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In spiritul sarcinilor subliniate la Plenara C.C. al P.C.R.
Calitatea pregătirii cadrelor

-factor important al creșterii
competenței conducerii economice
Cuvintarea secretarului general
al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C.
al P.C.R. din luna aprilie a.c. con
ține o multitudine de teze și orien
tări de maximă importanță pentru
accelerarea procesului de construcție
socialistă in țara noastră, a dezvol
tării intensiv-calitative a economiei
românești. Una din ele le sintetizea
ză, intr-un fel, pe toate : „Probleme
le complexe care stau in fața parti
dului, a poporului nostru — arăta
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU
— sint strins legate de ridicarea ni
velului general de cunoștințe in toa
te domeniile — și profesionale, și
tehnice, și de conducerc“. Iar ca
importanța acestei cerințe să fie cit
mai bine înțeleasă, secretarul ge
neral al partidului sublinia cu toată
claritatea : „Totul depinde de nive
lul de pregătire al oamenilor, de sus
pină jos și — subliniez — de sus
pină jos, pentru că și cadrele de
conducere din toate domeniile tre
buie să-și ridice continuu nivelul de
cunoștințe".
O cerință adresată, deci, tuturor
oamenilor muncii. Dar, in primul
rind. celor care răspund și asigură
conducerea concretă, operativă a
activității de înfăptuire a politicii
partidului de dezvoltare intensiv-calitativă a economiei românești in
actuala etapă. Evident, in această ca
tegorie largă sint cuprinși, conform
structurii sistemului nostru de
conducere democratică, toți cei care
participă la actul deciziei, toate ca
drele de conducere. De la maistru,
in calitate de conducător unic al lo
cului de muncă, pină la directorii de
întreprindere și centrale, pină la mi
niștri.
Semnificativ in acest sens e faptul
că, referindu-se la necesitatea per
fecționării activității de conducere
democratică a economiei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. din 2 iunie a.c. câ
trebuie neapărat să se producă o
schimbare a stilului și metodelor de
muncă, o creștere a răspunderiiin
__
soluționarea corespunzătoare a pro
blemelor. Această cerință este aadresată în primul rind organelor
de conducere colectivă de la
toate eșaloanele economiei. De alt
fel. secretarul general al partidului
a abordat direct, in cuvintarea res
pectivă, necesitatea perfecționării
activității acestor organisme. Con
siliile de conducere, consiliile oame
nilor muncii nu au fost create for
mal — se arată in cuvîntare. Ele
trebuie să funcționeze ca organe
___ ____
reale de conducere, să dezbată în
mod democratic și să soluționeze
toate problemele cu care se con
fruntă unitățile, ramurile, colective
le de muncă.
Un reputat specialist în știința
conducerii ne releva in adevărata ei
lumină semnificația acestei cerințe :
„Secretarul general al partidului
nostru — arăta specialistul respectiv
— nu aduce in discuție pentru pri
ma dată necesitatea perfecționării
stilului de muncă, a cunoștințelor
cadrelor de conducere. Ea re
prezintă un ax principal al stra
tegiei privind dezvoltarea intensivcalitativă a economiei noastre. în
semnătatea ei cu totul deosebită
constă în faptul că este reafirmată
și argumentată într-un moment în
care pe plan mondial, sub impulsul
revoluției
tehnico-științifice,
se
vorbește și despre necesitatea unei
revoluții in reciclarea cunoștințelor

cadrelor de conducere. Nu ca cerință
conjuncturală, ci ca o condiție fun
damentală a înfăptuirii revoluției
tehnico-științifice“.
Cerință care vizează pe toți oa
menii muncii, in calitate de producă
tori, proprietari și beneficiari, pe toți
participanții la decizie. Dar, in mod
deosebit, are in vedere organele de
conducere colectivă din sistemul
autoconducerii noastre muncitorești.
Care, in expresie concretă, se iden
tifică cu cei peste 400 000 de compo
nent ciți numără consiliile de con-

Răspunderile organizațiilor
de partid pentru perfecțio
narea activității organis
melor democrației muncitorești-revoluționare
ducere din întreprinderi, centrale și
ministere. Cineva ar putea spune că,
în fond, lucrurile sint simple. Atunci
cind te adresezi unor cadre de condu
cere, unor oameni cu experiență in acest domeniu, evoluția spre reușita de
plină in perfecționarea cunoștințelor
profesionale și in domeniul condu
cerii este din start asigurată. Pentru
câ se pleacă de la o bază solidă.
Pentru că aceste cadre stăpinesc in
primul rind bine sau foarte bine in
strumentele practice ale muncii de
conducere.
întrebarea care se pune este urmă
toarea : Sînt oare suficiente aceste
premise și aceste raționamente pen
tru asigurarea unei reciclări eficien. te a cunoștințelor cadrelor de condu
cere ? Dacă problema este abordată
unilateral — cum a fost, din păcate,
abordată multă vreme pină acum —
răspunsul ar putea fi pozitiv. într-un
fel sau altul, cunoștințele profesio
nale și politice ale cadrelor de con
ducere profesioniste — directori, ingineri-șefi, contabili-șefi — sint su-

puse, atit prin sistemul invățămintului de partid, cit și prin alte forme
de pregătire, unei permanente în
noiri. într-un sistem larg democratic
de exercitare a conducerii, cum este
sistemul nostru, actul de decizie se
bazează însă pe participarea directă
și responsabilă a tuturor membrilor
organelor de conducere colectivă, a
căror componență se înscrie în pa
rametri deosebit de largi, și nu
numai a unei categorii restrinse de
specialiști. Or, în acest caz, a privi
în continuare unilateral ridicarea ni
velului de cunoștințe al cadrelor de
conducere — rezumind-o numai la
directori, ingineri-șefi și contabilișefi — înseamnă a o limita nefiresc.
Pentru că, așa cum se știe, cadrele
de conducere profesioniste au, prin
pregătirea lor de specialitate, prin
experiența acumulată in domeniul
conducerii, un avans substanțial față
de ceilalți membri ai consiliilor oa
menilor muncii. Fapt accentuat in
esența lui și de secretarul general al
partidului. Care, in sintagma referi
toare la pregătirea cadrelor de
conducere „de sus și pină jos", are în
vedere toate cadrele, și nu numai
pe cele aflate in partea superioară a
„eșalonului conducerii".
Dacă se înțeleg lucrurile așa —
și ele nu pot fi înțelese altfel — e
cazul să se aibă in vedere că in sis
temul organizat de pregătire a ca
drelor de conducere, adică a tuturor
componenților organelor de condu
cere' colectivă, se Cer și pot fi aduse
perfecționări. Atit prin prisma răs
punderilor organizațiilor de partid,
cit și a organismelor special create in
această privință — consiliile județe
ne ale oamenilor muncii.
în primul caz poate fi avută în
vedere necesitatea amplificării pre
gătirii politice a membrilor organe
lor de conducere colectivă — in
mod deosebit a președinților și primvicepreședinților acestor organe, dar
nu numai a 4oe. în sistemul instrui
rii cadrelor de partid, care se distin-
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BUZĂU : Producție fizică
suplimentară cu consumuri
reduse
în primele cinci luni care au tre
cut din acest an, ca urmare a mai
bunei organizări a activității, asi
milării de noi produse și tehnolo
gii. aprovizionării ritmice cu ma
terii prime și materiale și creșterii
productivității muncii, in industria
buzoiană s-au înregistrat impor
tante sporuri la producția fizică.
Astfel, au fost livrate suplimen
tar economiei naționale peste
700 000 mp de geamuri trase și la
minate, 13 000 tone oțel-beton, 430
tone electrozi de sudură, uleiuri
minerale, tricotaje, confecții tex
tile, produse ale industriei electro
tehnice, aparataj electric de joasă
tensiune, mobilier și altele. Demn
de remarcat este și faptul că aceste importante sporuri de pro
ducție au fost obținute in condi
țiile reducerii consumurilor mate
riale și energetice pe unitatea de
produs, economisindu-se 2 300 tone
metal, 3 600 tone combustibil con
vențional și 560 000 kWh energie
electrică. (Stelian Chiper).

SIBIU : Exportul exemplar îndeplinit
Realizarea ritmică și la Inalți
parametri calitativi a produselor
destinate partenerilor de peste ho
tare constituie ’ una din preocupă
rile principale ale tuturor colecti
velor de oameni ai muncii din
industria județului Sibiu. Drept
urmare, muncitorii, și specialiștii
din unitățile de producție pentru
export pun in centrul întregii lor
activități realizarea unor produse
competitive,. cu un înalt grad de
prelucrare și valorificare a materi
ilor prime și materialelor, conco
mitent cu introducerea unor teh
nologii noi, de mare Droductivitate, și asimilarea de produse noi
de înaltă tehnicitate. De asemenea,
prin organizarea de secții, atelie
re, linii tehnice și formații. spe
cializate pe producția de export, 23
de unități, printre care întreprin
derea de Piese Apto, „Libertatea";
„Flamura Roșie". „Dumbrava" din
Sibiu, „Mecanica" din Mediaș, în
treprinderea de Sticlărie din Ayrig
șl altele și-au depășit substanțial
sarcinile la export m perioada care
a trecut din acest an. (Ion Onuc
Nemeș).
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Imagine parțială a zonei industriale a municipiului Vaslui
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DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
bază a progresului multilateral al patriei
în vasta operă teoretică și activi
tate practică a secretarului general
al partidului nostru, problematica
făuririi și dezvoltării proprietății so
cialiste ocupă un loc central. Ideile
și tezele elaborate și fundamentate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind natura și conținutul proprietă
ții socțaliste, locul și rolul relații
lor de proprietate in sistemul rela
țiilor economice socialiste, formele
proprietății socialiste și interacțiu
nea lor dialectică, necesitatea obiec
tivă și direcțiile principale ale per
fecționării relațiilor economice de
proprietate în procesul înaintării spre
comunism, pe de o parte, și dezvă
luirea caracterului neștiințific al
unor teorii și puncte de vedere care
neagă sau subapreciază rolul și im
portanța proprietății socialiste, pe de
altă parte, se constituie in contri
buții de însemnătate excepțională
care imbogățesc teoria și practica edificării societății socialiste. „Avem
răspunderea — sublinia secretarul
general al partidului în Expunerea
la marele forum democratic din no
iembrie 1938 — să acționăm cu toa
tă hotărirea pentru întărirea și dez
voltarea proprietății socialiste a în
tregului popor și cooperatistă, ca
bază a dezvoltării economico-sociale, a edificării cu succes a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
și a înaintării spre comunism, a ri
dicării bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor".
Proprietatea exprimă, în toate orinduirile, ansamblul raporturilor economico-sociale ce se stabilesc in
tre oameni, între membrii societății,
in legătură cu posesiunea, folosirea
și însușirea bunurilor materiale, a
mijloacelor de producție și a rezul
tatelor producției. Forma de proprie

tate dominantă într-o orinduire so
cială constituie legitatea fundamen
tală a sistemului relațiilor de pro
ducție, avind rolul determinant in
raport cu alte legi economice obiec
tive.
Orinduirii noastre socialiste ii este
proprie, specifică proprietatea ob
ștească, comună a oamenilor mun
cii asupra mijloacelor de producția
sub forma proprietății socialiste —
a întregului popor și a proprietății
cooperatiste. Se împlinesc zilele acestea 41 de ani de cind, la 11 iu
nie 1948. prin actul revoluționar al
naționalizării, infăptuit de partidul
comunist, principalele mijloace de
producție au trecut in miinile cla
sei muncitoare, punindu-se astfel ba
zele dezvoltării socialiste a econo
miei românești, ale formării proprie
tății comune a întregului popor.
Așezarea producției și vieții so
ciale pe această bază generează obiectiv atribute, caracteristici, legi
tăți și mecanisme noi de funcțio
nare a societății, conduce la forma
rea și statornicirea unui tip nou, su
perior de relații de producție și de
relații sociale — relațiile economicosociale socialiste. Ca subiecți ai re
lațiilor de proprietate, producătorii
tuturor bunurilor materiale și spiri
tuale dobindesc o poziție nouă, de
deplină egalitate, in sistemul pro
ducției și vieții sociale, fiind cu to
ții proprietari, producători și bene
ficiari. Onorind acest statut, social
revoluționar, ei sint chemați să de
cidă, direct sau indirect, asupra tu
turor problemelor ce privesc admi
nistrarea și gestionarea patrimoniu
lui de mijloace materiale și finan
ciare de care dispune unitatea, pre
cum și asupra întregii problematici
ce vizează dezvoltarea economico-so-

cială în orinduirea noastră. Aceas
tă îngemănare organică a proprie
tarului, producătorului, gestionarului
și conducătorului, pe care o impli
ca logic statornicirea proprietății so
cialiste, și-a găsit o fericită împli
nire în țara noastră prin instituționalizarea unui sistem original, unic
in felul său, al democrației muncitorești-revoluționare — materializare
a principiului fundamental de con
ducere a societății postulat de partid,
de secretarul său general, „socialis
mul se construiește cu poporul, pen
tru popor".
Experiența construcției socialiste
în România atestă prin puterea
faptelor că numai pe fundamentul
proprietății socialiste a devenit posi
bilă dezvoltarea în ritm înalt a pro
ducției sociale, depășirea situației de
înapoiere economică, afirmarea prin
cipiilor de etică și echitate socială.
Așezarea producției și vieții socia
le pe temelia proprietății obștești a
generat obiectiv un nou sistem de
interese economice și sociale, situînd
in centrul acestuia interesele eco
nomice fundamentale ale intregii
societăți, și a făcut ca acestea să se
manifeste ca interese vitale ale co
lectivelor de producători, în concor
danță cu statutul lor social de pro
prietari și beneficiari ai mijloacelor
de producție. Comunitatea, identita
tea și concordanta intereselor eco
nomice fundamentale ale membrilor
societății noastre, ale colectivelor
de producători și ale întregii na
țiuni, pe temelia proprietății între
gului popor și cooperatiste, consti
tuind baza economică a unității și
coeziunii întregului nostru popor,
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului.

De aceea, aplicind creator prin
cipiile socialismului științific, cores
punzător realităților din România,
partidul nostru consideră că, în ori
care etapă pe care o străbate pro
cesul edificării noii orinduiri, sta
bilirea formelor de conducere, orga
nizarea și planificarea activității economico-sociale trebuie — în mod
obligatoriu — să pornească de la aplicarea principiilor socialiste, de la
întărirea proprietății socialiste, ca
bază a progresului multilateral al
societății. Fără aceasta nu se pot
asigura nici dezvoltarea economică,
nici ridicarea nivelului de trai
al oamenilor muncii. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a argumentat
strălucit că nu se poate vorbi de
perfecționarea construcției socialis
te renunțînd, într-un fel sau altul,
la principiile de bază, fundamenta
le ale socialismului — ale proprie
tății socialiste și ale deplinei ega
lități față de mijloacele de produc
ție — și încercind o reîntoarcere la
forme de proprietate privată, parti
culară, care în actuala epocă isto
rică nu mai pot constitui sursă de
progres.
Potrivit concepției secretarului ge
neral al partidului, orientărilor sta
bilite încă de la Congresul al
IX-lea, formele de conducere, de
planificare a activității economice și
sociale nu sînt date o dată pentru
totdeauna, ele trebuie să fie per
fecționate continuu, în raport cu
dezvoltarea forțelor de producție, a
științei, culturii, în concordantă cu
necesitatea creșterii răspunderii oa
menilor muncii, a perfecționării ca
drului democratic de conducere a
societății. în acest scop, din iniția-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, 8 iunie, pe con
ducătorii delegațiilor țărilor din
Balcani participante la reuniunea
ministerială privind cooperarea in
dustrială și transferul de tehnolo
gie, care s-a desfășurat la Bucu
rești.
La întilnire au participat Farudin
Hoxha, ministru la președinția Con
siliului de Miniștri, șeful delegației
Republicii Populare Socialiste Alba
nia, Lubomir Dacev, ministru ad
junct la Ministerul Economiei și
Planificării, șeful delegației Repu
blicii Populare Bulgaria, Dimitrios
Diamantopoulos, secretar general al
industriei la Ministerul Industriei,
Energiei și Tehnologiei, șeful de
legației
Republicii Elene. Akin
Cakmakci, subsecretar la Ministerul
Industriei, șeful dedegației Republi
cii Turcia, Stevan Santo, membru al
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru industrie si ener
gie. șeful delegației Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre

cum șî ambasadorii acestor țări la
București.
Au luat parte Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, loan
Totu, ministrul afacerilor externe,
loan Ungur, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale. șeful delegației Repu
blicii Socialiste România, alte per
soane oficiale române.
în cadrul intilnirii au luat cuvintul conducătorii delegațiilor parti
cipante, care au adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu mulțumiri
pentru întrevederea acordată, pentru
condițiile asigurate bunei desfășu
rări a lucrărilor reuniunii.
în același timp, a fost relevată
însemnătatea reuniunii de la Bucu
rești, a problemelor dezbătute pri
vind dezvoltarea cooperării indus
triale și a transferului de tehnolo
gie, aceasta avind o deosebită im
portanță pentru accelerarea progre
sului economico-social al țărilor din
Balcani. Totodată, a fost exprimată
satisfacția față de caracterul fruc
tuos al întilnirii, față de înțelege

rile de principiu la care s-a ajuns,
ce evidențiază hotărirea statelor bal
canice de a extinde colaborarea bl
și multilaterală, punînd bazele unei
conlucrări tot mai rodnice în viitor.
S-a subliniat că promovarea sus
ținută a cooperării, pe multiple pla
nuri, între țările balcanice este în
interesul reciproc, al dezvoltării
unor relații de prietenie și bună ve
cinătate, al transformării Balcanilor
într-o zonă a păcii și colaborării.
în cursul întrevederii, apreciindu-se eforturile depuse de pre
ședintele României pentru dez
voltarea și întărirea prieteniei și
colaborării în Balcani, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresa
te de către conducătorii delegațiilor
calde urări de succes în întreaga sa
activitate, iar poporului român pro
gres și bunăstare.
în
încheierea
întilnirii
a
luat
cuvintul
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.
Cuvintarea a fost urmărită cu in
teres de cei prezenți.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși și domnilor, con
ducători ai delegațiilor țărilor din
Balcani, participante la reuniunea
ministerială privind cooperarea in
dustrială și transferul de tehnologii,

Aș dori, în primul rind, să salut
cu satisfacție desfășurarea acestei
reuniuni la nivel ministerial con
sacrate unui domeniu foărte im
portant pentru dezvoltarea econpmico-socială și ridicarea gradu
lui de civilizație, al nivelului de
trai material și spiritual ăl po
poarelor din țările noastre — și,
totodată, factor de importanță de
osebită pentru întărirea politicii
de independență și suveranitate a
fiecărei națiuni.
Intr-adevăr, în ultimii ani, între
țările din regiunea balcanică s-au
statornicit și se dezvoltă relații
mai bune de colaborare în dife
rite domenii de activitate. Este
totuși numai un început, un
început bun și foarte important.
Dar noi considerăm că trebuie să
acționăm cu mai multă fermitate,
în strînsă colaborare, pentru a
merge într-un ritm mai intens
spre extinderea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale,
precum și spre dezvoltarea cola
borării politice — în vederea
transformării Balcanilor într-o
zonă a colaborării pașnice, fără
arme nucleare și chimice, fără
baze militare străine.
Știm că este un obiectiv care
necesită eforturi susținute din
partea tuturor statelor balcanice,
dar este un obiectiv hotărîtor pen
tru viitorul țărilor noastre, pentru
progresul și bunăstarea popoare
lor noastre !
De altfel, în viața internaționa
lă, inclusiv în Europa, s-au în
mulțit inițiativele, eforturile pen
tru dezvoltarea colaborării, pentru
soluționarea unor probleme pe
calea tratativelor și, mai cu sea
mă, pentru realizarea unei Euro
pe unite în diversitatea orînduirilor sociale, a națiunilor libere și
independente.
Este adevărat însă că, o dată cu
aceste inițiative, asistăm și la
multe — din păcate prea multe
— acțiuni pe principiile vechii po
litici de forță și dictat. Nu s-au
tras toate concluziile necesare
pentru a se renunța cu desăvârși
re la politica de forță, pentru re
nunțarea la politica nucleară, la
politica așa-zisei descurajări prin
forță, a descurajării nucleare.
Se vede că încă nu toți condu
cătorii politici din Europa și din
Statele Unite ale Americii și Ca
nada — mă refer la cei care parti
cipă la reuniunea pentru securita
te și colaborare în Europa — au
tras toate concluziile din perioada
îndelungată a „războiului rece",
care a adus multe prejudicii tu
turor statelor, nu numai din această parte a lumii, ci din în
treaga lume. De fapt, însăși cri
za economică, înrăutățirea con
tinuă a situației țărilor în curs de
dezvoltare, povara grea a datorii
lor externe cunoscute sînt rezul
tatul nemijlocit al politicii de
forță, de dictat, de înarmare ex
cesivă.
Menționez toate acestea pentru
că România, de altfel ca și țările
dumneavoastră,
într-o măsură
mai mare sau mai mică, toți ne

pronunțăm pentru a se renunța
la vechea politică, pentru o poli
tică realmente nouă, pentru dez
voltarea unor relații între state
pe principiile de egalitate, de res
pect al independenței și suverani
tății, pentru renunțarea cu desă
vârșire la armele nucleare și eli
minarea lor din Europa și din
întreaga lume, precum și pentru
reducerea substanțială a arma
mentelor convenționale și a chel
tuielilor militare.
In acest spirit noi am dori ca
dezvoltarea conlucrării și coope
rării între țările balcanice, pe pro
blemele economice, să contribuie
la realizarea unui climat de largă
colaborare în toate domeniile de
activitate. Este foarte importantă
colaborarea în domeniul industriei
și transferului de tehnologii — și
cred că se poate afirma că țările
din Balcani, printr-o bună cola
borare, pot soluționa împreună
multe probleme la nivelul celor
mai înalte cuceriri ale științei și
tehnicii, pot să-și asigure o dez
voltare mai puternică economicosocială, în general.
Iată de ce noi ne pronunțăm
ferm și sîntem pentru dezvoltarea
largă a colaborării noastre și salut
cu multă satisfacție înțelegerile
la care s-a ajuns, și cu acest pri
lej, în această direcție. Sînt pri
mii pași, dar sînt pași necesari și
foarte importanți, repet, pentru o
largă colaborare între țările noas
tre !
Aici sîntem țări care aparținem
economic la două organisme deo
sebite, unii care nu sînt în nici
unul din aceste blocuri, dar doresc
să intre într-un asemenea bloc și,
de asemenea, țări care facem parte
și din două blocuri militare deo
sebite. Subliniez aceasta pentru
că este foarte semnificativ că, în
aceste condiții, este posibil șă rea
lizăm asemenea întîlniri, o colabo
rare activă, care poate să aibă in
fluențe mai largi în ce privește
colaborarea în Europa și în în
treaga lume.
Deși aparținem unor grupări economice diferite, cred că este
foarte important ca — pe deasu
pra acestei participări la o grupa
re economică sau alta — să rea
lizăm o largă colaborare și să
mergem chiar la o instituționalizare a conlucrării noastre econo
mice, tehnico-științifice, nu opusă
celor două grupări economice din
Europa, ci care să completeze, pe
plan regional, în Balcani, o co
laborare cu rezultate mai bune.
Trebuie să spunem deschis că apartenența la o grupare econo
mică sau alta nu a fost de natură
— cel puțin pînă acum — să ajute
ca toate țările, indiferent de gru
parea la care participă, să-și so
luționeze pe deplin problemele.
Și, ca să vă spun deschis, nu văd
că situația se va schimba prea
mult în viitorul apropiat, pentru
că, și într-o grupare economică, și
în alta, sînt diferite influențe și do
rințe de hegemonie, de a se păstra
forța și influența dominantă. De
aceea, colaborarea în Balcani poa
te să completeze foarte bine și să
reducă chiar din anumite stări de
lucruri negative existente în tre
cut, să ajute țările noastre să so
luționeze împreună, printr-o mai

bună colaborare, problemele dez
voltării economico-sociale atit din
fiecare țară, cît și pe ansamblu,
în fiecare din țările noastre sînt
multe probleme de soluționat. In
fiecare s-au realizat pași impor
tanți pe calea dezvoltării econo
mice și sociale, dar mal avem
multe de făcut în direcția aceasta !
Realizînd o colaborare largă în
domeniul industrial, al tehnolo
giilor, xiar și în domeniul agricul
turii, al altor domenii, în trans
porturi, in cercetarea științifică
și tehnologică, putem și trebuie
să ne angajăm să realizăm o asemenea conlucrare îneît să-i in
fluențeze și pe partenerii noștri
— din Piața comună sau din
C.A.E.R. — determinîndu-i să tra
gă unele concluzii pentru îmbună
tățirea sistemului de lucru și de
relații din aceste organisme.
Dar, independent de aceasta,
consider că este în interesul țări
lor noastre să dezvoltăm larg această colaborare ! Și putem să
facem acest lucru !
în ce ne privește, România este
hotărîtă să participe activ, să dez
volte larg — atit pe plan bilateral, cu fiecare țară din Balcani,
dar șț multilateral, împreună cu
mai multe țări — o serie de ac
țiuni de cooperare în producție.
Vom face aceasta pornind de la
faptul că țările noastre dispun de
baza industrială și tehnologică ne
cesară, avînd și posibilități mate
riale pentru a realiza o coopera
re largă, ceea ce va ajuta mult la
soluționarea unor probleme com
plexe din fiecare țară, la ridicarea
nivelului general de dezvoltare, la
creșterea nivelului de viață al po
poarelor noastre.
Doresc, în acest cadru, să men
ționez cu multă satisfacție pro
gresul continuu, în ultimii ani, al
schimburilor economice și tehni
co-științifice ale României cu toa
te țările balcanice.
Vă rog să fiți convinși că, în
ceea ce o privește, România do
rește și este gata să se angajeze
într-o cooperare largă în produc
ție, în realizarea de diferite obiective industriale sau în alte do
menii — desigur, pe principii economice de deplină egalitate și
avantaj reciproc. Dorim, de altfel,
să facem aceasta și cu alte state
— în mod deosebit ne propunem
să dezvoltăm mai larg relațiile cu
țările în curs de dezvoltare — și,
în spiritul acesta, am dori să în
cepem cu o largă colaborare în
Balcani.
Să transformăm, realmente,
Balcanii într-o zonă puternică a
colaborării economice, tehnicoștiințifice și culturale și, o dată
cu aceasta, într-o zonă a păcii și
colaborării !
Aș dori să vă mulțumesc pen
tru urările adresate poporului ro
mân și să vă rog să transmiteți
șefilor de state și guverne din ță
rile dumneavoastră salutul meu, al
conducerii noastre de stat și de
partid, cele mai bune urări de
succes în dezvoltarea economicosocială, în ridicarea bunăstării și
fericirii popoarelor din țările
dumneavoastră, precum și urări
de pace !
Dumneavoastră vă doresc succes
în întreaga activitate !

