit de inițiativă,
de spirit gospodăresc ; ambele s-au
pierdut in dezordinea și lipsa de Cu
rățenie care domnesc peste tot,
— Să Vă fi schimbat atit de mUlt,
. de la data ultimului control efectuat
de O echipă a oamenilor muncii —
care avea numai cuvinte de laudă la
adresa dumneavoastră — deci in in
terval de aproape o lună de zile ?
-- Nu... (Punctele de suspensie țin
locul Unor explicații pe cate Inepui
zabilă fantezie a șefei de unitate le
confecționează pe loc).
Adevărul e că nici unitatea, nici
șefa acesteia nu s-au schimbat. Exis
tă dovezi sigure că lucrurile se pre
zintă cUm se prezentau și !ft urmă
cu O lună ; Cu deosebirea că atunci,
cel puși să efectueze controlul au
acționat ca legați la ochi (nicidecum
însă din dorința imparțialității). CU
alte, cuvinte, ia neglijența, la lipsa
dș ibteres a celor controlați S-ă âdăugât, parcă pe măsură, formalis
mul celor care i-au controlat. Obiș
nuita cu laudele nemeritate, respon
sabila unității nu pare din cale afa
ră de afectată de constatările noas

tre, ale căror urmări se vor dovedi
pe măsura lipsei sale de interes. De
sancțiunea meritată a celor in drept
nu o vor mai putea apăra nici Vor
bele bune (a se citi goale) din regis
trul unic de control, nici „prietenii''
care, m momentul descinderii echi
pei de control, se ailau in biroul acestela, veniți și ei „Să se răcorească
cu o bere".,.
Pe la I.C.S. Alimentara, unitatea
nr. 59 de desfacere a plinii, n-a. mal
trecut de ani de zile o echipă de
control al oamenilor muncii, l’e ges
tionara Georgeta Preda nu are, prin
urmare, cine s-o laude, și nici n-af
avea motive. In spațiile de depozi
tare —- dezordine și mizerie (gunoiul
a fost evacuat, ultima pară, in urmă
cu două sâptâmini). Sub grătarul
tejghelei — de la „mărunțiș1' la ghe
motoace de hîrtle murdara, coji de
ouă etc., etc. Sub tejghea — plin®
dosită (păstrată acolo, conform ex
plicațiilor gestionarei, pentru pro
priile necesități, astfel incit ne-am
pus Întrebarea
întrebarea fireăsqâ
fireasci : ci
cite, zeci de
' ' un om al
puni poate ingurgita zilnic
muncii, fie chiar din solidaritate de
breaslă ?). Poate, dacă in răstimpul
de trei ani de cind Georgeta Preda
fuheționează ca șefă in această Uni
tate ar fi trecut pe aici măcar un
control al oamenilor muncii (PU ihsă
unul formal, ca aceia prezentat lhainte) neglijența n-ar mai fi avut loc
sa se constituie ca un adevărat
obicei, cg un „ritual" cotidian.

Citeva concluiii. Prln Ur*
măre ! cum se explică faptul că,
deși la nivelul comisiei, de coordonare a echipelor de control al oa*
menilor muncii evidența activității
se ține riguros, problemele se eunosc, măsuri se iau, treburile conti
nuă să treneze, o doză Considerlibllă
de superficialitate continuă să s®
manifeste ? Să fie eu totul hejUStificată (a se citi și : .dezinteresată)
predilecția echipelor aproape exclu
siv spre comerț său. prestări de ser
vicii ? tn fine, faptuj că. nu in ,puțihe unități
controalele oamenilor
muncii se opresc asupra aspectelor
nesemnificative ale activității supuse
investigației, ocollndu-le (uneori de
liberat, alteori din lipsă de răspun
dere) pe cele cu-adevărat semnifi
cative, faptul că procesele-verbâie
Vădesc, in multe CăzUfi, o priVir® de
suprafață sînt aspecte ce dau de
gindlt Celor puși Să coordoneze âcâastă activitate, dar ar trebui Să
dea și mai mult de gindlt celor
direct vizați — echipelor Insele și
celor chemați să le desemneze com
ponența. Altfel se diminuează Sim
țitor eficiența — ca expresie a ca
lității controlului, ecourile acestui®
devin din ce in ce mâi palide. Pro
punerii® oamenilor niuncli Vor fl și
trebuie să fie luate ln Seamă d® că
tre țoțt cel v.lZați," dar eu condiția
pe deplin firească ca ele să fie Se
rioase, profunde, argumentat®, să ca
racterizeze Ihtdcmăi realitatea inves
tigată.

Lelia MUNTEANU
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PRODUCȚIA FIZICĂ
-realizată ritmic, integral,
la toate sortimentele!
— SONDAJ ÎN ACTUALITATEA ECONOMICĂ—
Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la ora actuală
prioritatea priorităților pentru toate colectivele de
oameni ai muncii din economia națională constă în
realizarea ritmică
și integrală,
cu punctualitate
riguroasă, a prevederilor de plan Ia producția fizică.
Subliniind această cerință economică majoră, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
accentuat necesitatea de a se acționa cu răspundere
maximă — la toate nivelurile — în vederea organizării
exemplare a producției» întăririi ordinii și disciplinei

în muncă, aplicării cu hotărire a acelor măsuri menite
să asigure o activitate ritmică, susținută. Așa cum este
și firesc, orientările și sarcinile formulate de secre
tarul general al partidului s-au transformat, pentru
majoritatea covirșitoare a colectivelor de muncitori
și specialiști din întreprinderi, într-un mobilizator
program de acțiune.
Acesta este și motivul pentru care ziarul nos
tru a organizat un sondaj în rîndul unor cadre de
conducere din comitete județene de partid, căutind
răspuns la următoarele întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului pe primele 5 luni
ale anului ?
2. Cu ce probleme sînteți confruntați in activitatea productivă ?
3. Ce măsuri ați luat pentru recuperarea restanțelor șl îndepli
nirea ritmică, integrală a sarcinilor economice pe acest semestru și
întregul an?

Există încă rezerve ne valorificate
1. Cerință de o deosebită impor
tanță, izvorită din orientările și
indicațiile
date
de
tovarășul
Nicoiae Ceaușescu și la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., realizarea integrală
a planului în condiții de eficiență
economica sporita dobîndește o sem
nificație cu totul aparte in penulti
mul an al cincinalului, în care
marcăm evenimente de amplă rezo
nanța din viața partidului și a țării.
Acționind in spiritul acestor exigen
țe, comuniștii, colectivele de oameni
ai muncii din județul Neamț și-au
sporit in această perioadă răspunde
rea, măsurile întreprinse in unită
țile economice avind ca rezultat în
deplinirea și depășirea producției fi
zice la 27 produse principale solici
tate de economia națională și la
export, cum ar fi : țevi pentru con
strucții de utilaje, semănători, fire
reion textile, cherestea, prefabricate
din beton-armat, furnire estetice,
mobilier din lemn, tricotaje, produse
zaharoase și altele. Să menționăm
că de la începutul anului și pină in
prezent, 47 unități economice ale
județului și-au Îndeplinit și depășit
sarcinile de plan la producția-marfă
industrială cu peste 300 milioane
lei, iar 14 întreprinderi au obținut
o producție suplimentară ia export
de circa 150 milioane lei. Intre uni
tățile cu realizări mai importante se
situează întreprinderea Forestieră
de Exploatare și Transport, Combi
natul de Prelucrare a Lemnului,
întreprinderea de Tricotaje „8 Mar
tie" din Piatra Neamț, întreprinde
rile de volvatir din Tîrgu Neamț, de
fire și fibre poliamidice și de in
dustrializare a sfeclei de zahăr din
Roman ș.a. Acțiunile inițiate de or
ganele și organizațiile de partid, de
către consiliile oamenilor muncii
pentru înfăptuirea celor 160 măsuri
cuprinse în programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare a
proceselor de producție au făcut ca
realizările la producția-marfă indus
trială să fie mal mari, față de
aceeași perioadă a anului precedent,
cu 3,5 la sută, iar la export cu 3,6
la sută, în condițiile reducerii costu
rilor de producție cu 3,3 la sută. La
baza acestor rezultate bune s-au si
tuat măsurile întreprinse de comite
tul județean de partid, de biroul șl
secretariatul acestuia privind per
manentizarea colectivelor de sprijin
formate din activiști de partid, din
organizațiile de sindicat, U.T.C., spe
cialiști din unități economice. Un
sprijin eficient l-au avut in același
timp și analizele efectuate împreună
cu unele centrale industriale și în
treprinderi de comerț exterior în
unitățile economice care s-au con
fruntat cu probleme. S-a acordat o
atenție deosebită creșterii gradului
de valorificare a materiilor prime,
îndeosebi a masei lemnoase, a meta
lului, a celor utilizate de industria
ușoară, fapt ce a determinat ca gra
dul de înnoire al producției să fie
suoerior sarcinilor planificate cu
circa 2 la sută.
2. Realizările Înregistrate pînă în
prezent nu reflectă insă integral po
sibilitățile existente in județul nos
tru și experiența valoroasă acumu
lată de majoritatea colectivelor din
unitățile economice. Pentru că in
cele 5 luni care au trecut din acest
an industria județului Neamț a ră
mas datoare economiei naționale cu
unele produse fizice, între care țevi
din oțel, fire și fibre sintetice, strun
guri carusel, grape cu discuri, în
grășăminte chimice ș.a. Restanțele
din această perioadă se datoresc
insuficientei preocupări ale unor or
ganizații de partid și conduceri de
unități pentru asigurarea la timp și
în conformitate cu contractele în
cheiate a unor materii prime și ma

teriale. îndeosebi în întreprinderile
din metalurgie, chimie, construcții
de mașini, precum și a utilajelor
tehnologice necesare punerii in
funcțiune a unor capacități de pro
ducție din metalurgie. Neajunsuri au
fost manifestate și în ceea ce pri
vește contractarea integrală a fon
dului de marfă planificat, folosirea
deplină a capacităților de producție
și a forței de muncă.
3. între acțiunile întreprinse pen
tru îndeplinirea planului pe primul
semestru acordăm o atenție sporită
legăturii mai strînse cu furnizorii
pentru a urgenta livrarea ritmică a
unor materii prime, materiale și
utilaje tehnologice. Vom extinde,
totodată, organizarea unor ședințe
ale biroului și secretariatului comi
tetului județean de partid în unită-

țile care întîmplnă probleme în rea
lizarea sarcinilor de plan, analize
realizate la întreprinderea de Țevi
și întreprinderea Mecanică din Ro
man. Vom intensifica și în conti
nuare acțiunile ce vizează aplicarea
măsurilor din programele de redu
cere a costurilor de producție, in ve
derea creșterii eficienței și a renta
bilității tuturor produselor, și activi
tăților. Un accent deosebit îl vom
pune pe perfecționarea pregătirii
profesionale a întregului personal
muncitor, organizarea mai bună a
producției și a muncii, întărirea or
dinii și disciplinei la toate locurile
de muncă, creșterea răspunderii co
muniștilor, a fiecărui colectiv pentru
îndeplinirea exemplară a producției
fizice în condiții de calitate și efi
ciență ridicate.

Mihai ROMAN

secretar pentru probleme economice
la Comitetul Județean
Neamț al P.t.R.

Furnizorii de materiale trebuie
să urgenteze livrările
1. Din 37 produse urmărite la ni
vel central, planul a fost realizat la
12. Mai mult decît atît, am reușit să
depășim prevederile de plan pe
5 luni la următoarele produse : cocs
metalurgic, motonave livrate la ex
port, panouri mari prefabricate. Din
păcate, nu am îndeplinit sarcinile ce
ne revin decît în proporție de 70 la
sută la oțel brut, 53,2 la sută la
hirtie, 91 la sută la confecții textile
și altele.
2. Este vorba, după cum se vede,
de o situație necorespunzătoare care
ne-a determinat să acționăm energic
pentru înlăturarea ei. Totuși, efortu
rile noastre sint serios grevate de
deficitul de forță de muncă califi
cată din unitățile industriale, de
transporturi și de construcții-montaj. De asemenea, sintem con
fruntați cu o serie de res
tanțe în livrarea unor materiale.
Astfel, Combinatul de Celuloză și
Hirtie Călărași n-a primit circa
2 800 tone de celuloză rășinoasă,
principalul furnizor restanțier fiind
C.C.H. Dej, și 750 tone de sodă de la
C.C.H. Borzești. O altă întreprindere
care a întîmpinat dificultăți în apro
vizionare este Filatura din Oltenița,
care a dus lipsă de 360 tone poliesteri, furnizori Combinatul de Fibre
Sintetice Iași și Combinatul de Fibre
Sintetice Cîmpulung Moldovenesc,
precum șl de 110 tone de celofibră.
La întreprinderea de Confecții Călă
rași lipsesc serj, mătase șl țesă
turi textile. Șantierul Naval Ol
tenița, întreprindere cu rezultate
bune privind realizarea indicatorilor
de plan, se confruntă totuși cu greu
tăți în asigurarea unor importuri de
completare . pentru motonavele cu
termen de livrare In semestrul I,
precum și în asigurarea unor ma
terii prime de la furnizorii din țară
la nivelul calitativ impus de preve
derile contractelor cu partenerii ex
terni.
O altă problemă deloc ușoară de
care ne-am lovit se referă la între
ruperile in funcționarea oțelăriei
electrice de la Combinatul Siderur
gic Călărași — peste 440 ore/cuptor
de la inceputul anului — și lipsa
unor materii prime și materiale, ca
fier vechi, dolomită și var. In sfîrșit, nu pot fi omise nici restanțele
la unele materiale și utilaje pentru
noile obiective de investiții. Mă re
fer la ciment, 18 000 tone, oțel-beton, 1511 tone, la utilaje și furnituri
pentru obiectivele din cadrul combi
natului siderurgic ce urmează să fie
primite de la Combinatul de Utilaj

Greu Iași, întreprinderea de Utilaj
Greu „Progresul" Brăila, întreprin
derea de Utilaj Tehnologic Buzău și
alți furnizori. Lipsesc, de aseme
nea, o serie de importuri de comple
tare și nu au fost avizate unele
echipamente din import pentru fa
brica de oxigen, oțelăria cu convertizoare I și laminorul de profile
grele și șină.
3. Pornind de la această situație,
de la indicațiile și sarcinile date de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, activiștii
comitetului județean au fost repar
tizați pe unități economice și obiec
tive de investiții, analizind zilnic
stadiul îndeplinirii indicatorilor de
plan și încadrarea in graficele de
execuție a lucrărilor. Totodată, se
efectuează analize decadale la uni
tăți, la care participă activiști ai
consiliului județean de control mun
citoresc și ai comitetelor municipal
și orășenești de partid și sint stabi
lite măsuri operative pentru solu
ționarea problemelor. La nivelul co
mitetelor municipal și orășenești de
partid au loc analize riguroase cu
participarea directorilor și a secre
tarilor de partid privind activitatea
desfășurată pentru îndeplinirea pla
nului și modul de cooperare și co
laborare între unitățile județului.
Periodic, Consiliul Județean de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale Călărași anali
zează, în cadrul comisiilor pe do
menii, stadiul realizării planului și
modul de îndeplinire a măsurilor
din programele speciale privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, perfecționarea
organizării și modernizării procese
lor de producție, creșterea producti
vității muncii, reducerea consumuri
lor și a cheltuielilor materiale. Pe
baza notelor de probleme elaborate
cu acest prilej se organizează șl se
urmărește lunar un program de de
plasare a cadrelor de conducere la
unitățile furnizoare și la cele cu
care au relații de cooperare. In sfîrșit, sint efectuate intervenții opera
tive și deplasări la întreprinderile
furnizoare, la centralele industriale
și ministerele economice, la orga
nele centrale pentru impulsionarea
livrărilor de materiale și echipa
mente conform contractelor și cote
lor repartizate.

i
Inq. Marla UDREA
vicepreședinte al Consiliului Județean
de Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale Călărași

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)

necesar, recuperat rapid și. apoi,
făcut să dea rezultatele maxime,
într-o perioadă de timp cit mai
scurtă posibil.
Referindu-ne strict la lipsa par
țială a unor proiecte, este cazul să
amintim de implicațiile negative ale
unei practici deloc izolate in rîndul
titularilor și beneficiarilor de in
vestiții. Este vorba de sistemul de
raportare procentuală a gradului de
acoperire cu documentații, sistem
care nu poate să ofere o imagine
exactă asupra realității. Explicația
nu este greu de dat. în cadrul acestor procente sînt, adeseori, in
cluse și raportate proiecte de care
nu este nevoie decît în faza finală
a lucrărilor de investiții, dar în
schimb nu sînt evidențiate proiec
tele cu adevărat necesare pentru
executarea cu ritmicitate sporită a
lucrărilor pe șantiere. Cu alte cu

vinte, acest „sistem" nu dă nici o
indicație asupra corelației strict ne
cesare care trebuie stabilită între
ordinea livrării proiectelor și succe
siunea in care se desfășoară lucră
rile de construcții-montaj.
Pe de altă parte, pot fi lntîlnite
destule proiecte incomplete, cu omisiuni și inexactități, preconizind
chiar soluții tehnologice și construc
tive inacceptabile. Un „barometru"
» fidel al acestui gen de neajunsuri
îl constituie numeroasele note de
comandă suplimentare,
emise pe
parcursul executării lucrărilor, dato
rate erorilor de calcul, adoptării
unor provizorate costisitoare, omi
terii unor lucrări din devize etc.
Care este, în asemenea nedorite ca
zuri, calitatea muncii de proiectare
și a controlului exercitat asupra ei ?
Sînt întrebări care aduc în discuție
climatul de muncă din cadrul unor
colective de proiectanți, faptul că,
de multe oti, în practică, conținutul

muncii de proiectare este în mod
arbitrar îngustat. Nu în puține ca
zuri, prin proiectare a ajuns să se
înțeleagă doar reproducerea prin
desene a diferitelor soluții tehnice,
stabilirea specificațiilor de utilaje și
materiale, întocmirea documenta
țiilor economice. Ceea ce duce, în
mod evident, la obținerea unor re
zultate mediocre și necorespunză
toare.
Finalizarea rapidă a unui mare
număr de obiective de investiții din
sectorul energiei electrice, metalur
gie, industria chimică și petrochimi
că este condiționată, în momentul
de față, de montajul rapid al utila
jelor tehnologice prevăzute. Dar, ca
să fie montate, acestea trebuie mai
întîi livrate pe șantiere. Este vorba
de o cerință de presantă actualitate.
Ne aflăm, de acum, în ultima lună
a primului semestru al anului și,
pină la sfîrșitul lui, numeroase obiective sînt programate să-și facă

