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COMUNICAT 
privind convocarea plenarei 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Comitetul Politic Executiv ol C.C. o! P.C.R., întrunit, marți, în ședință, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, a hotărît convocarea plenarei Comitetului Central al partidului în zilele de 
1 și 2 aprilie a.c.

Sondajul SCÎntCjj 
in actualitatea 

economică

RITMIC, INTEGRAL
Șl DE BUNĂ CALITATE

- așa trebuie realizat planul la producția fizică
ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII MUNCII - CONDIȚIE DE BAZĂ

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

IDECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. - Se convoacâ Marea Adunare Națională în a treia sesiune a celei 

de-a IX-a legislaturi in ziua de 3 aprilie 1986, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE VAGOANE
In general, vagoanele de marfă nu sînt — 

afirmă specialiștii — produse de foarte mare 
complexitate tehnică, dar au în componența lor 
multe repere și subansamble care trebuie asigu
rate din timp, la termenele prevăzute, cu o 
anumită ritmicitate, în strînsă concordanță cu 
sarcinile de plan stabilite. Altfel, fluxurile de 
fabricație în cele trei mari întreprinderi spe
cializate din Arad, Drobeta-Turnu Severin și 
Caracal se dereglează, producția nu se mai 
poate realiza în ritmul planificat, apar restanțe, 
iar tehnologiile — bine puse la punct și nu prea 
complicate — încep să fie tot mai greu de 
stăpînit.

Sigur, nu ne propunem să facem acum teoria 

producției de vagoane. Așa s-ar putea rezuma 
însă — după opinia specialiștilor din codrul 
Centralei industriale de vagoane și material 
rulant — cauzele restanțelor înregistrate în 
perioada care a trecut de la începutul anului 
la aceste produse tot mai solicitate de econo
mia națională și la export. „Avem suficiente 
capacități de producție pentru a îndeplini inte
gral planul la producția de vagoane, ne spunea 
zilele trecute directorul tehnic al centralei de 
specialitate. La o producție de mare serie ne 
trebuie însă lunar cantități mari de tablă de 
la Galați, sute de tone de oțel de la Tîrgoviște, 
profile, piese turnate, cabluri și multe altele. O 
parte din aceste materiale le realizăm în între

prinderile din codrul centralei ; altele le asigu
răm prin cooperare cu alte unități. Or, nici uni
tățile din centrala noastră și nici cele colabo
ratoare nu asigură baza materială intr-un anu
mit ciclu, din timp, astfel ca pregătirea fabrica
ției să se poată desfășura normal, potrivit 
sarcinilor de plan".

Intr-adevăr, lucrurile stau chiar așa cum le-a 
prezentat interlocutorul nostru. Totuși, nu putem 
să nu întrebăm : ce face atunci centrala indus
trială de resort pentru eliminarea acestor nea
junsuri ? înainte de a răspunde la această 
întrebare să ne referim insă, fie și pe scurt, la 
cîteva aspecte din activitatea întreprinderilor 
producătoare de vagoane.

PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN 

-centrul vital al societății 
noastre socialiste

In pagina a IV-a

O DOVADA CONCRETA CA SE 
POATE. Categoric, nu se poate 
spune că întreprinderea de vagoane 
din Drobeta-Turnu Severin ar avea 
condiții de producție mai avantajoase 
decit celelalte două unități de profil 
din Arad și Caracal. Mai curînd am 
fi tentați să afirmăm chiar că lucru
rile stau exact invers. întreprin
derea din Arad dispune de o mare 
turnătorie unde se realizează o mare 
parte din piesele necesare producției 
de vagoane. Iar întreprinderea din 
Caracal are o foarte bună colaborare 
cu întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș, furnizoarea principalelor 
subansamble ale vagoanelor. Și 
totuși, în perioada care a trecut de 
la începutul anului întreprinderea 
din Drobeta-Turnu Severin și-a de
pășit planul de producție cu 74 de 
vagoane de marfă echivalente pe 
patru osii, in timp ce in celelalte 
două unități s-au înregistrat restanțe 
destul de mari. Care este explica
ția ?