Ambasadorul Republicii Malawi,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, joi, pe MacDonald Amon

Banda, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Malawi în
țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).
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AFIRMAREA CRITICII ȘI AUTOCRITICII CONSTRUCTIVE
cerință esențială a perfecționării activității (le partid
în magistrala Expunere prezentată înaltului forum democratic din
noiembrie anul trecut, in cuvintarea la Plenara C.C. al P.C.R. din
aprilie anul acesta, în alte recente cuvîntări, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintetizind experiența partidului și
poporului nostru în construcția socialismului, a formulat teze și idei
fundamentale privitoare la fenomenele economice și politice pe care
le implică continuarea procesului revoluționar al edificării noii socie
tăți din țara noastră, la modalitățile de rezolvare a problemelor ridi
cate de desfășurarea acestui proces complex. în acest context este abor
dat și conceptul de critică și autocritică revoluționară, ca parte insepa
rabilă a democrației interne de partid, conierindu-i-se noi valențe de
o deosebită însemnătate teoretică și practică pentru perfecționarea ac
tivității organelor și organizațiilor de partid. Ținind seama de cerințele
subliniate de secretarul general al partidului nostru, secretari de partid
din citeva unități reșițene au reliefat in cadrul unei dezbateri recente,
pornind de la experiența proprie, modul cum este abordată critica și
autocritica în munca de zi cu zi a organelor și organizațiilor de partid.

Adunările de partid, ca
dru propice al manifestării
combativității revoluționare.
„Firește, ca și pînă acum, criticii
și autocriticii le revine menirea să
combată cu fermitate și intransi
gență manifestări cum ar fi lipsa de
răspundere, risipa, automulțumirea.
îngimfarea, superficialitatea, abate
rile de la normele statutare, de la
principiile Codului etic al comu- ■
niștilor, încălcările disciplinei și mo
ralei partidului nostru, tendințele de
nesocotire a legilor statului și a hotărîrilor de partid, de ascundere a
adevărului și altele" — își exprima
opinia. în cadrul dezbaterilor, tova
rășul Ionel Drăgan, secretar adjunct
al comitetului de partid de la între
prinderea de Construcții de Mașini,
adăugind : „Dar, mai mult decit
pînă acum, critica și autocritica
trebuie să constituie acea forță
transformatoare, de perfecționare a
mecanismelor economico-sociale ale
societății noastre, să aibă un pu
ternic caracter constructiv, să de
termine finalități eficiente".
Această intervenție a fost bine
venită, ea precizind de la bun început
firul călăuzitor al ansamblului dis
cuțiilor. în același timp, tovarășul
loan Jucu, secretar al Comitetului
Municipal Reșița al P.C.R.. a apre
ciat că pentru eficiența dezbaterii
de mare folos ar fi înfățișarea mo
dalităților de promovare a criticii
și autocriticii, relevindu-se și aspec
te negative în acest sens din munca
organelor și organizațiilor de partid.
Astfel, însăși dezbaterea se va des
fășura în spirit critic și autocritic.
Și invitația nu s-a lăsat așteptată :
mai mulți secretari de partid au
arătat că cel mai adecvat cadru de
afirmare a criticii și autocriticii il
reprezintă adunările generale de
partid. Așa cum o demonstrează
practica de zi cu zi. au relevat ei,
acolo unde organele de partid se în
grijesc de buna pregătire a adună
rilor și plenarelor, stabilind cu
răspundere ordinea de zi, prezentînd
informări, referate, rapoarte și
studii analitice, temeinic argumenta
te, cu evidențierea celor merituoși,
cu nominalizarea celor care se fac
vinovați de anumite neajunsuri, se
creează acel climat favorabil de
stimulare a exprimării punctelor de
vedere critice ale comuniștilor și, pe
această bază, al formulării de pro
puneri și sugestii valoroase în ve
derea depășirii dificultăților. Atunci
cind nu se ține seama de aceste
cerințe, adunările și plenarele se
transformă în discuții sterile, lipsi
te de orice eficiență. „Cu o aseme
nea situație s-a confruntat și orga
nizația noastră de partid, ține să
menționeze tovarășul Haralambie
Sîrbu, secretarul biroului organiza
ției de bază din sectorul de intre-

Calitatea
pregătirii
cadrelor
(Urmare din pag. I)
ge, de regulă, prin frecvență, com
petență și eficiență, instruirea pre
ședinților, prim-vicepreședinților si
vicepreședinților consiliilor oameni
lor muncii pentru exercitarea atri
buțiilor cu care sînt investiți atît de
organizațiile de partid și de masă pe
care le reprezintă în aceste organe,
cit și de lege, ar putea ocupa un loc
și un spațiu mai important, distinct.
Care să le asigure, evident, acel plus
de calitate și eficiență in domeniul
pregătirii atit de necesar în etapa
actuală.
în al doilea caz poate fi avută în
vedere creșterea răspunderii consi
liilor județene ale oamenilor mun
cii față de instruirea și pregătirea
generală a tuturor membrilor orga
nelor de conducere colectivă din în
treprinderi, centrale și ministere.
Anumite preocupări și inițiative
și-au făcut loc în această direcție —
cursuri intensive pentru președinții
și prim-vicepreședinții consiliilor
oamenilor muncii, testarea cunoștin
țelor membrilor organelor de condu
cere colectivă pe bază de chestiona
re și sondaje — dar ele n-au avut și
nu au continuitate, nu-și propun o
pregătire dinamică, de înnoire a cu
noștințelor în mod efectiv, in raport
cu datele unei etape sau alteia. E adevărat, fiecare comitet județean de
partid își propune, pe baza unor sar
cini stabilite în acest sens, să asigure
pregătirea anuală, in cadrul unor
cursuri intensive, a tuturor președin
ților și prim-vicepreședinților consi
liilor oamenilor muncii. Dacă in
unele locuri aceste cursuri de pregă
tire se desfășoară permanent și se
încheie cu lucrări de atestare a cu
noștințelor acumulate — așa cum s-a
procedat anul trecut în județele Satu
Mare și Constanța —, în unele cazuri
aceste preocupări se „finalizează"
doar în unele grafice sau rapoarte.
Pentru că, de regulă, aplicarea lor
în practică se amină din tot felul de
cauze, de sarcini „presante", ca și
cum pregătirea acestor cadre n-ar
face parte din categoria unor aseme
nea sarcini.
Prin poziția pe care o au in sis
temul autoconducerii muncitorești, ca
forță iradiantă în interiorul acesteia,
organele și organizațiile de partid
sînt chemate să acționeze — inclusiv
prin asigurarea în permanență a unei
bune pregătiri a tuturor cadrelor ce
fac parte din componența organis
melor democrației muncitorești-revoluționare — pentru perfecționarea
continuă a activității birourilor exe
cutive și consiliilor oamenilor mun
cii, pentru înarmarea membrilor
acestora cu cunoștințe în domeniul
conducerii. Pentru că numai pe
această temelie solidă ele iși pot
afirma din plin și competența demo
cratică, și competența economică.

Constantin PRIESCU

ținere a furnalelor de la combinatul
siderurgic. în cadrul unei adunări
de partid, biroul și-a propus să analizeze stadiul îndeplinirii planului
de reparații. Materialul prezentat a
cuprins datele statistice de rigoare,
multe referiri tehnice, precum și
multe generalități privind cauzele
unor lipsuri, fără a se merge în adîncime și fără a se nominaliza cei

pamente Hidroenergetice. Purtătorii
acestor fenomene nu rareori vin
cu argumente, cu justificări care, la
o examipare superficială, pot părea
chiar verosimile și a căror accep
tare ar avea drept urmare per
petuarea unor stări de lucruri nedo
rite. Or, în combaterea unor ase
menea argumente și justificări, cei
care
aspiră, îndreptățit, la înlă
turarea piedicilor din calea afirmă
rii noului nu trebuie să se limiteze
la o evaluare critică constatativă,
expozitivă, a unei situații de fapt,
ci să formuleze aprecieri și judecăți
predominant cauzale. Inerția, con
servatorismul, comoditatea in gindire își făcuseră loc și in mentali
tatea unor proiectanți și cercetători
din institutul nostru. Se vehicula, de
pildă, ideea că licențele de import
nu s-ar mai preta la îmbunătățiri.
Unii, din orgolii nejustificate, nu
admiteau să facă în proiectele lor
corecturi propuse de beneficiar în
sensul tipizării unor subansam
bluri, ceea ce le-ar fi înlesnit exe
cuția proiectelor primite. Nu ne

Dezbatere cu secretari de partid din unități industriale
ale municipiului Reșița
răspunzători de ele ; a fost o vor
bărie goală din care nimeni n-a
avut ce învăța".
Un caz similar a evocat și tovară
șul Gheorghe Sima, secretarul bi
roului organizației de bază din sec
ția tratamente termice de la între
prinderea de Construcții de Mașini,
care a precizat : „Pentru a nu se
repeta aceste situații, biroul organi
zației de bază pregătește cu grijă
adunările de partid. De exemplu,
referatul la adunarea de partid
deschisă consacrat examinării fo
losirii timpului de lucru a fost în
soțit de diapozitive înfățișînd aspec
te nedorite din munca unor munci
tori. Dezbaterile au fost foarte vii,
spiritul critic și autocritic manifestîndu-se cu o deosebită vigoare";
„Critica și autocritica, așa cum cere
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au va
loare numai dacă din ele s-au tras
concluziile necesare și se acționea
ză pentru înlăturarea lipsurilor —
preia firul discuțiilor tovarășul Con
stantin Sărăcin. secretarul biroului
organizației de bază din sectorul de
întreținere mecanică a laminoarelor
de la combinatul siderurgic. Re
cent, pe baza unui referat bine în
tocmit care a supus atenției adună
rii modul în care comuniștii își
onorează sarcinile de producție, nu
numai că au luat cuvîntul mulți
participanți, dar aproape toți au
făcut propuneri concrete privind
modernizarea
utilajelor,
mărirea
gamei de recondiționare a pieselor
de schimb, dotarea cu mașini de
sudat sub strat de flux".

Pe prim-plan — afirmarea
noului >,Una dintre direcțiile
principale ale exercitării criticii și
autocriticii revoluționare — în mod
deosebit subliniată de secretarul ge
neral al partidului — o reprezintă
lupta împotriva rutinei, conservato
rismului, inerției, pentru afirmarea
noului în toate sectoarele de activi
tate", a intervenit în desfășurarea
dezbaterii tovarășa Caloti Angelica,
secretara comitetului de partid de la
Centrul de Cercetare Științifică și
Inginerie Tehnologică pentru Echi-

onora nici numărul redus de pro
puneri de invenții. în fața acestei
situații, organizația de partid a
trecut, ca să spunem așa, Ia o ofen
sivă generalizată. S-a constatat că
manifestările amintite de datorau
într-o bună măsură stagnării în pre
gătirea profesională. în consecință,
comitetul de partid a elaborat
un amplu și diversificat program
de creștere a pregătirii profesiona
le. De asemenea, am reactivizat
activitatea comisiei inginerilor și
tehnicienilor și am aplicat un sistem
de stimulare materială și morală a
muncii de creație. Efectul ? A
crescut simțitor numărul propune
rilor de invenții, s-a îmbunătățit
colaborarea cu beneficiarii".
„Sintem unii dintre beneficiarii
centrului de cercetare — a interve
nit în dezbatere tovarășul Vasile
Moraru, secretarul comitetului de
partid din secția de mașini electri
ce nr. 1 a întreprinderii de Con
strucții de Mașini — și sint în mă
sură să afirm că intre noi s-a sta
tornicit de la o vreme o bună co
laborare. Inginerii și tehnicienii
noștri se întîlnesc periodic cu cerce
tătorii și proiectanții institutului și
analizează cu discernămînt critic
soluțiile propuse pentru îmbună
tățirea proiectelor, își confruntă cu
rigoare părerile".
Principialitatea, obiectivitatea, ca
racterul constructiv, implicarea au
semnificat tot atîtea repere ale dis
cuției purtate de participanți, în
spiritul cerințelor formulate de
secretarul general al partidului. Or
ganele și organizațiile de partid, au
subliniat ei, nu trebuie să aștepte
ca aceste exigente să se impună de
la sine, ci este necesar ca întreaga
muncă politico-organizatorică pe care
o desfășoară să fie axată pe afir
marea spiritului critic, analitic.
„Organizația noastră, a relevat to
varășul Gheorghe Rotărescu, secre
tar al biroului organizației de bază
din schimbul 3 de la oțelăria com
binatului siderurgic, a cam aș
teptat ca aceste cerințe să se im
pună de Ia sine. Am folosit într-un
fel critica și autocritica în adunări
le noastre, dar acestora le lipsea

caracterul constructiv și de angajare,
fapt care a influențat negativ re
zultatele muncii. Așa se face că
atît de serios și-au făcut unii to
varăși din conducerea secției auto
critica incit pînă la urmă s-a im
pus... schimbarea lor. Acum, critica
și autocritica se fac concret, pe ce
sarcini ai avut, cum le-ai îndepli
nit, cum vei acționa in viitor".

Receptivitatea — o cerin
ță cu valențe multiple. ”Cum
să criticăm ?" a fost întrebarea care
a polarizat interesul participanților
Ia dezbateri. Astfel s-a evidențiat
faptul că, în general, critica este
receptată în grade diferite de către
tineri și de către cei cu experiență
de viață mai îndelungată, de către
cei cu mai puțină pregătire și de
către cei cu pregătire superioară, că,
oricît de obiectivă, critica mai con
tinuă să fie considerată de unii un
act de... ostilitate personală. Tova
rășul Haralambie Sîrbu a ridicat
problema „imunității la critică" evocind cazul unui tînăr strungar care
se obișnuise atît de mult cu critica
încît ea nu mai avea nici o influen
ță asupra Iui. „Atunci am schimbat
tactica, ne relata participantul la
dezbatere. Uite, i-am spus eu, avem
o lucrare pe care nu o poate face
oricine. Ți-o încredințez ție. Și a executat-o ireproșabil. L-am eviden
țiat în fața colectivului. Tînărul
nostru s-a schimbat ca prin minu
ne. De aici am tras concluzia că
exercitarea criticii nu trebuie să
ducă la demobilizarea celui criticat,
să ducă la distrugerea imaginii de
sine, ci, dimpotrivă, să-1 facă să în
țeleagă că greșește într-o privință,
dar că are tăria să înlăture această
greșeală".
„Afirmarea deplină în viața parti
dului și a societății noastre a con
ceptului de critică și autocritică re
voluționară este condiționată în
mod hotărîtor de gradul de con
știință, de temeinicia simțului de
răspundere și, nu în ultimul rînd,
de pregătirea politică, profesională,
de cultură generală ale comuniștilor,
ale tuturor oamenilor muncii — a
spus în încheierea acestor dezbateri
tovarășul loan Jucu. De aceea, pa
ralel cu necesitatea îmbunătățirii
formelor
organizatorice de afir
mare a democrației de partid, a de
mocrației muncitoresti-revolutionare
în general și a criticii și autocriti
cii revoluționare in special, organe
le și organizațiile de partid au da
toria să desfășoare o intensă muncă
educativă de ridicare a conștiinței
politice a comuniștilor, a celorlalți
oameni ai muncii, de sporire a
gradului de participare activă la
viața de organizație și a colective
lor de muncă, a receptivității la
critică pentru a menține sau a în
trona un climat de muncă sănătos,
care să deschidă larg poarta pă
trunderii noului, progresului în toa
te sectoarele de activitate".
După cum se poate remarca și
din acest schimb de păreri, tezele,
ideile și orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu oferă și in pri
vința folosirii criticii și autocritici]
revoluționare judecăți de neprețuită
valoare teoretică și practică pen
tru eforturile organelor și organi
zațiilor de partid îndreptate spre
perfecționarea activității de condu
cere politică, în consens cu cerințele
dezvoltării economico-sociale.

Imagine din orașul Budești, județul Călărași

INIȚIATIVA
IN FOLOSUL
Răspunderea pentru viața obștii îm
bracă diverse forme : de la partici
parea la adunările cetățenești, în
care se dezbat programele vizind dez
voltarea economico-socială a locali
tății, in care se stabilesc și se aprobă
toate acțiunile de autogospodărire,
autofinanțare sau autoaprovizionare,
pină la participarea nemijlocită a
fiecărui cetățean la înfăptuirea pla
nurilor și programelor stabilite. în
tre acestea, una dintre formele ce
exprimă înalta răspundere civică a
locuitorilor — atit in așezările ur
bane, cit și în cele
rurale — o
constituie inițiativa
cetățenească ;
propunerea și acțiunea pentru mai
buna organizare a muncii, a forțe
lor umane existente, pentru valori
ficarea resurselor locale, pentru mai
buna gospodărire și înfrumusețarea
localităților, pentru soluționarea ce
lor mai diverse probleme legate de
viața comunității in care trăiesc și
iși desfășoară activitatea. După cum
sublinia secretarul general al parti
dului în cuvîntarea la Plenara C.C.
al P.C.R. din aprilie : „Este nece
sar să întărim continuu formele de
mocratice, să perfecționăm cadrul
minunat pe care îl avem, legăturile
cu masele de oameni ai muncii, asigurind participarea activă a tuturor
Ia întreaga activitate de dezvoltare
economico-socială. Ia infăptuirea po
liticii interne și externe a patriei
noastre".
In viziunea acestei cerințe ne-am
propus să constatăm modul in care
este stimulată și pusă in valoare ini
țiativa cetățenească în comuna Felnac din județul Arad.
PRIMUL PAS : MAI BUNA FO
LOSIRE A CADRULUI DEMO
CRATIC CREAT. Despre factorii
care facilitează spiritul de inițiativă
al cetățenilor discutăm cu Augustin
Bonchiș, primarul comunei.
— Astăzi nu este posibil — ne
spune — să luăm vreo decizie fără
consultarea cetățenilor. Fără a le cere
părerea, adică fără a-i stimula să
facă observații și propuneri, în sco
pul găsirii acelor soluții și măsuri
care să asigure îndeplinirea planu
rilor și programelor pe care le adoptăm. A nu consulta cetățenii, a
nu le stimula spiritul de inițiativă
— expresie a conștiinței civice — ar
însemna să promovăm noi înșine un
stil de muncă nerealist, să nu ne
asigurăm tocmai forța principală în
transpunerea efectivă în practică a
hotărîrilor și măsurilor adoptate. Ne
cesitatea acestei participări izvorăș
te în primul rînd din însăși ideea
fundamentală formulată de secreta
rul general al partidului, devenită
realitate vie, potrivit căreia în țara
noastră socialismul se construiește cu
poporul și pentru popor. în al doilea
rind, posibilitatea practică a acestei
participări rezultă din cadrul demo
cratic creat, astfel încît fiecare ce
tățean, fără nici o deosebire, să be
neficieze efectiv’ de dreptul de a se
manifesta ca factor activ al progre
sului economico-social, ca factor ac
tiv de promovare a propriei bunăstări. Toate formele, întregul sistem
al democrației muncitorești-revoluționare, inițiat și înfăptuit în țara
noastră prin grija secretarului gene
ral al partidului, creează acest larg
cadru organizatoric de participare și
manifestare a spiritului de inițiativă
al cetățenilor în actul conducerii.
Amintesc, spre exemplificare, numai
adunările cetățenești. „Tribuna de
mocrației", comitetele de cetățeni,
întîlnirile periodice ale deputaților
cu alegătorii, activitatea O.D.U.S., a
căror muncă urmărim îndeaproape
să se desfășoare în cele mai

Constantin VARVARA
I. D. CUCU
corespondentul „Scinteii"

Neinformați, insensibili sau indisciplinați ?
Rezultatele obținute, progresele în
registrate în valorificarea energiei
neconvenționale demonstrează cit de
mari sint posibilitățile consiliilor
populare de a pune în valoare noi
surse de energie solară, eoliană, geotermală sau a biogazului. Pe baza
unui larg și cuprinzător program,
coordonat de Comitetul Național
pentru Știință și Tehnologie, s-au
pus la punct o serie de tehnologii și
s-au realizat diferite tipuri de insta
lații pentru
utilizarea largă a
surselor noi și refolosibile de ener
gie. Un important rol de coordonare
teritorială revine, în această acțiu
ne, consiliilor populare județene,
municipale, orășenești și comunale,
chemate să asigure realizarea pro
gramelor de valorificare a" energiilor
neconvenționale in. toate unitățile
din teritoriu.
Prin îndeplinirea programelor de
valorificare a resurselor energetice,
în județul Olt, spre exemplu, se obține
o economie anuală de peste 31000
tone combustibil convențional. Por
nind tocmai de la asemenea rezulta
te deosebite, Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie împreună
cu Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare au inițiat un schimb
de experiență cu privire la valorifi
carea surselor de energie neconven
țională și resurselor energetice refo
losibile în județul Olt.
Anticipînd concluziile acestei ma
nifestări desfășurate la sfirșitul lu
nii trecute în orașul Caracal, putem
spune că ea a suscitat un real inte
res in rîndurile participanților. în
primul rînd, pentru că, după o scurtă
introducere în temă și relevarea
succintă a preocupărilor din acest
domeniu în județul Olt, s-a trecut
la discuții și analize detaliate, nu însă
în sala de conferințe, ci la fața lo
cului, la citeva obiective unde se va
lorifică concret sursele neconvenționale și se recuperează energia refolosibilă. Spre exemplu, la silozul de
cereale aparținînd de întreprinderea
de Contractare. Achiziționare și Păs
trare a Produselor Agricole Caracal
s-a prezentat un șopron multifunc
țional, cu captatori solari, cu o capa
citate de depozitare de 4 500 tone.
Soarele nu era prea generos în acel
moment. Cu toate acestea, instalația
ce cuprinde o suprafață de captare
de 1 180 metri pătrati a fost pusă în
funcțiune. Anual se economisesc pes
te 100 tone de motorină și se reali
zează uscarea unor importante canti
tăți de produse agricole. La întreprin
derea de stat pentru îngrășarea por
cilor s-a discutat în jurul modului de
funcționare și a eficienței stației de
producere și valorificare a biogazului. Merită a fi reținute, in acest
sens, citeva dote tehnice și de
eficiență economică. Instalația (ca
și procesul tehnologic, de altfel),
concepută de specialiști de la
Institutul de Cercetare și Proiectare
pentru Epurarea Apelor Reziduale
(I.C.P.E.A.R.) București, produce zil
nic 7 200 metri cubi de biogaz. Acesta
este utilizat în centrala termică pen
tru obținerea apei calde menajere și
pentru prepararea hranei purceilor,
încălzirea halelor de maternitate și
tineret. Economia anuală de combus-

tibil se ridică astfel Ia peste 1500
t.c.c., iar prețul de cost al unui me
tru cub de biogaz este de 0,47 lei.
Această prezentare ar fi incompletă
dacă nu am adăuga aspectul ecolo
gic. înainte, pînă la'distanțe mari de
acest complex, se simțea mirosul pu
ternic al dejecțiilor, pentru care se
cheltuiau sute de mii de lei și tone
de motorină cu transportul. Ba, mai

Posibile explicații aie ab
sențelor de la un foarte util
schimb de experiență pe
tema surselor neconvențio
nale de energie, și îndeo
sebi a biogazului
mult, erau chiar un factor de po
luare a mediului. Acum dejecțiile
servesc producerii biogazului, iar
materia care rezultă în urma fer
mentației este un prețios îngrășămint natural.
în al doilea rind, schimbul de ex
periență s-a dovedit o acțiune deo
sebit de utilă și eficientă pentru că
a permis participanților cunoașterea
practică, în detaliu, a unor tehnolo
gii și instalații noi, moderne din do
meniul valorificării surselor neconvenționale și a resurselor energeti
ce refolosibile, cu largi posibilități
de aplicare.
La acest schimb de experiență au
fost invitați să participe reprezen
tanți de la consiliile populare și di
recțiile agricole județene, specialiști
din institutele de cercetare și proiec
tare din domeniu, alți factori de
conducere din ministerele și institu
țiile participante la acțiunea de va
lorificare pe scară largă a energiei
neconvenționale. Dar din trei jude
țe — Brăila, Maramureș și Sălaj —
nu a fost prezent nici măcar un re
prezentant.
Ponderea absențelor nemotivate o
dețin insă direcțiile agricole județe
ne. Numai șase județe au fost repre
zentate de delegați ai acestor direc
ții : Alba, Botoșani, Brașov, Buzău,
Giurgiu și Ialomița. N-am fi men
ționat aceste absențe și nu am fi
stăruit asupra lor (în fond mai sînt
și „accidente", întimplări. ce fac ca
un om sau altul să nu poată fi pre
zent la o manifestare la care era
obligat să vină) dacă numărul lor
nu ar fi fost atît de mare și mai
ales dacă nu ar avea o semnificație
aparte.
S-a discutat acolo despre sursele
neconvenționale de energie, și în
principal despre biogaz, in acest do
meniu existînd cea mai bună expe
riență. Cei mai mulți absenți au fost
de la direcțiile agricole județene, adică exact oamenii cei mai interesați
să afle, să cunoască, să-și însușeas
că experiența bună de la Caracal și
să fie apoi in măsură ca în județele
lor să contribuie in cunoștință de
cauză la punerea în practică a celor
aflate. Ni se pare — am fi bucuroși
să ni se dovedească contrariul — că
absențele amintite se datoresc unui

dezinteres din partea organelor ce
trebuiau să fie reprezentate. Poate
printre cauzele acestui dezinteres să
se afle și un dram de neîncredere in
posibilitatea de a produce _ biogazul
în condiții de eficiență, neîncredere
alimentată de o serie de nereușite,
ba chiar, în unele județe, de prea
multe nereușite. Optica ciudată a
unor oameni întoarce însă lucrurile
pe dos. Se lasă cu ușurință influen
țați de nereușite, dar nu fac efortul
minim de a vedea realizările efective
care există nu numai la Caracal, ci
și în alte locuri din țară.
Desigur, organele îndreptățite să
formuleze concluziile necesare și să
adopte măsuri cu privire la modul
cum se derulează programele de con
struire a instalațiilor de biogaz, dacă
acestea sînt mulțumitoare sau nu, o
vor face cu autoritatea și competen
ta pe care le au, dar, oricum, o mai
puternică sensibilizare a oamenilor
care trebuie să participe la înfăptui
rea acestui program nu numai pe
cale propagandistică, ci și prin fapte,
se impune.