Recoltarea orzului, executarea celorlalte lucrări agricole
impun o maximă concentrare a forțelor, o temeinică organizare a munca
BRĂILA

La seceriș, de la început, se lucrează intens
Și în județul Brăila, lanurile de
orz au dat în copt mai repede decît
în alți ani. Luni, 5 iunie, a sosit ves
tea că într-o unitate din vestul ju
dețului, mai exact la Cooperativa Agricolă din Găiseanca, aparținind
Consiliului Unic Agroindustrial Făurei, combinele au intrat in lanurile
de orz. Seara a plouat abundent, o
ploaie bună pentru această zonă afectată de lipsa precipitațiilor. To
tuși, in după-amiaza zilei următoare
secerișul a fost reluat. „Am recoltat
orzul de pe jumătate din suprafața
cultivată — ne spune tovarășul Dinu
Ștefan, inginerul-șef al cooperativei.
Luni am livrat la baza de recepție
120 tone orz, iar astăzi livrăm alte
120. Pe o suprafață de 40 hectare
am trecut imediat la semănatul po
rumbului pentru boabe în cultura a
doua. Cum să nu grăbești secerișul,
cum să nu te preocupi de semăna
tul celei de-a doua culturi cind, in
acest an, cerealele păioase s-au copt
atît de devreme
Intr-adevăr, pe suprafața Insămînțată cu a doua cultură jeturile aspersoarelor împrăștiau ploaia atît de
necesară porumbului. Ne apropiem
de combinerii care, în jurul orei
14, după ce lanul s-a uscat, au re
luat secerișul. Era aici o formație
de 21. de combine, supravegheată de
inginerul-șef al Stațiunii pentru Me
canizarea Agriculturii din Făurei, to
varășul Corneliu Tonică. „Ne-am
pregătit temeinic pentru această
campanie de recoltare — afirmă in
ginerul-șef. Avem tot ce ne trebuie
pentru ca lucrările să se desfășoare
in limita termenelor stabilite de con
ducerea partidului : piese de rezer
vă, atelier mobil pentru intervenții
în lan, mecanizatorii sînt bine pre
gătiți. Pînă acum, deși am recol
tat orzul de pe jumătate din supra
fața cultivată, nu am avut necazuri
în ce privește funcționarea combine
lor. Singurul necaz este că aseară a
plouat". „Nu-i necaz, e bucurie —
intervine inginerul-șef al cooperati
vei agricole. Ploaia face bine la
toate, chiar și la cerealele păioase.
Recoltăm deocamdată cite 6 000 ki
lograme orz la hectar și sperăm să
realizăm recolte mari și la celelalte
culturi".

Specialiștii cercetează spicele, fac
semn combinerilor să intre în lan.
Parcă așteaptă de mult acest semn..
Ion Panait, Florea Leca. Niță Băcanu, Trandafir
Barbu, Ștefan
Brebenel, Ștefan Ungureanu, Ion
I. Duțu. Ion T. Duțu și alți com
biner! își iau locul în parcele
le de orz ce le-au fost reparti
zate. „Cultivăm orz din soiul „Pre
coce", foarte productiv și care, așa
cum ii arată numele, se coace de
vreme, ține să remarce inginerul-șef
al cooperativei agricole. Dar are o
particularitate. Spicul și deci boa
bele sînt coapte, în timp ce paiul rămîne încă cu o nuanță de verde. Nu
ne lăsăm păcăliți. îl recoltăm cît mai
repede, pentru a evita orice pierderi
prin scuturare. Este foarte impor

tant să prinzi acest moment, ceea ce
și facem".
înaintăm în lan o dată cu combi
nele. Ca la seceriș — praf care se
degajă în aer, dar și buncăre pline
de recoltă. De altfel, în scurtă vreme
își fac apariția camioanele. Condu
cătorii auto abia așteaptă să încarce.
Camioanele, unul după altul, iau
calea spre baza de recepție. Pînă
seara, așa cum a afirmat inginerulșef, trebuiau să fie transportate 120
tone orz. întrucit am ajuns la acest
aspect — livrarea cerealelor re
coltate — aflăm că în prima zi
au fost livrate și unele cantități
de orz cu procent mai mare de
umiditate. Inginerul-șef al coope
rativei afirmă că în rest a fost
orz bine copt și uscat. Ne pune la
dispoziție și analizele efectuate de

laboranții bazei. Din acestea re
zultă că doar un singur transport a
avut o umiditate mare, de 31 la
sută, în rest — în jur de 20 la sută
și chiar mai puțin. „Cei de la baza
de recepție ar dori cereale uscate cit
mai bine — ne spune tovarășul Ion
Puțincu, delegat al consiliului popu
lar județean să răspundă de campa
nia de recoltare în această zonă. Am
lucrat ani de zile la o bază de re
cepție și cunosc mentalitatea lucră
torilor din acest sector. Dacă s-ar
putea ca orzul să fie preluat cu 12
la sută umiditate ar fi bucuroși, întrucît n-ar mai avea ce face. Ar
fi ideal, dar agricultura se face în.
condițiile oferite de natură, așa cum
spunea, pe bună dreptate, secretarul
general al partidului nostru". Ade V
vărul este că putea fi evitată o ase
menea situație care a produs unele
neînțelegeri între producător șl be
neficiar. Inginerul-șef al cooperati
vei agricole ne explică că a fost o 1i
porțiune de lan cu plante mai verzi
și căzute. S-a decis ca să fie recol
tată și această porțiune pentru a se
putea trece Ia eliberarea terenului și
pregătirea lui in vederea insămînțării culturi! a doua. Numai că putea
fi găsită șl altă soluție — recoltarea
cu coasa sau lăsarea porțiunii res
pective cîteva zile pină să se coacă
pe deplin. De aici și concluzia că re
coltarea cerealelor păioase trebuie
să se facă diferențiat, in funcție de
coacerea lor, astfel incit să poată fi
livrate cu procentul admis de umidi
tate.
Se lucrează intens la recoltarea or
zului in toate unitățile agricole din
Consiliul Agroindustrial
Făurei :
Galbenu, Jirlău, Drogu, iar la Vișani
recoltarea este pe terminate. După
cum ne spunea tovarășul Aurel Badiu, inginerul-șef al consiliului agro
industrial, există toate condițiile
ca in această săptămină să se în
cheie recoltarea orzului pe cele 1 400
hectare, urmind ca pe măsură ce la
nurile vor da în. copt să se treacă
la recoltarea griului de pe cele 6 310
hectare, a orzoaicei — pe 700 hec
tare și a inului pentru ulei — pe 650
hectare. Forța mecanică pentru se
ceriș este asigurată în totalitate, la
fel și tractoarele cu discuri și sețnănătorile care vor fi folosite la semă
natul celei de-a doua culturi. Pri
mele rezultate la seceriș demon
strează că în Consiliul Agroindustrial
Făurei, ca de altfel și în multe uni
tăți agricole din județul Brăila,
campania agricolă de vară se des
fășoară cu intensitate.
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în lanurile Cooperativei Agricole Găiseanca, județul Brăila, combinerii fo
losesc fiecare oră bună de lucru pentru a strînge recolta de orz

loan HERȚEG

Cea mai concludentă măsură a calității muncii în zootehnia județului Sibiu:

DUBLAREA PRODUCȚIEI DE LAPTE
Să pornim de Ia o constatare de
ordin general. Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, producția
de lapte din unitățile agricole din
județul Sibiu s-a dublat. Acest salt
este, în primul rînd, rezultatul
direct al preocupărilor manifestate
în toate unitățile pentru asigurarea
necesarului de furaje. De fapt, așa
cum preciza tovarășul Constantin
Bucuța, directorul adjunct al direc
ției agricole, în acest an accentul
este pus pe calitatea furajelor. In
acest sens, în conformitate cu pre
vederile programului județean de
dezvoltare a zootehniei, toate unită
țile agricole și-au stabilit programe
de măsuri proprii, ce vizează — în
cadrul acțiunilor de rentabilizare
economică — modificarea opticii pri
vind structura bazei furajere și, mai
ales, calitatea acesteia. Asupra tu
turor acestor aspecte aveam să ne
convingem pe parcursul investiga
ției efectuate prin unități din consi
liile unice agroindustriale Tâlmaciu,
Șeica Mare, Dumbrăveni, Birghiș și
Nocrich.
La Cooperativa Agricolă din Șura
Mare — una din unitățile cu bune
rezultate la producția de lapte —
accentul s-a pus pe realizarea unei
structuri furajere in care ponderea
să o aibă leguminoasele perene.
„Această structură — precizează
Emil Moișan, inginerul-șef al uni
tății — a fost posibilă ca urmare a
înființării, în acest an, a unei pășuni
pe 120 hectare cu culturi leguminoase
perene. Din această suprafață. 50
hectare le vom reține pentru sămînță.
De altfel, de mai mulți ani, unitatea
noastră și-a asigurat sămînța nece
sară, livrînd, totodată, și pentru
alte unități din consiliu. Fertilizarea
bună, la care s-au adăugat condi
țiile climaterice favorabile din pri
măvară, se reflectă în depozitarea
unei cantități de furaje cu 30 la
sută mai mare făță de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Pînă in pre
zent am depozitat 300 tone fin. 500
tone, semifîn și 400 tone siloz. în
cîteva zile vom încheia recoltarea și
depozitarea perenelor, urmînd să

debutul productiv. Cu alte cuvinte,
răgazul de timp rămas la dispoziție
este scurt. Chiar foarte scurt, pen
tru acele capacități la care ciclurile
de montaj* au o durată mai înde
lungată. Or, în numeroase situații,
livrarea utilajelor solicitate de montori continuă să rămînă sub semnul
întrebării.
Nu aducem în discuție motivele
pentru care un furnizor sau altul
nu și-a onorat obligațiile contrac
tuale. Ele sînt cunoscute. Unii fur
nizori afirmă că, datorită priorități
lor apărute în activitatea lor, nu
mai dispun la un moment dat de
capacitatea de producție necesară ;
alții acuză dificultățile întimpinate
în relațiile cu subfurnizorii ; apar
destule situații în care aproviziona
rea- tehnico-materială se desfășoară
anevoios. Vrem însă să insistăm
asupra unui alt aspect al acestei
serioase probleme, și anume asupra
necesității de a se stabili o strate
gie autentică de asigurare a utila
jelor tehnologice. O strategie ce are,
drept etape obligatorii, comandarea,
contractarea, execuția și livrarea

trecem cu toate forțele la recolta
rea borceagurilor și la cositul finețelor. Potrivit evaluărilor noastre,
cantitatea de masă-verde la hectar
de pe pășuni va fi cu 20 la sută
mai mare față de anul trecut. Ani
malele noastre au avut la discreție
în grajd masă-verde din cultura de
secară înființată în toamnă. Drept
urmare, producția zilnică de lapte
a crescut cu 2 litri pe cap de vacă
și va spori în continuare".
Pină cu cițiva an', in urmă, în
treprinderea Agricolă de Stat Axente Sever se situa pe imul din ulti
mele locuri în județ. în prezent
ocupă locul IV pe județ, iar saltul
a fost posibil ca urmare a îmbună
tățirii activității generale, și în
special a celei din zootehnie. Com
parativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, producția medie de lapte
a sporit cu 4—5 litri pe cap de
vacă. Explicația acestei creșteri este
dată de însăși compoziția structurii
bazei furajere în cadrul căreia pon
derea leguminoaselor a ajuns acum
la 60 la sută, de executarea lucră
rilor de fertilizare, de respectarea
strictă a tehnologiilor de cultivare.
Toate acestea au făcut ca, pe fine
țe, cantitatea de masă-verde la hec
tar să fie cu 5 000—6 000 kg mai
mare față de anul trecut. Cantități
le depozitate pină în prezent, de 450
tone fin și 1 035 tone suculente,
dau certitudinea că aici se vor asi
gura peste plan 800 tone fin și 2 000
tone suculente.
Dacă în anul 1988 un număr de
unități agricole din Consiliul Unic
Agroindustrial Bîrghiș și-au înche
iat balanța economică cu pierderi,
în perioada care a trecut din acest
ăn toate unitățile au înregistrat be
neficii. „Programul de redresare economică, ne spune Gheorghe
Negru, președintele consiliului, a
fost temeinic elaborat și fundamen
tat în funcție de posibilitățile fie
cărei unități. Accentul, desigur,
l-am pus pe cele două activități de
bază, culturile cerealiere și zooteh
nia, stabilind măsuri concrete în
funcție de specificul 'zonei și al

noilor mașini și echipamente pe
șantiere. Pentru ca ea să devină via
bilă, hotărîtor este, pe de o parte,
să se acționeze din timp pentru cla
rificarea completă a tuturor aspec
telor specifice fiecăreia dintre aceste
etape, iar, pe de altă parte, să se
evalueze cu realism posibilitățile de
procurare a utilajelor de care este
nevoie. Pentru aceasta este insă ne
cesar să se reconsidere locul și im
portanța graficelor-cadru de utilaje,
ca instrumente esențiale in organi
zarea și conducerea activității de
investiții. Din aceste grafice nu pot
lipsi termenele de lansare a, comen
zilor, duratele de execuție și terme
nele de livrare a echipamentelor
tehnologice, corelate strîns cu ciclu
rile de montaj. Extrem de impor
tante sînt în acest sens și preciză
rile vizînd natura utilajelor : unele
sînt neomologate, altele au o durată
de fabricație mai lungă, există în
sfîrșit și echipamente care ridică
probleme speciale de montaj. Sim
ple amănunte ? Nicidecum. Este
vorba despre informații strict nece
sare, absolut indispensabile unei

fiecărei unități în parte. In ceea ce
privește asigurarea furajelor, am
ținut seama de o particularitate cli
materică a zonei, caracterizată, în
special în lunile mai-iunie, printr-un regim de precipitații mai bo
gat. Aceasta ne-a determinat să rea
lizăm, din prima coasă, mai mult
semifîn, urmind ca din coasele a
doua și a treia, precum și din trifoliene să facem fin. Pină acum
avem depozitate 3 500 tone de borceag".
De seriozitatea măsurilor între
prinse aici ne-am convins la I.A.S.
Agnita, unitate care ocupă locul II
la producția de lapte pe județ și
ale cărei realizări din acest an sînt
cu 10 la sută mai mari decît anul
trecut. „Noi am pornit de la un
calcul simplu, ne spunea directorul
unității, Avram Horea, și anume de
la faptul că înființarea unui hectar
de lucernă costă intre 4 500—5 000
lei. Perioada de amortizare a inves
tiției este de 4 ani, iar producția
realizată, comparativ cu cea a pa
jiștilor și finețelor, este de 3 ori
mai mare, asigurind astfel furaje,
atît cantitativ, cît mai ales calita
tiv, bogate în proteine. Aceas
ta este și explicația faptului că pon
derea leguminoaselor perene este cu
40 la sută mai mare în acest an față
de anul precedent. Tot aici, în ul
timii trei ani, s-a dobîndit o expe
riență bună în cultivarea sfeclei
furajere. Cele 125 hectare cultivate
arată frumos și promit producții de
100 tone la hectar. Secretul aces
tei producții ? Respectarea tehnolo
giei, administrarea îngrășămintelor
chimice manual pe rînduri, expe
riența bună cîștigată de oameni, o
foarte bună întreținere la zi a cul
turii.
Pe Valea Hîrtibaciului, în Consi
liul Unic Agroindustrial Nocrich,
cooperativa agricolă din Alțîna de
ține de 5 ani de zile locul I pe
județ la producția de lapte. De fie
care dată aici a fost asigurat un
excedent de furaje, excedent re
zultat mai ales pe seama folosirii
îngrășămintelor naturale. „Anual

programări riguroase a lucrărilor.
Toate aceste lucruri trebuie cunos
cute de la bun început și urmărite
in permanentă, deoarece procesul
de realizare a unei investiții se ca
racterizează printr-o strînsă intercondiționare a diferitelor sale faze
și activități. Trebuie înțeles că asi
gurarea mașinilor și -echipamentelor
tehnologice este în esență o pro
blemă de planificare riguroasă, de
care depinde perfecționarea activi
tății pe șantierele de investiții.
Iată, așadar, citeva dintre proble
mele majore cu care este confrun
tată în prezent activitatea din do
meniul investițiilor. După cum s-a
putut constata, nu este vorba de
greutăți insurmontabile. Dimpotrivă,
cu un plus de efort organizatoric
și o mobilizare sporită, ele pot fi
depășite, iar prevederile planului de
investiții — îndeplinite ritmic și in
tegral. Esențial este însă efortul
conjugat al tuturor factorilor care
acționează în acest domeniu.