— Pregătirea producției s-a făcut 
temeinic încă din ultimul trimestru 
al anului trecut, ne spune inginerul 
Vasile Bacalu. directorul întreprin
derii din Drobeta-Turnu Severin. 
Am trecut, totodată, la reorganizarea 
fluxurilor de fabricație în toate

secțiile. Ca atare, au fost limitate la 
strictul necesar transporturile inter
ne, s-au eliminat unele „locuri în
guste" de pe fluxul de fabricație, 
s-au executat dispozitive speciale 
pentru fabricarea subansamblelor de 
vagoane, ceea ce asigură o ritmici
tate și o calitate superioare produc
ției. Aș mai menționa că s-a extins 
sudura mecanizată. La vagonul pe 4 
osii pentru export, de exemplu, 
această operație se realizează me
canizat în procent de peste 75 la 
sută. Tot pentru acest tip de vagoane 
s-a conceput și pus in funcțiune un 
dispozitiv mecanizat pentru asam
blarea carcaselor, ceea ce a condus 
la o creștere cu peste 30 la șută a 
productivității muncii. în aceeași or
dine de idei, la vagoanele platformă 
pe 2 și 4 osii, pentru beneficiarii 
interni, sudura longeroanelor se 
face complet automatizat, creșterea 
productivității muncii pe această cale 
echivalind cu un vagon în plus pe zi.

O activitate intensă, în concor
danță cu cerințele producției, desfă
șoară și specialiștii din comparti
mentul de concepție. După cum ne-a 
precizat inginerul-șef al întreprinde
rii, tovarășul Dumitru Croitoru, va- 
gonul-platformă pe 4 osii, care urma 
să fie asimilat în fabricație în tri

mestrul II al acestui an, a intrat în 
producție încă din luna ianuarie, cu 
un avans de 3 luni și jumătate.

Nu au fost neglijate nici proble
mele ordinii și disciplinei în 
producție. „Comuniștii, toți oamenii 
muncii, ne-a spus Marcel Diculescu, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere, manifestă o exigență 
sporită față de propria lor activi
tate. în același timp, nu tolerează in 
nici un fel abaterile celor care încă 
nu se integrează pe deplin în efortul 
colectiv, în disciplina muncitorească. 
Efectul este vizibil. In primul tri
mestru din acest an, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, numai prin 
reducerea absențelor nemotivate se 
vor fabrica 5 vagoane de marfă in 
plus".

CÎND SE „UITA" ESENȚIALUL : 
PROPRIA PREGĂTIRE A FABRI
CAȚIEI. Un exemplu exact invers 
îl oferă întreprinderea de vagoane 
din Arad. Și aceasta nu numai de
oarece, acum, cind au mai rămas 
puține zile pină la încheierea primu
lui trimestru al anului, se înregis
trează mari restanțe la producția fi
zică de vagoane de marfă și călă
tori. precum și la aceea de boghiuri. 
Ci pentru faptul că neîndeplinirea

planului se datorează in primul rînd. 
după cum ne-a precizat chiar to
varășul Dan Dibelu, directorul teh
nic al unității, slabei pregătiri a 
procesului de fabricație. Astfel, pro
dusele noi au fost introduse greoi in 
fabricație, fără să se asigure în timp 
util dotarea corespunzătoare cu 
S.D.V.-uri. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, cu vagoanele de transportat 
cărbune, în cazul cărora neajunsurile 
rrianifestate în organizarea produc
ției și a muncii, au fost amplificate 
de faptul că documentația tehnică 
nu s-a pregătit în mod corespunză
tor. Consecințele s-au văzut imediat: 
perioada de introducere în fabricație 
a durat peste două luni de zile, față 
de o lună cit ar fi trebuit să dureze 
in mod obișnuit.

Efecte negative asupra ritmului 
producției a avut și indisciplina teh
nologică manifestată la turnătoria și 
forja întreprinderii. Ca urmare a 
calității necorespunzătoare a ameste
cului de formare. închiderii inco
recte a formelor de turnare ori tra
tamentelor termice greșite a cresciit 
numărul rebuturilor și nu s-au asi
gurat in mod ritmic piesele necesare 
montajului, printre care corpul rea-
(Contînuare în pag. a IlI-a)

LA INSAMINTflRI - VITEZE SPORITE DE IU! A
Spre deosebire de alți ani, datorită evoluției vremii, 

în acest an există o intîrziere in ce privește efectuarea 
însămînțărilor și a celorlalte lucrări agricole de primă
vară. Este cît se poate de evident că, în aceste con
diții, epocile de însămînțare a diferitelor culturi se 
vor suprapune, ceea ce presupune ca într-un timp 
scurt să se efectueze un mare volum de lucrări în 
cîmp, în grădinile de legume, în plantațiile de vii 
și pomi.