Ion LAZĂR

PE URMELE
Am primit la. redacție
o scrisoare din partea
tovarășului Emil Cîndea
din București, strada Ce
tatea Histria, nr. 2, in
care iși exprima, pe bună
dreptate, nemulțumirea in
legătură cu faptul că dintr-o eroare intr-un arti
col se spunea că in apar
tamentul său ar fi avut
loc o petrecere deosebit
de zgomotoasă care a de
ranjat nu numai pe loca
tarii blocului respectiv, ci
și pe cei din clădirile în
vecinate. Precizăm că ne
fireasca hărmălaie a avut
intr-adevăr loc, dar nu in
apartamentul său, ci in
tr-unui vecin.
Am fi putut încheia aici
acest episod, făcînd cu
venita rectificare mențio
nată mai sus, dar ceea ce
s-a intimplat după apari
ția articolului („Decibeli
in liniștea noctură" —
„Scinteia" nr. 14 548) a
adus la iveală o eroare de
concepție privind compor
tamentul civic, mult mai
gravă decit gestul de po
luare sonoră la care s-a
referit articolul publicat.
Dar iată faptele.
Scrisoarea amintită era
însoțită de o adresă de la
asociația de locatari (am
putea pune cuvîntul aso
ciație în ghilimele pentru
că de fapt aceasta nu este
poziția intregii asociații),
în care se spune între

MATERIALELOR

altele : „Arătăm că, în
urma investigațiilor fă
cute de noi, rezultă că
știrea este falsă și calom
nioasă, la respectivul apartament neavind loc
niciodată
o
petrecere
zgomotoasă.
Solicităm
publicarea unei dezmin
țiri și sancționarea răsptn-

OBȘTII

Experiența Consiliului
Popular din comuna Felnac, județul Arad, arată
cît de important este ca
inițiativa locuitorilor să fie
stimulată și aplicată
ciind întreaga colectivitate. Iniția
tiva — o dată materializată —
a deschis un larg front al participă
rii : oaipenii au văzut că propune
rile lor sint luate în seamă, că se
acționează pentru realizarea lor. Ma
nifestarea spiritului de inițiativă, de
preocupare și implicare în rezolvarea
problemelor obștii este, așadar, ex
presia celei mai înalte răspunderi, a
unui înalt nivel al conștiinței civice.
Așa cum o dovedește chiar viața
comunei noastre, aportul fiecărui
cetățean la opera de construcție ob
ștească diferă. Motivele sînt diverse,
cum diferiți sînt și oamenii ; noi
le-am analizat cu cîtva timp în urmă
la nivelul comunei. A rezultat ade
vărul pe care tocmai vl l-am comu
nicat, acela că participarea la viața
obștii, manifestarea inițiativei de
pind în mare măsură de gradul de
conștiință civică al oamenilor, de răs
punderea fiecăruia, nivelul de pregă
tire politică contribuind hotărîtor la
afirmarea fiecăruia ca element activ
al vieții obștești. Noua revoluție
agrară a adus și în comuna noastră
transformări substanțiale, a adus o
nouă calitate a muncii, o nouă cali
tate a vieții, un grad sporit de con
fort și civilizație. Dar — așa cum
atrăgea atenția secretarul general al
partidului — aceasta nu înseamnă
numai o revoluționare a forțelor de
producție (măsurabilă prin introdu
cerea celor mai noi cuceriri ale ști
inței. prin tehnologii noi, prin o efi
ciență sporită, adică prin producții
mari și constante, ci și transfor
mări revoluționare la nivelul con
științei. Iată de ce comitetul comu
nal de partid a stabilit că una din
tre principalele căi de stimulare a
spiritului de inițiativă, de partici
pare a cetățenilor la treburile co
lectivității o constituie Intensificarea
muncii politico-educative desfășura
te de organizațiile de partid, de or
ganizațiile de masă și obștești din
comună. Munca politico-educativă
trebuie să-și îndeplinească, prin ur
mare, mai eficient menirea, să în-

PUBLICATE

Fetele văzute si nevăzute
A

ale adevărului
ditorului de știri calom
nioase". E drept, în cele
două fraze există un ade
văr, unul singur, și anu
me cel privitor la aparta
mentul in cauză. Adevărul
este că nu la apartamentul
nr. 9 (Blocul Dl, scara A,
strada Cetatea Histria nr,
2) s-au petrecut faptele
relatate. Dar s-au petrecut
întocmai, așa cum au fost
descrise, la unul vecin (apartamentul nr. 6 din același bloc, de pe aceeași
scară). „Investigația" fă
cută de „asociația" de lo
catari a stabilit insă cu
certitudine doar că
nu
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bune condiții, și aceasta în be
neficiul intregii obști ; numai în anul
care a trecut, în aceste foruri ce
tățenești s-au făcut zeci și zeci de
propuneri,
de
observații,
s-au
formulat zeci de sugestii,
— Oare crearea acestui cadru or
ganizatoric și funcționarea sa cores
punzătoare asigură de la sine mani
festarea spiritului de inițiativă al
cetățenilor ?
— Mai e nevoie, firește, de ceva
foarte important, de încă un pas. Să
vă dau un exemplu.
ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII CI
VICE — AL DOILEA PAS. —
Exemplul la care vreau să mă
refer este al cetățeanului Mihai
Halaț din satul aparținător comu
nei, Zădăreni. Om de opinie, de
răspundere civică, el a propus o
soluție simplă, dar îndrăzneață pen
tru îmbunătățirea alimentării cu apă
a satului — o necesitate care îl
privea nu numai personal, ci de
avantajele realizării lucrării benefi-

în apartamentul numă
rul 9 a avut loc hărmălaia
nocturnă. Dar unde ? Asta
n-o mai spune. O trece sub
totală tăcere. Cum tot așa,
nici unul din locatarii cu
care am stat de vorbă (petentul, președintele aso
ciației care
semnează
„dezmințirea", administra

toarea blocului și alții)
„nu iși mai aminteau",
chipurile, la care din apartamente a avut loc
zgomotoasa petrecere noc
turnă. încet, încet insă,
pînă la urmă a avut ciștig de cauză corectitudi
nea, și lucrurile s-au lă
murit.
Sint, desigur, lesne de
înțeles motivele unei asemenea atitudini.
Sint
oameni care se cunosc și
conviețuiesc în același
bloc de ani de zile, care
nu vor să se „aibă rău"
unii cu alții, ceea ce este
absolut normal. Dar men
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talitatea după care „ar
monia" trebuie păstrată
cu orice preț, chiar cu
prețul ascunderii adevă
rului, nu-i onorează pe
niște oameni
altfel onești. Aceeași „dezmințire"
care poartă zece nume,
dar numai opt semnături
(doi dintre locatari nu au
vrut să semneze, unul din
ei spunind că nu putea să
semneze pentru o jumătate
de adevăr) este semnată
chiar și de cel in aparta
mentul căruia a avut loc
distracția care a furat
somnul la zeci și zeci de
oameni. Dar nu a avut elementara onestitate să
menționeze că el era au
torul moral al întregii în
timplări.
Buna conviețuire dintr-un bloc de locuințe
cum este și cel din cazul
de față se clădește pe res
pect reciproc, pe respecta
rea normelor de convie
țuire civilizată. Sigur, fie
care om are dreptul să or
ganizeze oricind și oricîte
petreceri dorește. Dar res
pectând aceste norme de
conviețuire în comun.
In nici o împrejurare nu
pot fi confundate relațiile
de întrajutorare dintre ve
cini cu solidarizarea în
mușamalizarea unor ade
văruri. Cui
servește 2
Celor care
doresc
să
aibă liniște în locuința
lor in nici un caz.

registreze ea însăși un salt calita
tiv — determinindu-i pe cetățeni
să-și înțeleagă răspunderile față
de obște. Deoarece cu cit fie
care își va face mai bine, mai efi
cient datoria, cu atit va fi mai activ
spiritul de . inițiativă,. cu atit rezul
tatele întregii comune, ale noastre,
ale tuturor, vor fi mai bune, mai
substanțiale.
FORMULAREA UNEI PROPU
NERI, DAR ȘI PARTICIPAREA LA
ÎNFĂPTUIREA ACESTEIA. Formu
larea propunerii și participarea
la înfăptuirea ei sînt și tre
buie să fie indisolubil legate —
ne asigură Radu Gargaliuc, deputat
în circumscripția electorală comunală
numărul 9. Observațiile, propunerile,
sugestiile pornesc, de obicei de la un
cetățean căruia. în discuții i se ală
tură alții și alții astfel încît pro
blema respectivă devine — s-ar pu
tea spune — o cauză a întregii co
mune. Astfel s-a realizat, spre exem
plu, impietruirea a 8 străzi (însumind 10 kilometri) — inițiativă luată
in adunările cetățenești de Vasile
Peti și Dușan Uglesity, devenită prin
unanimă aprobare hotărâre a consi
liului popular comunal — realizată,
nu de mult, tot cu sprijinul unui
mare număr de cetățeni. De fapt,
fiecare obiectiv de interes economic,
social, cultural ridicat în Felnac are
povestea lui. care este, în fond, is
torisirea implicării oamenilor. Fap
tul că o propunere a ta — oricărui
domeniu de activitate i s-ar subsu
ma — este luată în considerație. în
seamnă (și de acest adevăr am cău
tat șă-i convingem pe oameni)
că, implicit, ți-ai asumat nu nu
mai meritul formulării ei. ci și
răspunderea traducerii sale în viață.
— Privim comuna cu ochi de gos
podari, ne mărturisește cooperatorul
Savu Ignat. Cum altfel ? Am purces
la repararea căminelor culturale în
toate satele, nemulțumiți de felul In
care arătau. Se va construi în co
mună un bloc de locuințe cu 14
apartamente și spații comerciale la
parter (pentru poștă. C.E.C., farma
cie, prestări servicii) ; era necesar.
Să ne uităm cum se ridică ? Nici
vorbă ! Facem tot ce se poate să-1
vedem înălțat cît mai repede. E aproape terminat cabinetul stomato
logic — era nevoie și de el. Pro
punerea de a-1 amenaja cu forțe
proprii a mobilizat un număr însem
nat de oameni. Am pus umărul și
am pus la punct un spațiu corespun
zător.
<
— Sîntem întrebați șl ni se eere
părerea — ne încredințează coope
ratorul Ilie Mitrov — de cite ori se
ia o hotărire la nivel de obște. Lu
cru care ne stimulează, dar ne și
obligă ca atunci cînd am decis ceva
să ducem la bun sfîrșit ceea ce
ne-am propus. E drept, mai sint unii
care stau pe de lături, care se uită
numai în propria lor ogradă, care
nu-și iau răspunderea unei păreri,
tocmai din motivul ascuns de a nu
fi puși apoi să și acționeze, să mun
cească pentru realizarea a ceea ce
gindesc.
Această „comoditate civică" este
Insă din ce in ce mai rară în Fel
nac. Pentru că atitudini de felul „Nu
mă bag, nu mă amestec" sînt ferm
combătute de toți ceilalți membri ai
obștii. Există un adevărat cod etic aj
comunității, care nu îngăduie să se
stea în espectativă — unii să mun
cească, iar alții să contemple, să be
neficieze numai de munca altora.
Ezitanții sint in cele din urmă con
vinși să se alăture majorității, celor
pentru care destinul comunei nu este
indiferent, nu este o treabă a altora,
ci propria lor muncă de edificare.
CEL MAI IMPORTANT LUCRU
— FINALIZAREA PROPUNERI
LOR. — Sigur că atunci cînd cetă
țenii fac o propunere și acea pro
punere stă la baza unei decizii a
consiliului popular, pun toată pri
ceperea și tot sufletul în împlinirea
ei, mobilizînd și pe alții — este de
părere tînărul deputat Avram Pavel,
muncitor electromecanic. Și eu con
sider că aplicarea propunerilor este
cel mai puternic stimulent pentru
spiritul de Inițiativă al tuturor.
— După cum s-a arătat — ține să
precizeze primarul comunei — cea
mai de preț răsplată pentru iniția
tiva cetățeanului este ca aceasta să
fie luată în considerație. Există,
la nivel de consiliu popular, o
riguroasă evidență a propunerilor,
observațiilor, sugestiilor făcute, în
timp, de oameni ; atît a celor care
au devenit fapt, cît și a celor care iși
așteaptă transpunerea practică. Un
„portofoliu" de idei care se îmbogă
țește în ritm rapid, în beneficiul
nostru, al tuturor. Văzind-și înfăp
tuite dorințele, oamenii prind curaj,
făuresc planuri din ce în ce mai
multe, mai îndrăznețe. Nu numai că
și pe viitor cetățenii vor fi consul
tați, antrenați in viața socială a co
munei, dar vom căuta să ne îmbo
gățim experiența bună pe care am
căpătat-o deja.
După cum demonstrează experien
ța despre care vorbea primarul co
munei Felnac. ca și experiența altor
consilii populare comunale din ju
dețul Arad, larga participare a cetă
țenilor la viața obștii se explică
printr-un
interes
constant,
pe
deplin conștienți
că progresul,
bunăstarea comunei, a lor personal
depind în primul rînd de ei înșiși,
de modul in care se raportează la
problemele, la existența comunității
din care fac parte.

Leila MUNTEANU
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realizată ritmic, integral,
la toate sortimentele!

organizare exempM, crtfine, disciplină si rtspumtera

SONDAJ IN ACTUALITATEA ECONOMICĂ
îndeplinirea ritmică, integrală, la toate sortimentele a
planului la producția fizică reprezintă, așa cum s-a sub
liniat și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., una din condițiile de bază pentru des
fășurarea normală a activității productive, pentru reali

zarea tuturor celorlalți indicatori de plan. Tocmai de
aceea, continuînd sondajul in actualitatea economică pu
blicat in ziarul de ieri am solicitat unor cadre de con
ducere de la comitetele județene de partid Harghita și
Bacău să răspundă la următoarele trei 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 și îndeplinirea ritmică, in
tegrală a sarcinilor economice pe acest semestru și întregul an ?

Efortul propriu, conjugat cu sprijinul centralelor industriale
1. în perioada care a trecut de la
începutul anului, unitățile din indus
tria primară a județului Harghita,
acordind atenția și importanța cu
venite realizării bazei de materii
prime, și-au îndeplinit lună de lună
sarcinile la producția fizică. Astfel,
la întreprinderea Minieră Bălan
s-au extras și prelucrat peste preve
deri însemnate cantități de minereu
complex, din care s-au extras peste
sarcinile de plan 5 370 tone pirită și
100 tone cupru in concentrate ; în
treprinderea Minieră Harghita a de
pășit sarcinile fizice aferente perioa
dei cu 150 tone caolin preparat, iar
unitățile forestiere de exploatare a
lemnului au realizat peste preve
deri 10 300 mc cherestea. Importan
te depășiri s-au înregistrat și la alte
produse fizice necesare economiei
naționale, printre care prefabricate
din beton-armat, tractoare, utilaje
tehnologice pentru industriile chi
mică, alimentară și a exploatării și
prelucrării lemnului, tricotaje și al
tele. Totodată, prin devansarea unor
comenzi, planul la producția de ex
port a fost depășit cu circa patru
la sută. Rezultatele obținute se dato
rează aplicării cu consecvență a
măsurilor din programele de orga
nizare științifică și modernizare a
proceselor de producție, a celorlalte
programe prioritare din industrie.
Astfel, prin îmbunătățirea tehnolo
giilor de extracție și prelucrare a
minereului, producția de cupru în
concentrate a crescut cu 2,5 la sută
față de aceeași perioadă a anului
trecut, iar prin extinderea metodei
de exploatare cu surpare in subetaje, prin utilizarea
perforatoarelor
grele, prin dotarea cu vagoneți și
mașini de încărcat de mare ca
pacitate, sarcinile la productivitatea
muncii au fost depășite cu circa doi
Ia sută ; la întreprinderea de Pro
ducție Industrială pentru Construc
ții Căi Ferate s-a trecut la produc
ția în serie a noului sistem de trans
port cu benzi transportoare pe ca
blu de oțel, sistem ce permite trans
portul materialelor granulate la dis
tanțe de pină la 10 km cu un con
sum energetic cu 40 la sută mai

scăzut față de sistemele clasice de
transport ; în unitățile de exploata
re și prelucrare a lemnului, măsu
rile cuprinse in programele de or
ganizare științifică și modernizare
a producției au ca obiective priori
tare creșterea producției fizice și a
gradului de valorificare
a masei
lemnoase.
2. în perioada care a trecut din
acest an, la nivelul economiei jude
țului s-au înregistrat totuși și o se
rie de neimpliniri, mai ales în rea
lizarea producției fizice la o serie
de produse urmărite pe plan cen
tral, printre care fontă, produse ale
industriei electrotehnice, mașiniunelte de prelucrat metale prin așchiere, mobilier din lemn, confecții
textile, țesături, încălțăminte și pro
duse ale industriei alimentare. Cau
zele care au generat nerealizările
se datorează în bună parte unor
neajunsuri care mai persistă în or
ganizarea și conducerea producției,
în activitatea unor cadre de condu
cere, în asigurarea din timp a con
dițiilor tehnico-materiale în folosi
rea capacităților de producție. Tot
odată. unele centrale nu au acordat
unităților sprijinul necesar pentru
soluționarea problemelor legate de
corelarea planului cu capacitățile de
producție existente și cu posibilită
țile de realizare, pentru nominalizarea
planului fizic și asigurarea cotelor
conform sarcinilor fizice prevăzute.
Astfel, la întreprinderea de Oțeluri
Speciale și Forjate din Cristur, în
tre planul fizic și valoric există o
necorelare lunară de peste 10 mi
lioane lei, iar în cadrul planului fi
zic la sortimentul bare forjate nu
s-a asigurat desfacerea. O proble
mă deosebită se ridică la întreprin
derea de Tractoare Miercurea-Ciuc
în legătură cu o comandă externă
de piese forjate pentru care forul
tutelar nu a reușit să asigure con
dițiile materiale, deși livrarea tre
buia începută din luna ianuarie a.c.
în mod deosebit,
în unitățile de
prelucrare a lemnului și ale indus
triei ușoare, restanțele înregistrate
se datoresc în principal neajunsu
rilor în aprovizionarea tehnico-ma-

terială. Astfel, în unitățile de pre
lucrare a lemnului, lună de lună,
cotele alocate la unele materiale de
finisare, printre care lacurile, grun
durile, adezivii, precum și la armă
turi metalice, sînt sub nivelul nece
sarului normat, iar livrările nu se
realizează la nivelul cantităților
programate cu furnizorii. în unită
țile industriei ușoare greutățile cele
mai mari sînt generate de lipsa coloranților și de nerespectarea terme
nelor de livrare a țesăturilor și ma
terialelor auxiliare.
3. în întreaga activitate de con
ducere a economiei, biroul comite
tului județean de partid acționează
în spiritul indicațiilor de excepțio
nală valoare date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizitei
efectuate împreună
cu
tovarășa
Elena Ceaușescu în județul nostru
în anul 1988. Astfel, se urmăresc
zilnic îndeplinirea producției fizice
și a celei destinate exportului, vă
muirea stocului de produse, asigu
rarea bazei materiale și execuția
noilor obiective de investiții. Mem
brii biroului comitetului județean
de partid participă la analizele decadale care se efectuează de către
birourile executive ale consiliilor
oamenilor muncii, mai ales in între
prinderile cu probleme mai deose
bite. împreună cu organele de par
tid municipale și orășenești, cu
cadre din centralele industriale se
organizează analize pe principalele
platforme industriale, stabilindu-se
măsuri specifice fiecărei unități și
probleme. Avem statornicită practi
ca trimiterii de cadre competente la
furnizori, care urmăresc soluționa
rea problemelor în timp optim. Este
în atenția noastră organizarea unui
sistem diferențiat de pregătire a în
tregului personal muncitor, insistînd în mod deosebit pe probleme
de conducere, de cultură tehnică și
economică, de introducere a progre
sului tehnic.

în județul Suceava, pentru hrănirea corespunzătoare a animale
lor se acordă o atenție deose
bită strîngerii și depozitării tu
turor resurselor furajere. Așa cum,
de altfel, au procedat cele mai mul
te unități agricole socialiste. Tova
rășul Valerian Milici, director cu
zootehnia la direcția agricolă, ne
spunea : „Comitetul județean de
partid a stabilit, la consfătuirea pe
probleme de zootehnie, de la începu
tul anului, măsuri menite să asigu
re. într-o măsură cît mai mare, fu
rajele din producția proprie. Se ur
mărește astfel depozitarea unor
cantități cît mai mari de fin și fo
losirea, cu prioritate, a acestuia in
hrana animalelor. în vederea creș
terii valorii nutritive, in conserva
rea furajelor,
sintem pregătiți și
vom folosi toate ventilatoarele de
la silozurile de cartofi, mai ales
în perioade cu umiditate ridicată,
pentru uscarea și conservarea finu
lui".
Pentru asigurarea furajelor nece
sare în perioada de stabulație se
face pășunatul rațional. Se cre
ează astfel posibilitatea ca ani
malele să aibă minimum 14 ore
de pășunat activ pe zi, fără a
mai fi nevoie de cantități mari ca
supliment de hrană. Așa se reu
șește ca toate trifolienele ce se re
coltează să fie depozitate, sub for
mă de fin. Se introduce ca supli
ment de hrană doar borceagul masăverde. în acest fel și producția de

ialomița :

lapte în cooperativele agricole a
crescut cu aproximativ 12 000 litri
pe zi față de aceeași perioadă a anului trecut.
în prezent, în toate unitățile agricole se acționează la recoltarea
ultimelor suprafețe de leguminoa
se și graminee perene, pentru a crea
posibilitatea regenerării rapide a co
vorului erbaceu și obținerii, in con-

suceava:

Furaje de calitate,
in cantităti îndestulătoare

tinuare, a încă trei coase. în acest
scop, au fost organizate formații me
canizate și de cosași pentru recol
tare, iar pentru fiecare cooperativă
agricolă și asociație zootehnică au
fost nominalizați împuterniciți ai di
recției generale agricole care ur
măresc realizarea zilnică a progra
mului de depozitare a furajelor.
Așa s-a reușit ca, pină la 7 iu
nie, trifolienele să fie recoltate de
pe întreaga suprafață cultivată,
iar gramineele perene — de pe
85 la sută din suprafață. Tot
odată, au fost depozitate 11 472 tone
fin în comparație cu 4 300 tone cit
se prevedea a se realiza pină la

cantități de piese turnate de către
întreprinderile mecanice din Roman,
Alba Iulia și Rîmnicu Sărat. La rîndul ei, întreprinderea Mecanică din
Bacău creează probleme constructo
rilor de autocamioane, tractoare,
autoturisme și altor beneficiari da
torită faptului că nu poate executa
unele sortimente de organe de asamblare ca urmare a neprimirii unor
materii prime de la întreprinde
rile metalurgice furnizoare. în sec
torul petrolier se înregistrează res
tanțe ca urmare a lipsei burlanelor
de tubaj, prăjinilor de foraj, țevilor
de extracție și a altor materiale.
Asemenea aspecte se înregistrează
și la Combinatul Petrochimic Bor
zești, întreprinderea de Postav Bu
huși, combinatele de prelucrare a
lemnului din Bacău și Comănești,
care întîmpină mari greutăți în
aprovizionarea
tehnico-materialâ.
Considerăm că în rezolvarea acestor
probleme va trebui să primim un
sprijin mai eficient din partea cen
tralelor și ministerelor, care trebuie
să intervină pentru onorarea inte
grală a repartițiilor alocate, astfel
ca și unitățile industriale din județul
nostru să-și poată respecta obliga
țiile contractuale atît la intern, cit
și la export.
3. De altfel, comitetul județean de
partid a întreprins o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale, ridicarea
nivelului calitativ al producției,
buna funcționare și întreținere a in
stalațiilor, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație. Acordăm o atenție deosebită accelerării aplicării
și chiar devansării unor măsuri pre
văzute în programele de moderni
zare, ceea ce va permite recupera
rea restanțelor și Îndeplinirea sar
cinilor de plan prin sporirea pro
ducției, mărirea productivității mun
cii, reducerea consumurilor șl a
cheltuielilor. Situăm în centrul ac
tivității noastre îndeplinirea planu
lui la producția fizică, realizarea
sarcinilor la export, creșterea efi
cienței economice prin sporirea con
tinuă a productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție,
valorificarea superioară a resurse
lor energetice și de materii prime,
în acest scop, in unitățile unde se
înregistrează rămîneri în urmă au
fost organizate colective de sprijin
conduse de membri ai biroului co
mitetului județean de partid, alți
activiști de partid și de stat, spe
cialiști care analizează concret, la
fața locului, situațiile existente și
stabilesc măsuri ferme de îmbună
tățire a activității. Totodată, por
nind de la necesitatea introducerii
unui spirit nou, revoluționar, cău
tăm să întărim rolul organelor și or
ganizațiilor de partid în mobilizarea
oamenilor, în valorificarea tuturor
rezervelor disponibile. Toate aceste
măsuri, împreună cu acțiunile între
prinse pentru creșterea răspunderii
tuturor oamenilor muncii,
pentru
perfecționarea continuă a stilului și

Declanșat miercuri în citeva uni
tăți din județul Ialomița, secerișul
orzului își extinde aria de la o zi la
alta. Printr-o atentă identificare a
suprafețelor cultivate cu orz, com
binele au intrat in brazdă la recol
tat pe parcelele cu sol nisipos și
din lunca Ialomiței care au favori
zat coacerea timpurie a
spicelor.
Dacă in după-amiaza zilei de
miercuri producția de orz s-a strîns
de pe 500 hectare din cele 26100
hectare cultivate, primele unități

care au început recoltarea fiind din
consiliile agroindustriale Balaciu,
Slobozia, Andrășești, Țăndărei, Fe
tești și Condeești, joi lucrarea s-a
extins și în celelalte
cooperative
agricole de producție și întreprin
deri agricole de stat. Deși timpul nu
este din cel mai favorabil, printr-o
riguroasă organizare a muncii la
taberele de cimp, prin reglarea an
grenajelor de batere a spicelor in
funcție de starea lanurilor se cau
tă înlăturarea pierderilor și risipei

Gheorqhe VAS1U

secretar al Comitetului Județean
Harghita al P.C.R,

metodelor de muncă ne dau garan
ția obținerii unor rezultate econo
mice bune, pe măsura potențialului
material și uman de care dispune
județul nostru.