Cristian ANTONESCU

fertilizăm prin tîrlire cu oile și cu
vitele 150—160 hectare pășune, ceea
ce înseamnă că ciclul de fertilizare
revine la 3 ani, precizează Vasile
Brezaie, președintele unității. Noi
am renunțat la folosirea îngrășă
mintelor chimice. In felul acesta
obținem furaje de foarte bună ca
litate și cu un cost redus pe hec
tar. In anul trecut am balotat în
treaga cantitate de lucernă și tri
foi. Am avut, ce-i drept, cantitate,
dar nu și calitate. In acest an. pon
derea leguminoaselor perene in
baza furajeră reprezintă 82 la sută,
ceea ce corespunde unei creșteri de
30 la sută față de anul trecut. Iar
pentru a asigura un fin vitamlnos
am renunțat la balotare și am pus
trifoiul și lucerna pe capre. De asemenea, 70 hectare de pășune vor
fi reținute pentru coasă, ceea ce
reprezintă 13—15 la sută din nece
sarul de bază furajeră pentru acest
an".
Dublarea producției de lapte in
unitățile agricole de stat și coope
ratiste, in numai un an de zile, re
prezintă, înainte de toate, expresia
unei atitudini noi, pline de respon
sabilitate față de asigurarea fu
rajelor. Iar îmbunătățirile ce s-au
realizat în structura bazei furajere
sint de natură să ducă la o spo
rire și mai puternică a producției
zootehnice. De altfel, comitetul ju
dețean de partid, prin organele
sale de specialitate, avind In vedere
orice experiență pozitivă cîștigată
de o unitate agricolă sau alta,
urmărește generalizarea imediată a
acesteia, ca o condiție a progresului
în acest domeniu de activitate.

Ion Onnc NEMEȘ

corespondentul „Scînteii*

CONSTANȚA:

Produse

de calitate
întreprinderea Mecanică Navală
Constanța este principalul furni
zor de subansamble și produse
destinate construcțiilor de nave.
Răspunzînd solicitărilor beneficia
rilor, oamenii muncii din această
unitate și-au organizat temeinic
activitatea productivă, aici executîndu-se produse într-o vastă ga
mă de tipodimensiuni. Cum e și
firesc, o atenție deosebită se acordă realizării calitative a tuturor
pieselor și subansamblelor soli
citate. De asemenea, acționîndu-se
pe linia diversificării producției, au
fost introduse în fabricație mai
multe pompe navale, noi ș! reproiectate. Rezultate bune au fost ob
ținute de la începutul anului și in
activitatea de reparații nave, ac
ționîndu-se cu operativitate și în
condiții de calitate sporită pen
tru onorarea tuturor comenzilor.
Prin aplicarea cu consecventă a
măsurilor din programul de mo
dernizare a producției, s-au obți
nut importante succese și în rea
lizarea la un înalt nivel tehnic a
echipamentelor și accesoriilor na
vale destinate exportului. (Lucian
Cristea).
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Activitatea ideologică, politico-educativă,
de formare a omului nou, cu o înalta
conștiință revoluționară, socialistă
Importanța și semnificația deose
bită a activității de formare și dez
voltare a conștiinței revoluționare,
de afirmare la scara întregii socie
tăți a unui nou mod de a gîndi, trăi
și munci decurg din rolul hotărîtor
pe care factorul uman îl dobindește
în condițiile edificării și perfecțio
nării societății socialiste, ale spori
rii eforturilor pentru înfăptuirea
unei calități noi, superioare în toate
domeniile.
Proces complex, atotcuprinzător,
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate se definește' prin
amploarea și profunzimea transfor
mărilor calitative realizate în toate
domeniile vieții
social-economice,
politice, ideologice, cultural-educa
tive, aflate în strînsă unitate și in
terdependență.
„Pentru a asigura
înfăptuirea Programului partidului,
înaintarea spre comunism, sub
linia în acest sens tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este necesară
dezvoltarea puternică a conștiinței
socialiste a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii. în noua etapă a
dezvoltării societății românești nu
numai că nu se diminuează impor
tanta activității ideologice, ci, dim
potrivă, ea se accentuează și devine
tot mai importantă".
îmbogățirea conținutului și diver
sificarea formelor muncii educative,
contribuția sa la unirea eforturilor
oamenilor muncii in opera de fău
rire a noii societăți, la accelerarea
ritmului dezvoltării economico-sociale, la promovarea și afirma
rea spiritului militant, revoluționar,
novator în Întreaga viață socială
evidențiază, așa cum se apreciază
în mod constant în documentele
partidului nostru, că în tot ceea ce
s-a realizat în tara noastră în anii
revoluției și construcției socialiste
se regăsesc și rezultatele nemijlo
cite ale activității ideologice și po
litico-educative. Apreciind aceste
rezultate obținute in munca politico-educativă, documentele cu carac
ter programatic ale partidului nos
tru relevă, totodată, că în raport cu
nivelul avansat al forțelor de pro
ducție, al bazei tehnico-materiale
există o anumită rămînere în urmă
a nivelului general, ideologic, politico-educatlv, un decalaj datorat,

după cum se subliniază in Progra
mul ideologic al partidului, lipsu
rilor din activitatea educativă. Ele
nu pot fi justificate prin invocarea
caracterului așa-zis fatal al răminerii in urmă a conștiinței.
A accepta o asemenea justificare
ar însemna, după cum arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a încuraja
o atitudine pasivă, defetistă, cu pro
funde repercusiuni negative asupra
dezvoltării societății. Partidul nostru
a argumentat cu rigoare științifică
principiul potrivit căruia din rolul
determinant al existenței sociale nu
decurge inevitabilitatea rămînerii în
urmă a conștiinței, subliniind că, în
condițiile actuale, există posibilita
tea reală a transformării conștiinței
revoluționare intr-un factor dinami
zator al progresului social. în acest
context, a acționa asupra modului
de gîndire și comportare al oame
nilor Înseamnă a acționa în mod
nemijlocit in vederea asigurării dez
voltării armonioase, echilibrate a
vieții materiale și a celei spirituale
a societății, în concordanță cu cerin
țele noii etape în care se găsește
România. Activitatea de formare a
conștiinței revoluționare se consti
tuie astfel într-o adevărată forță
motrice a înaintării întregului po
por pe calea socialismului și comu
nismului. Se impune, de aceea, ca.

In cel mai scurt timp, activitatea
ideologică, teoretică, poiitico-educativă, de formare a omului nou să
devină o forță mai puternică, să
albă un rol mai Important în în
treaga operă de construcție a noii
orînduiri sociale.

Studierea și înțelegerea justă, în noile
condiții, a teoriei și practicii
construcției socialiste, a schimbărilor
din' societate
Pentru a asigura succesul operei
constructive in care este angajat în
tregul nostru popor, este necesar
astăzi un efort susținut de elaborare
teoretică, de studiere temeinică a
noilor probleme ale dezvoltării con
temporane și identificarea unor so
luții cit mai eficiente de rezolvare
a lor, în direcția afirmării creatoa
re a teoriei revoluționare. „în țara
noastră, in țările socialiste, in în
treaga lume — releva secretarul ge
neral al partidului — s-au produs
mari schimbări în raportul de forțe,
în relațiile dintre clase și popoare.
Uriașa dezvoltare a științei, a teh
nicii, lărgirea orizontului de cunoș
tințe generale In toate domeniile pun
la ordinea zilei analiza științifică a
problemelor actuale și dezvoltarea,
pe această bază, a principiilor socia
lismului științific, a concepției ge
nerale materialist-dialectice despre
lume".
Experiența istorică demonstrează
că forța teoriei revoluționare rezidă
tocmai în receptivitatea sa față de
tot ceea ce este nou, înaintat, pro
gresist, ca și în capacitatea ei de
a înlătura tot ceea ce este vechi,
perimat, anacronic. în elaborarea
strategiei progresului multilateral al
tării, partidul a pornit și pornește
în mod consecvent de Ia adevărul
că nu există „rețete" unice, „tipare"
obligatorii, „modele" sau „șabloane"
prestabilite de construcție socialistă,
opera concretă de edificare și per
fecționare a noii orînduiri fiind re
zultatul luptei clasei muncitoare, a
forțelor revoluționare, progresiste, a
fiecărui popor, expresia voinței și
opțiunii de sine stătătoare. libere si
independente ale fiecărei națiuni,
rezultatul abordării problemelor pro
priei dezvoltări în mod diferit de
la o țară la alta, corespunzător con
dițiilor specifice, stadiului de dez
voltare și experienței acumulate In
fiecare țară. Această viziune este,
desigur, corelată cu înțelegerea fap
tului că trecerea omenirii spre so
cialism este o legitate a Istoriei,
slneura cale pentru soluționarea
problemelor complexe ale lumii
contemporane, care șl-a dovedit pe
deplin forța șl viabilitatea. Din această perspectivă, activitatea teoretico-ideologică, științele sociale
sînt chemate să analizeze mai te
meinic acțiunea legilor obiective în
dezvoltarea generală și în condițiile
concrete ale construcției socialiste,
ale realităților dintr-o țară sau alta,
pornindu-se de la corelația dialec
tică dintre general și particular, de
la faotul că orice perfecționare a
principiilor economice, a conducerii
economico-sociale trebuie să asi
gure dezvoltarea pe baze socialiste
a societății și să nu deschidă, în
nici un fel, calea spre forme capi
taliste, ce pot afecta grav dezvol
tarea viitoare, construcția socialis
mului. bunăstarea popoarelor șt in
dependența lor. în acest cadru se
impune, așa cum relevă tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să subliniem cu
toată tăria că nu este posibil să lă-

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ploșnița — 18; (sala Atelier):
Ultimul set — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Andreea Berindean
— pian, Mirela Costescu — pian —
17,30; (Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Szalman Corant. So
listă : Luminița Rogacev — Orchestra
simfonici a Filarmonicii din Tg. Mu
reș — 19
Opera Română (13 18 57) : Tristan
Isolda, Carmen, Bolero — 18
• Teatrul de operetă (13 S3 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

S

săm dezvoltarea socialistă la voia
întimplării, că perfecționarea con
strucției socialiste, aplicarea legilor
obiective, a principiilor autogestiunii, autoconducerii, autofinanțării
trebuie să ducă nu Ia slăbirea sau
diminuarea rolului proprietății între
gului popor și cooperatiste, ci la în
tărirea rolului acestora.
în vederea înțelegerii acestor as
pecte ce țin de esența procesului
revoluționar se cer a fi reliefate cu
mai multă vigoare în activitatea
ideologică și politico-educativă via
bilitatea principiilor politicii parti
dului nostru de dezvoltare șl întă
rire continuă a proprietății socia
liste — singura cale pentru înfăp
tuirea in viață a echității și dreptă
ții sociale, pentru progresul multi
lateral al patriei —, de realizare a
unei juste corelații intre acumulare
și consum in procesul dezvoltării
economico-sociale, de înfăptuire a
conducerii unitare a societății, pe
baza planului național unic, în strînsă legătură cu afirmarea democra
ției muncitorești-revoluționare, de
întărire continuă a rolului politic
conducător al partidului în toate do
meniile societății.
Formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste nu pot fi concepute in
afara includerii în sfera ei a celor
mai de seamă rezultate ale cunoaș
terii umane, ale cercetării naturii
și societății, a experiențelor și va
lorilor științifice, culturale și de ci
vilizație ale umanității, pregătirea
unilaterală, profesionalizarea îngus
tă fiind în totală neconcordanță
cu cerințele epocii contemporane.
Acum, cînd trecem într-o etapă su
perioară de dezvoltare a societății
noastre socialiste se impun ca o
necesitate obiectivă ridicarea nive
lului general- de cunoștințe și Îndeo
sebi înarmarea întregului popor cu
cele mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, ale cunoașterii umane in
general.
Realizarea acestei cerințe obiecti
ve se află in deplin consens cu una
dintre cele mai frumoase și mai în
dreptățite aspirații umane : dorința
de a cunoaște și de a stăpini na
tura și viața socială. înarmat cu
cele mai inalte cunoștințe din toate
domeniile, omul poate înțelege legile
obiective, cerințele dezvoltării eco
nomico-sociale, poate sesiza schim
bările care au loc în societate, ceea
ce este nou și corespunde progresu
lui social, se poate afirma ca o ființă
cu adevărat liberă, care iși făurește
în mod conștient propriul viitor.
în cuvintarea rostită la Plenara
Comitetului Central al P.C.R.
din 12—14 aprilie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia încă o
dată cerința imperioasă de a se ac
ționa ferm în întreaga muncă orga
nizatorică și politico-educativă pen
tru ridicarea continuă a nivelului
de pregătire a cadrelor, pentru în
sușirea a tot ceea ce este nou și
valoros în cunoașterea și practica
socială. „Aceasta este viața și nu
putem ține in loe progresul, activi

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mizantropul — 18
• Teatrul Mic (14 70 Bl) : Maidanul cu
dragoste — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia —
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a tăcut de-a rămas
Catlnca fată bătrină — 18
• Teatrul satlric-muzica! „C. Tânase“ (sala Savoy, 15 36 78) : Tempo,
tempo — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (30 36 55) 1
Mary Poppins — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Elef&nțelul curios — (sala
Cosmonauțllor, 11 12 04) : Poveste des
pre marionetă — 10; Cartea cu jucării
— 15

tatea dacă unii consideră că nu mai
trebuie să învețe, arăta secretarul
general al partidului. A nu mai în
văța înseamnă a rămîne un om îna
poiat. A crede că știi totul, deja
înseamnă că ești un om care mergi
înapoi, și nu inainte. Subliniez aceasta cu toată seriozitatea, pentru
că problemele complexe care stau
în fața partidului, a poporului nos
tru sint strins legate de ridiearea
nivelului general de cunoștințe in
toate domeniile — și profesionale, și
tehnice, și de conducere, sub toate
aspectele —, de înțelegerea comple
xității problemelor dezs-oltării eco
nomico-sociale, a problemelor in
ternaționale, pentru a putea să sta
bilim căile inaintării ferme a pa
triei noastre spre noi culmi de pro
gres și civilizație".
în noul climat spiritual al socie-

tății noastre socialiste, persistența
in gîndlrea oamenilor a unor con
cepții retrograde, a unor credințe
religioase limitează afirmarea lor
creatoare în viața socială, împiedică
Înțelegerea raporturilor reale dintre
om și natură, a legilor care guver
nează universul, a cerințelor obiec
tive ale dezvoltării sociale. Pornind
de la această realitate, partidul nos
tru, secretarul său general relevă
constant necesitatea intensificării
activității de educație materialistștiințlfică și umanist-revoluționără,
subliniind imperativul de a se lua
o atitudine combativă Împotriva ori
căror' manifestări mistice si obscu
rantiste, de a se forma la toți oa
menii, la tineret îndeosebi, o con
cepție științifică despre lume și via
tă corespunzătoare uriașelor cuce
riri ale științei contemporane.

Educarea patriotică, revoluționară
a oamenilor muncii, în spiritul
devotamentului față de patrie,
partid și popor
Dezvoltarea patriotismului socia
list, revoluționar reprezintă o ine
puizabilă resursă de energie și tărie

a poporului, izvor de forță și vita
litate in asumarea conștientă a res
ponsabilității față de prezentul și
viitorul patriei. Educația patriotică
are menirea de a cultiva și dezvolta
în conștiința oamenilor sentimentul
dragostei față de patrie, partid și
popor, al mîndriei de a fi cetățeni
ai României socialiste, de a determi
na creșterea răspunderii și hotăririi
lor de a face totul pentru a con
tribui la dezvoltarea continuă a pa
triei, la apărarea și consolidarea ma
rilor cuceriri revoluționare ale po
porului. Educația patriotică nu se
reduce, așadar, la cultivarea unor
sentimente patriotice general-abstracte, fără corespondență cu reali
tățile contemporane ale patriei, ci
urmărește în permanentă afirmarea
valorilor patriotismului socialist, re
voluționar în interesul progresului
multilateral al patriei, al ridi
cării sale pe trepte tot mai
inalte de civilizație. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia în acest
context cerința de a dezvolta pu
ternic educația patriotică, mîndria
față de cuceririle revoluționare, de
a face să crească răspunderea și
hotărîrea in muncă, pentru a contri
bui la dezvoltarea continuă a patriei,
la întărirea independenței și suve
ranității sale.
Forța socială mobilizatoare a pa-

triotismului socialist decurge din
profunzimea și bogăția conținutului
său ideatic, care include cele mai
înalte sentimente și valori morale
ale unui popor. De aceea, Ia baza
întregii activități de educație socia
listă trebuie să stea in mod ferm Cu
noașterea istoriei patriei și a parti
dului, dragostea față de gloriosul
trecut de luptă a poporului nostru
pentru libertate, unitate și indepen
dență, față de tradițiile și valorile
înaintate, care reprezintă o inepui
zabilă sursă de îmbogățire a vieții
spirituale a maselor, un factor im
portant de cultivare a mîndriei na
ționale. Desigur, educația patriotică
se întrepătrunde organic cu dezvol
tarea spiritului de solidaritate cu
oamenii muncii, cu popoarele de
pretutindeni, cu toate forțele care
se pronunță pentru pace, dezarmare
și progres economic și social, pentru
o lume mai dreaptă și mai bună. în
concepția partidului nostru, arta și
literatura, inspirate din realitățile
națiunii noastre socialiste, din izvo
rul viu ai muncii și vieții poporului
român, aduc o contribuție importan
tă Ia formarea profilului spiritual
al omului nou, a valorilor înaintate
pe care le promovează noua societa
te. Opera de artă trebuie să aibă un
înalt conținut educativ, militant, pa
triotic, să cultive în conștiința oa
menilor principii superioare de via
ță, să însuflețească in muncă și
viață tînăra generație, să Înfățișeze
perspectiva, viitorul luminos al pa
triei noastre.
Amplă
manifestare
culturală,
Festivalul național „Cîntatea Româ
niei", definit de secretarul general
al partidului ca o puternică mișca
re de creație științifică, tehnică, cul
turală, artistică de masă, a făcut
ca zeci și sute de mii de tineri de
la orașe și sate să participe intens
la această activitate de ridicare pe
o treaptă superioară a nivelului de
cultură generală, la afirmarea crescindă a forței de creație a poporu
lui nostru.