De la o zi la alta, suprafețele însămînțate sînt 
In creștere. Astfel, pină în seara zilei de 24 martie 
se însămînțaseră aproape 246 000 hectare cu mazăre, 
orzoaică de primăvară, ovăz, sfeclă de zahăr și legu
me de cîmp. De asemenea, au fost plantate supra
fețe apreciabile cu cartofi. Continuă în ritm intens 
fertilizarea fazială cu îngrășăminte chimice a cerea
lelor păioase de toamnă, lucrare efectuată, pină la 
data amintită, pe 66 la sută din suprafața prevăzută. 

Procentual față de plan, cele mai mari suprafețe 
au fost însămînțate în județele Brașov — 29 la sută 
din prevederi, Cluj, Mureș și Sibiu - 22 la sută, Alba 
și Hunedoara - 19 la sută. De menționat că, din 

y^această săptămînă, se lucrează intens la pregătirea

terenului și semănat în toate județele situate în prima 
zonă agricolă, precum și in 8 județe din zona a doua. 
Acum, printr-o temeinică organizare a muncii și adap
tarea tehnologiilor la condițiile specifice din fiecare 
unitate agricolă și solă în parte, ritmul însămînțărilor 
trebuie să crească foarte mult, concomitent cu preo
cuparea pentru realizarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate - garanția obținerii de recolte mari in 
acest an.

Oamenii muncii din agricultură se află, așadar, In
tr-o perioadă de vîrf a lucrărilor agricole, cînd fiecare 
zi, fiecare oră sînt hotărîtoare pentru grăbirea însă- 
mințărilor și executarea celorlalte lucrări de sezon. 
Tocmai de aceea, în spiritul exigențelor formulate de 
conducerea partidului, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare au datoria să desfășoare 
o intensă muncă politică și organizatorică pentru în
tărirea răspunderii în muncă a mecanizatorilor, coope
ratorilor, specialiștilor, a tuturor 
agricultură, spre a se asigura 
rarea în condiții cît mai bune 
măvară.

oamenilor muncii din 
pretutindeni 
a campaniei

desfășu- 
de pri-

Relatări în pagina a lll-a^

CERTITUDINEA ȘTIINȚIFICĂ
- un puternic sprijin spiritual 

al omului contemporan

Reacția „în lanț“ 
a exigenței comuniste

Universul gîndirii raționale a omu
lui contemporan beneficiază de un 
larg sistem de certitudini științifice 
care stau la baza imaginii pe care el 
și-o făurește despre lume. Știirița, 
această viguroasă componentă a 
conștiinței sociale, a devenit obiect 
de largi preocupări în politica orică
rui stat, iar ca urmare cercetarea 
științifică devine tot mai_ evident 
asemănătoare cu o adevărată indus
trie, cel puțin in aspectele sale or- 
ganizatjonale. Societatea nu numai 
că fructifică in mod sistematic re
zultatele cercetării, dar însuși 
mersul ei înainte, progresul social 
in general este reglat puternic de 
ritmul implementării sociale a rezul
tatelor revoluției științifice și a apli
cațiilor sale tehnice.

Ne putem întreba însă dacă omul 
contemporan, trăind într-o lume a 
unui progres științifico-tehnic galo
pant, mai poate fi chinuit de une
le îndoieli, ca cel din secolele pre
cedente ? In mod evident, da, 
dar îndoielile sale ' au tot mai puțin 
iz metafizic. Procesul de raționaliza
re deplină a omului este lent și 
greoi. Din acest punct de vedere 
«intern exclusiv ai istoriei. în fiecare 
dintre noi există, mai mult sau mai 
puțin perceptibile, componente ale 
dimensiunii istorice a conștiinței so
ciale. Purtăm în noi, ca moștenire 
genetică, stropi din înțelepciunea lui 
Socrate sau Descartes, dar și un gră
unte din orbirea celor ce i-au hulit 
pe acești demiurgi ai spiritului ome
nesc. Nu ne putem lepăda de tot 
balastul in suișul anevoios care ne-a 
adus pe acest înalt piedestal al 
omului. Dar de aici, de la această 
înălțime, cei de azi putem distinge, 
cu privirea minții, mult mai cuprin
zător decit au făcut-o înaintașii noș
tri, zonele de lumină ale aspirațiilor 
noastre faustiene spre perfecțiune, 
spre armoniile profunde ale spiritu
lui nostru, de zonele întunecate, care 
ne reamintesc perpetuu regnul din 
care provenim.

în această alegere, pe care de fapt 
o facem, conștient sau nu, clipă de 
clipă, de-a lungul întregii noastre 
vieți, certitudinea științifică ne este 
un sfetnic fidel. Generațiile prece
dente nu au beneficiat nici pe de
parte de atîta știință cîtă există azi 
in viața fiecărui individ social. S-a 
spus că dacă „Hamlet" ar fi fost 
scris de un Shakespeare post-kan- 
tian, atunci teribila lui întrebare — 
,,a fi sau a nu fi" — ar fi fost 
preschimbată în „a ști sau a nu ști".