Alexandru S1MIONESCU

vicepreședinte al Consiliului Județean
Bacău de Control Muncitoresc
□ I Activității Economice și Sociale

Agricultura județului Iași cunoaș
te, an de an, o dezvoltare puternică.
Cu toate că o bună parte din tere
nurile agricole sint situate pe pan
te, iar cele din luncile rîurilor sint
afectate de revărsarea apelor, prin
desfășurarea unor ample lucrări hidroameliorative calitatea pămîntului
s-a îmbunătățit mult, ceea ce a asi
gurat creșterea recoltelor. De aseme
nea, în ultimii ani s-a desfășurat o
amplă acțiune de concentrare și spe
cializare a producției agricole. Prin
lucrările de zonare, care au avut
drept criteriu condițiile pedoclimati
ce, diferitele culturi agricole au fost
extinse pe terenurile cele mai po
trivite. Zootehnia s-a dezvoltat în
ferme de tip gospodăresc, cit și in
complexe industriale. Toate acestea,
însoțite de dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale, au asigurat creșterea producției și a pro
ductivității muncii în acest sector.
Trebuie remarcat faptul că zootehnia
ocupă aici 52 la sută în ansamblul
producției agricole a județului. Acționîndu-se, totodată, în direcția
creșterii eficienței economice, în
1988, pe ansamblul județului, coope
rativele agricole și asociațiile econo
mice intercooperatiste și-au încheiat
activitatea cu beneficii. De mențio
nat că unele sectoare, care în trecut
aduceau pierderi, cum este legumi
cultura, au fost rentabilizate. Măsu
rile luate de conducerea partidului
și statului, la propunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, privind anularea
unor datorii ale unor cooperative agricole și asociații economice interco
operatiste, stimulează efortul unități
lor agricole din județul Iași pentru
a ridica pe o treaptă superioară ni
velul rentabilității. Cum se acțio
nează în această direcție ? Din discu
țiile pe care le-am avut cu tovarășul
Dumitru Popa, director economic al
direcției agricole, a reieșit că în toa
te acțiunile întreprinse în ce privește
îmbunătățirea activității economicofinanciare și rentabilizării unităților
agricole cooperatiste se are în vede
re experiența bună acumulată în această direcție și se urmărește re
zolvarea unor probleme cu care se
confruntă unele din aceste unități.
— Constituie un fapt pozitiv că în
1988, pe ansamblul județului, coope
rativele agricole și asociațiile econo
mice intercooperatiste și-au încheiat
activitatea cu beneficii care au însu
mat 70 milioane lei, iar pe cele cinci
luni din acest an veniturile reali
zate sînt mai mari decît cheltuielile
— apreciază directorul. Anul trecut
insă, un număr de cooperative agri
cole și asociații economice intercoo
peratiste au înregistrat pierderi, mai
ales datorită unor neajunsuri care
s-au manifestat in organizarea pro
ducției și a muncii din unitățile res
pective. Modul cum s-a lucrat pină

raidul nostru la Cooperativa Agrico
lă de Producție Liteni, unitate care,
anul trecut, a avut probleme în asigurarea furajelor. „în iarnă a tre
buit să cumpărăm 140 tone fin —
ne spunea inginerul loan Rață, pre
ședintele unității. Pentru a nu mai
trece prin asemenea situație, anul acesta am amplasai culturile furaje
re pe terenuri cu fertilitate mai
bună, situate în apropierea ferme
lor zootehnice, pe care le-am fer
tilizat cu gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice. Așa am reușit, in
pofida unei perioade mai mari de
timp friguros care a afectat cultu
ra, ca de pe cele 40 hectare tri-

Se extinde aria secerișului

Restanțele unor furnizori determină, la rindul lor, alte restanțe
1. După cinci luni din acest an,
unitățile economice din județul Ba
cău au livrat suplimentar însemnate
cantități de energie electrică, pro
duse ale industriei electrotehnice,
țesături, cărbune energetic, confec
ții textile și alte produse. Rezulta
tele bune obținute intr-un număr
important de întreprinderi se dato
rează integrării tot mai puternice a
muncii de partid în problemele eco
nomice, implicării organelor și orga
nizațiilor de partid în urmărirea și
rezolvarea operativă a problemelor,
creșterii răspunderii consiliilor oa
menilor muncii, a cadrelor și între
gului personal muncitor.
în mod
curent se efectuează analize la care
participă cadre de răspundere din
ministere, centrale industriale, în
treprinderi de comerț exterior refe
ritoare la situația concretă din în
treprinderile care se confruntă cu
unele greutăți, se stabilesc măsurile
necesare, care sint urmărite zilnic,
direct la fața locului de către mem
brii birourilor și secretariatelor co
mitetelor județean, municipale și
orășenești. Astfel, în sectorul petro
lier, stadiul realizării planului de
foraj și al producției de țiței și gaze
se urmărește zilnic și se analizează
săptămînal în cadrul unui coman
dament care stabilește concret mă
surile necesare, termene și respon
sabilități în vederea întăririi ordinii
și disciplinei la schele și brigăzi,
accelerării forajului, eliminării pier
derilor, creșterii producției zil
nice și a factorului de recuperare
a țițeiului din zăcăminte. Asemenea
acțiuni se întreprind și în celelalte
unități economice din județ.
2. Deși s-au obținut unele rezul
tate bune, planul la producția fizică
nu a fost îndeplinit integral la toate
sortimentele, și aceasta ca urmare a
unor deficiențe ce se mai manifestă
in organizarea propriei noastre ac
tivități. Unele organizații de partid
și consilii ale oamenilor muncii nu
acționează cu suficientă fermitate
pentru valorificarea tuturor resur
selor materiale, întărirea ordinii și
disciplinei, utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție. Mă refer
în mod concret la colectivele de
muncă de la Combinatul Petrochi
mic Borzești, Rafinăria Dărmănești,
întreprinderea de Postav Buhuși,
întreprinderea de încălțăminte „Partizanul“ Bacău. în toate aceste uni
tăți s-au făcut analize temeinice și
s-au stabilit măsuri concrete pentru
eliminarea neajunsurilor și recupe
rarea restanțelor. Trebuie să ară
tăm însă că la unele nerealizări au
contribuit în egală măsură și greu
tățile in aprovizionarea în timp util,
în cantitățile și calitățile necesare,
a unor materii prime, materiale,
piese și subansamble, îndeosebi in
industria chimică, industria con
structoare de mașini și cea petro
lieră. Astfel, întreprinderea de Mașini-Unelte Bacău înregistrează res
tante mari la producția fizică din
cauza nelivrării unor importante

sfirșitul lunii mal. în același timp,
au fost realizate și 20 000 tone fu
raje însilozate și semifin din legu
minoase și graminee perene. Recol
tarea s-a terminat în toate unități
le din Consiliul Unic Agroindustrial
Verești.
Din dorința de a vedea cum sint
transpuse în viață măsurile stabi
lite la nivel de județ, am început

acum, rezultatele bune obținute ne
întăresc încrederea că în 1989, cît și
în anii următori toate unitățile
agricole vor putea desfășura o acti
vitate rentabilă.
— Care anume sînt argumentele ce
Îndreptățesc acest optimism ?
— în a doua decadă a lunii mai,
la indicația comitetului județean de
partid, în toate fermele unităților
agricole cooperatiste din județ au
avut loc analize privind activitatea
de producție și economico-financiară.
în aceste analize am insistat foarte
mult ca șeful și economistul de fer
mă să prezinte în fața colectivului
trimis de la județ o informare pri-

perative agricole și-au încheiat ac
tivitatea cu pierderi ne-a permis să
ne concentrăm asupra acestora. Dar
nu le neglijăm pe celelalte, întrucît,
prin măsuri adecvate de creștere a
producției și reducere a cheltuieli
lor, rentabilitatea poate spori mult
în toate unitățile agricole coopera
tiste.
— Prin urmare, nivel de rentabili
tate ridicat în toate unitățile agri
cole. Se pune întrebarea firească: în
ce mod se Îndeplinește acest dezi
derat ?
— în primul rind, ridicînd pe o
treaptă superioară activitatea de
pină acum și în al doilea rind

de orice fel. Pentru a crea
front de lucru combinelor, tarlalele
sînt pregătite de echipe de cosași
care string recolta de la capetele
solelor sau din jurul stîlpilor de
înaltă tensiune și hidranților pen
tru irigat. Combinele sînt permanent
controlate pentru a avea o etanșei
tate perfectă, ca de altfel și mijloa
cele care transportă producția de la
arii la locurile de depozitare. Fie
cărui modul de combine i se asigură
asistența tehnică de către atelierele
mobile dotate cu piese de schimb și
aparate de sudură. Aprovizionarea
cu carburanți pentru întreg parcul
de utilaje participante la campania
de vară se face direct in cîmp. Pen
tru toate mijloacele de transport s-au
stabilit rutele pe care trebuie să
circule și punctele de afluire. Des
cărcarea din buncăre a recoltei se
face din mers, iar la bazele de re
cepție programul este de la ora
6 la ora 21. Se lucrează in flux
simultan cu recoltarea, realizindu-se strîngerea paielor, pregătirea
terenului și însămințarea culturilor
duble și succesive. Toate presele de
balotat sînt dotate cu tîrișuri, dar
de pe o bună parte din suprafețe
paiele sînt strînse direct din brazdă
cu forțele manuale și transportate
în bazele furajere cu atelajele. Prin
măsurile adoptate de comandamen
tul județean pentru agricultură, care
sînt urmărite cu exigență și răs
pundere, in fiecare unitate agricolă
recoltarea orzului se va realiza în
3—4 zile bune de lucru, iar însămînțarea culturilor duble se va
efectua în cel mult 36 ore de
la intrarea
combinelor în lanuri.
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milii sau grupe de familii, conduse
cu responsabilitate. Avem permanent
în vedere necesitatea de a se rea
liza un echilibru in ce privește efi
ciența tehnică, economică și socială.
De ce socială ? Pentru că în anumi
te unități a fost nevoie să acceptăm
retribuții mai mari, ceea ce a dimi
nuat scăderea beneficiilor. Dar în
acest caz cooperativele agricole res
pective și-au păstrat oamenii, care
nu au mers să lucreze în altă parte
pentru a cîștiga mai mult.
— în zootehnie, deși s-au înregis
trat unele progrese, nivelul rentabi
lității nu este corespunzător. De ce?
— Aici totul depinde’ de furaje. Și

dau un exemplu. La Belcești, locali
tate situată la 80 km de Iași, s-a
făcut un complex zootehnic în ideea
folosirii furajelor care se produc
aici. în acest scop, s-au construit
pătule și moară, adică tot ce este ne
cesar pentru a se depozita și pre
para furajele. S-a luat însă măsura
ca furajele să fie livrate fabricilor
de nutrețuri combinate și, ca atare,
după măcinarea lor, ele sînt aduse'
din nou în unitate, cu cheltuieli
mari. Dar asemenea spații de păs
trare și preparare a furajelor există
și în alte unități crescătoare de ani
male, construcții pentru care se plă
tesc amortismente, iar nutrețurile
sînt transportate pe distanțe mari,
sporind costul. Este o problemă care
trebuie rezolvată privindu-se prin
prisma creșterii eficienței economice
în unitățile de producție crescătoare
de animale.
— înseamnă că sînt aspecte ale or
ganizării producției care nu țin sea
ma exclusiv de activitatea de con
ducere din unitatea agricolă.
— Da. dar sînt și alte categorii de
cheltuieli, care nu depind numai de
cooperativa agricolă. Nu de puține
ori, din cauză că nu a existat disci
plină în organizarea transportului și
confirmarea foilor de parcurs, costul
prestației a depășit valoarea produ
selor transportate. Dintr-o analiză
efectuată a rezultat că folosirea mij
loacelor proprii de transport ale
cooperativelor agricole ar putea re
duce cu 60 la sută cheltuielile la acest capitol. Ca să mă refer doar la
un singur exemplu.
Din discuția avută cu directorul
economic al Direcției Agricole a ju
dețului Iași a rezultat că au fost
luate și alte măsuri menite să con
ducă la îmbunătățirea activității economico-financiare și rentabilizarea
întregii activități a unităților agrico
le cooperatiste. între acestea, amin
tim cele care au ca scop folosirea
cu randament maxim a întregului
fond funciar, realizarea prevederilor
din program referitoare la lucrările
de îmbunătățiri funciare, respectarea
tehnologiilor in vederea creșterii
producției vegetale și zootehnice, în
deplinirea sarcinilor de livrare, valo
rificarea superioară a producției ob
ținute. Iar modul cum s-au desfășu
rat lucrările în campania de întreți
nere a culturilor demonstrează că
s-a introdus mai multă ordine și dis
ciplină în efectuarea la timp și de
calitate a lucrărilor. Măsurile stabi
lite în vederea îmbunătățirii activi
tății economico-financiare a unități
lor agricole vor duce însă Ia rezul
tatele scontate numai cu condiția în
deplinirii lor în totalitate.

— în toate unitățile agricole
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vind situația economico-financiară și
să facă propuneri proprii, bine gindite. Puși să gîndească, ei au găsit și
propus soluții privind îmbunătățirea
activității in toate punctele supuse
analizei. Vreau să relev în mod deo
sebit că analiza s-a făcut pe fiecare
produs în parte, iar în cadrul aces
tora — pe fiecare element de chel
tuieli. în mod deosebit, au fost ana
lizate cheltuielile care dețin ponde
rea în produsul respectiv : semințe,
furaje, costul lucrărilor efectuate de
secția de mecanizare, amortismente
le, retribuirea muncii și altele. Procedîndu-se în acest fel, s-au putut
stabili factorii care au influențat re
ducerea costurilor sau depășirea acestora.
— Dar asemenea analize s-au mai
făcut și in trecut.
— Este adevărat, dar de această
dată analiza s-a raportat la progra
mele de măsuri anterioare referitoa
re la redresarea economico-financia
ră a cooperativei agricole respec
tive. S-a pus întrebarea : cum a fost
realizat programul de redresare și
cum și-au îndeplinit sarcinile cei care
au avut răspunderi directe in această
privință? Cu alte cuvinte, nu facem
programe peste programe, ci urmă
rim respectarea celor care există.
Faptul că în 1988 numai 20 de coo-

adoptînd noi măsuri. în aceas
tă privință există, să spun așa.
o bază bună. în județul nostru
s-a încheiat acțiunea de zonare a
producției, incit fiecare unitate are
un profil bine determinat. în scopul
sporirii în continuare a eficienței
economice, urmărim alegerea unor
variante de profilare a producției
care să corespundă cel mai bine con
dițiilor concrete din fiecare unitate.
Pornindu-se de la această cerință, in
cooperativele agricole din județ au
fost organizate ferme specializate pe
ramuri de producție sau grupe de
culturi și categorii de animale, ceea
ce corespunde în bună măsură pro
cesului de concentrare și specializa
re a producției. Cunoscînd că retri
buția cooperatorilor reprezintă 30—35
la sută din cheltuielile totale, s-a
acționat pentru generalizarea acordu
lui global, ceea ce asigură atît creș
terea răspunderii pentru efectuarea
unor lucrări la timp și de calitate
bună, cît și încadrarea în tariful pla
nificat pe tona de produs. în toate
unitățile agricole în care munca a
fost bine organizată, acordul global a
permis stimularea celor harnici, a
contribuit la sporirea eficienței eco
nomice. în această direcție, noi am
sprijinit cooperativele agricole să
organizeze formații mai mici, pe fa-

foliene să obținem la prima coasă
cite 4 tone fin la hectar. La coasa
a doua vom avea însă o producție
mult mai bună". Așadar, aici s-a
terminat recoltarea trifolienelor, în
treaga producție de fin fiind strinsă pe prepeleci. Mijloacele sînt con
centrate la transportul finului, ceea ce
permite depozitarea producției în cel
mult două zile. Profitind de faptul
că animalele au putut fi scoase mai
devreme la pășunat, au mai fost
însilozate 180 tone secară masă-verde în amestec cu paie. Folosind
toate resursele disponibile, se ac
ționează încă de pe acum pentru de
pozitarea unor cantități mai mari de
furaje in comparație cu anul tre
cut.
O experiență bună în realizarea
unor producții mari de nutrețuri au
dobindit cooperatorii din Udești. Aici
ferma zootehnică își administrează
singură terenul destinat bazei fura
jere. Astfel a putut fi fertilizată cu
îngrășăminte organice întreaga su
prafață destinată acestui scop. Prin
organizarea bună a muncii formații
lor de cosași, recoltarea celor 65 hec
tare lucernă s-a terminat in cite
va zile. Transportul finului se face
numai cu atelajele.
La Asociația Economică Intercooperatistă Zootehnică Siliștea, din
comuna Dolhasca, s-a terminat re
coltarea celor 120 hectare cu trifoliene și
ierburi perene. La aceasta a contribuit și faptul că tot
personalul tehnic și administrativ a
luat în primire o suprafață de pa
tru hectare, unde, după ce lucer
na a fost cosită mecanic, ei au îm
prăștiat și au întors brazdele pen
tru a le usca mai repede, au adu
nat finul, l-au pus pe prepeleci și
l-au transportat in baza furajeră.
Astfel, s-au mobilizat mai bine for
țele pentru a termina cît mai re
pede această importantă lucrare.
Pină la începutul lunii iunie, aici
au fost depozitate 180 tone fin, din
cele 315 tone planificate, dar mun
ca bine organizată permitea termi
narea transportului în cel mult 2—3
zile. Depozitarea se face în fînare,
la care, la bază, se lasă cite două
tuneluri pentru asigurarea ventilației
naturale. Totodată, se adaugă și uree
pentru creșterea procentului de pro
teină și mai buna conservare a fi
nului.
Pină la această dată au terminat
recoltarea, coasa I și cooperativele
agricole Fălticeni, Preutești, Grămești, Drăgoești, Bălăceana, Bălcăuți, Calafindești etc. In altele
însă, cum sint cooperativele agrico
le Grănicești, Drăgușeni, Forăști,
Todirești, Mitoc, Rădășeni, realiză
rile sînt sub media pe județ, ceea
că impune din partea comitetelor
comunale de partid și a consiliilor
de conducere ale unităților agrico
le mobilizarea mai bună a forțelor
satelor pentru recoltarea și depozi
tarea cit mai grabnică a întregii
producții de fin rezultate din pri
ma coasă. Pe lingă faptul că se
evită pierderile datorate ploilor, se
creează condițiile dezvoltării rapide
și uniforme a culturilor pentru coa
sele următoare și, deci, pentru ob
ținerea unor cantități mai mari de
fin, cel mai valoros furaj pentru
taurine și ovine.
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nu numai de cantitatea și calitatea
lor, ci și de costul acestora. Specia
liștii din acest sector au fost obișnuiți de pe acum să asigure un ra
port optim între proteine și valoa
rea nutritivă totală a furajului,
Dar aici intervine și necesitatea
de a se asigura un raport optim
intre rația de producție și cea
de întreținere. Pornind de la
aceste deziderate, concomitent cu
extinderea și îmbunătățirea calitativă a
bazei furajere, s-a
acționat în vederea folosirii superioare a furajelor. De altfel, unitățile profilate pe crește
rea vacilor de lapte de la Belcești,
Pocreaca, Erbiceni și Țigănași rea
lizează din acest sector beneficii im
portante. Desigur, eficiența econo
mică ar putea fi mult mai bună dacă
toate efectivele ar fi corespunzătoa
re. De asemenea, sîntem convinși că,
dacă am hrăni corespunzător tine
retul bovin la îngrășat ca să-l livrăm
la 500—600 kg, am obține in plus o
cantitate mare de carne. însă cel
mai mult avem de făcut în ce pri
vește rentabilizarea producției de
carne de porc. Noi avem tehnologii
de creștere a porcilor cu furaje la
un cost planificat de 1,20 lei kilo
gramul, iar în realitate ele costă 2,60
lei kg. Cauzele sînt mai multe. Să
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BRIGĂZILE ȘTIINȚIFICE
ÎN DIALOGUL CUNOAȘTERII
Intr-o epocă de mari transformări
revoluționare, de noi descoperiri ști
ințifice și tehnice, de lărgire con
tinuă a orizontului cunoașterii uma
ne în toate domeniile de activitate,
nevoia de dezvoltare armonioasă a
personalității umane devine impe
rioasă atît din perspectiva individu
lui cit și a societății. Despre modul
în care acționează în lumina aces
tor cerințe brigăzile științifice și
tehnice din județul Giurgiu aveam
să aflăm chiar la fața locului înso
țind citeva dintre ele la mai multe
acțiuni pe care le-au întreprins la
diferite locuri de muncă și in școli.
Un prim dialog al membrilor bri
găzii științifice cu lucrătorii ogoa
relor a avut loc la ferma legumi
colă a Cooperativei Agricole de Pro
ducție din comuna Băneasa. Și nu
intr-un spațiu anume amenajat, ci
chiar la capătul tarlalei, in aer li
ber. acolo unde se hotărăște soarta
recoltei. De fapt, specialiștii care
s-au deplasat aici erau pregătiți să
răspundă mai multor întrebări ce
le fuseseră adresate cu prilejul unei
întilniri anterioare, întrebări ce vi
zau probleme specifice activității din
agricultură : mai buna organizare a
muncii, tehnologii moderne în legumicultură. noul mecanism economico-financiar, autogestiunea și ren
tabilizarea producției, raționalizarea
și optimizarea consumurilor ener
getice. Cu acest prilej am putut
constata că membrii brigăzii știin
țifice, buni cunoscători ai proble
melor ce interesează oamenii mun
cii din această parte a județului,
și-au alcătuit un program concret
de acțiune, cu scop precis, așa incit
fiecare intîlnire să aibă o finali
tate practică, eficientă, legată di
rect de procesul de producție, de
buna gospodărire a fondului fun
ciar, a mijloacelor materiale din
dotarea unității în vederea
obți
nerii, an de an. a unor recolte
sporite prin aplicarea consecventă
a celor mai noi cuceriri în domeniu.
Pe lingă răspunsurile competente
și la obiect date fiecărei întrebări
în parte, legumicultorilor de aici li
s-a vorbit despre anularea datoriilor
cooperativelor agricole de producție,
fapt de deosebită însemnătate eco
nomică și politică ce demonstrează
forța și vitalitatea economiei româ
nești, dar care, în același timp, obli

gă toate cooperativele, pe toți oa
menii muncii din agricultură să
răspundă acestor măsuri prin înde
plinirea în mai bune condiții a înda
toririlor lor în producție, dar și in
ce privește livrarea la fondul de
stat, prin contractarea unor canti
tăți tot mai mari de produse agroalimentare, pentru
creșterea,
în
acest fel, a contribuției agriculturii
noastre socialiste la dezvoltarea ge
nerală a țării. Tot acum s-au pre
zentat dinamica dezvoltării economico-sociale a județului Giurgiu,
noua revoluție agrară, precum și în
semnătatea cunoașterii și
respec
tării legilor statului nostru.
Mai mulți membri cooperatori au
cerut lămuriri specialiștilor cu pri

dresat brigăzii respective vizau, în
special, noile meserii apărute in
economia județului, literatura poli
tică, științifică și beletristică, feno
menele recent apărute în lumea ca
pitalului, probleme care nu s-au re
găsit în expunerile prezentate. S-a
demonstrat astfel clar faptul că o
astfel de acțiune pregătită in grabă,
fără un scop bine determinat, are
toate șansele să eșueze.
Cu mare
atenție și
deosebită
grijă s-a pregătit brigada științifică
pentru intîlnirea cu elevii Liceului
industrial de construcții din Giur
giu, membrii acesteia fiind într-adevăr conectați parcă la tempera
tura adolescenței. De data aceasta
fiecare problemă prezentată și-a gă