Cerințe actuale ale activității ideologice,
teoretice, politico-educative,
de formare a omului nou
îndeplinirea rolului partidului de
forță politică conducătoare presu
pune implicarea activă, cu întreaga
răspundere, a organelor de partid,
a fiecărei organizații, a fiecărui co
munist în înfăptuirea politicii parti
dului, în desfășurarea in cele mai
bune condiții a activității din toate
domeniile. Procesul construcției so
cialiste in țara noastră angajează
energiile, forța de creație, spiritul
revoluționar, combativ, răspunderea
patriotică ale fiecărui membru al
partidului, ale cadrelor sale, ale tu
turor oamenilor muncii. în acest
context prezintă o deosebită impor
tantă intensificarea preocupărilor
pentru întărirea spiritului revoluțio
nar, a răspunderii și intransigenței
în muncă, in viată. în toate sectoare
le de activitate. Trebuie să creăm
un spirit mai activ, să dezvoltăm
combativitatea revoluționară, disci
plina și răspunderea in muncă. în
toate domeniile de activitate, sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cuvintarea la ședința din 2 iunie a
Comitetului Politic Executiv al C C.
al P.C.R. în acest cadru, arăta
secretarul general al partidului, „este
necesar să crească combativitatea șl
exigența împotriva oricăror încăl
cări ale legilor țării, ale normelor și
hotăririlor de partid și de stat".
ESucarea fiecărui om al muncii in
spiritul principiilor eticii și echității
socialiste, al respectului față de pro
prietatea socialistă, față de legile
țării constituie o datorie majoră a
tuturor factorilor educativi.
In actuala etapă a peifecționării
societății socialiste, în care se cer
soluționate probleme hotărîtoare
pentru viitorul patriei noastre, este
necesar ca, în primul rind, activita
tea partidului, a membrilor săi, dar
și a tuturor oamenilor muncii să
fie puternic pătrunsă de spirit re
voluționar, militant, de angajare ac
tivă în eforturile pentru perfecțio
narea activității din fiecare domeniu,
din fiecare unitate economico-socială.

• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Mobilă șl durere — 19

cinema
• Cuibul de viespi : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13; 15,45
• tn fiecare zi mi-e dor de tine :
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15
• Viața ca o poveste :
VICTORIA
— 18; 19,30, CULTURAL — 17; 19
• Maria și marea: AURORA (35 04 66)
— 9; II; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Maria șl Mlrabela tn Tranzlstoria :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Franțois Villon : STUDIO (59 53 15)
— 10; 14; 18

Nivelul de conștiință, pregătirea
politică a oamenilor muncii sint apreciate, desigur, după rezultatele
efective obținute in activitatea pro
ductivă, în realizarea prevederilor
programelor de dezvoltare economfco-socială. Or, aceste rezultate sint
determinate, in mare măsură, de
împletirea strînsă, in cadrul activi
tății de partid și de conducere so
cială, a muncii organizatorice cu
cea politico-educativă și economică,
întotdeauna, sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, am considerat
activitatea ideologică „o latură in
separabilă a muncii organizatorice
de partid, așa cum activitatea eco
nomică am văzut-o ca o latură obli
gatorie a muncii de partid".
Din această perspectivă, realizarea
obiectivelor privind creșterea efi
cienței activității de formare a omu
lui nou. transformarea conștiinței re
voluționare într-o puternică forță
de înnoire continuă a societății pre
supun, ca o condiție esențială, le
garea mai strînsă a activității ideo
logice de specificul și sarcinile fie
cărui colectiv, realizarea unității
depline intre activitatea economicosocială și cea educativă. Sarcini im
portante revin, in acest, sens, orga
nelor și organizațiilor de partid,
chemate să acorde o mai mare aten
ție ridicării nivelului de cunoștințe
generale al oamenilor muncii, dar
mai ales a nivelului de cunoștințe le
gate de stadiul actual de dezvoltare
a societății, a științei, a tehnicii,
dezbaterii temeinice a problemelor
teoretice privind legitățile obiective,
generale, dezvoltarea economică și
socială. Pentru că, așa cum sublinia
ză secretarul general al partidului,
pină la urmă perfecționarea socie
tății este rezultatul dezvoltării gîndirii, ai înțelegerii mai bune de că
tre oameni a problemelor dezvoltării
economico-sociale.

Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din orașul Colibași, județul Argeș
Foto : S. Cristian

Cultura cinematografică
în cultura generală
Cinematograful face parte, astăzi,
din civilizația noastră, din deprinde
rile cele mai familiare, din „coti
dian", fiind o puternică făurărie de
mituri și modele (pozitive sau ne
gative, depinde de orientarea pro
ducătorilor și de puterea de înțe
legere a publicului). Astăzi se poa
te spune că oamenii — cu excepții
tot mai neînsemnate — se întîlnesc
de la cele mai timpurii virste cu
televiziunea și, prin ea, cu filmul.
Se uită cu toții și ascultă, în fața
ecranelor, dar nu toți „văd" și nu
toți „înțeleg", chiar și după ce
devin adulți ; deși, între timp, au
învățat să citească și să scrie, ei
nu au învățat întotdeauna să „ci
tească" un film. Or, a vedea și a
înțelege un film nu e totuna cu a
citi și a pătrunde înțelesul unei
cărți, din simplul motiv că e vor
ba de un alt limbaj, nou, specific.
Problema hu trebuie considerată,
cum s-ar crede, ca fiind doar
lingvistică, sectorială, deoarece cu
prinde domeniul intins al cunoaște
rii realului. Cinematograful, afirmă
esteticienii și filozofii culturii, dis
pune de un limbaj propriu ce trebuie
învățat, dacă vrem să cunoaștem
operele filmice și să facem din ele
o experiență trăită, asimilată. Aceastâ „învățare" nu înseamnă atît
însușirea cantitativă a unor ter
meni. titluri și nume, cit educarea
receptării cu gust, a capacității de
a „primi" opera în particularitatea
sau unicitatea ei congnitiv-formativă. înseamnă a-i urmări cu pri
cepere direcția ideilor și a mesa
jelor exprimate. Cu alte cuvinte,
avem nevoie de o „școală" care să
ducă la stăpinirea unei solide culturi
cinematografice din partea celor
mai largi mase de spectatori, trans
formate în cercuri largi de cunoscă
tori.
Din această perspectivă, este lim
pede, cultura cinematografică nu
poate fi concepută ca un proces izo
lat : ea se cere a fi mereu raporta
tă la matca mai cuprinzătoare a cul
turii generale. Se înțelege cu ușu
rință de ce, pe de o parte, cinema

Litoralul - bucuros de oaspeți

etaje sau de ce aceeași eroină se
pierde in ceață, căutînd un reper,
în secvența de pe malul riului.
Spectatorii vor ajunge — sprijiniți
de propria lor cultură — la sensu
rile multiple și profunde ale ope
rei. Aceasta din urmă, cind e ade
vărată, nu are nicicind un singur
înțeles, ci mai multe înțelesuri,
care se cuprind unele pe altele in
cercuri concentrice de cunoaștere
artistică. Ca și în natură, ca și în
viață, totul — chiar și o piatră iner
tă din albia unui riu — poartă in
sine o zestre variată de semnificații
(filozofice, sociale, politice, psiholo
gice, poetice etc.), pe lingă care
spectatorii — toți spectatorii — nu
pot să treacă indiferenți, ci trebuie
să-șl sporească bucuria cunoașterii
prin artă, prin film, știut fiind că
opera de artă oferă o superioară
sinteză de aparentă și esență, cu avantajul — față de știință — de a
păstra intact învelișul sensibil al
fenomenelor din societatea oameni
lor și a lucrurilor.
Există, în sfîrșit, un alt aspect,
important, care scoate in eviden
tă necesitatea corelării educației ci
nematografice cu cea generală. Fil
mul (ca și romanul — in literatură)
e singura artă care aspiră, care este
autorizată să aspire, la punerea
spectatorului în contact cu totalita
tea realității. In consecință, opera
filmică presupune o cunoaștere și
extinsă, și feluri'tă, șl adincă a pre
zentului șl a istoriei, așa cum se
presupune prin însuși conceptul de
cultură, ceea ce contribuie la o anu
mită omogenizare a mentalității, a
spiritualității unei epoci. Prin cul
tură înțelegindu-se, mai ales, o con
cepție coerentă și unitară despre
viață și om, adică o filozofie a omu
lui, o etică, un mod de a trăi, o
conduită civilă și individuală.
Un public de cinema cultivat — cu
un larg orizont de cunoaștere —
joacă un rol hotărîtor și in raportul
dintre cineast și opera sa, pe care
ii poate influenta direct, ca nivel
cognitiv și artistic, expresiv. Dacă
nu altfel, prin putința — pe care
spectatorii și-o dobindesc prin cul
tură — de a respinge prostul gust,
neadevărul, superficialitatea, non-valoarea. Fiindcă, se știe, cultura •
producătoare de valori — și invera
— care măsoară creativitatea și ori
ginalitatea, specificitatea națiunii în
a cărei matcă însăși cultura se naș
te și se dezvoltă. în alți termeni,
publicul educat, permanent și pro
gresiv educat — și in această di
recție sînt numeroase inițiativele —
e in stare să producă un aport con
siderabil la înălțarea nivelului ca
litativ al cinematografului, la mul
tiplicarea valorilor acestuia.

Florian POTRA

RĂSPUNDEREA
(Urmare din pag. I)

Mamaia, Eforie-Nord, Techirghiol, Eforie-Sud, Jupiter, Cap Au
rora, Venus, Saturn. Mangalia —
sint tot atitea invitații pentru cei
ce iubesc marea și plajele ei înso
rite. Factorii naturali de cură ai
litoralului Mării Negre au o deo
sebită eficiență în menținerea și
întărirea sănătății pe tot parcursul
anului.
în stațiunile Litoralului, în care
se află acum zeci de mii de tu
riști, funcționează mijloace de
agrement din cele mai diverse, au

Liana IONESCU

• Ar trebui să fie mereu duminică :
TIMPURI NOI (15 6110) — 11; 13; 15;
17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Gobseck : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04)
— 8.45; 11,30; 14.1S; 17; 19,45
• Cuibul
salamandrelor :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Caz cu caz nu se potrivește : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Comisarul : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• Șatra : PACEA (71 30 85) — 9; li;
13: 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : ARTA (21 31 86)
— 15: 17: 19

tograful, mai precis, fiecare film
oferă o informație, un orizont
de cunoaștere relativ limitat (de
pildă, limba cow-boy-lor din filme
le western — atît de agreate, mai
ales de tineri — conține două-trei
sute de termeni cu privire la cai,
la creșterea și dresarșa acestora, dar
numai... patru nume de plante !).
Pe de altă parte, luind ca exemplu
filmul istoric, cu ce se va alege un
spectator lipsit de o prealabilă in
strucțiune și educație, oricit de ele
mentare, din „lectura" unor pelicu
le ca „Pădurea spînzuraților", „Alek
sandr Nevski" sau „Marsilieza" ?
Desigur, cu foarte puțin.
Dacă trecem de la informația se
mantică, legată de cunoașterea ne
mijlocită a realului, a semnelor vi
zibile ale acestuia, la informația
estetică (legată de o cunoaștere mai
fină a sensurilor și de o invitație
la reflexivitate), situația se dove
dește mult mai complexă, iar co
nexiunile dintre cultura cinemato
grafică și cea generală apar mai
numeroase și mai adinei. Să luăm
ca exemplu un film destul de re
cent, „O lumină la etajul zece".
Fabula acestei narațiuni cinemato
grafice, sau ceea ce multi specta
tori numesc, de obicei, acțiunea, este
ușor de statornicit și de rezumat în
termenii ei de cauzalitate, de in
stanță judiciară și socială, care în
rămează, exterior, explicit, viața
eroinei principale. Simțitor mai di
ficilă, in schimb, este înțelegerea
profundă a conflictului interior, im
plicit, fie în conștiința personajelor
de relief, fie in relația acestora cu
grupul social din care fac parte. Di
ficultatea receptării crește și pentru
că, pe lingă ceea ce se comunică
prinde să albă importanță și cum se
comunică, adică modalitatea perso
nală a realizatoruiui-autor de a ex
prima idei și sentimente „universa
le". îndemnați să gîndească — nu
doar să se amuze — spectatorii iși
vor explica ei înșiși de ce, bună
oară. eroina urcă atit de încet, in
tr-un timp cinematografic aproape
egal cu cel fizic, treptele celor zece

loc numeroase manifestări culturalartistice și de divertisment, spec
tacole folclorice, de varietăți, cine
matografice, se fac excursii pe Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră și
in Delta Dunării.
Cei care doresc să-și efectueze
concediul de odihnă pe litoral în
luna iunie sau să meargă în
excursii de 3—6 zile cu trenul se
pot adresa agențiilor oficiilor ju
dețene de turism, ale I.T.H.R.București sau comitetelor sindica
tului din întreprinderi și instituții.

GORJ : Spectacol folcloric
La Padeș. în pitorescul amfitea
tru natural, mii de oameni ai
muncii au luat parte la un emoțio
nant moment evocator dedicat ani
versării a 168 de ani de la revo
luția condusă de Tudor Vladimirescu. Spectacolul cultural-artistic,
la care și-au adus contribuția for
mații ale tineretului din Tirgu Jiu,
Motru, Tismana și Bumbești-Jiu,
a cuprins secvențe și tablouri su

tV
19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul Înfăptuirii noii revolu
ții agrare
19,45 File de glorioasă Istorie (color).
Umaniști români in istoriografia
universală

gestive, încărcate de un vibrant
mesaj patriotic : „Padeș — file de
istorie",
„Moment
panduresc",
„Imn vremurilor noi", „Tineri în
tara tinereții". în continuare, pe
scene amenajate în aer liber, alte
formații artistice gorjene, laureate
ale Festivalului național „Cintarea
României", au oferit spectatorilor
nestemate ale folclorului româ
nesc. (Dumitru Prună).

20,05 Laureați ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20,35 Tinerețe — educație — spirit revo
luționar (color). însușirea temei
nică a profesiei, expresie a răs
punderii pentru progresul patriei
20,55 Film serial (color) : „Cel care nu
dispar". Producție a Televiziunii
bulgare. Episodul 6
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

de întregul colectiv. De capacitatea
lui de efort și de gradul de pregătire
profesională pe care l-a atins. Se im
pune insă detalierea acestei analize
pină la datele personale, la .proble
mele și preocupările fiecărui munci
tor, inginer, maistru sau economist.
Un colectiv are notele caracteristice
pe care i le imprimă membrii săi.
Omul nou se afirmă prin felul in
care gindesc, in care muncesc și tră
iesc milioanele de oameni concreți
din societatea noastră. Fiecare mun
cește mai mult sau mai puțin, mai
bine sau mal puțin bine, este con
știincios ori superficial, are inițiati
vă creatoare sau manifestă pasivi
tate, după cum îi dictează propria
conștiință. Dar este cert că iși ra
cordează gindurile, pasiunile, felul
' în care acționează la climatul exis
tent in colectiv. Viața a dovedit că
principalul dinamizator al gindiril și
acțiunii individuale este colectivul.
Dar, în același timp, realizările
nici unui colectiv nu se vor putea
situa la niveluri superioare dacă
membrii săi, toți laolaltă și fiecare
în parte, nu sint pregătiți, politic,
profesional și moral, pentru a atinge
astfel de înălțimi. Pentru că nu poa
te să existe creativitate colectivă
fără stimularea și afirmarea valori
lor individuale.
Universul personal al fiecăruia
dintre membrii unui colectiv — cu
tot ceea ce reprezintă : muncă, pre
gătire multilaterală, spirit creator,
aspirații — este în mod fundamental
dependent de cel al întregului colec
tiv. Dar și realizările colectivului
sint dependente de afirmarea și ma
nifestarea personalității fiecăruia
dintre membrii săi. Acesta este, de
fapt, spiritul autoconducerii munci
torești-revoluționare.
Rolul hotărîtor in dezvoltarea societății îl au oamenii. Lor li se cer
hotărire in muncă, afirmarea spi
ritului creator, ingeniozitate, compe
tență profesională. Li se cer Învăță
tură asiduă, căutări creatoare. Încu
nunate de prestigioase biruințe. LI
se cere angajare revoluționară pe
timp îndelungat, întemeiată pe voin
ța de a acționa în spiritul unei Înal
te răspunderi față de țară, față de
popor.

Adrian VASILESCU |
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Cronica zilei
Lă București â avut Iod, miercuri,
o întilniro de lucru intre tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru ăl guvernului, președintele
părții române iii Comisia mixtă gu
vernamentală de Colaborare economi
că și tehniCo-știlnțifică intre Repu
blica Socialistă România și Republica
Democrată Germană, și tovarășul
Horst Băile, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D, Germane,
președintele părții țării sale iii co
misie.
Au fost examinate, in spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai inalt
nfvei, stadiul realizării Programului
pe termen lung privind dezvoltarea
colaborării economice, și tehmco-știmțifice, a cooperării și specializării
în producție dintre România $i R.D.
Germană, precum șl acțiunile menite
să ducă ia creșterea schimburilor eco
nomice reciproce.