Un „Hamlet" contemporan ar fi 
cu siguranță chinuit mai puțin de 
întrebări cu iz metafizic, deoarece 
întregul său univers spiritual ar fi 
mai rezonant la acțiune. Meditația 
este travestită în efortul de alegere. 
Știința îi oferă o abundență de idei, 

soluții, într-un cuvînt. îi oferă rețete 
pentru orice model de acțiune 
umană. El ar fi astfel mai îndrituit 
să întrebe dacă ,.ar putea sau nu ar 
putea"... îndeplini cutare sau cutare 
dorință-ideal. Căci dacă „Prințul 
Danemarcei" și contemporanii săi ar 
putea, prin absurd, să fie numai 
cîteva clipe martorii lumii noastre, 
ar fi convinși că au intrat intr-o 
lume de basm sau magică. Ei ar 
putea vedea ce se intimplă în același 
moment la mii și mii de kilometri, 
ar putea vorbi cu oameni aflați pe 
alte continente, ar putea să alerge 
cu sute de kilometri pe oră sau să 
zboare, și cite și mai cite. Adică ar 
putea să facă tot ceea ce noi facem 
în mod curent, ca stil de viață. De
sigur, toate acestea le-ar face, ca și 
noi, prin intermediul mijloacelor 
tehnice, rod al științei. Dar să ne 
reamintim că și în lumea basmelor 
actele magice sînt mijlocite. Vrăji
toarea zboară cu mătura sau cu co
vorul fermecat, întimpjările care au 
loc la distanțe sînt văzute cu aju
torul unei oglinzi sau al unei sfere 
de sticlă și așa mai departe.

Realizările științei și tehnicii con
temporane depășesc cu mult „pu
terea" magică a basmelor și îi oferă 
individului uman garanția perenită
ții confortului vieții sale, fără teama 
din basme că vraja s-ar putea des
trăma și atunci totul este pierdut, 
fad și neputincios. Lumea contem
porană îi cere, în schimb, omului ei 
să facă efortul de a se integra în 
ea, de a o înțelege, ba chiar de a o 
dirija și orienta in dezvoltările sale 
ulterioare. Aici avem de-a face cu o 
altă trăsătură distinctivă a omului 
contemporan : conștientizarea lui. 
Altfel spus, participarea omului con
temporan la făurirea propriului său 
destin și al lumii în care trăiește 
este cu atît mai eficientă, cu cît el 
o înțelege mai profund și o cunoaște 
mai bine, sub aspectele ei multiple.

La noi în țară, acest proces de 
conștientizare se face în modul cel 
mai eficient prin învățămintul nos
tru modern, deschis permanent spre 
nou, dar și profund ancorat in uni
versul activităților umane. Tînărul 
din ultimii ani ai invățămintului 
liceal asimilează astăzi în mod sis
tematic cunoștințe despre lumea in 
care trăiește, care în urmă numai 
cu două, trei decenii intrau în pro
gramele de învățămînt universitar. 
Faptul acesta nu prezintă un pericol 
al maturizării premature a gindirii 
generațiilor de tineri, dar nici nu 
trebuie exagerată prea mult încăr
carea cu „noutăți" a programelor 
școlare. Căci nu toate noutățile

A. JOLTEA
(Continuare in pag. a IV-a)

Din noile construcții ale municipiului Timișoara Foto : S. Cristian

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII 
prezență vie, rol activ în viața orașului

Conceput ca o verigă importantă în 
ansamblul democrației noastre socia
liste, controlul oamenilor muncii se 
afirmă în viața economico-socială a 
municipiului Timișoara ca un factor 
activ în procesul înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru, ajută la 
cultivarea spiritului gospodăresc și 
a grijii față de avutul obștesc, la 
dezvoltarea unei atitudini înaintate 
a personalului muncitor din . unități
le de servire publică, la generaliza
rea experiențelor bune.