IN JUDEȚUL GIURGIU
vire Ia retribuția în acord global și
acordarea dreptului la pensie pen
tru cei ce lucrează în agricultură,
s-au interesat de noile studii apă
rute în domeniul cercetării agricole,
au adresat întrebări cu privire la o
serie de fenomene care se petrec în
natură, un interes deosebit manifestîndu-se pentru așa-zisul „efect de
seră". în acest cadru, o serie de ne
clarități au fost lămurite pe Ioc, al
tor întrebări urmînd a li se da răs
punsurile cuvenite la o viitoare vi
zită a brigăzii științifice.
Din păcate, lucrurile au stat cu
totul altfel la întîlnirea pe care bri
gada științifică a avut-o cu elevii
claselor a IX-a și a X-a de Ia
Școala generală Băneasa.
Fără a
avea un plan tematic concret, în
concordanță cu problematica vîrstei
auditorului, cu ceea ce de fapt inte
resează în acest moment colectivul
de elevi, discuțiile s-au purtat, cum
era și de așteptat. în limita unei
problematici teoretice de maximă
generalitate, uneori depășind cu
mult nivelul de înțelegere al elevi
lor.
Această concluzie aveam s-o des
prindem și ca urmare a faptului
că elevii altceva așteptau și cereau
de la brigada științifică ce-și pro
pusese să-i întîlnească. De altfel,
întrebările pe care elevii le-au a-

sit un corespondent real în viața
de zi cu zi a viitorilor constructori,
oferind răspunsuri clare, precise
marilor întrebări ale vîrstei. La în
cheierea acțiunii, tovarășul Mircea
Mîrlogeanu. directorul liceului, pre
ciza : „Copiii noștri au participat
astăzi Ia cea mai densă oră de dirigenție, I-am urmărit cu atenție. Erau numai ochi și urechi. Așa se întîmplă de fiecare dată cînd ne vizi
tează o astfel de brigadă, care știe
ce, cît și cum să ofere tinerilor pen
tru a le stîrni interesul in cele mai
variate domenii ale cunoașterii".
La o altă întilnire cu oamenii
muncii de la întreprinderea de Exe
cuție și Exploatare a Lucrărilor de
îmbunătățiri Funciare din comuna
Frățești, participanții au demonstrat
interesul cu care sînt urmărite ex
punerile membrilor brigăzii științi
fice, mai ales atunci cînd acestea
abordează probleme de real interes,
legate de activitatea practică a ce
lor cărora le sînt adresate. Iată cîteva dintre ele : „Drepturile și în
datoririle lucrătorilor din agricul
tură", „Ordinea și disciplina la lo
cul de muncă", „Absentele nemoti
vate și efectele lor economice", „Energiile neconvenționale". Nici de
data aceasta nu au lipsit întrebările
adresate specialiștilor. Astfel,
to
varășul Stan Tîrnoveanu, jurist, a

Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din orașul Buftea

Cercetarea drumului cărții în
Argeș, pentru a afla ce oferă bi
bliotecile tehnice și ce preferă citi
torii, am început-o pornind de la
principalii furnizori de carte ai ju
dețului. Petre Lungu, directorul
C.L.D.C. Pitești arăta că peste 80 la
sută din volumul comenzilor sosite
la unități e reprezentat de cartea
tehnică și științifică, anul trecut,
valoarea lor fiind mai mare cu peste
un milion față de anul precedent,
iar în primul trimestru, cifra a fost
și ea in creștere. Din depozitele
centrului se difuzează continuu cărți
cititorilor din marile unități econo
mice, cum sint cele de autoturisme,
petrochimie, de cauciuc, industriali
zarea lemnului, electronică, energia
nucleară ș.a. Pentru sensibilizarea
cititorilor se organizează acțiuni de
popularizare a cărților, ca : expoziții
și standuri, intilniri ale cititorilor cu
autorii. Notăm și faptul că deschi
derea lunii cărții în întreprinderi a
avut loc anul acesta în citadela
„Daciilor" de la Pitești, unde s-au
organizat o interesantă dezbatere
intitulată „Cartea tehnică în spriji
nul perfecționării pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii", precum
și lansarea volumului „Automobile
cu combustibili convenționali".
Intrăm și in baza de desfacere a
Uniunii Județene a Cooperativelor
de Producție, Achiziții și Desfacere
a Mărfurilor Argeș. E_ un raion bine
aprovizionat, cu noutăți „la zi". De
carte tehnică și de tot felul. Lu
minița Rinceanu, economista care se
ocupă aici cu comerțul cu cartea,
arăta că „dacă anul trecut
am
vindut in orașele și comunele ju
dețului cărți în valoare de 6 873 000
lei, în acest an ne-am propus o cifră
de peste 7 000 000 lei. Numai în
primele patru luni am vîndut în
localitățile județului cărți, echiva
lente cu depășirea planului cu
00 000 lei".
Alegem din rîndurile beneficiare
lor de carte cîteva exemple și
urmărim cum ajunge Ia cititori slova
tipărită.
Întreprinderea de autoturisme din
Pitești. Unitatea numără zeci de mii
de oameni ai muncii, cu numeroși
ingineri, subingineri și maiștri. Se
profesează aici toate meseriile de
bază, iar nomenclatorul de fabrica
ție cuprinde mii de produse cu ca
racter de unicat, ce intră in compo
nența autoturismelor. Pentru reali
zarea unei asemenea producții di
verse este nevoie de cunoștințe
foarte bogate din domenii diferite
de activitate. Fondul de carte teh
nică depășește 54 000 volume, în cu
prinsul căruia aflîndu-se cărți de
nivel mediu și superior pentru nu
meroasele meserii
și profesii din
domeniul industrial.
Ce spun oamenii 1 Inginerul Petre
Moise, din sectorul de fiabilitate, un
pasionat cititor, observa : „Am in
biblioteca personală foarte multe
cărți. în general găsesc și in biblio
teca uzinei cărțile de care am
nevoie, ca de exemplu : „Teoria,
calculul și construcția motoarelor de
autoturisme", „Calculul șl construc
ția autovehiculelor". „Calitatea pro
duselor",
„Calitate și fiabilitate",
„Colecții de stasuri". Desigur, acțiu
nea cu cartea trebuie să fie continuu
perfecționată. E nevoie de alcătuirea
unui mai bogat documentar care să
cuprindă aspecte semnificative din

unități cu specific similar din țară
și de peste hotare. E nevoie și de
un mai mare număr de cărți de
circulație internațională, dar e
nevoie și de o sală de lectură care
să fie amenajată chiar în incinta
bibliotecii".
Redăm și alte răspunsuri : Strun
garul Ion Vasile ne spune că a
găsit la bibliotecă cărțile ce i-au
fost necesare în vederea susținerii
examenului de categorie, cit și pen
tru a-și îmbogăți calificarea. El vine
cu observația că unele din manuale
sint insuficiente și ca titluri și ca
număr de exemplare. în uzină nu
mărul strungarilor e destul de mare,
în vreme ce al manualului pentru
strungari e foarte redus. Inginerul
tehnolog Cataraciuc Rică, aflat in
secția vopsitorie II, adaugă și el :
„Ar fi bine ca în biblioteci să se
găsească mai multe cărți care să-i
ajute pe oameni în rezolvarea pro
blemelor care le stau zi de zi în față.

tehnic. Bine înzestrat cu carte teh
nică este și grupul școlar al între
prinderii.
„întrucît piesele ce intră în com
ponența ARO-ului trebuie să fie de
cea mai bună calitate, ne spune
Viorica Popescu, una din cele trei
bibliotecare, am căutat să achizi
ționăm in bibliotecă cărți care să
fie la îndemină tuturor muncitorilor
și specialiștilor. Există în bibliotecă
și o bogată colecție de dicționare
tehnice".
Un scurt sondaj în rindul cititori
lor ne-a dovedit importanța îndru
mării metodice, făcute de colectiv
cu competentă și consecvență, fon
dul de carte bine conservat, o rulare
corespunzătoare a acestuia, aprovi
zionarea — in cele mai multe cazuri
— cu lucrările necesare și solicitate.
Trimestrial, biblioteca realizează un
buletin de informare de uz intern,
în care sînt popularizate, pe tematici
de specialitate, titlurile articolelor

CARTEA
în sprijinul producției
Sesizez și faptul că unele cărți va
loroase tipărite cu mulți ani in urmă
nu mai sînt de folos. Motivul :
unele n-au mai fost achiziționate,
iar altele au fost uzate".
Secre
tarul comitetului de partid din
întreprindere, preciza in finalul
anchetei că, in mare, biblio
tecile oferă cărțile care sint ne
cesare pentru soluționarea proble
melor productive. Dar că sindicatul
are obligația să îmbogățească și mai
mult necesarul de carte. Pentru că
din unele titluri solicitate sint în
bibliotecă insuficiente exemplare,
ceea ce face ca ele să ajungă mai
greu la toți cei interesați. Apoi de
sesizat că în nomenclator au apărut
și meserii noi, cum sînt cele de
caroser și vopsitor auto, iar numă
rul acestora e destul de mare în
întreprindere. Pentru ei însă nu au
apărut cărțile ce-i interesează direct".
De asemenea, el sublinia necesitatea
aducerii mai multor exemplare de
culegeri de dispoziții legale privind
ordinea și disciplina în unitățile so
cialiste, care să stea la dispoziția
fiecărui conducător de formație de
lucru.
Este destul de numeros și colec
tivul întreprinderii de autoturisme
ARO din Cimpulung. La dispoziția
oamenilor muncii de aici biblioteca
tehnică are un fond de carte ce
cuprinde 27 000 volume. Ea dispune
și de o sală pentru studiu, unde
cititorii își pot realiza in liniște
însemnările necesare ridicării nive
lului de cunoștințe tehnico-profesionale. Mai mult, drumurile cărților
tehnice au fost prelungite pină în
secții și ateliere, în fiecare din
acestea existînd un minimum obli
gatoriu de carte tehnică, format, în
principal, din manuale, de exemplu,
în funcție de specific, ale strungaru
lui. lăcătușului ori presatorului ; nu
lipsesc din secții manualele de desen

din diferite reviste. Din cuprinsul
ultimului buletin se pot afla cărțile
noi apărute în bibliotecă, revistele
străine și stasurile publicate. E pre
zentă aici, de asemenea, o pagină a
inventatorului, cuprinzînd teme de
invenții și inovații propuse pentru
rezolvare.
Colectivul
bibliotecii
afișează sau transmite operativ prin
stația de radioficare și afișajul la
locurile de muncă listele cu noile
apariții.
De un real folos au devenit căr
țile tehnice pentru cursanții la învățămintul de ridicare a calificării și
de policalificare. Cu sprijinul colec
tivului bibliotecii, lectorii pun la
dispoziția celor ce urmează cursu
rile cărțile de studiu și bibliografia
necesare pentru fiecare temă în
parte.
Cum apreciază cititorii bibliotecii
rolul cărților în ridicarea nivelului
lor ? Nicolae Enoiu, șeful serviciului
contabilitate, spune : „Direct apelez
Ia publicația de statistică editată de
«Revista economică», la «Era so
cialistă».
Cu prilejul vizitelor in
bibliotecă am reținut că ar trebui
achiziționate mai multe cărți de
specialitate pentru cadrele tehnicoinginerești și îndeosebi din noile
apariții editoriale. Ar trebui aduse la
zi și alte lucrări existente, cum
sînt : «Legea finanțelor», «Legea
prețurilor», cît și diverse decrete,
cum sînt cele privind inventarierea
patrimoniului întreprinderilor, evi
dența fondurilor fixe".
Inginerul
Gheorghe Nițu completează : „Căr
țile mult solicitate la noi sint cele
referitoare la studiul metalelor, prelucrabilitatea și calculul de rezisten
tă al materialelor, tehnologiile de
control al calității, atît ale materiale
lor, cit și ale produselor, de moderni
zare a tratamentelor termice, nitrurarea ionică, nitroferoxarea, trata
mentul in vid. Aceste probleme sînt

explicat pe larg care sînt avantajele
participării oamenilor muncii la be
neficii în contextul noului meca
nism economico-financiar, precum
și prevederile legale cu privire la
retribuirea muncii în acord global.
Cornel Geantă, asistent medical, a
vorbit despre prevenirea bolilor
profesionale și nocivitatea alcoolului
și tutunului, iar Stelian Geantă, ope
rator, a proiectat pentru cei prezenți
filmele : „Fumați ?! și „Alegeți —
sănătatea sau alcoolul !“
Eficiența activităților desfășurate
de brigăzile științifice este apreciată
în analize organizate periodic
la
secția de propagandă a Comitetu
lui Județean Giurgiu al P.C.R., în
spiritul ideilor, tezelor și orientă
rilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind ridicarea
continuă a conștiinței socialiste.
Factorii educaționali sînt chemați
să acționeze pe baza unor programe
de activități bine întocmite pentru
difuzarea în rîndul maselor largi de
oameni ai muncii, ale tuturor cetă
țenilor a celor mai noi cuceriri ale
cunoașterii umane, instituind un sis
tem de activități cu acțiuni speci
fice, in vederea realizării sarcinilor
ce revin județului pentru formarea
omului nou cu o conștiință înainta
tă. Așa cum observa și tovarășul
Gheorghe Ciobanu, secretarul comi
siei județene pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice și tehnice,
cele 83 de brigăzi științifice ce acti
vează în județ, care cuprind un nu
măr de 500 oameni de știință, artă
și cultură. specialiști din diverse
domenii de activitate, au fost alcă
tuite din cei mai pasionați și înzes
trați activiști pe linie obștească, cu
bogată experiență și bună pregătire
profesională, cunoscători remarca
bili ai problemelor concrete cu care
se confruntă județul.
reușindu-se
ca numai în primele patru luni ale
acestui an să se organizeze peste
250 de întîlniri cu cetățenii pe o
tematică diversă, la care au luat
parte peste 30 000 oameni ai muncii
din agricultură, industrie, învățămînt, practic din toate sferele de
activitate într-un viu și eficient dia
log al cunoașterii.

Ion GAGH1I
corespondentul „Scinteii"
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însă acoperite cu un fond mai redus
de carte".
Facem un sondaj de carte și în
lumea satelor. La Bascov, comună
cu o bogată viață economică și cul
turală, biblioteca a devenit locul de
întilnire cu cartea a numeroși lo
cuitori. Cititorii sint membri coo
peratori și lucrători ai altor unități,
cu caracter agricol de pe raza locali
tății, ca întreprinderea de sere și
solarii, centrul de ingrășare a miei
lor, silozul de cereale. Există și un
însemnat număr de muncitori care
lucrează
în industrie
și unități
prestatoare de servicii. Biblioteca
comunală, situată de curînd într-o
sală spațioasă in noul local al C.A.P.,
este bine aprovizionată și riguros
organizată. „în rafturi se află, spune
bibliotecara Maria Pătru, 12 000 vo
lume de carte beletristică, tehnică,
politică și de ridicare a cunoștințelor
profesionale și de cultură generală.
Cea care se adresează țărănimii
acoperă un larg evantai, de la cartea
de specialitate din domeniu pină la
cea de popularizare a cunoștințelor
agricole. Numărul cititorilor din
rindul localnicilor este in jur de 500".
Ioana Dumitru a împrumutat cărți
pentru cultivarea viței de vie, iar
Valeria Ghiță pentru producerea de
legume in sere și solarii. O elevă
de liceu, Veronica Lăzărescu. a
împrumutat cărți pentru a-și lărgi
orizontul de cunoștințe în vederea
susținerii examenelor de admitere
într-un liceu agricol. Mai mulți
muncitori de la ingrășătoria de miei
au studiat cărți de specialitate pen
tru hrănirea rațională a animalelor
și combaterea bolilor infecțioase. La
întreprinderea de sere și solarii întilnim prinse într-o discuție aprinsă
mai multe muncitoare din moderna
ciupercărie, pentru a cultiva și ele
în sistem gospodăresc aceste legume
valoroase. Sint îndreptate de spe
cialiști să se adreseze și ele biblio
tecii comunale.
In Băiculești, comună în care își
desfășoară activitatea o cooperativă
agricolă, un complex de creștere a
păsărilor în sistem industrial, pre
cum și o întreprindere modernă de
industrializare a legumelor și fruc
telor, biblioteca comunală asigură
într-o oarecare măsură nevoile de
carte ale cooperatorilor. De ce
numai într-o oarecare măsură ? Ce
oferă bibliotecile celor două unități
economice ? Sintem la întreprin
derea de industrializare a legume
lor și fructelor. Spațiul desti
nat bibliotecii impresionează ca
mărime și dotarea cu mobilier.
Lipsește însă ceea ce, de fapt, este
important : fondul de carte tehnică.
Cercetăm împreună cu bibliotecarul
rafturile pentru a da de urma unei
cărți tehnice și nu reușim. Și nu se
poate reuși, deoarece comitetul sin
dicatului din unitate a dirijat fon
durile alocate in acest sens in alte
direcții, neglijînd biblioteca.
Iată consemnate numai cîteva
aspecte care
dovedesc preocupări
susținute de mai bună promovare a
cărții științifice și tehnice, dar și
necesitatea de a investi mai multă
pricepere și inițiativă pentru a face
din cartea tehnică un ajutor per
manent pentru perfecționarea acti
vității productive.

Gheorqhe CIRSTEA

corespondentul „Scinteii"

Căi de apropiere
și înțelegere intre oameni
Mai vechi drumuri, în scopuri
mai cu seamă gazetărești, ne-au
purtat pașii la Praga sau Bratisla
va, tăind țara în curmeziș, în cău
tarea unor fapte grăitoare pentru
peisajul nou, mai cu seamă social
și cultural : lumea neobișnuită a
tîrgului de la Brno, evoluția celei
de-a șaptea arte, prezentată la
Karlovy-Vary, fapte noi pe tărîmul
literaturii, așa cum pot apărea în
creațiile scriitorilor reprezentativi
de azi sau pur și simplu pentru a
constata ce spun cercetările actuale
despre husiți, cu atitea implicațti în
istoria noastră, înfăptuind o docu
mentare complexă în vederea ela
borării piesei de teatru „Bobîlna".
Totul vibra de hărnicia oamenilor
și prietenia pe care ne-au arătat-o
în prelungirea vechilor legături româno-cehoslovace.
Și totuși, nicicînd Praga nu ni
s-a dezvăluit in minunata ei înfăți
șare, ca la începutul lui februarie,
în acest an. Iar explicația, simplă
în aparență, este cea mai firească
dovadă a unei înțelegeri superioare
în comuniunea de idei și năzuințe
care se poate stabili între oameni.
Nobilul înțeles, într-o mai largă
și actuală perspectivă ni l-a oferit
marele nostru Eminescu. Căci, re
centa vizită la. Praga a fost făcută
pe urmele poetului național trăind
și acolo emoția să constatăm că nu
mele Eminescu ne-a deschis căi,
a apropiat inimi.
Ce se știa in Cehoslovacia des
pre Eminescu, pină acum 1 Că el
este un mare poet român, tradus
și în cehă, în două rînduri, și în
slovacă, limbă în care i-a oferit
echivalențe remarcabile un mare
liric din țara prietenă, Ivan Krasko.
Apoi, opera sa a fost interpretată
și popularizată de cei mai distinși
specialiști în domeniul limbii și li
teraturii române, de la cele două
tradiționale catedre de romanistică
de la Praga și Bratislava ca și de
alți scriitori, tălmăcitori, oameni de
cultură între care : Jan Urban Jarnik, Jindra Huskova, Marie Kâvkova, Eva Strebingerovâ, Libuăe
Vâlentova, Jiri NaSinec, pentru a
cita doar cîteva nume dintre cele
mai reprezentative. Mulți dintre
studenții celor două catedre au
devenit pasionați cunoscători ai
poeziei eminesciene, continuînd
după terminarea facultății să se
ocupe, sub o formă sau alta, în re
dacții, ca traducători sau scriitori
și de genialul scriitor român.
Ce relații se făceau între Emines
cu și Praga ? In afara acestei re
ceptări, promovată în timp, viața
poetului oferea două deslușiri :
existența celei dinții imagini,
delicata înfățișare de visător ro
mantic realizată în atelierul foto
grafului Jan Tomăă, precum șl
mărturia eminesciană din manu
scrisul 2 306 în care scria în poves
tirea unui vis : „Am ieșit parcă-n
tîrg și am mers pe uliți largi cu bule
varde (ulița mare din Praga)". Era
deci prea limpede că poetul a tre
cut prin ‘ orașul de pe Vltava în
septembrie 1869 socotindu-se că pri
lejul era călătoria spre Viena, unde
urma să devină student. Dar, de-ce
să fi făcut Eminescu o asemenea
cale ocolită, cînd putea ajunge la
Viena pe un drum mai scurt și mai
puțin costisitor ? Și de ce a poposit
la Praga, de vreme ce se grăbea
spre Viena, ca să se înscrie Ia Fa
cultatea de filozofie? Numai pentru
a-și face fotografia, nu era necesar
să se oprească pentru două-trei
zile Ia Praga : erau destui fotografi
și la Viena I...
Aceste întrebări au oferit deci un
scop exact popasului nostru praghez care a avut drept țintă cău
tarea urmelor trecerii lui Eminescu
de acum 120 de ani.
Tot ceea ce a urmat se explică
In cea mai mare măsură prin inte
resul pe care zeci de oameni l-au
manifestat pentru Eminescu. Intrucît, cu excepția traducătoarei Olga
Andrlova. ea însăși fostă studentă
a catedrei de romanistică și cunos
cătoare a poeziei eminesciene, care,
cu spontaneitate, a trecut de par
tea iscoditorilor, toți ceilalți nu ci
tiseră versurile sale, unii știindu-i
doar numele. Și dintr-odată, antre
nați în căutarea probelor, mai mulți
cercetători din diverse domenii, au

CONSTANȚA :
„Creativitate și eficiență
în învățămînt"
Desfășurîndu-se sub genericul
„Creativitate și eficiență in învățămint" manifestările prilejuite de
„Zilele școlii constănțene", orga
nizate de Inspectoratul Școlar Ju
dețean Constanța, Comitetul Sin
dicatului învățămînt, Comitetul
Județean Constanța al U.T.C.,
Consiliul Județean al Organizației
Pionierilor și Șoimilor Patriei, fi
lialele din Constanța ale societă
ților științifice ale cadrelor didac
tice au programat ample și atrac
tive manifestări politico-educative,
didactice și științifice. Au avut
loc sesiuni științifice, simpozioane,
dintre care unul dedicat „Anului
Mihai Eminescu", dezbateri pe
probleme de specialitate, schim
buri de experiență intre cadrele
didactice. S-au prezentat spectaco
le artistice, au fost organizate ex
poziții de pictură și creație tehnico-științifică. (Lucian Crîstea).