î.,ă încheierea convorbirilor, pre
ședinții celor două părți in comisie
au semnat un protocol care cuprinde
măsurile stabilite cd ăceSt priiOj pen
tru intensificarea conlucrării econo
mice pe multiple plartuti dintre cele
două țări.
★

Cit prilejul Zilei naționale a Re
Re-
publicii FortUgheZe. miercuri a avut
Ide ifl Capitală o manifestate cul
turală, Organizată da Institutul
Român pentru Relațiile CultUCâte
cu Btfăihătateft, in cadrul câfeis au
fost prezentate impresii de călătoria
din această țară.
Au participat membri ai Conduce
rii Î.R.R.C.S.. reprezentanți at Mi
nisterului Afacerilor Externei, lin
numeros public.
(AgerprCS)

Reuniune balcanică privind cooperarea industrială
și transferul de tehnologie
Lă București au Început, miercuri,
lucrările Reuniunii la nivoi ministe
rial a țărilor balcanice privind co
operarea industrială și transferul de
tehnologie. Participă delegații din
Republica Populară Socialistă Alba
nia. Republică Populară Bulgaria,
Republică Elenă, Republică Turcia,
Republică Socialistă Federativă Iu
goslavia și Republica Socialistă
Rorriâflta. Iau parte, de asemenea,
ambasadorii țârilor balcanice la
București.
La deschiderea lucrărilor, din Îm
puternicirea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceâușescu, și in numele
guvernului, tovarășul Stefan Andrei,
vtceprirti-foihistru al guvernului, a
transmis participanților un caid
salut, impreuiiă CU cele mai bune
Urări de SUCCES reuniunii, în con
tinuare. Vorbitorul a subliniat că
Întâlnirea se înscrie In procesul po
zitiv de dezvoltare a raporturilor pe
diverse planuri dintre țările bal
canice, Constituie un prilej de a Se
ajunge ia înțelegeri menite să con
ducă la ridicarea lă un nivel supe-

fior a relațiilor de cooperare tn»
dustriaiă și de transfer de tehho»
logic, in interesul cauzei păcii, co
laborării, bunei vecinătăți si conlu
crării in Balcani, in EUrOpa, în in
teresul bunăstării Și progresului po
poarelor din regiunea balcanică.
în calitate de președinte ăl re
uniunii, tovarășul loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior și Coo
perării economice internaționale, a
evidențiat importanța identificării
domeniilor de interes comun, a for
melor celor mai adecvate, precum
și a Căilor și mijloacelor de dezvol
tare â cooperării industriale Și â
transferului de tehnologie între ță
rile balcanice — premise ale unei
mai intense conlucrări in aceste do
menii. In numele delegației fomâne
aU fost prezentate propuneri Con
crete, care urmează să fie exami
nate cu reprezentanții celorlalte
țări participante, in domeniul co
operării industriale și transferului
dâ tehnologie.
în prima zi a lucrărilor âu luat
cuvîntul, de asemenea, șefii dele
gațiilor participante.
(Agerpres)

IERNUT : înnoiri urbanistice
îemuf — cel mat tîtiăr oraș în
scris pe hâftâ județului Mureș —
a cunoscut, in ultima perioadă, o
dezvoltare âOcial-edilitară și urba
nistică fără precedent. Astfel, la
dispoziția Celor aproape 10 000 de
locuitori au fost înălțate în Ultimii
ani peste 800 do apartamente con
fortabile, alte 133 de apartamente
urmind a fi construite in acest an.
Acestora li se adaugă un liceu energettc și altul agroindustrial,
școli, erase și grădinițe, un modern
centru de cultură și creație „Cîntarea României", precum si alte
edificii sociâi-euituraie. Totodată,
ia dispoziția cetățenilor au fost
puse 45 de unități prestatoare de
servicii, o brutărie și o Unitate
„Dacia-service". Tot aici, de curînd
â fost realizată canalizarea otașu-

lut pe mai bine de 5 kilometri li
niari, iar încălzirea apartamentelor
a fost efectuată prin racordarea
acestora la agenți termici secundari
de la centrala electrică din vecină
tate. De remarcat că aceste dotări,
cit și altele sint urmarea directă
â dezvoltării economice pe Care
notll OCaȘ a cuiiOsetit-O iri ultimii
ani< Astfel, pe lingă centrala elec
trică, aici au fost construite intre»
prinderea de nutrețuri combinate,
fabrica de protan, stațiunea de
cercetare și producere a legume
lor, un complex de creștere și îngrășare a tineretului tăutih și alte
unități indtistrial-agrâre care fac
ca, in prezent, lernutul să realize
ze o nrodUctie-nWfa industrială
in Valoare de 2,3 miliarde lei.
(Gheorghe Giurgiu).

PĂRTAȘI LA CERTITUDINI
(Urmare din paf. I)

jării in istorie — as
pirația si știința tie a
crește in cinste, drep
tate ți omenie, In
Ciinpul de forță al acestor poli existen
țiali, inir-o societate
a egalei, participări lă
răspunderi, la efor
turi, la fitisfăcția 12bifizli in opera de
construcție socialistă.
Egali fi liberi făuri
tori ăi
propriului
destin, noi toți, fui acestor plaiuri
fără
seamăn, știm că ta
rădăcina iegendătălor
„mere de aut" ale îm
plinirii se ăfli tntot-

deauna pămlntul ge
neros al patriei. Al
Patriei Mafnă, cărt ne
asigură — tutiirbr fi
ilor săi — dreptul de
a fi părtași la lumină,
la frumusețe, la însăsi
rapsodica sa deve
nire spre miine. Iar
căile care Conduc în
spre acest Milne de
Aur trec prin bătaia
de inimă, prin puterea
de cuget, prin compe
tența fi dăruirea intru
făptă creatoare fiecă
ruia dintre noi.
$1 înțelegem — incd
O dată — acest adevăr
Simplu Șl tulburător :

Viitorul

Strada e o lume. O lume diversă,
complexă. în necontenită mișcare,
care iti impune o anumită țintită, un
anumit mod de comportare.
Lumea străzii începe de la copiii
care âbiâ âu învățat să meargă pină
la burticii care îi duc de mină. O
lume cu legile ei scrise și nescrise,
pe care trebuie să le cunoaștem, să
le Înțelegem, să le aplicăm corect,
din convingere, tn mod civilizat.
An de «n, a sporit numărul de
autovehicule. îndeosebi proprietate
persotiaiă. urmare firească a crește
rii calității Vieții tuturor categoriilor
de oameni ai muncii. An de an,
tratiaporturlle rutiere do mărfuri si
călători s-au modernizat si diversifi
cat, iar valorile de trafic sint tot mai
ridicate atit 2lua, cit și noaptea, iarna
si vara, in localități și în afară lor.
tn aceste cotîdifii, apar cu.atit mai
Îmbucurătoare datele pe Care ni
ie-a pus la dispoziție Direcția circu
lație din Inspectoratul General al
Miliției, din cârc rezultă ră. In
ultimii ani. numărul accidentelor
grave a continuat șl continuă să
scadă, ceea Câ atestă — și in acest
domeniu de mare importanță socială
— creșterea gradului de conștiință
civică, de responsabilitate.
Totuși, deși există, dirt I960, o le
gislație care reglementează riguros
circulația pe drumurile publice si
căreia i s»âu âduS perfecționări, deși
s-au depus si se depun eforturi neu
tru sistematizarea arterelor rutiere,
pentru modernizarea semnalizării și
optimizarea diri țării automate a
traficului. !h scopul creșterii sigu
ranței acestuia, reducerii poluării si
consumului de carburanți, mai sint
ihcă desttli pietoni și conducători
auto care nesocotesc știutele st
neștiutele capcane ale străzii, De
sigur. nu poate fi cite un agent de
circulație la fiecare colț de stradă,
pentru a-l Împiedica pe conducătorii
auto să dea buzna in Intersecții sau
pe pietonii angatati in traversări
periculoase. Pentru asta există un
întreg sistem de semafoare, semna
lizare si indicatoare nentru orienta
rea. interdicția sau libera trecere a
fiecărei Categorii de narticioanți la
traficul rutier. Esențialul este ca ele
să fie respectate de fiecare, în pro
priul său Interes, pentru a preveni
un eveniment nedorit pentru el și
pentru semenii săi. La fel Ca în do
meniul Sănătății, unde acțiunile pro
filactice sint mult mai eficiente
decit tratarea și vindecarea unor

Începe

AZI. începe azi fi se
desăvlrșeșt1
tocmai
prin capacitatea fie
căruia dintre noi de
a hi-l asuma ca pe un
DREPT, ca pe o indatotirC, ca pe virtutea
noastră de solidanta^
te cu semenii, cu is
toria. eu aspirația că
tre progres multilate
ral. civilizație st pros
peritate — Idealuri si
adevăruri ale minu
natului popor căruia
H aparținem fiecare,
cu bătăile inimilor fi
noblețea faptelor noas
tre.

Mihai
NEGULESCU

afecțiuni, și In circulația rutieră
prevenirea se constituie în prima
și cea mai importantă cerință a tlhei
deplasări in deplină siguranță pehtru sănătatea șl viața omului de pe
stradă și a omului de la volan. De
aici, necesitatea însușirii temeinice
și aplicării Întocmai a normelor con
duitei preventive, care presupune o
maximă atenție și prudență. înțele
gere și întrajutorare, politețe și
respect reciproc. Intf-tm CUVint,
civilizația străzii I
Nu intîmplător, organele de mili
ție practică forme d ntre cele mai
diferite și eficiente de influențare
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BUCUREȘTI : Importante
lucrâri social-edilitare
Pe harta municipiului București
3U apărut hoi ahsambluri de 10ctiifitd, cti apartamente spațioase și
confortabile, noi spații comerciale,
policlinici și dispensare, parcuri șl
locuri de recreare. Noi și tioi an
sambluri de locliirițe. Intr-o arhi
tectură modernă, se Înalță într-un
ritm alert Așa și-au schimbat în- '
făjișărea cartierele Crlngașl, Avia
ției, Rahova și, mai nou, zona Vă
cărești. prin efortul constructorilor,
îh această pârte a orașului, deve
nită — ca urmafă a dezvoltării im
petuoase a municipiului — zOttâ
centrală, se definitivează lucrările
Ia Un nou și mârd parc al pionie
rilor și șoimilor Dâtriâi, sâ lucrează
la marele lac văcărești. Ritmuri
înalte de lucru se înregistrează Si
pe artera dintre podul Mihai Bra
vii si Piața Sudutiii. care a cunos
cut o amoiâ modernizare, fund
mult lărgită pe acest tronson.
Demn de subliniat e.ste faptul câ,
prin efortul colectivului de lă în*
trebfifidere'i Ahtfeortzfi de Con
strucții Edilitare Și Drumuri. Ittcrârea va fi. terminată ia jumătatea
acestei luni. Ccmcomitent, ca ur
mare a grijii față de mediul încon
jurător, această nouă zonă Urmează
să fie îmninziiă cu spații verzi și
plantări de pomi ce vor asigura un
microclimat sănătos, (Gheorghe Ionijă).

BUZĂU : „Pa urme
de baladâ"
Duminică. 4 iunie, mii de oameni
s-au îndreptat spre uriașul amfi
teatru natural de ia Gura Techli,
tinde s-a desfășurat cea de-a 20-ă
edific â tradiționalei serbări folclo
rice „Pe urtae de baladă". Orga
nizată de Comitetul Județean de
Cultură și EdUcafie Socialistă, thafiifeștârea a cuprins o bogată pa
radă a porturilor, cintecelor si
dansurilor populare din județele
Buzău si Prahova. Balada haidu
cului Gheorghelaș, așezată inspi
rat la temelia acestei serbări fol
clorice, a cunoscut și in această
ediție jubiliară noi valențe inter
pretative, (Stelian Chiper).

Puternic mobilizați de
îndemnurile adresate de
general
al
secretarul
tovarășul
partidului,
Nicolae Ceâușescu. oamenii
munci! din județul Bacău
sint hotăriți să facă din
1989 anul celor mai mari
realizări in toate domeniile
de activitate. O hotârire
firească dacă ținem seama
că, asemenea întregului
nostru popor, ei țin să intimpihe a 45-a aniversare
a actului istoric de la 23
August 1944 și Congresul
al XÎV-lea al partidului CU
noi și exemplară fapte de
mutică. „Acestor mărețe
evenimente Ie dedicăm re
zultatele tnundii noastre pe
care le dorim cit mai bo
gate" — ne spttne ingine
rul Constantin Uzurn. di
rectorul întreprinderii de
Utilaj Chimic Borzești,
aflat în secfla cazangerfe,
de
muncitorii
alături
Nicolae Sitâru. Gheorghe
Tamaș,
maistrul Mihai
Iancu — cițiva dintre reali
zatorii primei linii tehnolo
gice pentru fabricarea hîrtiei, instalație concepută si
fabricată in întregime in
țara noastră. Zilele aces
tea, ei au expediat-o Între
prinderii de profil din
Prundu
Bifgăului.
Tot
acum au început livrarea
către Combinatul Chimic
din Giurgiu a primelor
filtre pentru fabricarea
cOÎOranților.
Utilaje de
înaltă complexitate și teh
nicitate. care înlocuiesc
importul. Să precizăm că
in felul acesta colectivul do
aici și-ă îndeplinit angaja
mentul ăsdmat fn întrece
rea socialistă pentru această perioadă.
Pe firul Trottișttlw. în
amonte, la circa 40 kilome
tri de marea platformă pe
trochimică a îlorzestilor, sie
ridică orașul minerilor —
Comănești. Aici, tumultul
întregii activități are ca
deviză : „Patriei mal mult
cărbune
Maistrul prin
cipal Simion Lunchian,
secretarul cemitetuiui de
partid, ne furnizează eiteva

dafe
care
sintetizează
mutică acestui harnic co
lectiv din Vatra de cărbu
ne de la poalele masivului
Lapoș • „La A său. Ver
mești și Lapoș au fost puse
în funcțiune, cu mult mai
devreme față de prevederi.
5 noi abataje, care au spo
rit producția zilnică de
cărbune cu 300—400 de
tone. Totodată, au fost
puse jn funcțiune noi funiculare și instalații pentru
baldarea sterilului. Au fost

Aceeași muncă spornică
— și in Unitățile Industria
le de pe valea Bistriței.
La Bacău. In moderna în
treprindere de Panouri Electropneumatiee, ctitorie a
„Epoci! Nlcolae Ceaușescu",
consemnăm realizarea, în
premieră, de echipamente
pentru nava petroliere,
care înlocuiesc pe cele im
portate pină acum. Testate
mai multă vreme pe nave
le „Oltenia", „Prahova" și
„Ploiești".
echipamentele

BACAU

Secvențe ale
muncii si hărniciei
-

finalizate o seamă de
măauri înscrise in progra
mele de organizare și mo
dernizare a proceselor de
producție. De curînd, la
Vermești s-a încheiat Să
parea unui puț de cerce
tare pe două straturi de
cărbune de la baza căruia
pornește galeria magistra
lă Ide transport pînă la
termocentrala din Comănești".
„Patriei, mai mult cărbu
ne", dar și mai mult țiței !
La Trustul Petrolului din
Moinești aflăm că, în aces
te zile de iunie, au fost
predate producției 4 noi
sonde de țiței și gaze. Ingi
nerul Gheorghe Vespan,
șeful serviciului foraj, ne
informează că, de la în
ceputul anului, au fost
puse In circuitul economic
43 de sonde noi, iar pînă la
sfîrșitul acestei luni vor
mai fi predate producției
încă 14 sonde. „Angajament
pe care îl vom onora în
Întregime înainte de ter
men" — precizează interlo
cutorul.

proiectate de Institutul de
Proiectări și Automatizări
București șl realizate la
Bacău âu dat rezultate
excelente. Pe aceeași
___ ___
platformă, alte două mari și
moderne întreprinderi in
dustriale
reprezentative
pentru economia Bacăului :
întreprinderea de MașfniUnelte, care in cei 15 ani
de activitate a realizat
peate 130 de tipuri de ma
șini de înaltă tehnicitate
pentru prelucrarea metale
lor prin așchiere. și între
prinderea Metalurgică, apreciată în multe țări din
lume pentru produsele de
înaltă complexitate pe care
le realizează. Inginerul
George Buzdugan, directo
rul întreprinderii Metalur
gice. ne spunea că de Ia
începutul anului au fost
aplicate in producție noi
măsuri de modernizare a
proceselor tehnologice, du
utilizare cu indici superiori
a mașinilor $i utilajelor,
fapt cave a condus la creș
terea fiabilității și compe
titivității produselor.

Băcăuânii au vocație de
constructori. Pe terasa in
ferioară a municipiului,
acolo unde Bistrița se lasă
îmbrățișată de Șiret, con
structorii, care Înalță noua
centrală electrică de termoficare, au început „nu
mărătoarea inversă" în ve
derea punerii în funcțiune
a primului grup de 56 MW.
Un eveniment deosebit a
fost consemnat chiar in
ziua în care ne aflam pe
șantier : formațiile de lu
cru conduse de maiștrii
Nicolae Avram și Ion Crețu au Încheiat lucrările la
stația electrică de 110 kV.
în stadiu final de execuție
se află si instalațiile din
gospodăria de cărbune, ca
și stația de tratare chimică a apei.
Vocația de constructorl
a băcăuanilor este
__ ____
atestată șl de marile ansambluri
de locuințe „Cornișa Bis
triței". „Republicii". „Mio
u vei , „George Bacovia" și
riței",
altele, care au schimbat
din temelii înfățișarea ve
chiului tirg moldovenesc
de altădată. în cel mai tînăr ansamblu de locuințe
— „Ștefan cel Mare", un
adevărat „oraș în centrul
orașului", care va număra
în final peste 4 000 de apârtamente. au fost date
In folosință, zilele acestea,
noi blocuri de locuințe. Cu
acestea, numărul aparta
mentelor Construite in mu
nicipiul Bacău în anii care
au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului se
ridică la peste 57 Q00.
Fapte deosebite de mun
că am intilnit și in rîndul
textiliștllor
din Buhuși,
minerilor din Tîrgu Ocna,
cooperatorilor din Podu
Turcului șt Parincea. Sint,
toate acestea, numai eiteva
secvențe alo muncii băcă
uanilor pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor
de plan și a angajamente
lor asumate in întrecerea
socialistă.