RIMNICU VILCEA: Zilele
teatrului pentru tineret
La Centrul de creație și cultură
socialistă „Cintarea României" din
municipiul Rimnicu Vilcea s-a
desfășurat, timp de trei zile, cea
de-a doua ediție a Festivalului interjudețean de teatru pentru tine
ret. în prezența unui numeros pu
blic, formațiile teatrale ale tineri
lor din Timișoara, Deva, Tirnăveni,
Iași, Craiova, Tirgu Jiu, Cluj-Napoca, Rimnicu Vilcea, precum și
din cadrul ICECHIM București au
prezentat spectacole de inaltă ți
nută artistică, făcind și de această
dată dovada valorii incontestabile
a artei teatrale amatoare. (Ion
Stanciu).

devenit profund interesați de pre
zența lui Eminescu la Praga. Cel
dinții care s-a pasionat de această
idee — Karel Litsch, doctor do
cent în științe juridice, directorul
arhivelor universitare — ne-a
deschis seifuri și lacăte simbolice,
scoțind la iveală vechile registre de
înscriere a studenților la Universi
tatea Carolinum, in 1869. Ne aflăm
în fața unei neașteptate descope
riri : la numărul 54 figurează nu
mele Șerban Eminovicz, tînăr de 27
de ani, născut la Botoșani, în
România, fiul lui Georg, de profe
siune agricultor, înscris la Facul
tatea de medicină. Faptele încep să
se contureze în adevărata lor des
fășurare. Așadar, Șerban îl con
vinsese pe Căminar că Mihai, poet,
om de teatru, traducător, are înain
te un viitor luminos, fiind necesar
să se desăvîrșească la una din uni
versitățile europene. Porniseră așa
dar cei doi frați împreună, mal
întîi la Praga, unde Șerban se în
scrie in semestrul al VII-lea, la
medicină. Mihai nu se poate însă
înscrie la filozofie, lipsindu-i certi
ficatul de maturitate, absolut nece
sar conform regulamentelor, și ast
fel nici Șerban nu rămine la Pra
ga, ambii venind împreună și por
nind tot împreună spre Viena, în

Itinerare eminesciene

in Cehoslovacia
speranța aflării altor condiții în
ceea ce privește înscrierea lui Mihai.
Dar registrul de înscriere la me
dicină ne deslușește încă o revela
ție : adresa studentului Șerban
Eminovicz, unde, evident, locuiau
tot împreună cei doi frați. Citim
ceea ce se consemnase incifrat :
471-11, ceea ce nu înseamnă altce
va decît numărul casei din arondismentul II. Descifrăm această adresă cu sprijinul unui proas
păt cercetător al vieții lui Emines
cu. Este vorba de Katerina Beckova,
doctor în științe istorice, de la Mu
zeul de istorie al orașului, care, in
fața planului Pragăi din anul 1870
exclamă : „Este!". Intr-adevăr, ob
servăm numărul pe care îl căutăm,
și citim și numele străzii : Lipova.
Ceea ce în traducere înseamnă stra
da Teiului. Nici nu se putea o mai
minunată întîmplare : la Praga,
Mihai Eminescu a locuit pe strada
care-i amintea de „teiul sfînt" din
curtea casei de Ia Ipotești, de teii
versurilor sale. Ne grăbim spre
strada Teiului, nu departe de Uni
versitate, și găsim, cu transformă
rile produse în decursul vremii,
casa cu numărul 471 și, iarăși nu
se putea altfel, nu departe, in
curtea unei așezări medievale, un
îmbătrînit tei...
' Cu această însă, căutările urme
lor eminesciene nu s-au încheiat,
căci alte întrebări își așteptau răs
punsul In legătură cu atelierul unde
a fost realizată prima imagine a
„tînărului voievod", cum îl definise
Lucian Blaga. Astfel încît noi cer
cetători se vor adăuga celor care
devin partizani ai depistării dove
zilor care contribuie la luminarea
popasului eminescian praghez. Ei
sînt prof. dr. Zdenek Kirschner și
depozitarul J. Mlăoch de Ia Arhiva
Școlii de arte și meserii și dr. Pa
vel Scheufler, specialist în istoria
fotografiei și autor al unor cărți
fundamentale în acest domeniu :
Praga 1848—1914, Ateliere fotogra
fice pragheze și monografia Jlndrich Eckert.
Aflăm, astfel, povestea specta
culoasă a autorului celei dinții . fo
tografii a lui Eminescu și a frate
lui său Șerban. Jan Tomăă (1841—
1912) a fost o persoană excentrică,
începindu-și viața ca muncitor în
tr-o fabrică de zahăr și încheind
prin a fi unul dintre marii „pictorifotografi" cehi, preocupat mai cu
seamă de fotografierea lumii artis
tice, de introducerea tehnicii mo
derne, făcînd, între altele, cele din
ții experimentări cu un fonograf
adus special la Praga, din Statele

Unite, de la prietenul său Edison.
A trecut și prin România, în călăto
ria sa spre Grecia. Parcurgem, cu
atenție, sute de fotografii din co
lecția Tomâs, in speranța de a mai
găsi o imagine eminesciană. Nu
descoperim. In schimb, aflăm foto
grafia atelierului în care a pășit
Eminescu acum 120 de ani. împreu
nă cu noii iubitori ai poetului ajun
gem la concluzia că celebra foto
grafie, cunoscută astăzi în sute de
milioane de exemplare, în România
și în întreaga lume, este cea mai
răspîndită imagine a fotografului
praghez din veacul trecut. „Trebuie
să ne mîndrim cu acest fapt de
cultură și noi, praghezii", ne spune
istoricul artei fotografice, dr. Pavel
Scheufer. în continuare, la Muzeul
Național Tehnic, la Facultatea de
Filozofie, la Biblioteca Națională,
noi oameni vin in sprijinul cerce
tărilor noastre, încercind să dezlege
ceva din necunoscutele eminescie
ne. Și, semnificativ, cei care au
fost antrenați. au angrenat în această muncă și pe alții, astfel în
cît cercetările au completat cu cite
o nouă dovadă ceea ce se știa atît
de puțin. Astfel, dr. Mahaăek, spe
cialist în științe juridice. întilnit
tntîmplător în casa din strada Li
pova, ne ține la curent cu istoricul
clădirii, renovată la începutul se
colului nostru, cînd. în curtea inte
rioară, s-a construit și o tipografie.
Libuăe Valentova ne vorbește, la
catedra de romanistică, împreună
cu lectorul nostru de la Universita
tea din Bratislava, Paul Magheru,
despre preocupările cadrelor didac
tice și ale studenților pentru mai
buna aprofundare și receptare a
creației eminesciene, J. Naăinec ne
informează despre proiectul editu
rii Odeon de o publica un nou vo
lum din opera Luceafărului, iar A.
Nefova, de la Ministerul Culturii,
împărtășește cîteva ginduri în le
gătură cu marcarea centenarului
în conformitate cu propunerile
UNESCO.
Și, chiar în aceste zile, o scri
soare de la Petr Rybar, doctor în
științe, nepotul autorului imaginii
eminesciene, ne transmite rugămin
tea de a-i oferi datele necesare în
legătură cu viața poetului în preaj
ma anului 1869. A terminat un am
plu roman despre pictorul fotograf
Jan Tomâă și, după relatările noas
tre. s-a decis să includă în acțiune
venirea lui Mihai Eminescu la
Praga, pătrunderea în salonul ar
tistic al unchiului său și modul în
care a fost realizată cea dinții foto
grafie. Iată cum. la Praga, cel
dinții oraș european pe care îl vi
zita Eminescu a devenit dintr-oda
tă o prezență în timp, urmînd a fi
evocat într-un roman care se anun
ță deosebit de interesant prin re
constituirea vieții artistice a orașu
lui în ultima jumătate a veacului
trecut.
Și, ne aducem aminte că, în
preajma semicentenarului morții
poetului, la Praga, prin truda unei
iubitoare a culturii și poporului
român — care, puternic impresio
nată de poemele eminesciene, a și
învățat limba noastră — B.F. Maria
Ha de Verny — apărea în condiții
grafice elegante cea dinții tradu
cere din poeziile Luceafărului lite
relor române, în limba cehă, sub
titlul „Cîntece de iubire". Autoarea
deschidea volumul cu dedicația liri
că „Eminescu", minunat crez în ge
niul Iui poetic, în apropierea din
tre oameni și culturi : „Emines
cu ! / poetule trist cu privirea unei
frumuseți mîngîietoare ! / Opera ta
deocamdată este închisă pentru
mine prin pecetea necunoașterii
limbii / Totuși, pașii tăi mă înso
țesc prin țara ta / Ceea ce dovedeș
te cît de apropiați sintem /.../ N-a
vem pe ce să ne sprijinim / afară
de numele tău / Eminescu".
La Praga, în anul centenaru
lui
Eminescu
începe
a
fi
mai bine cunoscut, mai mult
prețuit. Este acest fapt nu numai
un semn al prețuirii genialului nos
tru poet, ci și încă un argument al
prieteniei și stimei ce și le poartă
popoarele noastre, relatările de mai
sus fiind dovezi emoționante în această privință.

Victor CRĂCIUN

ADNOTĂRI

Pe meridianele cîntecului
Ceea ce n-am avut
niciodată pină acum,
dar de ceea ce a fost
mereu atita nevoie
ne-a dăruit
Daniela
Caraman Fotea : o
carte despre muzica
ușoară, despre auto
rii și tălmăcitorii ei,
în țară și peste hota
re, de la valsul cele
bru al românului Ivanovici la succesele de
neuitat ale italianului
Tino Rossi și de la
cintăreața franceză Edith Piaf la tangourile atît de melodioa
se ale compozitorilor
noștri Ion Vasilescu,
Elly Roman, Gherăse
Dendrino.
Compozitori, interpreți, titluri de cintece figurează cu amănuntele
necesare
în cele trei sute de
pagini datorate , unei
informații la zi. Nu
mai cei ce cunosc lip
sa surselor de infor
mație într-un dome
niu atît de popular și
cu o atit de importan
tă acțiune in educarea
simțului, a gustului
artistic
ale
pu
blicului
larg.
dar
îndeosebi ale tinere
tului. vor aprecia la
valoarea justă „Meri
dianele
cîntecului",
carte publicată
în
bune condiții grafice
de „Editura muzicală"
și aflată la indemina
tuturor celor ce ur
măresc — la radio, pe

disc. în concerte, la
festivalurile
noastre
și intîlnirile tineretu
lui — ritmurile unui
gen al tuturor.
Autoarea
explică
simplu și clar în pre
față motivele care au
dus la ivirea formelor
de expresie și a conți
nutului de artă ale
muzicii
ușoare.
O
muzică
presupunind
forme noi, subiecte
inspirate din viața de
fiecare zi, din nevoia
de divertisment a ma
selor. Produs de larg
consum, această mu
zică — observă cu
perspicacitate autoa
rea — cuprinde un în
treg univers de, sen
sibilitate și de gîndire, exprimînd fru
mosul și avînd darul
de a emoționa. Ea
este capabilă „să ve
hiculeze idei, concep
te, sentimente pro
funde, poate conduce
spre momentul eleva
ției
spirituale ; se
oferă deci generos
actului educativ, for
mativ, instructiv".
Dincolo de bogăția
și acuratețea infor
mației, a datelor ce
le cuprinde, impor
tanța cărții constă în
faptul că atrage aten
ția asupra valorii social-artistice a unui
gen căruia nu i s-a acordat
întotdeauna
importanța cuvenită.
De ce am neglija sau

am socoti „minor" un
gen in a cărui at
mosferă sufletul se
prinde singur și se
prinde la orice virstă,
la orice nivel de cul
tură ? Să ne amintim
de Mihail Sadoveanu,
care spunea că intre
puținele lucruri care
dau
vieții
colorit,
preț, esență se află
și cintecul. De la cintecele
pline
de
voie
bună
de acum două milenii la
valsul balurilor de
cartier din
Bucureștiul
de
altă
dată, genul ușor a
slujit procesul cuceri
rii
progresive
de
inimi. De o mare elocință melodică, el atrage și mișcă, de
oarece cintecul are o
adincă
înrădăcinare
în tradițiile noastre,
de la fluierul cioba
nului stirnind glasul
mierlei
la clocotul
nocturn al tarafurilor
lăutărești de odini
oară.
Iată ce aflăm din
paginile
antrenante
ale acestei informa
te antologii a Da
nielei Caraman Fotea,
care, lipindu-și ure
chea de inima celor
mulți, s-a priceput să
stea de vorbă cu
ea... pe meridianele
cintecului.

George
SBĂRCEA
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Malawi,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul MacDonald Amon Banda
a
transmis
președintelui
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Malawi, dr. Has
tings Kamuzu Banda, un cald salut,
împreună cu urări de sănătate și
fericire personală, de progres și
bunăstare pentru poporul român.
< In cuvîntarea prezentată de amba
sador sint relevate eforturile depu
se de poporul malawian in vederea
dezvoltării economico-sociale, a con
solidării independenței, precum și
dorința țării sale de a întări conlu
crarea cu România.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU
primind scrisorile de acreditare a
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost

Țevile executate îritr-un
an la întreprinderea „Re
publica" din Capitală pot
înconjura Pămintul pe la
paralela 45. Este, fără doar
și poate, o imagine eloc
ventă a muncii și dăruirii
acestui harnic colectiv de
metalurgiștl, chemat să-și
aducă zi de zi o contribu
ție tot mai însemnată la
sporirea producției de țevi
a țării.
Metalul
incandescent
curge precum un fluviu pe
patul cu role al laminoru
lui de trei țoii, căruia, in
cadrul modernizării aces
tei puternice vetre meta
lurgice, i s-au adus îmbu
nătățiri la principalele echipamente : cuptor, presă
de perforat, expanzitor. A
fost un prim examen tre
cut cil bine de harnicii
metalurgiști de aici. Dar a
fost doar un început. Un
început pornit din necesi
tățile stringente ale eco
nomiei naționale, care are
nevoie de cantități tot mai
mari de țevi — și nu de
orice fel de țevi — ci de
material tubular de înaltă
calitate și fiabilitate. Răspunzînd prin fapte îndem
nurilor și indicațiilor date
de
secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în
timpul vizitei de lucru la
începutul acestui an la'
întreprinderea „Republi
ca". laminatorii și specia
liștii de aici acordă o
mare atenție modernizării
si diversificării producției.
Ei realizează acum țevi de
la cele de mărimea firului
de păr destinate tehnicii
de virf pină la cele de
diametre mari pentru in
dustria energetică, petro
lieră și alte sectoare. Pen
tru a realiza lună de
lună Dlanul corelat cu ne
cesitățile tot mai mari ale
economiei, pe lingă eforturile de organizare,
pe lingă modernizarea
unor laminoare se im
punea dotarea unității

transmis și a adresat, la rindul său,
președintelui Republicii Malawi un
salut cordial și cele mai bune urări
de succes, iar poporului malawian
prieten — de pace, progres și pros
peritate.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se sub
liniază că între țările și popoarele
noastre s-au statornicit relații de
prietenie și colaborare bazate pe
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului
in treburile interne și avantajului re
ciproc. Se relevă că economiile celor
două țări oferă premise favorabile
pentru promovarea colaborării bila
terale în domenii de interes comun.
în cuvîntare se arată că România
acordă sprijin popoarelor africane in

cu noi utilaje de înaltă
productivitate și de mare
precizie. Un asemenea
utilaj este presa de extruziune de
1 600 tone
forță. Execuția
pentru
prima dată în țară a unui
asemenea utilaj, de foar
te mare
complexitate
tehnică, pe care nu-1 rea
lizează decit puține' fir
me din lume, a reprezen
tat un al
doilea mare
examen pentru oamenii
muncii de la „Republica".
Dar nu numai pentru ei.

lupta pentru înlăturarea totală a co
lonialismului și neocolonialismului,
pentru lichidarea politicii de apart
heid și discriminare rasială, pentru
consolidarea independenței politice
și economice și dezvoltarea lor libe
ră, așa cum o doresc, fără nici un
amestec din afară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes în în
deplinirea misiunii în România și l-a
asigurat de întregul sprijin al Consi
liului de Stat și al său personal.
I.a solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbirea
ce a avut loc cu acest prilej au par
ticipat loan Totu, ministrul afaceri
lor externe, și Dumitru Apostoiu,
secretar prezidențial și al Consiliului
de Stat.

dațiilor, la turnarea betoanelor, urmind acum
montarea subartsamblelor.
Trebuie să amintesc spri
jinul permanent primit
din partea comitetului
municipal de partid, căre,
săptăminal,
în
cadrul
unor comandamente des
fășurate aici, în secție,
urmărește
respectarea
graficelor de realizare a
presei.
Dar să vedem „pe viu",
la fața Jocului, stadiul în
care se află presa de ex

Angajamentele
devin fapte

bucurești :

Pentru că, trebuie spus,
la realizarea acestui Utilaj
au participat mai
multe colective din Capitală,
între care „23
August", de mașini grele,
de pompe
„Aversa“,
„Steaua roșie", „Auto
matica".
— Da, am fost sprijiniți permanent de proiectanți și de constructorii de utilaje — ține să
. ne precizeze tovarășul
Ilie Ciocirlan. secretarul
comitetului
de
partid
întreprindere. Cu
din
toții au lucrat zl și noap
te pentru ca acest utilaj
de care depinde în mare
măsură realizarea unor
țevi neapărat necesare
înfăptuirii unor progra
me prioritare ale econo
miei să fie pus în func
țiune înțr-un
timp cit
mai scurt. De fapt, putem spune că bătălia cu
timpul, lupta cu termenele s-au dat de Ia prima linie trasă la planșetă
și pină in secțiile de fa
bricație. la săparea fun-

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Idei în acțiune (color) • Oameni
de inițiativă
19,40 România în lume (color)
20,00 Tezele și orientările formulate de

truziune.
...Secția
extruziune.
Aici, practic, găsim un
adevărat șantier. Inginerul-șef
mecano-energetic și investiții. Octavian
Maican, discuta cu repre
zentanții constructorilor și
montorilor.
— După cum vedeți —
ne spune el — aici se
produc țevi pentru o serie
de programe prioritare.
Am pornit lucrările la
presă la începutul acestui
an. Ca beneficiar, am luat
toate măsurile să finali
zăm cit mai repede mon
tajul. Este drept, sintem
sprijiniți de antreprizele
de constructori si montori
din cadrul Centralei de
Construcții
Industriale
București și de proiectanți. Așa se și explică
faptul că în prezent con
structorul a
finalizat
structurile și a devansat
termenul de punere in
funcțiune a podului ru
lant care, practic, va asi
gura montarea subansamblelor presei.

tovarășii! Nicolae Ceaușescu —
program de muncă șl acțiune re
voluționară • înnoirea permanen
tă a produselor pe baza scurtării
ciclului cercetare — proiectare —
producție
20,20 Copiii clntă patria șl partidul (co
lor). Program Ilterar-muzical-coregrafic
20,40 învățămînt — cercetare — produc
ție (color) • Școala satului — o
școală a pregătirii de calitate

Cert este un lucru —
la presa de extruziu
ne de 1 600 tone for
ță care ilustrează dova
da elocventă a puterni
cului potențial tehnic de
care dispune
economia
Capitalei — numărătoa
rea inversă a
început.
Constructorii au creat
front ■ de montaj. Produ
cătorii de utilaje au exe
cutat o mare parte din
subansamble. Acum ur
mează montajul. Care a
și început prin fixarea
batiului presei care a fost
deja așezat în fundația
instalației. .
Ce-am mai putea spu
ne- in finalul acestor în
semnări ? Poate doar că
acest utilaj, conceput,
proiectat și executat de
specialiști din Capitală,
este realizat în totalitate
cu componente româ
nești. Că are un înalt
grad de automatizare, că
presa va executa țevi de
diverse calități intr-o ga
mă largă de dimensiuni,
realizînd îndeosebi țevi
destinate înfăptuirii pro
gramului energetic. Dar
~
cel mai important lucru
este că această presă de
1 600 tone forță va con
tribui îa sporirea produc
ției de țevi de care eco
nomia națională are mare
nevoie; Acest lucru a stat
și stă permanent în atenția tuturor colective
lor care au contribuit la
realizarea sâ. Fapt ce îi
animă. deopotrivă. pe
constructori, montori și
beneficiari, care s-au an
gajat să pună în funcțiu
ne presa pină la mărea
sărbătoare a poporului
nostru de la 23 August,
cu un avans de aproape
șase luni. Iar acest lucru
este cel mai imnortant.
Pentru că aceasta în
seamnă, de fapt, șase luni
ciștigate. în care se vor
produce țevi pentru țară.

Gheorqhe IONI ȚA

21,00 Univers, materie, viață
(color).
Emisiune de educație materialistștiințifică. Istoria Pămlntului, Epi
sodul XII • Substanțele metalife
re și formarea lor • Substanțe
nemetalifere
21,30 Pagini muzicale de mare popu
laritate (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

în perioada 6—8 iunie, președin
tele Uniunii Internaționale a Stu
denților (U.I.S.), Josef Skala, a efec
tuat o vizită în țara noastră, la in
vitația Consiliului U.A.S.C.R.
Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri la C.C. al U.T.C., Consiliul
U.A.S.C.R. și Ministerul Educației și
învățămîntului, precum și vizite la
obiective de învățămînt și socialculturale din București.
în cadrul discuțiilor s-a realizat
un larg schimb de păreri privind o
serie de aspecte actuale ale mișcă
rii internaționale studențești, subliniindu-se necesitatea
consolidării
unității tinerei generații universita
re de pretutindeni, în lupta pentru
pace și dezarmare, pentru indepen
dență națională și progres social.
în legătură cu activitatea U.I.S.
s-a relevat faptul că se impune im
plicarea sa tot mai activă în dezba
terea
și soluționarea problemelor
majore ale lumii contemporane, pe
baza principiilor deplinei egalități
în drepturi, independenței fiecărei
organizații, ale respectului și avan
tajului reciproc, din perspectiva spo

(Urmare din pag. I)
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu
au fost concepute și înfăptuite cu
consecvență importante măsuri de
perfecționare a autoconducerii și
autogestiunii muncitorești, precum
și forme proprii, originale, de natură
să conducă la întărirea răspunderii
colectivelor de oameni ai muncii
în administrarea și gospodărirea
părții din proprietatea întregului
popor dată lor în folosință.
De peste 20 de ani au fost instituționalizate, ca for suprem de rea
lizare a autoconducerii muncitorești
Ia nivelul unităților, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care
dezbat și adoptă hotărîri cu privire
la întreaga activitate economico-financiară și socială. Totodată, au
fost înființate consiliile oamenilor
muncii, ca organe de conducere co
lectivă ale proprietarilor, producă
torilor și beneficiarilor, care și-au
dovedit pe deplin viabilitatea. în
industrie. în celelalte ramuri eco
nomice, în cercetare, în învățămînt,
cultură și alte sectoare sociale
funcționează peste 28 600 consilii de
conducere, din care fac parte peste
412 800 muncitori, tehnicieni, ingi
neri, profesori, oameni de știință,
economiști, oameni de cultură,
medici, funcționari și alții. Mai
mult de 40 la sută din totalul mem
brilor acestor consilii sint muncitori,
tehnicieni și maiștri direct din pro
ducție. Cu rezultate importante
pentru dezvoltarea proprietății so
cialiste. în tara noastră funcțio
nează sistemul de participare cu
părți sociale a oamenilor muncii la
constituirea fondului de dezvoltare
economică, precum si sistemul de
participare a personalului muncitor
la împărțirea beneficiilor dobindite,
fapt care contribuie la sporirea
responsabilității oamenilor muncii
în gestionarea și administrarea bu
nurilor materiale și fondurilor fi
nanciare, la afirmarea spiritului de
inițiativă, a gindirii economice, la
întărirea ordinii și disciplinei.
Toate aceste măsuri, adoptate de
partidul nostru pentru consolidarea
și dezvoltarea proprietății socialiste,
pentru perfecționarea conducerii și
planificării activității economicosociale, elaborarea și aplicarea prin
cipiilor noului mecanism economic,
ale autoconducerii, autogestiunii și
autofinanțării au contribuit la întă
rirea calității de proprietari, produ
cători și beneficiari a oamenilor
muncii în societatea noastră, avind
efecte puternice asupra creșterii pro
dusului social, a venitului national,
asupra dezvoltării de ansamblu a
patriei.
Partidul nostru se bazează pe con
cepția revoluționară că socialismul

INSTRUMENTE AVANTAJOASE DE ECONOMISIRE LA C.E.C.
Pentru păstrarea in siguranță a
economiilor bănești personale Și
pentru sporirea acestora prin dobînzi, populația are la dispoziție o
serie de forme și instrumente de
economisire. Unul dintre acestea
este libretul de economii cu dobindă și ciștiguri. Avantajul spe
cific al acestui libret constă in
faptul că pentru sumele depuse la
C.E.C. se acordă o dobînda de 2
la sută pe an, din care 1,5 la sută
in numerar fiecărui titular, iar
0,5 Ia sută, prin redistribuire, sub
formă de ciștiguri in numerar prin
trageri la sorți trimestriale.
Libretele de economii cu dobîn
dă și ciștiguri se emit de toate
unitățile C.E.C., precum și de uni
tățile poștale și cooperativele de
credit autorizate să efectueze operații C.E.C.
Ciștigurile, in valori de pină la
50 000 de lei, se acordă depunătorijor prin trageri la sorți trimes
triale la care participă cu drept de
ciștig numai libretele care au un
sold mediu trimestrial de cel pu
țin 50 de lei și nu au fost lichida
te în cursul trimestrului pentru
care se face tragerea la sorți.
Ciștigurile ieșite la sorți se
acordă integral titularilor care âu
un sold mediu trimestrial egal cu
cel puțin 10 la sută din valoarea
ciștigului. Dacă acest sold este
■ se acordă
- titularului
■■ ’
' l un
mai• mic,
ciștig de zece ori mai mare decit
soldul mediu trimestrial al libretului.

Libretul cu dobîndă
la vedere
Instrumentul tradițional, primul
utilizat în acțiunea de econominoăstră,
sire organizată in țara
este libretul de economii cu dobindă la vedere.
Emis de unitățile proprii C.E.C.
și mandatare de pe întregul cu
prins al țării, libretul de economii
cu dobîndă la vedere are o largă
circulație, acest principal avantaj
făcîndu-1 util tuturor categoriilor
de depunători de la orașe și sate.
El se poate emite nominal sau la
purtător.
Depunerea minimă pentru care
se emite acest tip de libret și sol
dul minim pentru
păstrarea sa
sint de 25 de lei. Pentru sumele
depuse pe acest instrument de
economisire se acordă o dobîndă
de 2,5 la sută pe an.
Depunerile se pot face in nu-

merar sau prin virament, in func
ție de dorința titularului. Depune
rile prin virament se efectuează
de unitățile socialiste unde este
încadrat titularul, la cererea scrisă
a acestuia, prin care solicită să i
se transfere parțial sau total re
tribuția lunară pe libretul său.
Restituirile se pot efectua la
aceleași categorii de unități ca de
punerile.
Cu prilejul depunerii inițiale sau
ulterioare, titularii pot introduce
clauză de împuternicire, valabilă
pe timpul vieții titularului, în fa
voarea a cel mult două persoane
majore, sau dispoziție testamen
tară, valabilă după decesul titula
rului, in favoarea unui număr ne
limitat de persoane fizice sau ju
ridice. Modificarea sau anularea
clauzei de împuternicire ori a dis
poziției testamentare se pot face
numai de titular, cu prilejul unei
operații de depunere ulterioară.
Titularii acestui fel de libret be
neficiază, pe lingă avantajele
menționate, de toate drepturile de
păstrare a banilor Ta Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni.

Libretul de economii
cu cîștiguri
Economisirea organizată prin
Casa de Economii și Consemnațiuni — bancă specializată în re
lațiile cu populația — a devenit o
necesitate, determinată de dorința
firească a fiecăruia dintre noi de
a ne îmbunătăți necontenit nive
lul de trai și confortul personal.
Tuturor prietenilor economiei. Casa
de Economii și Consemnațiuni le
oferă o gamă de instrumente de
economisire, printre care de o lar
gă solicitare se bucură libretul de
economii cu ciștiguri.
Avantajul specific al acestui li
bret constă în acordarea unei dobînzi de 2 la sută pe an, care se
atribuie integral prin redistribuire,
sub formă de ciștiguri, pe baza
tragerilor la sorți trimestriale.
Libretul de economii cu cîștiguri
poate fi nominal sau la purtător.
Libretul nominal se emite la do
rința depunătorului pe numele
unei persoane, cu o depunere ini
țială de cel puțin 25 de lei. Li
bretul „la purtător" (fără indica
rea persoanei pe numele căreia
se efectuează depunerile) trebuie
să aibă o depunere minimă de cel
puțin 200 de Iei.
Libretul de economii cu cîști
guri „la purtător" se poate emite
cu sau fără „parolă". Parola este
consemnul format din maximum

două cuvinte pe care depunătorul
îl indică unității C.E.C. Parola
este cunoscută numai de persoana
în cauză și de unitatea care a
emis libretul. La restituirea depu
nerilor de pe un libret de economii
la purtător cu parolă, solicitatorul
trebuie să reproducă parola respectivă.
Operațiile de depuneri și de restituiri din libretele nominale se efectuează la oricare unitate C.E.C.
proprie, lâ unitățile P.T.T.R. și la
cooperativele de credit autorizate.
Operațiile în libretele „la purtă
tor" se fac numai la unitatea emi
tentă.
La tragerile la sorți trimestriale
(care se organizează în ultima zi
lucrătoare a fiecărui trimestru)
participă cu drept de ciștig libre
tele cu un sold mediu trimestrial
de minimum 20 de lei. Soldul me
diu trimestrial maxim care se ia
în calcul la stabilirea ciștigului
este de 20 000 de lei și, ca urmare,
ciștigul maxim poate fi de 40 000
de lei.
Dacă ținem seama că la avanta
jele specifice libretului de econo
mii cu ciștiguri, depunătorii care
il utilizează beneficiază și de
toate drepturile care decurg din
economisirea organizată de către
Casa de Economii și Consemnațiuni (garantarea de către stat a
sumelor depuse ; păstrarea secre
tului privind numele depunători
lor și sumele economisite ; scuti
rea de impozite și de taxe asupra
sumelor depuse, dobînzilor și cîștigurilor acordate ; dreptul de a
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C. ;
dreptul de condiționare a resti
tuirii depunerilor ; imprescriptibi
litatea depunerilor, a dobînzilor și
a ciștigurilor ș.a.), rezultă clar că
acesta constituie un instrument de
economisire practic și avantajos
pentru fiecare dintre dumnea
voastră.
Orice alte informații privind li
bretul de economii cu ciștiguri sau
alte instrumente de economisire le
puteți solicita oricînd de la uni
tățile C.E.C.

Libretul de economii
pentru turism
Varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția popu
lației de Casa de Economii $i Con
semnațiuni oferă posibilitatea ca
fiecare cetățean să aleagă, în ve
derea economisirii,
pe cel care
răspunde cel mai bine dorințelor
sale.

ririi contribuției studenților și a or
ganizațiilor lor de diferite orientări
politice la edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră.
în încheierea vizitei, președintele
U.I.S. a fost primit de tovarășul Ion
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
★

Sub egida Institutului de Istorie
„Nicolae Iorga“ și a Institutului Ita
lian de Cultură, la București a avut loc o intîlnire științifică între
istorici români și italieni pe tema
„Aspecte ale unității de stat române
și unității de stat italiene".
Expresie a tradiționalelor rapor
turi de prietenie și colaborare bi
laterală, întîlnirea a prilejuit re
liefarea similitudinilor în procesul
constituirii statelor moderne român
și italian, a rolului pe care l-a avut latinitatea ambelor popoare ca
factor de conștiință in dezvoltarea
relațiilor dintre ele.
(Agerpres)

Dezvoltarea proprietății socialiste

Vă informăm despre
Libretul de economii
cu dobîndă și cîștiguri

Încheierea reuniunii balcanice

Cronica zilei

în acest scop Casa de Economii
și Consemnațiuni vă prezintă li
bretul de economii pentru turism.
Avantajul specific al acestui li
bret constă în faptul că dobînda
anuală de 2 la sută se acordă in
întregime, prin redistribuire, sub
formă de cîștiguri în excursii în
străinătate organizate de Ministe
rul Turismului. Ciștigurile se acordă prin trageri la sorți trimes
triale. La tragerile la sorți parti
cipă libretele care au in tot cursul
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerile la sorți un sold
minim de 3 000 de lei, provenit din
depuneri anterioare trimestrului
respectiv.
Emiterea acestor librete, precum
și operațiile ulterioare de depuneri
și de restituiri pot fi solicitate la
toate unitățile C.E.C., precum și la
unitățile poștale și cooperativele
de credit autorizate.

Contul curent personal
Cetățenilor care doresc să eco
nomisească timp și bani. Casa de
Economii și Consemnațiuni le re
comandă contul curent personal.
Contul curent personal, pus la dis
poziția cetățenilor de către unită
țile C.E.C., este un instrument de
economisire și de efectuare a unor
plăți periodice și ocazionale. Ori
care persoană majoră poate soli
cita deschiderea unui cont curent
personal, la oricare filială sau
sucursală din țară, pe baza unei
depuneri inițiale de cel puțin 100
de lei.
Fiind un instrument de economi
sire și de plată. Casa de Economii
și Consemnațiuni efectuează in
mod gratuit pentru titularii de
conturi în limita soldului din cont,
diferite plăți periodice și ocazio
nale, printre care : abonamentului
de telefon, de radio și televizor,
consumului de energie electrică și
de gaze naturale, a chiriei, impozitelor și primelor de asigurare, ca
și orice alte plăți care privesc pe
titularii de conturi curente personale.
De asemenea, titularii de con
turi curente personale pot efectua,
pe bază de cecuri din carnete cu
sumă limitată, și achitarea costu
lui unor mărfuri cumpărate din
unele magazine comerciale auto
rizate.
De reținut că titularii de conturi
curente personale beneficiază de
toate celelalte drepturi și avantaje
generale pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă
tuturor depunătorilor.

iși are legile sale obiective și se
perfecționează continuu, corespunză
tor stadiului de dezvoltare, prin
consolidarea și adincirea principiilor
socialiste, prin întărirea și dezvol
tarea proprietății socialiste de stat
și cooperatiste, prin înfăptuirea prin
cipiilor socialiste de repartiție, a
principiilor eticii și echității socia
liste. Analiza experienței istorice și
a realităților din țările cu economie
privată, de piață, pune deosebit de
clar în lumină că așa zisele „virtuți"
ale proprietății private nu pot avea
decît consecințe negative. în mod
practic, mai devreme sau mai tîrziu, '
„privatizările", acțiunea „pieței libe
re" conduc inevitabil nu numai la fe
nomene de criză economică, dar și
Ia stratificarea stării materiale a
producătorilor, cu toate consecințele
ce pot decurge de aici. Iată de ce
partidul nostru s-a pronunțat și se
pronunță ferm că nu prin astfel de
metode, care practic reprezintă re
nunțări la principii de bază ale so
cialismului științific, poate fi edifi
cată cea mai bună și mai dreaptă
dintre societățile omenești.
Toate marile realizări obținute de
poporul nostru, sub conducerea clar
văzătoare a partidului, a secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, atestă cu pu
terea de netăgăduit a faptelor că la
temelia întregii dezvoltări economicosociale fără precedent, cu deosebire
în epoca inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres, se află continua în
tărire și dezvoltare a avuției între
gului popor, valorificarea remarcabi
lului potențial de progres generat și
chezășuit de proprietatea socialistă.
După cum perspectivele pe care
urmează să le deschidă hotărîrile
celui de-al XIV-lea
Congres
al
partidului își află cea mai trainică
bază in dezvoltarea și mai accen
tuată, la parametri calitativ-intensivi superiori, a proprietății întregu
lui popor, garanția progresului mul
tilateral, a independenței patriei.

privind cooperarea industrială
și transferul de tehnologie
La București s-au încheiat, joi, lu
crările reuniunii balcanice, la nivel
ministerial, consacrate examinării
posibilităților de adincire și diversi
ficare a cooperării industriale și a
transferului de tehnologie între ță
rile regiunii.
Timp de două zile, delegații din
Republica Populară Socialistă Alba
nia, Republica Populară Bulgaria,
Republica Elenă, Republica Turcia,
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia și Republica Socialistă
România au efectuat un schimb util
și constructiv de opinii vizînd identi
ficarea principalelor domenii de in
teres reciproc, definirea unor căi și
modalități practice de punere mai
deplină in valoare a multiplelor posi
bilități de cooperare oferite de po
tențialul industrial și de cercetare
tehnico-științifică de care dispun aceste țări, precum și de apropierea
lor geografică.
în Comunicatul comun convenit Ia
încheierea lucrărilor reuniunii, cele
șase țări balcanice și-au exprimat
voința comună de a examina posibi
litățile de intensificare a cooperării
industriale și a transferului de teh
nologie în domeniile construcțiilor de
mașini, producției de vagoane de cale
ferată, industriei de automobile, ma
șini agricole, echipament minier,
echipamente medicale, echipamente
utilizate în exploatarea surselor refolosibile de energie, electronică,
electrotehnică, microelectronică, in
dustria chimică și petrochimică, in
dustria extractivă și de prelucrare
a mineralelor, valorificarea superi
oară a resurselor naturale, construc
ții navale, industria alimentară, in
dustria ușoară (respectiv industria
textilă, de confecții, de pielărie șl în
călțăminte), cercetarea și dezvoltarea
de noi materiale și tehnologii, biotehnologii.
Totodată, a fost înscrisă hotărîrea
de a acționa cu mai multă inițiativă
și de a facilita dezvoltarea unor for
me avansate de cooperare industria
lă și de transfer de tehnologie intre
țările respective, atît pe plan bilate
ral, cit și multilateral. în acest sens
au fost menționate : elaborarea in
comun de studii și proiecte indus
triale, acordarea de asistență tehnică,
inclusiv pregătirea de personal, lu
crări de exploatare a unor resurse
naturale în țările balcanice și în terțe
țări, realizarea de obiective industria
le care să fie plătite prin produsele
obținute, înființarea de societăți mix

te și promovarea de investiții comu
ne intre țările interesate. In acest
context a fost subliniată importanța
încheierii de noi acorduri și contrac
te pe termen lung de specializare și
cooperare în producția industrială,
precum și a unor înțelegeri cu pri
vire la transferul de tehnologie in
tre țările interesate.
Referitor la căile și mijloacele de
intensificare a cooperării industriale
și a transferului de tehnologie între
țările balcanice, Comunicatul comun
cuprinde. între altele, următoarele
recomandări : organizarea de con
sultări bilaterale și multilaterale pe
riodice, pe ramuri și sectoare indus
triale specifice, de interes reciproc ;
facilitarea fluxului informațional cu
privire la posibilitățile de dezvoltare
a cooperării industriale și a transfe
rului de tehnologie, prin intermediul
camerelor de comerț și industrie și
al organismelor competente din țări
le balcanice ; examinarea posibilită
ții de a se folosi serviciile Institutu
lui de Cercetări pentru Cooperarea
Economică Balcanică, care urmează
să fie înființat, și pentru schimbul de
informații privind proiecte de in
vestiții, licitații și alte informații
pentru facilitarea relațiilor de afa
ceri; perfecționarea cadrului juridic
pentru dezvoltarea cooperării indus
triale și a transferului de tehnologie
intre țările balcanice, prin încheie
rea de acorduri privind cooperarea
economică, industrială și științifică,
cooperarea pe terțe piețe, evitarea
dublei impuneri, promovarea și ga
rantarea reciprocă a investițiilor; ex
tinderea colaborării cu organismele
specializate ale O.N.U. care se ocupă
de cooperare industrială, dezvoltare
și transfer de tehnologie; organiza
rea de seminarii și simpozioane, con
ferințe și întîlniri ale oamenilor de
afaceri; convocarea — în principiu
la fiecare doi ani — pe baza siste
mului rotației, de reuniuni ministe
riale cu privire la cooperarea indus
trială și a transferului de tehnologie,
pentru a evalua progresul realizat și
a conveni asupra direcțiilor viitoare
de acțiune.
Participanții au apreciat că reuni
unea desfășurată la București subli
niază dorința sinceră de dialog fruc
tuos și caracterul deschis al dezba
terilor și a marcat un progres impor
tant pe linia eforturilor susținute ale
țărilor balcanice îndreptate spre dez
voltarea, pe multiple planuri, a co
laborării economice în regiune.

Prof. unlv. dr.
Florin BALAURE

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18; (sala
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Ana Maria Ciornei
— pian. Iulia Maria Dobrescu — pian
— 17,30; (Ateneul Român) ; Concert
simfonic. Dirijor : Szalman Lorant.
Solistă : Luminița Rogacev. Orchestra
simfonică a Filarmonicii din Tg. Mu
reș — 19
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Privind in jur cu ochi fără lumină
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; O femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Necazurile unul indrăMagheru) :
gostlt — 18: (sala Studio) : Dansul
morții — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ;
Toate pinzele sus — 9; David Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Anotimpuri
le minzulul — 15
• Studioul
de
teatru
I.A.T.c.
(15 72 59) : Steaua fără nume — 19

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) : VICTORIA (16 28 79)
— 18; 19,30, CULTURAL (83 50 13) —
17; 19
• Cuibul de viespi : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
CULTURAL — 9; 11; 13; 15
• Maria și marea: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 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 și Mirabela in Tranzistoria :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Francois Villon ; STUDIO (59 53 15)
— 10; 14; 18
• 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; 14,15; 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)
— J5; 17; 19
• șatra : PACEA (71 30 85)
13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33 ; ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19

Condiții bune de odihnă pe Litoral
în aceste zile, in frumoasele sta
țiuni ale Litoralului românesc al
Mării Negre sosesc tot mai mulți
turiști din țară și de peste hota
re, pentru a petrece un sejur de
neuitat. Durata sejurului este la
alegerea fiecărui solicitant, de la
3—4 zile pînă la 12 zile sau mai
mult. Important de reținut este
faptul că vremea a devenit favo
rabilă vacanțelor pe țărmul Mării
Negre, că in această perioadă se
aplică tarife reduse. Se pot face,

de asemenea, excursii cu trenul pe
Litoral. Oaspeții beneficiază de nu
meroase posibilități de agrement și
petrecere plăcută a timpului liber.
Se organizează vizite în Delta Du
nării și călătorii cu vaporul pe
Canalul Dunăre — Marea Neagră.
Biletele se pot obține de la agențiile oficiilor județene de tu
rism și ale I.T.H.R. București, pre
cum și de la comitetele sindica
tului din .întreprinderi și instituții.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Ieri, în „Cupa României” la fotbal
Meciurile disputate joi în optimile
de finală ale „Cupei României" la
fotbal, competiție ce se desfășoară
sub genericul „Daciadei", s-au în
cheiat cu următoarele rezultate :
Steaua București — F.C.M. Brașov
6—3 (4—2) ; Dinamo București —
F.C. Inter Sibiu 1—0 (0—0) ; Rapid
București — C.F.R. Timișoara 2—1
(1—0) ; Gloria Buzău — F.C. Farul
Constanța 3—1
(1—1) ; Victoria
București — Flacăra Moreni 3—2
(1—1) ; Unirea Slobozia — F.C. Bi
hor Oradea 2—0 (1—0) ; Gloria Bis
trița — Armătura Zalău 2—1 (0—1) ;
S. C. Bacău — Electromureș Tg.
Mureș 6—4 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m). La încheierea
timpului regulamentar de joc și a
prelungirilor scorul a fost egal 2—2.
Echipele Steaua București. Dinamo
București, Rapid București. Gloria
Buzău. Victoria București, Unirea
Slobozia, Gloria Bistrița și S.C. Ba★

PENTATLON MODERN. Concursul
internațional desfășurat la Sofia s-a
încheiat cu victoria sportivului bul
gar Veiizar Iliev cu 5 556 puncte, ur
mat de Corneliu Isac (România) —
5 336 puncte și Oleg Plaskin (U.R.S.S.)
— 5 246 puncte. Ultima probă, căiăria, a revenit lui Iliev cu 1100 punc
te, urmat de polonezul Marek Simenderski — 1 100 puncte și românul
Bogdan Vlad — 1 092 puncte.
In clasamentul final pe echipe lo
cul intii a fost ocupat de Bulgaria
— 15 594 puncte, urmată de U.R.S.S.
— 15 537 puncte.
CICLISM Joi s-a disputat a 3-a
etapă a competiției cicliste „Cupa
I.M.G.B.", pe ruta București — Giur
giu și retur. După o cursă anima
tă, desfășurată intr-un ritm alert,
sprintul final a fost ciștigat de Zsoit
Lorincz (Torpedo Zărnești). înregis
trat pe 110 km în 2h 30’03”, urmat
de Marian Mărginean (I.M.G.B.) și
Nicolae Aldulea (Metalul Plopeni) —
același timp.
In clasamentul general continuă să

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 9 iunie, ora 20 — 12 iunie, ora 20.
In țară : Vremea va fi ușor instabilă,
exceptind nordul și estul țării, unde
instabilitatea va fi mai accentuată, iar
cerul va prezenta înnorări accentuate
și vor cădea ploi, mai ales sub formă
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. In celelalte zone ploile se vor

cău s-au calificat pentru sferturile
de finală ale competiției.
© Disputat la Berna, meciul din
tre reprezentativele Elveției și Ceho
slovaciei, contind pentru prelimina
riile Campionatului mondial de fot
bal (grupa a 7-a europeană) s-a în
cheiat cu victoria oaspeților, cu sco
rul de 1—0 (1—0). • La Copenhaga
s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre reprezenta
tivele Danemarcei și Angliei, în
cheiat cu un scor egal : 1—1
(0—1). • în meci contind pentru
preliminariile Campionatului mon
dial de fotbal (zona asiatică), echi
pa Singapore a surclasat 7—0 (3—0)
formația Nepalului. • în cadrul
turneului internațional de fotbal
pentru echipe de tineret de Ia
Toulon (Franța), selecționata S.U.A.
a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0)
formația Olandei.
★

conducă Petruș Mitu (I.M.G.B.), ur
mat la 10” de coechipierul său Ma
rian Mărginean, și la 13” de Stelian Anton (Dinamo).
Astăzi are loc ultima etapă : cir
cuit pe bulevardul Metalurgiei (60
km).
TENIS. La arena pariziană „Roland
Garros", unde se desfășoară Campio
natele internaționale de tenis ale
Franței, continuă seria surprizelor, in
sferturile de finală ale probei de
simplu masculin sovieticul Andrei
Cesnokov reușind să-l elimine pe de
ținătorul titlului, suedezul Mats Wilander.
ȘAH. în runda a 4-a a Turneului
internațional de șah de la Rotterdam,
fostul campion mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) a ciștigat la olandezul
Timman, Short l-a învins pe Seirawan. Elvest a pierdut la Nogueiras,
Liubojevici a remizat cu Van der
Wiel. în clasament conduce Karpov
cu 3.5 puncte, urmat de Salov — 3
puncte, Iusupov — 2,5 puncte (1).
semnala, pe alocuri, Îndeosebi dupăamiaza. Vîntul va prezenta unele inten
sificări din sectorul nordic in
estul
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, izolat mai
coborîte în primele nopți, iar maximele
intre 20 și 30 de grade. In București :
Vremea va fi ușor instabilă, iar cerul
variabil, mal mult noros, în primele
zile, cind, temporar, va ploua. Vintul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 13
și 17 grade, cele maxime intre 26 și 30
de grade.

1

„Ziua României"

Schimb de mesaje
Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Erich Honecker
și tovarășul Fidel Castro Ruz
HAVANA 8 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Fidel Castro Ruz,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, un cald salut tovărășesc
împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și succes in întreaga acti
vitate, de bunăstare și pace pentru
poporul cubanez prieten.
Mulțumind pentru mesa], tovară
șul Fidel Castro Ruz a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un
călduros salut prietenesc și cele mai
bune urări de sănătate și succes in
activitatea pe care o desfășoară in
fruntea partidului și statului, de noi
și mari realizări pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Fidel Castro Ruz a tovarășului Emil

Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care a participat la Consfă
tuirea de la Havana a secretarilor
cu probleme organizatorice ai comi
tetelor centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din țări socia
liste.
In cursul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
din Cuba, dintre popoarele român și
cubanez, dorința reciprocă de a le
dezvolta tot mai puternic și în vii
tor, în interesul edificării noii orinduiri în România și Cuba, al cauzei
generale a socialismului, indepen
denței și păcii.

★
Tovarășul Emil Bobu a avut întilniri cu tovarășii Jose Ramon Ma
chado Ventura și Jorge Risquet Val
des, membri ai Biroului Politic, se
cretari ai C.C. al P.C. din Cuba, cu
alți membri ai conducerii de partid
și de stat a Republicii Cuba.

Apel la unirea forțelor
pentru înlăturarea pericolului de război
BERLIN 8 (Agerpres). — Muzeul
memorial de pe teritoriul fostului
lagăr nazist de concentrare de la
Buchenwald a găzduit o reuniune în
cursul căreia istorici și foști membri
ai rezistenței din diferite țări euro
pene au dezbătut probleme legate de
condițiile politice in care a fost de
clanșat, in urmă cu cinci decenii, cel
de-al doilea război mondial, trans
mite agenția A.D.N.
Participanții au adoptat un docu
ment prin care se lansează un apel

către toate forțele politice democra
tice, iubitoare de pace să acționeze
cu fermitate pentru a se opri declan
șarea oricărui alt conflict armat și
pentru a se stăvili activitățile gru
părilor neonaziste. „înțelegerea natu
rii fascismului și a războiului din
trecut constituie o componentă
indispensabilă a luptei pentru în
lăturarea pericolului de război în
prezent și pentru a, se pune capăt
neofascismului", se subliniază în do
cument.

BERLIN 8 (Agerpres). — Din partea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar
general
al
Partidului
Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România,
s-au transmis tovarășului Erich
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, un cordial mesaj
de prietenie și cele mai bune urări
de sănătate și noi succese.
Mulțumind
pentru mesaj, to
varășul Erich Honecker a rugat
să
se
transmită
tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut și

la Tîrgul de la Anvers
BRUXELLES 8 (Agerpres). — Și-a
deschis porțile Tîrgul comercial de
la Anvers (Belgia), la care participă
cu produse specifice întreprinderile
de comerț exterior „Românoexport",
„Confex" și „Arpimex". Produsele
prezentate se bucură de interesul oa
menilor de afaceri și al publicului.
Cu ocazia acestei manifestări a fost
organizată „Ziua României", care a
înregistrat un succes deosebit. Au
participat reprezentanți ai vieții eco
nomice, sociale și politice, ziariști. A
fost exprimată aprecierea pentru di
versitatea produselor și nivelul ca
litativ al acestora.

cele mai bune urări de sănătate și
deplin succes în activitatea consa
crată realizării hotăririlor celui
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Erich Honecker a tovarășului Ion
Sirbu, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
și a celorlalți participanți Ia Con
sfătuirea secretarilor cu probleme
economice ai comitetelor centrale
ale partidelor comuniste și munci
torești din țările socialiste membre
ale C.A.E.R., care a avut loc la Ber
lin în zilele de 6—7 iunie 1989.

Lucrările Congresului
Deputa|ilor Poporului
al U.R.S.S.

„Zilele culturii românești"
în R. D. Germană
BERLIN 8 (Agerpres). — Coralia
Popescu transmite : Manifestările
expoziționale, concertele și specta
colele aflate in plină desfășurare
in cadrul „Zilelor culturii româ
nești" in Republica Democrată
Germană sini întregite, la Berlin,
de o retrospectivă a filmului din
producția națională, reprezenta
tivă selecție de lungmetraje ar
tistice ce acoperă teme și genuri
variate — de la filmul de inspira
ție istorică și de actualitate la cel
pentru copii și tineret.
Paleta manifestărilor a fost com
pletată și prin acțiuni consacrate
muzicii și teatrului nostru contem
poran, organizate pe linia uniuni
lor și asociațiilor de creație din
cele două țări. în orașele KarlMarx-Stadt și Cottbus au prezentat
spectacole ansamblurile folclorice
„Busuiocul" și „Dorulețul", fiind
vernisate, totodată,, expoziții de
artă populară românească. Corala
„Sabin Drăgoi" din Timișoara,
laureată a Festivalului național
„Cintarea României", a fost răs

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Con
gresul Deputaților Poporului al
U.R.S.S. l-a confirmat pe Nikolai
Rîjkov în funcția de președinte al
Consiliului de Miniștri al Uniunii So
vietice — informează agenția T.A.S.S.
El a fost desemnat în această func
ție in cadrul primei sesiuni comune
a celor două camere ale Sovietului
Suprem al U.R.S.S. — Sovietul Uniu
nii și Sovietul Naționalităților.
în cadrul lucrărilor Congresului
Deputaților Poporului au continuat,
joi, dezbaterile pe marginea Rapor
tului referitor la direcțiile fundamen
tale ale politicii interne și externe
a U.R.S.S., prezentat de Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Su
prem, și au. început dezbaterile pe
marginea programului de activitate
al guvernului, prezentat de N. Rîj
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri — relatează agenția T.A.S.S.

plătită cu aplauze la Gera. în ace
lași oraș sint prezentate expoziții
românești de artă plastică, de afișe
de teatru, fotografii și scenografie.
în paginile culturale ale cotidianelor berlineze au apărut noi ar
ticole, cronici artistice și informa
ții privind manifestările prilejuite
de „Zilele culturii românești". Ast
fel, ziarul „Neues Deutschland"
consacră o cronică referitoare
la concertele orchestrei de ca
meră a Filarmonicii „George Enescu“, subliniind valoarea interpreta
tivă a colectivului artistic bucureștean, originalitatea lucrărilor ro
mânești
incluse
în
program.
Același cotidian, precum și „Ber
liner Zeitung" au relatat des
pre expozițiile de cărți și discuri,
de artă decorativă
româneas
că, despre programul de an
samblu al „Zilelor culturii româ
nești". De asemenea, in ziarul
„Freie Welt" din Karl-Marx-Stadt
au apărut aprecieri privind con
certele cvartetului „Voces" din Iași.

PORTUGALIA

Demonstrație împotriva
noii politici agrare
LISABONA 8 (Agerpres). — Ofi
cialitățile din mai multe localități ru
rale' din sudul Portugaliei, în care
a fost aplicată reforma agrară, au
adresat guvernului un protest împo
triva, intenției sale' de a desființa
cooperativele agricole. în cadrul
unei conferințe de presă, reprezen
tanți ai acestor localități au relevat
că este necesară menținerea re
formei.
Pe de altă parte, citeva mii de
țărani și muncitori agricoli au or
ganizat o demonstrație la Lisabona
pentru a protesta împotriva noii po
litici agrare.