Gheorghe BALTA

vraciul mașinăriilor de-aicl, îm
preună cu oamenii lor.
Discutăm despre oameni, despre
disciplină și angajare, despre simțul
datoriei pe care numai munca tenace
și făcută cu dragoste îl poate certi
fica. N-a fost „punct fierbinte" pe
care să-l fi călcat și să nu fi intilnit
acolo șeful de fermă. „Omul dd
bază", cum aprecia președintele
cooperativei. Lui 1 se dă în primire
spre realizare planul de producție,
venituri și cheltuieli, iar pentru în
deplinirea lui i se asigură totul.
Datoria lui este să organizeze oa
menii și forța mecanică, să-și valo
rifice la maximum spiritul de inven
tivitate și de bun gospodar. El nu
trebuie să fie Împovărat de treburi
ce nu-i aparțin, ci să se ocupe de
problemele producției. în aceste con
diții, răspunderii lui pentru produc
ție nu-i pot lua locul justificările.
Pe ce se pune aici, la C.A.P. Salonta, mai mult preț ? Pe părerea
care are alături și soluția, și botărîrea de a pune umărul pentru rea
lizarea ei.
Preocuparea de căpătîi este să se
creeze în fiecare sector rezerve
care să asigure continuitatea proce
sului de producție, stabilitatea și
randamentul ridicat al acestuia.
„Convingerea mea — arată ingine
rul Czege — este că deși obținem
producții mari, noi nu valorificăm
nici măcar trei sferturi din actualul
potențial al terenurilor noastre. De
aceea investim atit de mult pentru
irigații. Sint însă și situații în zoo
tehnie, mă refer Ia sectorul avicol,
unde rezultatele nu răsplătesc efor
tul nostru. Lasă de dorit calitatea
unor furaje, compoziția lor. în plus,
în timp ce cantitatea de furaje con
centrate cumpărate a scăzut în zece
ani de patru ori, cerealele predate
la fondul de stat au sporit de peste
două ori". Face o scurtă pauză, atit
cit să-și adune gindurile. Apoi con
tinuă. „Cind analizăm munca în
consiliul de conducere am obiceiul
să spun : sâ nu ne lăudăm cu ce
merge bine, hai să vedem ce merge
prost". Așa s-au îndreptat o seamă
de lucruri in sectorul legumicol, în
cel de construcții, în unele ferme
vegetale și zootehnie, mal ales în
privința calității muncii. Așa s-a
făcut mereu pasul de la bine ia mai
bine. Așa s-a ciștigat încrederea în
performanță, răsplătită cu mult rîvnitul titlu de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare".

Ioan LAZA

corespondentul „Scînteil*

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

NOUTĂTI în STAȚIUNEA COSTINESTI
A

Stațiunea tineretului de
ta Costineștl nu mai ari
nevoie de prezentare. CoSttnești înseamnă, in pri
mul rind, tinerețe. Tine
rețea că stare de spirit.
Tinerețea ca ospitalitate,
câ fenomen educativ. In
tr-un cuvint, Costineștl. în
seamnă un mare șt com
plex centru de educație șt
odihnă al tinerel generații.
Stațiunea Costineștl și-rt
deschis larg porțile încă de
la începutul lunii mat. Pen
tru prima oară au venit in
timpul vacanței de primă.vară 206 de elevi din jude
țul Botoșani, semn cd sta
țiunea este pregătită să-și
intimpine tinerii oaspeți in
orice anotimp. Acesta ă
fost, de fapt, prologul ac
tualului sezon estival, pen
tru cd, intr-o
frumoasă
succesiune, in zilele urmă
toare, grupuri de tineri
muncitori s-au îndreptat
către această frumoasă
stațiune pentru o bineme
ritată vacanță. Iti prezent,
peste 2 OM de tineri se află la Costineștl.

Gospodarii stațiunii, pre
văzători Ca întotdeauna,
(l-au luat toate măsurile
pentru Ca, incepind cu pri
mele serii de turiști șipinâ
la tfitșitul sezonulili esti
val, fiecare să se simtă cit
se poăte de bine, să se
bucure de toate surprizele
pe care COstineștiul le poa
te oferi unul titiăr, Numai
in acest sezon, după cum
ne spunea tovarășul 'Cor
nel Gogoașă, directorul Sta
țiunii, oaspeții VOr benefi
cia de 120 noi locuri tie
cazare In complexul „Ami
ral" și la ■ hotelul „Azur".
Importante lucrări de mo
dernizare s-au făcut la uni
tățile hoteliere „Forum" si
„Azuf", la complexul de
alimentație publică „Radiovaemța" au fost amenajate
cochete spații de servire pe
plată ți in alte puncte ale
ftațiunii. Complextit spor
tiv a fost ți el supus unor
Importante lucrări de go»î
podărire și înfrumusețare.
Ca in flecare an, vor fi or
ganizate cursuri de inițiere
la tenis de cirnp, schi nau-

curind cauzele cele măi frecvent ge
neratoare de accidente erau excesul
de viteza și conducerea mașinii sub
influența alcoolului, in ultimul timp
pe prim plan se află neatenția, aso
ciată adeseori cu starea de oboseală
și dd sănătate. Dacă plecați la un
drum mai îung. după flecare 100—
150 kilometri opriR și trageți pe
dreapta pentru eiteva miluțe de
relaxare, de odihnă. Dacă sinteți
proaspăt posesor al permisului de
conducere, nu vă încumetați Ia
drumuri lungi și, mai ales, noaptea.
Dumneavoastră știți cel mai bine cit
de mult v-ați dorit acest permis, cît
ați muncit pentru a promova exi-

tic. gimnastică aerobică,
înot, fntr-iin cadru nou,
deosebit de agreabil, clu
burile de vacanță șl-ău în
ceput activitatea. Bun Ve
nit le-a spus tinerilor
Teatrul de vară, gazdă os
pitalieră a numeroase spec
tacole. Nu vor lipsi din
programele de vacanță mo
mentele poetice, muzicale
fi expozlționaie, concursu
rile de grație și frumusețe,
concursul „Copilul soare
lui".
— In acest.an *- ne spu
nea tovarășul Cezar Ar
meana, directorul cultural
al stațiunii — prin acțiu
nile organizate de stațiunea
noastră, vrem să realizăm
un turism cultural. Experi
ența acumulată de-a lun
gul anilor constituie o bază
temeinică pentru . întreaga
activitate de educație fi
propagandă pe care o des
fășurăm. Ca de fiecare
dată, firul acestor eveni
mente, de o mare amplitu
dine ți rezonanță, unele
chiar pe plan național, a

să frlneze omul de la volan, cum să
te ferească ? O secundă, o singură
secundă de neatenție si grabă porte
avea urmări nefericite pentru toată
viața.
E bine, e foarte bine că organele
de miliție — de la a căror Înfiin
țare se împlinesc in aceste zile 40 de
ani — organizează in mod sistema
tic. în București și in toate județele
țârii. intiiniri și dialoguri direc
te cu pietonii și șoferii, în ace
lași scop, in ultimul timp s-a ini
țiat organizarea de acțiuni de mai
măre amploare si mai eficiente, printr-o strifisă conlucrare între Orga
nele de miliție și organismele demo-

STRADA, oglindă a spiritului civic
obștească, inclusiv prin mijloacele
de informare in masă -» presa,
radiotelevlzhineâ. filmul. tipăritu
rile de cărți, broșuri, pliante, reco
mandări — prezfcntind cazuri și si
tuații concrete care îndeamnă
la
prudență, ia ordine Si disciplină. De
ce aceste repetate apeluri la preve
nirea evenimentelor nedorite ? Nu
mai și numai pentru a se asigura
sănătatea și viața tuturor pafticipanților Ia trafic, lată eiteva invitații lâ
reflecție, fișa cum izvorăsc ele din
practică, din rigorile și cerințele tra
ficului rutier t
Stimați conducători auto ! Uh șOfer profesionist „de cursă lungă" ne
spunea : „Plinea mea e volanul. Și
eu nu vreau să pierd nici Controlul
volanului, nici plinea, așa că de
treizeci și unu de ani n-afn comis
niciodată nici o abatere. îmi res
pect meseria". $i ca el gîndesc și
acționează majoritatea conducători
lor auto. Că profesioniștii „își res
pectă meseria" 6 dovedește șt fap
tul că. din totalul accidentelor de
Circulație, numai 15 la sută se pro
duc din vina lor.
Acest „numai" îndeamnă însă, în
continuare, la prudență dm partea
tuturor șoferilor profesioniști. După
cum o atenție deosebită trebuie să
acorde drumului public șoferii ama
tor: din vina cărora Încă se mâl
produc multe abateri, unele soldate
cu accidente grave. Dacă pînă de

VOCAȚIA
PERFORMANTEI

gențele examenului, dar tot de
dumneavoastră depinde să vi-1 păș
irăți, prfntr-o conduită reproșabilă
în trâfic. Iar atunci cind unul din
tre dumneavoastră, profesionist sau
amator, sihteți oprit de agentul de
circulație pentru săvirșirea unei con
travenții, incercațl să vă reprimați
prima reacție de harță și negație.
Reproșul făcut de omul legii trebuie
înțeles nu ca o șicană, ci ca un mod
de a preveni in vl'tor o astfel de
abatere sau altele, ceea ce este in
binele dumneavoastră și al celorlalți
semeni. Se prea poate ca. intr-un
caz sau altul, un agent de circulație
să aprecieze eronat o încălcare sau
alta a normelor de circulație — om
e și el -- dar de âlel și pină la a
nega totul, a căuta mereu tot felul
de motive mai mult sau mai puțin
obiective nu este in folosul nimănui.
Cel mai înțelept lucru e să inveți
mereu chiar și din greșelile tale și
ale altora, astfel incit conduita pre
ventivă să-ți devină, cind ești la
volan, o atare neslăbită de veghe șl
atenție maximă.
Stimați pietoni 1 Pentru a Înțelege
cit de riscantă, de periculoasă este
traversarea străzii prin locuri nepermise, prin fața sau prin spatele mij
loacelor de transport staționate, prin
intersecții sau curbe cu vizibilitate
redusă, e de-ajuns să vă spunem că
un autovehicul care circulă cu 6<i
kilometri pe oră parcurge intr-o se
cundă mai mult de 16 metri I Cind

crației
muncitorești-revoluționare
din întreprinderi ți instituții. Con
cret. este vorba de punerea în dis
cuția colectivelor do oameni ai
rm'neii a abaterilor mâi grave, co
mise din iresponsabilitate, de la nor
mele circulației rutiere, Tot pentru
a preveni asemenea abateri, cu spri
jinul consiliilor oamenilor muncii
din inirenrinderi și de pe platforme
industriale s-au luat măsuri de rea
lizare a Unor amenajări și dotări in
zonele respective, care sâ contribuie
la întărirea siguranței deplasării
pietonilor și mașinilor, mal ales la
intrarea și ieșirea din schimburile de
lucru. O experiență bună in acest
sens au conturat acțiunile comune cu
marile întreprinderi bucureștene „23
August". întrenrinderea de Mașini
Grele, „Semănătoarea", precum ți cu
alte întreprinderi și instituții din
ț.Qf'â
Stimați învățători si profesori!
v-ați Întrebat cit da folositoare sint
îndemnurile pe Care le dați șCOlarilor in legătură cu modul in care s-3
folosească strada 1 Cite din cele 9
lecții pe teme de circulație prevâzute anual în programe de invătămint se soldează, efectiv, cu însușirea
de noțiuni și deprinderi practice ?
Pentru a preveni evenimentele ru
tiere nedorite în rindurile celor mai
mici pietoni, a fost stabilită, in co
muti. de către Ministerul Educației
și tnvățămintului, Ministerul de In
terne — Inspectoratul General al

fost deschis de „Serile de
muzică și poezie" (1$ mai —
30 iunie). Urmează „Mltirigul aviatic" (lă iunie),
..Salonul republican de
grafică satirică pentru ti
neret" (21—23 iunie), „Dobrogea — istorie și con
temporaneitate" (5—15 iu
lie), „Concurs de dans de
societate"
(1—9
iulie),
„Gala
tinerilor
actori"
(lă—21 iulie). „Galele Am
fiteatru"
(22—26 iulie),
„Gala filmului cu temati
că pentru tineret" (27 iu
lie — 7 august), „Jaz Costlnaștl"
(9—12
august),
„Concursul muncii, tinere
ții, frumuseții (14—17 au
gust], „Gala tinerilor concert.lfH" (18—21 august),
„Zilele cărții pentru tine
ret" (22 august. — 5 sep
tembrie), „Serbările mării
fi ale tinereții" (30—31 au
gust). „Concurs de muzică
de dans pentru tineret"
(7—12 septembrie), „Galele
Costlneștlulut" (12—21 sep
tembrie). Dar, desigur, nu
meroase alte surprize com
pletează flecare zi de va
canță la Costineștl.

Lucian CR1STEA

Miliției, C.C. al U,T.C. și Consiliul
Național al Organizației Pionie
rilor, o metodologie concretă pri
vind desfășurarea activităților de
educație rutieră in unitățile șco
lare. Au fost reeditate manua
lele de circulație pentru clasele
I—IV, urmind să fie reeditate și ma
nualele pină la clasa a X-a inclu
siv. tn colaborare cu cadrele didac
tice și organizațiile de tineret și
copil din grădinițe, școli si licee se
organizează numeroase acțiuni de
educație rutieră, precum „Săptămina micului pieton", amenaja
rea în curțile școlilor de „parcuri
de circulație", cercurile „Automobiliștii anului 2000". „Micii bicicllști",
„Cea mai bună patrulă școlară de
circulație", concursul de masă sub
genericul atit de sugestiv „Educația
rutieră — educație pentru viață".
Stimați părinți ! Oricit de lăuda
bile ar fl — și sint — eforturile ca
drelor didactice, primii educatori ai
copiilor sînteți dumneavoastră, pă
rinții lor. Șl bunicii. Și. in general,
toți adulțli. Pentru că încă se mai
Intîmplă destule accidente in rindul
copiilor. Cauza cauzelor ; linsa de
supraveghere, în primul rind. din
partea dumneavoastră, a părihților.
Iar exemplul cel mai bun pe care il
puteți da copiilor este ca dumnea
voastră înșivă să respectați întocmai
normele de circulație, să le expli
cați șl să le motivați convingător de
ce și cum procedați așa si nu altfel.
Stimați cititori ! Poate că v-ați
întrebat, uneori, de ce agentul de
circulație il oprește pe un pieton
în culpă, de ce ii atrage atenția sau
il dojenește 7 Și v-ați mai intrebat,
poate, de ce agentul de circulație,
nevoit sâ oprească pe un conducă
tor auto pentru o abatere, îl amen
dează sau îi reține permisul de con
ducere pentru o suspendare tempo
rară prevăzută de lege ? Răspunsul
e unul singur : numai și numai pen
tru a preveni comiterea de acciden
te grave, pentru a apăra integrita
tea fizică, sănătatea și viata oame
nilor. Pentru că aceasta este însăși
misiunea agentului de circulație,
aceea de a fi mereu prezent la da
torie. la supravegherea și dirijarea
traficului. Șl pentru ca nici dum
neavoastră, cititorii, ca pietoni sau
conducători auto, să nu fiți niciodată
puși într-una din situațiile de mai
sus, nu vi se cere nimic altcei’a
decît să respectați întocmai regu
lile de circulație.

Petre POPA

FOTBAL : Azi, optimile de finală
aie „Cupei României"
Azi vor avea loc, începînd de
la ora 17, meciurile optimilor de
finală ale „Cupei României" la
fotbal, competiție care se desfășoară sub genericul „Daciadei".
lată programul partidelor și localitățile care le vor _găzdui
____ _: C.F.R.
Timlțoarn — Rapid București (la
Drobeta-Tr. Severin) ; Electromureș
Tg. Mureș — S.C. Bacău (la Sfîntu
Gheorghe) ; F.C. Inter Sibiu — Di
namo București (la Alba lulia); Glo
ria Buzău — F.C. Farul Constanța
(la Brăila) ; F.C.M. Brașov — Steaua
București (la Pitești), Flacăra Morenl — Victoria București (la Cimpina) ; Unirea Slobozia — F.C. Bihor
Oradea (la Slobozia) ; Armătura

Zalău — Gloria Bistrița (la ClujNapoca).
• Clasamentul golgeterilor euro
peni pentru trofeul „Gheata de aur"
este dominat de fotbaliștii români,
primul loc fiind ocupat de Dorin
Mateuț, cu 38 goluri înscrise, urmat
de Baltazar de Morals (Atletico Ma
drid) — 32 goluri (în campionatul
Spaniei mai sint de disputat ■ două
etape). Marcel Coraș — 31 goluri,
Gheorghe Bagi — 29 goluri, Aykut
(Fenerbahce) — 27 goluri, Hugo
Sanchez (Real Madrid) și Tanju Colak (Galatasaray) — cu cite 26 go
luri. Milan Luhovy (Dukla Praga)
— 25 goluri, Peter Pacult (F.C. Ti
rol) — 24 goluri etc.