„Problema Afganistanului poate fi soluționată
de afganii înșiși"
— declară președintele țării

Demonstrație împotriva continuării cursei înarmărilor, inițiată în Berlinul
occidental de organizații sindicale și de tineret

Pentru un climat real și durabil de pace

în America Centrală
TEGUCIGALPA 8 (Agerpres). —
Președintele
Hondurasului,
Jose
Azcona Hoyos, a confirmat că
viitoarea Conferință centroamericană la nivel înalt, consacrată conti
nuării eforturilor de pace în America
Centrală, își va desfășura lucrările
în zilele de 7, 8 și 9 iulie — transmi
te agenția Prensa Latina.
S-a precizat că șefii de stat din
Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua și Salvador vor analiza,
între altele, posibilitatea instalării
în regiune a unei forțe de observa
tori ai O.N.U., care să urmărească
transpunerea în viață a acordurilor
și înțelegerilor convenite în regiune
pentru edificarea unui climat real
și durabil de pace, securitate și
cooperare in America Centrală.
•Totodată, va fi discutat planul de
demobilizare, repatriere sau reașe
zare a celor aproximativ 11 000 de

persoane
aparținînd
grupărilor
„contras" staționate în Honduras, în
conformitate cu acordul realizat în
cadrul Conferinței centroamericane
la nivel înalt, din februarie, de la
Costa del Sol (Salvador).
CIUDAD DE GUATEMALA 8 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută
la Ciudad de Guatemala, președin
tele țării, Vinicio Cerezo, s-a pro
nunțat pentru continuarea eforturilor
consacrate instaurării unui climat
real și durabil de pace, securitate și
cooperare în America Centrală —
transmite agenția Prensa Latina. El
s-a angajat să acționeze în direcția
depășirii obstacolelor care mai stau
în calea procesului de pace din re
giune și a menționat că va aborda
aceste probleme și cu vicepreședin
tele S.U.A., Dan Quayle, care va sosi
duminică la Ciudad de Guatemala.

BERLIN 8 (Agerpres). — într-un
Interviu acordat ziarului „Junge
Welt“, citat de agenția A.D.N., Najibullah, președintele Afganistanului,
a declarat că speranțele care s-au
legat de semnarea acordurilor din
1988 privind reglementarea situației
din această țară nu s-au materiali
zat. El a arătat că sporește convin
gerea, la tot mai multe persoane, că
problema Afganistanului poate fi
soluționată de afganii înșiși. Relevînd că în prezent se întimpină
numeroase dificultăți, el și-a ma
nifestat totuși optimismul în legătu
ră cu șansele rezolvării politice a
situației din Afganistan.

KABUL 8 (Agerpres). — După cum
informează agenția T.A.S.S., forma
țiunile opoziției armate au deschis
foc cu rachete asupra Kabulului, iar
artileria grea a acelorași formațiuni
a bombardat cartierele de locuințe
din Jalalabad. Se înregistrează nu
meroase victime în rîndurile popu
lației civile.
Unități ale armatei guvernamentale
afgane au atacat poziții ale rezisten
ței armate în apropiere de orașul
Host, scoțînd din luptă numeroși
membri ai formațiunilor opoziției.
Se semnalează, de asemenea, că
între diferite grupări ale opoziției au
avut loc ciocniri.
. ....................... s

Maree neagră
în Marea Nordului
BONN 8 (Agerpres). — Circa zece
tone de ulei greu s-au scurs in
Mărea Nordului in urma unei ava
rii produse la uzina petrochimică
vest-germană „Nord-West Olleitung", situată in golful Jade. în apele de coastă ale mării s-a for
mat o maree neagră pe o lungime
de 5 km și o lățime de 200 m, pe
care vintui puternic tinde să o lăr
gească, au anunțat autoritățile ma
ritime din Wilhelmshaven.
După cum s-a informat, scurgerea
s-a produs în timpul unor reparații
la una din valvele oleoductului.

ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

Numeroși tineri sub 25 de ani
victime ale șomajului
BRUXELLES. — Șomajul în
rîndurile tineretului continuă sâ
provoace îngrijorare în țările Pieței
comune, procentul tinerilor sub 25
de ani aflați in căutarea unui loc
de muncă fiind de 18 la sută din
totalul forței de muncă juvenile —
relevă agenția A.N.S.A., citind ci
frele oficiale definitive pe luna
aprilie, date publicității de Biroul
de statistică al C.E.E. din Bruxel
les — „Eurostat".

MADRID. — în luna aprilie, în
Spania s-a înregistrat un procent
deosebit de ridicat de șomeri din
rindul tinerilor — 36,6 la sută din
forța de muncă. Astfel, numărul
tinerilor spanioli sub 25 de ani

aflați în căutarea unui loc de
muncă s-a ridicat la 1 006 300, pre
cizează agenția Efe.
LISABONA. — Confederația Ge
nerală a Muncitorilor Portughezi a
înaintat o petiție Procuraturii ge
nerale, în care se cere ca așa-numita „lege privind concedierile",
intrată in vigoare in luna mai, să
fie declarată neconstituțională, in
formează agenția A.D.N. Sindica
tele portugheze subliniază că prin
această lege patronatului îi este
înlesnită considerabil concedierea
arbitrară a angajaților. ceea ce vio
lează prevederea constituțională cu
privire la asigurarea locului de
muncă.
(Agerpres)

r

Fără îndoială că, pe plan intern, una
din aceste întrebări, una din „sfidări
le" majore ale administrației Bush,
în privința căreia toți comentatorii sint
de acord, o constituie deficitul buge
tar cronic, cifrat în anul fiscal trecut
la 155 miliarde dolari, in timp ce pen
tru anul fiscal în curs se estimează
în cel mai bun caz un deficit de 145
miliarde, potrivit anumitor calcule
chiar 163 miliarde. Proiectul de buget
revizuit pentru anul fiscal 1990 (care
Începe la 1 octombrie), în valoare de
1100 miliarde dolari, prevede redu
cerea acestui deficit la 99,4 miliarde
dolari, adică ceva mai puțin decît pla
fonul de 100 miliarde dolari stabilit
în baza legii Gramm-Rudrnan. care,
prin fixarea în ordine descrescîndă a
unor praguri maxime permise, obligă
guvernul să reducă treptat dezechili
brul între cheltuieli și venituri.
Principala sursă a deficitelor buge
tare succesive o reprezintă, neîn
doios. cheltuielile militare și orice
încercare de echilibrare a bugetului
presupune, în mod firesc, reducerea
acestor cheltuieli. în acest sens, față
de proiectul de buget propus de fos
tul președinte Reagan înainte de a
părăsi Casa Albă și care stabilea o
creștere de doi la sută a cheltuieli
lor cu caracter militar, proiectul re
vizuit prevede menținerea lor în ter
meni reali (adică finind seama de in
flație) la nivelul anului în curs, ceea
ce implică o reducere cu 10 miliarde
dolari în comparație cu cifra avan
sată de precedenta administrație. în
ciuda unor „ajustări" bugetare la anumite proiecte militare, ca. de
exemplu, „războiul stelelor" sau avlonul „invizibil" B-2, și a deciziei
de a se închide pină în 1995 un nu
măr de baze militare învechite de
pe teritoriul național, sumele alo
cate pentru înarmări continuă să fie
deosebit de ridicate, aproape 300 mi
liarde dolari (mai precis 299,2 mi
liarde). Și aceasta pe seama unor
programe civile de primă urgență.
Se cuvine a releva propunerea
unui grup de membri democrați
ai Camerei Reprezentanților de
a se proceda la o revizuire ra

dicală
a
instalațiilor
militare
americane din afara țării, în ve
derea închiderii sau lichidării unui
număr de asemenea instalații. „In
tr-un moment cind se pune proble
ma reducerii bugetare, nu ne putem
permite luxul de a irosi dolari in ex
terior", declara Pat Schroeder, una
din inițiatoarele acestor propuneri,
adăugind că a fost „o gravă omisiu
ne" să nu se includă în decizia amin
tită și cele 374 de baze americane am
plasate pe teritoriul altor țări.
Pentagonul a respins insă ca
tegoric asemenea posibilitate și,
pe de altă parte, a dat „sem
nalul" verde continuării cercetărilor
în vederea creării scutului spațial
(„războiul stelelor"), ca și realizării
unor costisitoare programe de mo
dernizare a armamentului strategic
nuclear, respectiv de transferare pe
platforme de cale ferată a unui nu
măr de rachete intercontinentale de
tipul „MX".
Angajarea paralelă în două direc
ții opuse : reducerea anumitor verigi
ale bugetului și respectiv ale mași
năriei militare, concomitent cu mo
dernizarea și perfecționarea proiectilelor-rachetă intercontinentale —
ceea ce riscă să ducă la o nouă fază
a cursei înarmărilor în loc a o frîna
— este elocventă pentru modul în
care se desfășoară reevaluarea op
țiunilor strategico-politice fundamen
tale ale S.U.A. Așa cum se știe,
negocierile în privința reducerii cu
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice au rămas suspendate, la ce
rerea americană, încă din noiembrie
trecut ; abia recent s-a anunțat că
acest hiatus mult prea lung urmea
ză să ia sfîrșit în a doua decadă a
lunii în curs. în același. timp, Wa
shingtonul nu și-a modificat decît în
mică măsură, cum au demonstrat
lucrările reuniunii la nivel înalt a
alianței atlantice, poziția în ce pri
vește rachetele nucleare tactice sta
ționate pe continentul european, continuînd să susțină necesitatea „mo
dernizării" lor (chiar dacă această ac
țiune este amînată pînă în 1992), în
general necesitatea menținerii doc

trinei atît de discreditate a „descu
rajării nucleare".
Nu se constată un reviriment nici
în ce privește poziția față de conflic
tele regionale. Administrația Bush a
primit cu vădită lipsă de entuziasm
soluția preconizată Ia reuniunea con
ducătorilor de stat din America Cen
trală în vederea instaurării păcii în
această zonă. Ostilitatea față de gu
vernul sandinist din Nicaragua se
menține, ca și sprijinul pentru ele
mentele „contras" — concretizat. în
alocarea unor noi fonduri, în valoa
re de 50 milioane dolari, sub formă
de „ajutor umanitar". Raporturile cu
autoritățile din Panama rămin in con
tinuare încordate, se mențin încercări
le de amestec în treburile acestei țări,
de la instituirea unor embargouri și
sancțiuni economice trecîndu-se. acum. la fluturarea amenințării unei
intervenții armate directe, în orice
caz la sporirea substanțială a pre
zenței militare în zona cu statut spe
cial a Canalului. Continuă, totodată,
livrările de arme către opoziția in
transigentă din Afganistan, ca și că
tre forțele antiguvernamentale din
Angola, ceea ce acționează ca o frînă in calea normalizării situației din
cele două țări.
Practic, cu unele inerente deose
biri de nuanță, actuala administra
ție a preluat o serie de poziții tri
butare vechii gîndiri politice, adăugindu-le, in același timp, propriile
ambiguități și inerții. Exprimîndu-și
dezacordul față de o asemenea atitu
dine. cotidianul „BALTIMORE SUN"
utiliza o formulă cit se poate de su
gestivă : „status quo plus". într-o
lume în care necesitatea trecerii de
la vechea linie a confruntărilor și în
cordării la cooperare și destindere
devine tot mai evidentă, interesele
proprii, ca și interesele generale ale
păcii și înțelegerii internaționale re
clamă și impun, dimpotrivă, ca sin
gura alternativă viabilă, o deschide
re largă, prevalarea evaluărilor rea
liste, lucide, pe măsura exigențelor
noii gîndiri politice.

în zilele de 6 și 7 iunie 1989 a
avut loc la Berlin o Consfătuire a
secretarilor cu probleme economice
ai Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești din
țările socialiste membre ale C.A.E.R.
în comunicatul de presă adoptat la
încheierea consfătuirii se arată că
delegații țărilor participante la con
sfătuire au fost primiți de tovarășul
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane.
Pornind de la rolul hotăritor ce
revine științei și tehnicii in întă
rirea potențialului economic al țări
lor membre ale C.A.E.R., participanții la consfătuire au procedat la un
schimb de experiență în problemele
cele mai importante ale activității
de înfăptuire a politicii partidelor
reprezentate la consfătuire, vizînd
asigurarea introducerii largi în pro
ducție și în sfera socială a cuceriri
lor științei și tehnicii. In mod una
nim, a fost subliniată utilitatea
schimbului de experiență efectuat,
care reflectă eforturile întreprinse
în direcția creșterii rolului condu
cător și de îndrumare al partidelor
comuniste in procesul imbinăriî
strînse a științei cu producția, in ve
derea realizării unei inalte eficiențe
economice, in condițiile concrete
existente în țările membre ale
C.A.E.R. Aceasta va contribui la ob
ținerea de rezultate de virf in do
menii hotărîtoare ale producției, la
dezvoltarea social-economică a so
cietății socialiste în fiecare țară.
Secretarii Comitetelor Centrale au
examinat rezultatele colaborării ob
ținute pe baza Programului com
plex al progresului. tehnico-științific
al țărilor membre ale C.A.E.R. Ei
s-au pronunțat pentru actualizarea
permanentă a acestui program,
avind in vedere cerințele în con
tinuă și rapidă creștere față de ști
ință și producție. S-a subliniat că
ridicarea eficienței colaborării tehnico-științifice, introducerea rapidă
a rezultatelor lucrărilor de cerce
tare științifică și experimentare-construcție sint strîns legate de per
fecționarea mecanismului colaboră
rii economice, creșterea interesului
organizațiilor de cercetare și pro
ducție, extinderea raporturilor con
tractuale.
S-a relevat necesitatea îndeplini
rii la termen și la un înalt nivel
calitativ a obligațiilor asumate, fo
losirii mai depline a posibilităților
de colaborare și cooperare, îndeo
sebi în ce privește introducerea în

• O nouă rundă de convorbiri între reprezentanți ai O.E.P.
ți S.U.A. • Reuniune a Comitetului tripartit al Ligii Arabe
TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis
a avut loc, joi, o nouă rundă de
convorbiri intre reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) în capitala tunisiană și
ambasadorul S.U.A. in Tunisia. în ca
drul convorbirilor — informează
agenția T.A.S.S. — s-a acordat o
atenție deosebită examinării situației
din teritoriile arabe ocupate de Is
rael și pozițiilor celor două părți
față de propunerile avansate de pre
mierul israelian Yitzhak Shamir.
într-o declarație făcută la 7 iu
nie, Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., a ară
tat că poporul palestinian și condu
cerea sa resping acest proiect, care

-AGENȚIILE DE PRESA
VIZITA IN R.P. POLONA. La
Varșovia,
Wojciech
Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Stat aî
R.P. Polone, l-a primit pe G. Ata
nasov, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Bulgaria. S-a pro
cedat in acest cadru la un schimb
de vederi asupra relațiilor polonobulgare și a colaborării dintre
P.M.U.P. și P.C. Bulgar. Au fost
examinate, de asemenea, alte pro
bleme de interes reciproc.

PROPUNERE. R.P.D. Coreeană a
propus Coreei de Sud începerea de
convorbiri care să dea posibilitatea
ca o delegație sud-coreeană să ia
parte la cel de-al XIII-lea Festival
Internațional al Tineretului și Stu
denților, ce va avea loc la Phenian.
Președintele Comitetului de pregă
tire a festivalului a propus, de
asemenea, organizarea, la 14 iunie,
la Panmunjon, a unei intilniri in
tre persoane autorizate din cele
două părți pentru a aborda pro
blema menționată. Anterior, oficia
litățile de la Seul au anunțat că
nu vor permite tinerilor sud-coreeni să ia parte la festival, infor
mează agenția A.D.N.
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ÎNTÎLNIRE CONSACRATA PRO
BLEMELOR TARILOR AFRICA
NE. La Bamako s-a desfășurat o
întîlnire intre președintele Repu
blicii Mali, Moussa Traore, care
deține și funcția de președinte in
exercițiu al Organizației Unității
Africane (O.U.A.), și secretarul executiv al Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.),
Adebayo Adedeji. Au fost exami
nate probleme privind dificultăți
le economice cu care se confrun
tă in prezent țările africane, subliniindu-se necesitatea ca statele
continentului să acționeze pentru
modificarea actualei stări de lu
cruri și să folosească din plin resursele economice și întregul potențial de care dispun.

TENSIUNI ÎN RELAȚIILE NIPONO—AMERICANE. Camera Re1 prezentanților a Congresului ameIrican a adoptat un proiect de lege
care prevede înăsprirea termenilor
acordului realizat intre S.U.A. și
Japonia privind construirea în coImun a unui avion de vinătoare
modern, ce a primit indicativul
F.S.X. în esență, sint interzise
Ltransferarea către Japonia a unei
serii de tehnologii americane, ca
și vinzarea în terțe state a viito-

producție a celor mai noi cuceriri
ale revoluției tehnico-științifice. în
acest context, au fost examinate
propunerile vizînd creșterea rolului
unităților de cercetare și producție
ale țărilor membre ale C.A.E.R. în
organizarea, pe baze contractuale, a
colaborării tehnico-științifice, inclu
siv transferul de tehnologii, utiliza
rea in producție și in sfera, socială
a rezultatelor colaborării.
In cadrul consfătuirii s-a efectuat
un schimb de păreri privind conlu
crarea partidelor comuniste și mun
citorești din țările membre ale
C.A.E.R. în legătură cu perfecțio
narea in continuare a colaborării și
dezvoltarea integrării economice so
cialiste. în această privință. s-a
subliniat că efectuarea coordonării
planurilor pentru perioada 1991—
1995, potrivit noilor condiții și ce
rințe ale dezvoltării economice a ță
rilor respective, va contribui la
crearea unor baze trainice pentru
dezvoltarea relațiilor economice re
ciproce. în această privință, o im
portanță crescindă revine colaboră
rii pe termen lung intre întreprin
deri, combinate și centrale, pe baze
contractuale.
în continuare, in comunicatul de
presă se arată că participanții la
consfătuire au subliniat necesitatea
transpunerii consecvente în viață a
hotăririlor adoptate la sesiunile a
43-a și a 44-a ale C.A.E.R. privind
perfecționarea
mecanismului
co
laborării multilaterale și integrării
economice socialiste în cadrul Con
siliului, intensificării acțiunii parti
delor pentru îndeplinirea obiective
lor respective.
Participanții la întîlnire au con
firmat hotărîrea lor fermă de a ex
tinde colaborarea
reciprocă cu
Republica Cuba, Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă
Vietnam, de a spori eficiența aces
teia, ceea ce contribuie la accele
rarea procesului de apropiere și ega
lizare treptată a nivelurilor de dez
voltare economică a acestor țări cu
nivelurile țărilor europene membre
ale C.A.E.R.
Secretarii Comitetelor Centrale,
participanți la consfătuire, s-au pro
nunțat pentru extinderea colaborării
multilaterale economice și tehnicoștiințifice. pe bază de egalitate și
avantaj reciproc, cu toate statele
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu alte țări ale lumii, fără
deosebire de orinduire social-eco
nomică.
Consfătuirea s-a desfășurat într-o
atmosferă constructivă, de lucru.

ORIENTUL MIJLOCIU

SS - pe scurt

s u- a. ■ „Deschideri" limitate și dosare în suspensie
Presa americană care, cu foarte
puține excepții, a criticat sever ceea
ce a descris a fi atitudinea de „ex
pectativă exagerat de prelungită" in
perioada de tranziție de la vechea la
noua administrație, respectiv „pauza
de gîndire" luată de aceasta din urmă
pentru o revizuire de ansamblu a
politicii interne și externe și formu
larea orientărilor principale avute in
vedere (săptămînalul „NEW RE
PUBLIC", de pildă, considera că lip
sa unor elemente de dinamism a fă
cut ca răstimpul tradiționalelor „o
sută de zile" de la instalarea noii
administrații, cînd se întocmește un
prim bilanț, „să pară, in fapt, mult
mai îndelungat, ca și cum ar fi fost o
mie de zile"), a reacționat cu un sen
timent de ușurare la propunerile în
domeniul dezarmării convenționale
făcute de președintele Bush la re
centa reuniune la nivel înalt a
N.A.T.O., de la Bruxelles. în general,
apreciind aceste propuneri ca un in
diciu al ieșirii, de mult scadente, din
imobilismul de pină acum, tonul co
mentariilor lasă să se întrevadă că
ele se constituie intr-o replică di
rectă la reproșurile că noua admi
nistrație s-a mulțumit mai degra
bă să reacționeze la problemele
ce se ivesc, în loc de a veni cu idei
deschizătoare de drumuri și, totodată,
că reflectă dorința de a „relua co
manda alianței atlantice" („LOS
ANGELES TIMES"), contestată toc
mai datorită poziției „mult prea
precaute" într-un moment internațio
nal care, dimpotrivă, cere imaginație
politică, disponibilitate spre dialog.
Există chiar opinii că inițiativa amintită reprezintă, sub anumite as
pecte concrete, un fel de „fugă
înainte", de supralicitare, cu scopul
de a repudia etichetările de conser
vatorism și pasivitate.
Dincolo de asemenea interpretări,
oportunitatea „ieșirii din imobilism",
prin planul prezentat la Bruxelles,
este larg recunoscută. Aceasta nu în
seamnă însă că „multe întrebări in
ce privește conținutul politicii noii
administrații nu rămîn, in continua
re, deschise („CHICAGO TRIBUNE").

Consfătuirea secretarilor cu probleme economice
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste
si« muncitorești• din tarile
» socialiste membre ale C.A.E.R.

rului avion și a părților compo
nente ale acestuia, la realizarea că
rora s-a folosit tehnologie ameri
cană.
IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE
AL PREZIDIULUI C.C. AL P.C.
JAPONEZ a fost numit Tetsuzo
Fuwa, inlocuindu-1 pe Hiromu
Murakami. El a mai deținut această funcție în perioada 1982—1987.
Fuwa a fost
Numirea lui Tetsuzo
— '
aprobată de Comitetul Central al
P.C.J. în ședința plenară care s-a
încheiat joi, informează agenția
Kyodo.

CONLUCRARE ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR ȘI COMU
NICAȚIILOR. întruniți la Amman,
miniștrii transporturilor și comu
nicațiilor din Egipt. Iordania si
Irak au examinat modalitățile de
întărire a cooperării între țările
lor. Agenția MENA menționează
că au fost discutate mai multe
proiecte in sectorul transporturilor
și comunicațiilor, care
servesc
obiectivelor conlucrării între țările
membre ale Consiliului Arab de
Cooperare, precum și cu alte sta
te arabe.
PLATFORMA ELECTORA
LA COMUNA. Mai multe forma
țiuni politice de stînga elene, prin
tre care și Partidul Comunist din
Grecia, au adoptat o platformă
electorală comună în vederea ale
gerilor legislative prevăzute pentru
18 iunie.

SESIUNE A N.A.T.O. La Bruxel
les s-a deschis sesiunea de două
zile a Comitetului de planificare
militară al N.A.T.O., la care parti
cipă miniștrii apărării din 14 țări

stipulează organizarea de alegeri în
condițiile ocupației, relevă T.A.S.S.
RIAD 8 (Agerpres). — Reprezen
tanți al țărilor membre ale Comite
tului tripartit al Ligii Arabe pentru
sprijinirea eforturilor vizînd găsirea
unei reglementări a crizei din Li
ban s-au reunit în orașul saudit
Jeddah. Participanții — miniștrii de
externe ai Marocului. Arabiei Saudite și Algeriei, cărora li s-a alătu
rat secretarul general adjunct al
Ligii Arabe, Lakhdar Ibrahimi — au
discutat pregătirile în vederea tre
cerii la punerea in aplicare a pla
nului convenit de Comitetul tripar
tit întrunit la nivel înalt la Rabat.

membre ale Alianței Nord-Atlantîce, cu excepția Franței și Islandei.
Participanții la sesiune examinea
ză, intre altele, probleme referitoa
re la repartizarea cheltuielilor mi
litare între țările membre ale
N.A.T.O.

NAVA „BURAN", LA SA
LONUL DE AVIAȚIE DE LA
PARIS. Pe aeroportul Bourget din
Paris a aterizat avionul sovietic de
transport AN—225—„M.R.I.A." purtind fixat pe spate prima navă
cosmică sovietică cu utilizări mul
tiple „BURAN". Aparatele vor fi
prezentate în cadrul Salonului in?
ternațional de aviație de la Paris.
Avionul „M.R.I.A.", considerat ca
cel mai mare avion de transport
din lume, este destinat transpor
tului unor mărfuri de mare gaba
rit, inclusiv a unor componente ale
sistemului racheto-cosmic sovietic
„Energhia".

MASURI DE COMBATERE A
CULTULUI VIOLENȚEI. Camera
inferioară a parlamentului Elveției
a adoptat o hotărîre privind interzicerea videofilmelor care propagă
cultul violenței. Pentru propa
garea unor asemenea filme se vor
aplica pedepse privative de liber
tate și amenzi mari.
PERICOLUL INVAZIEI DE LĂ
CUSTE. Organizația Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) a informat, într-un
document dat publicității la sediul
său din Roma, că s-a reactivat pe
ricolul pe care îl reprezintă lăcus
tele de deșert în diferite țări ale
Africii occidentale, intre care Mau
ritania, Mali și Niger. Apariția a
noi stoluri de lăcuste se datorea
ză umidității ce se menține ca ur
mare a ploilor de vară. Țările din
zona maghrebiană și din Sahara
africană au fost informate de că
tre F.A.O. de apariția acestui nou
pericol, iar echipe ale „Centrului
pentru operațiuni de urgență îm
potriva lăcustelor" s-au deplasat in
regiune pentru a urmări fenomenul
și a lua măsurile ce se impun.

Perspectivele surselor regenerabile de energie
Asociația americană
pentru helioenergetică a dat publicității
un raport din care re
zultă că energia sola
ră și alte surse rege
nerabile de energie
pot asigura in viitor o
parte însemnată din
nevoile energetice ale
omenirii. De pe acum,
asemenea surse asigu
ră 9 la sută din ne
voile energetice ale

S. U. A.,
producind
anual electricitate in
valoare de 18 miliarde
de dolari. în prezent,
in întreaga lume to
talitatea bateriilor so
lare care transformă
direct lumina in ener
gie electrică produc
aproximativ 8 Mega
wați energie elec
trică, iar progresul
tehnologic asigură apariția unor surse e-

ba.za
nergetice
pe
transformării directe
a luminii in electricitate la un preț de
două ori mai ieftin
decit cel actual. Auto
rii raportului eviden
țiază, de asemenea, că
in prezent 10 la sută
din carburanții pentru
automobile folosiți in
S.U.A. sint înlocuiți
de etanol, care se ob
ține prin fermentarea
biomasei.

Romulus CAPLESCU
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