Vineri și simbătă, Ia Baia Mare

Cea de-a 24-a ediție a competiției automobilistice
internaționale „Raliul Dunării-Dacia"
Cea de-a 24-a ediție a competiției
automobilistice internaționale „Ra
liul Dunării — Dacia" se va desfă
șura, timp de două zile, la Baia
Mare și in Împrejurimi, in organi
zarea Federației Automobil Clubul
Român și a forurilor locale. Traseul
totalizează peste 700 km (în două
secțiuni), cu 33 probe de clasament
și 37 controale orare. Tradiționala
întrecere se bucură de prezența a
circa 100 de echipaje din finei țări :
Bulgaria, R. D. Germană, Polonia,
Uniunea Sovietică și România. De
această dată „Raliul Dunării —
Dacia" contează ca etapă în „Cupaț

Prietenia" (întrecere rezervată automobiliștilor din țările socialiste) și
ca etapă (a Ill-a) în campionatul
național al diviziei A. în clasamen
tul general pentru „Cupa Prietenia"
vor conta echipajele reprezentative
din cele cinci țări menționate, automobiliștii noștri fruntași urmind să
piloteze doar mașini „pltcit" (omo
logate de F.I.S.A.).
Startul și sosirea în ambele sec
țiuni — în fcița Casei Tineretului.
Mîine, primul echipaj pleacă în
cursă la ora 9,31 și va reveni la ora
20,55, iar sîmbătă la ora 8,31, cu sosirea la ora 16,58.

♦
TIR. între 14 și 16 iunie se vor
desfășura la București Campionate
le internaționale de tir ale Româ
niei, ajunse la a 36-a ediție, pre
cum și întrecerile „Marelui premiu
Carpați" la talere, competiții la care
și-au anunțat participarea sportivi și
sportive din Bulgaria, Cehoslovacia,
Cuba. Franța, R.D. Germană. Israel,
Italia. Polonia, U.R.S.S. și România.
Din țara noastră vor fi prezenți la
aceafe tradiționale concursuri ale ti
rului Internațional campionii olimpici Sorin Babii si Corneliu Ion,
Iile Petru, Anișoara Matei, Paul
Gruia. Constantin Stan, A. Ciorba,
Ion Toman, Cornelia Diaconu, Da
niela Dumitrașcu, Maria Andrei, Lu
cia Moldovan și alții. Probele pen
tru arme cu glonț și pentru arme
le de vfnătoare vor fi găzduite de
poligonul „Tunari", iar cele pentru

arme cu aer comprimat — de poligonul „Dinamo".
GIMNASTICĂ. Proba masculină
din cadrul concursului internațional
de gimnastică pentru „Cupa Monca
da". desfășurat in orașul Las Tunas
(Cuba), a fost ciștigată de cubane
zul Felix Aguilera, clasat pe locul I
la individual compus cu 56,50 punc
te. In concursul special pe apara
te, Florentina Cîmpureanu (Româ
nia) s-a situat pe locul I la sol.
MOTOCTCLISM. Localitatea sue
deză Huskvarana a găzduit un con
curs contind pentru campionatul
mondial de motocros, la clasa 500
cmc, cîștigat de olandezul Kees van
der Veen. în clasamentul general,
după șase probe, se menține lider
belgianul Eric Geboers (163 puncte),
secundat de englezul David Thorpe
(158 puncte).

★

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
între acțiunile cu caracter de
osebit organizate periodic se în
scriu și TRAGERILE LOTO 2,
care se bucură de o mare popu
laritate în rindul participanților,
atit datorită formulei tehnice, cît
șt prin importantele ciștiguri ce se
atribuie. La o TRAGERE LOTO 2
se prevede extragerea a 12 nume
re din 75, în cadrul a 3 extrageri,
cu posibilitatea de a se obține
ciștiguri șl cu numai 2 numere.
Din bogata paletă a cîștlgurilor

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 8 iunie (ora 20) — 11 Iunie (ora
20). In țară : Vremea va fi ușor insta
bilă. Cerul va fi variabil, excepttnd
regiunile nordice șl estice, unde insta
bilitatea va fl mal accentuată, iar cerul
va prezenta innorări temporare, se vor
semnala ploi, care vor avea mal ales
caracter de aversă, Însoțite șl de des
cărcări electrice, in nordul, estul șl
centrul țării, mai ales in prima parte
a intervalului. In aceste regiuni, izolat.

aînt nelipsite autoturismele „Dacia
1 300“, precum și importantele sume
de bani, de valori fixe și variabi
le. Biletele, avînd taxă unică (de
numai 10 lei), permit accesul la
toate categoriile de ciștiguri, ceea
ce constituie o înlesnire deosebită
pentru cei care-și încearcă șansele.
Este de reținut că ultima zi pen
tru jucarea numerelor favorite la
noua TRAGERE LOTO 2 a aces
tei săptămîni este simbătă, 10
iunie.
cantitățile de apă pot depăși 25 litri
pe metru pătrat în 24 de ore. în cele
lalte regiuni,
aversele șl descărcările
electrice vor fl Izolate și se vor sem
nala Îndeosebi după-amiaza. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu Inten
sificări trecătoare din sectorul nordic.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
Intre 8 șl 18 grade, Iar cele maxime,
In general, Intre 20 șl 30 de grade. în
București : Vremea va fi ușor Instabilă,
cu cerul variabil, favorabil averselor
de ploaie șl descărcărilor electrice In
prima parte a intervalului. Vîntul va
sufla .slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 14
și 17 grade, cele maxime Intre 25 șl M
de grade.
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So se renunțe la conceptul
de modernizare a rachetelor!
Declarație a Asociației de Solidaritate a Orașelor Germane
cestora — relevă documentul — ar
BONN 7 (Agerpres). —- Alianța
Nord-Atlantică trebuie să renunțe la
elimina pericolul care provine de la
conceptul de modernizare a rache
această categorie de armamente.
telor nucleare tactice — se arată
Autorii declarației au chemat Guver
într-o declarație difuzată de repre
nul R.F.G. să facă uz de întreaga
zentanții Asociației de Solidaritate
lui influență în cadrul N.A.T.O. in
a Orașelor Germane, prezenți la o
vederea accelerării procesului de
reuniune desfășurată la Nurnberg.
Negocierile în vederea lichidării adezarmare și destindere.

SUB PRESIUNEA OPINIEI PUBLICE

Franța a anunțat
nucleare

reducerea

în

Pacificul

PARIS 7 (Agerpres). — Prlmulministru al Franței, Michel Rocard,
a anunțat, în fața
_ ... comisiei
. __ .. . pentru
apărare a Adunării Naționale, redu
cerea numărului experiențelor nu
cleare subterane efectuate de țara
sa pe atolul Mururoa din Pacificul
de sud, informează agenția Efe.

experiențelor

de

sud

Această măsură survine în condițiile
în care țările din zona Pacificului
de sud, precum și cercuri largi ale
opiniei publice franceze și interna
ționale cer Franței să înceteze com
plet exploziile nucleare de pe atolul
Mururoa.

Armele americane nu servesc intereselor păcii

în

Peninsula

SEUL 7 (Agerpres). — Coreei de
Sud nu-i siht necesare armele nu
cleare americane, intrucît acestea nu
servesc intereselor asigurării secu
rității naționale — a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Seul, Kim Dae Jung, lide
rul Partidului Păcii și Democrației,
principala formațiune politică sud-

Coreea"

coreeană de opoziție. Rachetele cu
focoase nucleare — a arătat el —nu
contribuie Ia menținerea păcii în
Peninsula Coreea.
Potrivit unor date citate de agen
ția T.A.S.S., in Coreea de Sud se
află 43 000 de soldați și ofițeri ame
ricani, precum și aproape 1 000 de
rachete, bombe și mine nucleare.

Focare ale morții atomice
pe fundul oceanelor
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Cotidianul american „The Washington
Post" consemnează faptul că în ul
timele două săptămini au avut loc
trei incidente serioase în care au fost
implicate submarine americane.
Totodată, conform dateldr prezen
tate la Washington de organizația
ecologistă „Greenpeace", în perioada
1945—1988, pe diferite mări și ocea-

ne au avut loc peste 2 000 de inci
dente grave in care au fost impli
cate nave militare. In aceeași perioa
dă s-au scufundat 75 de nave mili
tare, inclusiv cinci submarine cu
propulsie nucleară. Pe de altă parte,
pe fundul mărilor și oceanelor lu
mii în prezent se află circa 50 de
încărcături nucleare și 9 instalații
energetice nucleare.

DEMONSTRAȚIE ANTIMILITARISTĂ
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BERLIIl 7 (Agerpres). — Coralia
Popescu transmite : „Zilele cultu
rii românești" in Republica De
mocrată Germană au continuat
miercuri cu manifestări consacrate
cărții, discului, artei decorative,
muzicii. — mărturii elocvente ale
spiritului creator al poporului ro
mân, ale voinței sale de pace, în
țelegere și colaborare internaționa
lă. Peste 700 de volume, sinteză a
producției editoriale actuale din
țara noastră, precum și un însem
nat număr de discuri sint prezen
tate in cad ful expoziției ce a fost
deschisă la sala „Kommode" din
Berlin.
La loc central sint expuse opere
ale conducătorului partidului și
statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, precum și lu
crări științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Veritabil tezaur de cultură, gindire și simțire românească «- vo
lumele selectate in expoziție aco
peră o largă varietate de genuri —
literatură soclal-politică, științifică,
de informare și enciclopedică, be
letristică originală și traduceri din
patrimoniul universal, cărți pentru
copii și tineret, de artă, sport și
turism.
In galeria personalităților ce dau
strălucire literaturii noastre, conferindu-i universalitate, se distinge
marele nostru poet Mihai Eminescu, centenarul morții sale fiind
marcat in expoziție, precum și in
cadrul a o serie de manifestări
cultural-artistice organizate in această perioadă in R.D.G.
Volume din expoziție ilustrează
faptul că literatura clasică germa
nă și cea contemporană din R.D.G.
constituie o constantă a programe
lor editoriale românești.
Rod al colaborării dintre uniunile
artiștilor plastici din cele două
țări este expoziția de artă decora
tivă românească, cuprinzind lucrări
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de ceramică, sticlă, design, piese de
vestimentație, inaugurată in ace
eași zi la galeria „Weidendamm"
din capitala R.D. Germane.
Artele interpretative românești
sint larg reprezentate in cadrul „Zi
lelor culturii românești". Orches
tra de cameră a Filarmonicii „Geor
ge Enescu" susține, în continuare,
concerte la Rostock, Schwerin și
Potsdam, iar cvartetul „Voces" al
Filarmonicii „Moldova" din Iași,
după turneul la Dresda și Karl
Marx Stadt, a evoluat miercuri in
orașul Merseburg.
Alături de aceste formații, arta
muzicală interpretativă are ca soli
in țara prietenă personalități im
puse in viața culturală românească
și de peste hotare : dirijorul Cris
tian Mandeal, de la Filarmonica
„George Enescu", sub bagheta că
ruia a avut loc miercuri un concert
al Filarmonicii din Schwerin : so
prana Sanda Sandru, de la Opera
Română din București, care, îm
preună cu pianista llinca Dumi
trescu, a susținut un recital în ora
șul Heiligenstadt; pianista Dana
Borșan Amiraș, care va fi prezentă
pină la 18 iunie in concerte și re
citaluri programate in mai multe
orașe ale R.D.G.
„Zilele culturii românești" sînt
marcate, de asemenea, prin emi
siuni ale posturilor de radio din
R.D.G., consacrate creației și inter
pretării muzicale, teatrului și lite
raturii contemporane, cărților româ
nești recent publicate în edituri din
această țară. Ziarul „Neues Deutsch
land" a publicat, sub titlul „Eveni
ment artistic de marcă ce servește
apropierii reciproce dintre popoare
le noastre", un amplu articol pri
vind inaugurarea „Zilelor culturii
românești" în R.D.G. Informații și
comentarii pe marginea manifestă
rilor artistice românești au mai
inserat în paginile lor „Berliner
Zeitung", alte publicații care aparin capitala R.D.G.

Tîrgul internațional de la Alger
Pavilionul României vizitat de primul-ministru
al țării-gazdă
ALGER 7 (Agerpres). — S-a des
chis cea de-a 25-a ediție a Tîrgului internațional de la Alger, ma
nifestare la care participă aproxi
mativ 1000 de întreprinderi șl fir
me din 33 de țări. România este
reprezentată de întreprinderile de
comerț exterior „Universal Auto
tractor", „Auto-Dacia", „Mașinexportimport", . „ Electroexportimport".,
„Tehnoimportexport",
„Metalim-
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portexport", „Chimica" și „Danubiana", cafe expun produse din domeniile ■ construcției de mașini,
electronicii, electrotehnicii, metalurgiei, chimiei și petrochimiei.
Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de primul-ministru algerian,
Kasdi Merbah, care a rostit cuvin
te de . apreciere la adresa expona
telor românești.

Conferința anuală a Organizației
Internaționale a Muncii
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In portul din Barcelona a avut
loc o puternică demonstrație de
protest împotriva paradei militare
a N.A.T.O., desfășurată în apro
pierea țărmurilor din această zonă
a Mării Mediterane. Parada celor
30 de nave militare, provenind din
10 țări membre ale Alianței Nord-

„Zilele culturii românești"
în R.D. Germană

Atlantice, a stirnit indignarea
populației orașului, care a apre
ciat această demonstrație de for
ță ca o acțiune ce contravine ten
dințelor de destindere și necesită
ții de a se trece la acțiuni ferme
de dezarmare.

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva au început, miercuri, lucrările
celei de-a 76-a Conferințe anuale a
Organizației Internaționale a Muncii
(O.I.M.), la care participă delegații
din circa 150 de țări membre, inclu
siv din România.
Participants vor dezbate raportul
Biroului O.I.M., programul de activi-

tate și bugetul
_____ organizației pentru
următorii doi ani. Pe de altă parte,
conferinței ii vor fi prezentate alte
două rapoarte referitoare la lupta
populației de culoare din R.S.A. îm
potriva apartheidului și, respectiv, la
situația din teritoriile arabe ocupate.
Lucrările conferinței se vor în
cheia la 28 iunie.

Lucrările Congresului Deputatilor Poporului al U.R.S.S. I agențiile de presă I
I
in prima sesiune comună a celor două camere
I
TRANSMIT
ale Sovietului Suprem a fost desemnat președintele
Consiliului de Miniștri

MOSCOVA
7
(Agerpres).
—
Miercuri, la Moscova a avut loc pri
ma sesiune comună a celor două ca- ;
mere ale Sovietului Suprem al
U.R.S.S., — Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților. In ședința de
dimineață, Sovietul Suprem l-a de
semnat pe Nikolai Rîjkov in funcția
de președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., urmînd ca el să .
supună aprobării forului legislativ
suprem componența guvernului.

După-amiază au fost reluate tn
plen lucrările Congresului Deputațllor Poporului al U.R.S.S. Nikolai
Rîjkov a prezentat in cadrul șe
dinței programul de activitate al
noului guvern. Programul și numirea
președintelui Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S. urmează să fie supuse
aprobării Congresului, transmite agepția T.A.S.S.

Situația din teritoriile arabe ocupate
analizată de Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate ăl O.N.U.
s-a întrunit, la cererea grupului ța
rilor arabe, pentru a analiza situația
din teritoriile ocupate de Israel,
înaintea dezbaterilor propriu-zise,
membrii consiliului au hotărît ca la
ședință să participe și observatorul
permanent al Statului Palestina la
Națiunile Unite.

Partidul Social-Democrat din R.F.G. a recunoscut oficial
Organizația pentru Eliberarea Palestinei
BONN 7 (Agerpres). — Partidul
Social-Democrat din R.F.G. a recu
noscut oficial Organizația pentru
Eliberarea. Palestinei drept repre
zentant al poporului palestinian, in
formează agenția D.P.A. Prezidiul
P.S.D. a cerut guvernului vest-german, în cadrul unei declarații date
publicității, să colaboreze cu O.E.P.
și să-i asigure o poziție proeminentă

în cadrul procesului de pace în
Orientul Mijlociu. P.S.D. s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea
unor contacte directe între Israel și
O.E.P., paralel cu desfășurarea con
ferinței internaționale de pace, și a
invitat o delegație oficială' a O.E.P.
să efectueze o vizită în R. F. Ger
mania.

Evoluții în procesul de dobîndire
a independenței Namibiei

WINDHOEK 7 (Agerpres). — Re
prezentanții permanenți ai. O.N.U.
pentru Namibia și administratorul
general sud-african al acestui teri
toriu au ajuns la un acord privind
decretarea unei amnistii generale in
Namibia și abolirea tuturor legisla
țiilor rasiale, transmit agențiile de
presă. Acest act creează condiții fa
vorabile pentru revenirea în țară
a refugiaților și desfășurarea norma
lă a alegerilor prevăzute in planul
de pace al O.N.U.
LONDRA 7 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud-

Umanismul de paradă nu poate masca

La inițiativa Institutului Karolinska, televiziunea suedeză a rea. lizaț un film intitulat „Persoane
lipsite de adăpost in societatea bu
năstării". Din materialul faptic pre
zentat reiese că Ia STOCKHOLM,
OSLO, COPENHAGA și HEL
SINKI, capitalele a patru țări nor
dice, există cel puțin 40 000 de per
soane fără adăpost. „Majoritatea
celor lipsiți de locuință — preciza
comentariul filmului — înnoptea
ză in autobuze dezafectate, in va
goane de tren goale, in holuri, în
pivnițe și in garaje subterane. Adesea, in cursul zilei sint alungați
din sălile publice, biblioteci ți gări".
Numai capitala Suediei numără
5 000 de bărbați și 1 000 de femei
fără locuințe, cifră ce va crește anual, conform estimărilor, cu 1000
de persoane.

lipsa acută a locuințelor

Escalada chiriilor
și reversul ei dramatic
O amplă dezbatere are loc, în
aceste zile, în REPUBLICA FEDE
RALĂ GERMANIA în jurul crizei
de locuințe. In prezent, apreciază
Franz Milntefering, expert al Parti
dului Social-Democrat de opoziție,
aproape 1,25 milioane familii fie
sînt afectate de lipsa unui adăpost,
fie au condiții improprii de locuit.
Asociația vest-germană pentru aju
torarea persoanelor fără adăpost a
calculat că peste 100 000 de cetățeni
din R.F.G. sînt nevoiți să trăiască
pur și simplu în stradă. Niciodată
nu au fost construite atît de puține
locuințe ca în anul 1988, se aprecia
ză intr-un document al P.S.D.. care
atrage atenția că această situație
a favorizat specula practicată de
proprietarii de Imobile, creșterea
chiriilor ducînd adesea la evacua
rea locatarilor incapabili să achite
chiriile sporite.
„Situația — nota nu de mult săptăminalul „VORWĂRTS" — este
îngreunată de faptul că așa-numitul proiect de construcții de locuin
țe din fonduri publice, destinat ca
tegoriilor cu venituri reduse, s-a
restrins foarte mult. Dacă in 1982
au fost construite 98 000 locuințe
din fonduri publice, in 1987 numă
rul lor s-a redus la 10 000“.
Concomitent, autoritățile federa
le au desființat unele restricții, care
îngrădeau cit de cit specula cu lo
cuințe. Locuința a devenit o marfă

ca oricare alta, o sursă de profituri,
nu o condiție a unei vieți civilizate.
Iată un caz concret din Diisseldorf,
metropolă bogată, cu vitrine opu
lente, dar în care persistă, după
propriile declarații ale primarului
Klaus Bungert, o mare criză de lo
cuințe. Vechiul cartier muncitoresc
Gerresheim a fost vîndut. în
urmă cu 10 ani, unor fjrmș imobi
liare pentru suma de circa 40 mili
oane mărci. Intre timp, valoarea
locuințelor s-a triplat, cartierul
transformîndu-se în obiect de ope
rațiuni speculative pe seama unor
cetățeni ca bătrina Katharina Wen
zel, care se adăpostea acolo de 58
de ani. și pe care proprietarul imo
bilului încearcă să o alunge spre a
obține profituri mai grase. Anul
trecut, în acest cartier. 80 de cetă
țeni au fost evacuați din locuințele
lor, îngroșînd rîndurile celor fără
adăpost.
După pronosticurile revistei ,.DER
SPIEGEL", ritmul creșterii chirii
lor se va accentua în R.F.G., în anii
următori. Analiza elaborată de pu
blicația vest-germană este intitula
tă, în mod sugestiv, „Chiriile : salt
al prețurilor pe un front larg".

Nici locuință,
nici loc de muncă
, în MAREA BRITANIE, peste
370 000 de persoane sînt înregistra
te anual de autoritățile locale pe lis
tele celor fără locuințe — scrie zia-

rul GUARDIAN". Datele însumate
însă de organizația națională pen
tru cei fără de adăpost, „Shelter",
demonstrează că numărul solicitanților este aproape dublu. Dramatică
este situația tinerilor, care, în lipsa
unui domiciliu stabil. întîmpină
mari dificultăți în obținerea unei
slujbe. Aproximativ 50 000' de ado
lescenți continuă să doarmă deasu
pra gurilor de evacuare a aburului
de la stațiile termice, în tunelurile
metroului, pe bănci, cînd vremea
0 permite, în parcurile publice.
Ca o caracteristică generală,
„Shelter" notează că. în timp ce
necesitățile de locuințe sporesc, po
sibilitățile de a obține un adăpost
accesibil se reduc.
„Marea Britanle — scrie „Guar
dian" — este în pericol să devină
tot mai mult o societate a mahala
lelor mizere, datorită creșterii nu
mărului celor lipsiți de adăpost și
a proastelor condiții de locuit, ora
șele fiind impinzite cu imobile im
proprii".

Un apel
disperat
„Mărie Therăse de la Coussaye
din Paris — transmite agenția
FRANCE PRESSE — in vîrstă
de 88 ani, fostă membră a Re
zistenței, decorată cu Legiunea
de onoare, Crucea de război și
Medalia jandarmeriei, este sa

Nu-i vorba nici de un adăpost pentru ciini, nici de o cutie frigorifică.
Ceea ce se vede in fotografie este „un studio pentru o persoană". In
această ladă de lemn (2 m lungime, 1 metru înălțime) inventată de Ed
Guion, un patron din Lancaster (statul Pennsylvania), urmează, să-și
găsească refugiu cei lipsiți de adăpost. Ed Guion speră să realizeze afa
ceri bune prin contribuția sa la „programul de construcții de locuințe",
complet... individualizat.

Cifre și date
care acuză
Incapacitatea de a asigura tutu
ror cetățenilor condiții demne de
locuit și îndeosebi locuri de muncă
demonstrează, cit de falsă este ima
ginea oferită de cei ce ridică în
slăvi „societatea bunăstării".
• In STATELE UNITE- ALE
AMERICII, menționează un raport
al O.N.U., 2,5 milioane de persoa
ne nu au o locuință. în fiecare
noapte 750 000 persoane dorm sub
cerul Hber.
• în FRANȚA, date centralizate
în ultimii ani indicau existența a
1,1 milioane de cetățeni fără adă
post. In capitala franceză. 40 000 de
oameni dorm sub poduri sau în
stațiile de metrou special „amena
jate". „Din 1985 — scrie „LE
MONDE
DIPLOMATIQUE"
—
procurarea și întreținerea locuinței
reclamă cele mai mari cheltuieli în
bugetul unei familii. De la selecția
pe criterii bănești pină la segrega
ția urbană, inegalitatea condițiilor
de locuit se face peste tot vizibilă".
• în CANADÂ, circa 40 000 per
soane trăiesc in stradă.
• In AUSTRIA, există peste
10 000 de cetățeni fără adăpost, ne
voiți să trăiască în locuințe deza
fectate, sub poduri sau in barăci
improvizate pe malurile Dunării.

conținea o ofertă de închiriere a
mată să evacueze locuința unde
trăiește de 45 de ani. Pentru' a-și • unui apartament de patru camere.
La acest anunț fictiv au răspuns
rotunji profiturile, noul proprie
586 de amatori.
tar vrea să intre in posesia apartamentului. Locatara s-a aSituația a devenit atît de preocudresat celor mai înalte foruri, in
pantă încit la Berna criza de lo
clusiv președintelui Mitterrand".
cuințe a constituit tema nr. 1 a
Agenția nu specifică dacă la ademonstrației de 1 Mai. Otto Pilier,
ceste solicitări s-a primit vreun politician social-democrat, a decla
răspuns.
rat : «Este pentru prima oară că
veniturile realizate prin munca mea
onorabilă de funcționar poștal nu
586 de amatori
mai sint suficiente pentru a asigu
ra cea mai elementară condiție de
pentru un apartament
viață — adică locuința».
(fictiv)!
Cit de lipsită de perspectivă este
„Cine caută la Ziirich sau Gene problema pentru oamenii în vîrstă
— se constată in relatarea agenției.
va o locuință — relatează
D.P.A.---- o arată reacția unei elve
din ELVEȚIA agenția vest-ger
țiene în vîrstă de 83 de ani, care a
mană D.P.A. — îl va aștep
ta o dureroasă surpriză. Pentru trebuit să evacueze locuința pentru
că
nu mai putea face față chiriei,
un apartament de 46 mp se pretin
întrebată de un reporter al televi
de o chirie de 1 880 franci elvețieni,
ziunii care este dorința ei cea mai
fără cheltuielile auxiliare. La Zu
mare, ea a răspuns «Vreau să
rich, chiria medie pentru o locuin
mor».
ță de patru camere este de 2 253 de
franci. Din anul 1980, chiriile au
Agenția notează că încercările
crescut cu pînă la 80 la sută.
autorităților de a elabora unele so
„Criza de locuințe în Înstărita El luții pentru remedierea situației au
veție este provocată mai ales de fost anihilate de opoziția înverșu
specula cu imobile. Situația pe pia
nată a proprietarilor de imobile.
ța locuințelor a dobîndit, în timp,
asemenea proporții incit televiziu
nea elvețiană a consacrat temei o
Toate aceste fapte pun cu putere în evidență importanța problemei
întreagă emisiune. Nici unul din
locuințelor
pentru condiția și demnitatea umană, deoarece este de-a
participanții la . această dezbatere
dreptul iluzoriu să se vorbească despre realizarea drepturilor omului
televizată nu a putut totuși să ofere
otita vreme cit milioane și milioane de ființe umane sînt private de ele
vreo soluție. Un ziar local din Zu
mentele fundamentale ale vieții cotidiene.
rich a publicat un anunț-test, care
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Wright, care și-a prezentat recent

GUVERNUL ARGENTINIAN al
I președintelui
Carlos Menem va
menține Argentina în cadrul miș

cării de nealiniere și în Grupul
celor șase state pentru dezarmare
și pace —. a declarat, la Buenos
Aires, ministrul de externe desem
nat, Domingo Cavallo. El a anti
cipat că politica externă a guver
nului justițialist va împleti tradi
țiile peronismului cu noile realități
existente in lume.
/
PREȘEDINTELE
STATELOR
UNITE, George Bush, s-a întilnii
la Casa Albă cu primul-ministru
al Pakistanului, Benazir Bhutto, aflat in vizită oficială la Washing
ton. Au fost abordate probleme ce
privesc evoluția relațiilor bilatera
le și situația politică din sudul Asiei. De asemenea, au fost discu
tate modalitățile de extindere a
cooperării intre cele două țări în
vederea combaterii traficului de
narcotice.

Vest (S.W.A.P.O.) a dat publicității la
Londra o declarație in care relevă
că guvernul rasist sud-african a pus
la cale o serie de planuri și mașinațiuni menite să împiedice procesul
de independență în Namibia și vii
toarea campanie electorală. Docu
mentul precizează că este vorba de
intenția de a lichida fizic o serie de
lideri ai Ș.W.A.P;O. și de a organiza
provocări prin intermediul unor per
soane deghizate în uniforme ale acestei organizații, cu scopul de a
crea obstacole in calea independen
tei, sub pretextul unor acte de vio
lență create de S.W.A.P.O.

tului de ozon și generează așa-numitul efect de seră, precum și la
măsurile1 de protejare a pădurilor
tropicale.
Luind cuvintul, primul-ministru
al Japoniei, Sousuke tino, a declarat că guvernul său va acorda o
atenție prioritară problemelor glo
bale de natură ecologică.

I

din această funcție. Tho
I demisia
mas Foley este lider al majorită
ții democrate din această cameră
forului legislativ suprem al
i aS.U.A.

BIROUL DE COORDONARE AL
ȚARILOR NEALINIATE s-a întrunit la New York, la nivelul
ambasadorilor acreditați pe lingă
Națiunile Unite, pentru a discuta o
serie de probleme cu caracter pre
gătitor ale conferinței ministeriale
a acestor state, consacrată dreptu
lui internațional și păcii. Conferin
ța se va desfășura la Haga, în pe
rioadă 26—30 iunie a.c.

Reuniune privind problemele ecologice ale Asiei
TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio
s-a deschis Conferința privind pro
blemele ecologice ale Asiei, la care
iau parte parlamentari și alți re
prezentanți ai statelor din regiune.
Pe agenda dezbaterilor se află
subiecte referitoare la cătle de
ocrotire a mediului înconjurător in
Asia, combaterea factorilor poluanțl care duc la degradarea stra-

I

I
I tatALEGERE.
Thomas Foley, depu I
democrat din statul Washing
ton, a fost ales ca președinte al
Camerei Reprezentanților a State I
lor Unite. El succede lui Jim

• Acord privind decretarea amnistiei generale
• S.W.A.P.O. denunță încercările regimului de la Pretoria
de a împiedica desfășurarea normală a viitoarelor alegeri

Dezvăluirile unui
film-anchetă spulberă
mitul bunăstării

tn lumina acestor realități, România socialistă a
avansat, în cadrul unor reuniuni internaționale, un
ansamblu de propuneri concrete de natură a permite
asigurarea adevăratelor drepturi fundamentale ale oa
menilor.
Un aspect important abordat in acest ansamblu de
propuneri se referă la soluționarea crizei acute exis
tente în domeniul locuințelor in diferite țări ale lumii.
In consecință, țara noastră a propus adoptarea
unui program special în direcția rezolvării pînă în
anul 2000 a problemei locuințelor.
Realitățile din diferite țări capitaliste dezvoltate,
consemnate în continuare pe larg de presa occiden
tală, demonstrează însemnătatea și actualitatea pro
punerilor românești.

LA BELGRAD au avut loc
convorbiri între președintele Pre
zidiului R.S.F.I., Ianez Drnovșek,
și Julius Nyerere, președinte
le Partidului Revoluționar din
Tanzania, președinte al Comi
siei Sud-Sud, aflat intr-o vizită in
Iugoslavia. în acest cadru au fost
discutate, între altele, problemele
soluționării datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare.
ÎNTREVEDERE. Egon Krenz, vicepreședlnte al Consiliului de Stat
al R.D. Germane, a avut Ia Saarbrucken o întrevedere cu Oskar
Lafontaine, ministru președinte al
landului Saar din, R.F. Germania.
Cu acest prilej — relevă agenția
A.D;N. — au fost abordate aspec
te ale securității și cooperării în
Europa și relațiile intergermane. ’

Luind cuvîntul, delegatul palesti
nian a cerut Consiliului de Securitate
să analizeze căile și mijloacele care
să garanteze securitatea și protecția
populației palestiniene civile de sub
ocupația israeliană.
In cadrul dezbaterilor au luat, de
asemenea, cuvintul reprezentanții
Ligii Arabe, Siriei, Arabiei Saudite.
Lucrările ședinței Consiliului de
Securitate continuă.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

în condițiile structurilor sociale caracteristice socie
tății bazate pe inechitate și exploatare, probleme so
ciale grave care afectează viața a milioane și mi
lioane de oameni din țările capitaliste rămîn în con
tinuare nerezolvate. Șomajul în masă, lipsa locuințe
lor, deficiențele din domeniile învățămîntului și sănă
tății, inegalitățile de t<?t felul și multe alte probleme
social-economice foarte complexe demonstrează cu
putere că asemenea stări de lucruri se permanenti
zează în țările capitaliste dezvoltate, căpătind dimen
siuni de-a dreptul dramatice. Apare astfel limpede că
exercitarea efectivă a drepturilor fundamentale ale
omului nu este posibilă decit prin asigurarea condi
țiilor materiale și spirituale necesare unei vieți demne
tuturor cetățenilor.

CONVORBIRI CEHOSLOVACOBULGARE. Milos Jakes, secretar
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și președintele R. S.
Cehoslovace, Gustav Husak, au avut întrevederi cu președintele
Consiliului de Miniștri al R.P.
Bulgaria, Gheorghi Atanasov, care
a întreprins o vizită in Ceho
slovacia. De asemenea, premierul
bulgar a conferit cu președintele
Guvernului R.S;C., Ladislav Adamec, in cursul convorbirilor abordindu-se, Îndeosebi, probleme ale
relațiilor de colaborare economică
bilaterală.

VIZITA LA RABAT. Vicepremierul și ministrul irakian de ex
terne, Tariq Aziz, și-a încheiat vi
zita ■ la Rabat, unde a avut con
vorbiri cu regele Hasșan al II-lea
al Marocului. Tariq Aziz a remis
suveranului marocan un mesaj din
partea președintelui Saddam Hus
I sein, cu privire la relațiile bilate
I rale.
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ALEGERI PREZIDENȚIALE se
vor desfășura în Republica Ecua
torială Guineea la 25 iunie, s-a
anunțat oficial la Malabo. Pen
tru funcția supremă în stat can
didează actualul președinte al
țării, Teodoro Obiang Nguerpa
Mbasogo. Intr-o declarație recen
tă, președintele Mbasogo s-a pro
nunțat pentru salvgardarea păcii
și înfăptuirea dezarmării, pentru
dezvoltarea cooperării internațio
nale.

l

cent un raid terorist asupra unor
localități din Zambia. Potrivit unei
declarații oficiale date publicității
la Lusaka, teroriștii au pătruns in
două localități zambiene din re
giunea Petauke, situată la granița
cu Mozambicul, ad ucis 9 locui
tori și au distrus 14 case. Ante
rior, teroriști din M.N.R., aflați in
slujba regimului rasist de la Pre
toria, au efectuat raiduri similare
asupra localității Chadiz din estul
Zambiei, ucigînd patru copil.

i
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CAPACITATEA EXTRACTIVA
A ȚARILOR MEMBRE ALE
O.P.E.C. s-a redus în ultimii 10
ani de la 34 milioane barili zil
nic la 25 milioane barili, urmînd
ca in 1990 să crească la 30 mili
oane barili, scrie publicația „Arab
Oil and Gas“. In prezent, țările
membre ale O.P.E.C. asigură cu
materii prime 11 la sută din vo
lumul total al capacităților de pre
lucrare a petrolului din țările ca
pitaliste.
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RAID TERORIST. Elemente din
așa-zisa Mișcare Națională Mo- i
zambicană (M.N.R.) au efectuat re

i

i
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CU IMIGRANȚI, Poli i
i țiaTRAFIC
italiană a arestat Ia Trieste 22
de persoane care sînt anchetate sub
de trafic cu imigranți, pro
i acuzația
venind din țări asiatice (India. i
Bangladesh și Sri Lanka). Deja
poliția a depistat și expulzat 250

i
i de imigranți ilegali.
PUTERNICELE INUNDAȚII pro
în Sri Lanka, in ultimele zile,
i duse
au , creat o situație deosebit de
grea,, mai ales in districtele Kegalla și Ratnapura. Potrivit date
lor provenite din surse locale, nu i
mărul victimelor se ridica, marți,
la 300. Peste 200 000 de persoane
au rămas • fără adăpost. Pierderi
le materiale sînt însemnate. Inter
venția susținută a echipelor de sal
vare a permis evacuarea a peste
15 000 de sinistrați. Ploile care con
tinuă să cadă cu intensitate nu
lasă să se spere intr-o amelioraIre apropiată a condițiilor locuito
rilor.
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