Ca urmare a măsurilor stabilite de 
consiliile județean și municipal ale 
F.D.U.S., în municipiul Timișoara au 
fost constituite și activează 400 de 
echipe de control al oamenilor mun
cii, cuprinzînd 2 000 de membri re
partizați să efectueze controale în 
1 810 unități din diverse domenii de 
activitate: magazine, unități de ali
mentație publică, cămine de nefami- 
liști, cantine muncitorești, cămine si 
cantine studențești, unități coopera
tiste și prestatoare de servicii, insti
tuții cultural-artistice, unități sani
tare, creșe, grădinițe, transport în 
comun, unități de gospodărie comu
nală și locativă etc. In alcătuirea 
echipelor de control al oamenilor 
muncii — structurate pe organizații 
de masă și obștești, componente ale 
F.D.U.S. — s-a ținut seama de spe
cificul și posibilitățile fiecăreia: sin
dicatele — 336 de echipe: organiza
țiile U.T.C. și A.S.C. — 25 de echi
pe; organizațiile de femei — 10; or
ganizațiile de partid din cartiere — 
29. Structura profesională a membri
lor echipelor de control corespunde 

ponderii muncitorilor în totalul per
sonalului angajat, cit și categoriilor 
sociale din care este alcătuită popu
lația municipiului Timișoara, asigu- 
rîndu-se din acest punct de vedere 
o cuprindere corespunzătoare a tu
turor sectoarelor de activitate.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
activității de control al oamenilor 
muncii, comisia municipală pentru 
coordonarea activității de control, cu 
sprijinul Consiliului municipal al 
F.D.U.S., a organizat instruirea pe
riodică a echipelor asupra probleme
lor specifice fiecărui sector supus 
controlului. La aceste instruiri au 
participat cadre de conducere de la 
întreprinderile comerciale și presta
toare de servicii, specialiști de la 
inspecțiile de control ale statului și 
alte cadre cu munci de răspundere 
care — prin participarea lor efecti
vă la aceste instruiri — au asigurat 
o mai bună înțelegere a actelor nor
mative, a unor reglementări și in
strucțiuni referitoare la organizarea 
și desfășurarea activității din co
merț și din celelalte domenii, la nor
mele de comportare și disciplină.

Un rol deosebit pe Jinia perfecțio
nării controlului oamenilor muncii 
îl au controalele complexe, la care 
au participat, pe lingă echipele de 
control, membri ai consiliului mu
nicipal de control muncitoresc al 
activității economice si sociale, 
membri ai biroului executiv al con
siliului muncitoresc al sindicatelor, 
membri ai comisiei municipale de 
coordonare a controlului oamenilor 
muncii, reprezentanți de la inspec

țiile specializate în control ale sta
tului, alti specialiști — care au asi
gurat sporirea eficientei controlului, 
lărgirea capacității de cuprindere a 
problemelor, stabilirea operativă a 
unor măsuri pentru eliminarea ne
ajunsurilor constatate.

De asemenea, practica a confirmat 
rolul și eficiența organizării con
troalelor tematice, comisia de coor
donare și îndrumare a echipelor di- 
riiînd activitatea acestora pe cite o 
temă anume. De pildă, în piețe, să 
constate modul in care se respectă 
tarifele afișate pe mercuriale; sau, 
în unitățile meșteșugărești, cum se 
respectă termenele de execuție etc.

In același timp, urmărindu-se buna 
servire a populației, o bună parte 
dintre echipe au fost îndrumate să 
urmărească in ce măsură unitățile de 
servire publică răspund cerințelor 
populației. Astfel, după controale re
petate, la propunerile echipelor oa
menilor muncii, zeci de unități co
merciale. ateliere meșteșugărești, 
alte unități de larg interes public au 
fost renovate sau reprofilate, adap
tate mai bine cerințelor specifice din 
diferitele cartiere ale municipiului.

Cu sprijinul controalelor efectuate 
de către echipe, în anul 1985 și în 
perioada care a trecut de la începu
tul acestui an au fost formulate pes-

Ion ROT4RESCU 
președintele Consiliului municipal 
al F.D.U.S. — Timișoara

(Continuare in pag. a Il-a)

A gindi în spirit co
munist...

A acționa ca adevă- 
rați revoluționari...

Teme de discuție cu 
Vasile Iordache, se
cretarul comitetului 
de partid de la între
prinderea mecanică 
din Plopeni, județul 
Prahova.

— Propun mai de
grabă un „conspect" 
al practicii, iși expri
mă preferința interlo
cutorul.

— De ce ? Nu vă 
place cuvîntul discu
ție ?

— Nu despre asta e 
vorba. Dar prea im
pinge spre... teorie, 
nu ? Or, eu sînt ales 
pentru practica gene
ratoare de teorie.

— Adică ?
— Adică, du mai în- 

tîi la bun sfîrșit ceva 
și apoi, dacă-ți rămi- 
ne vreme, extrage și 
teoria cuvenită. Exi
gențele înalte ale a- 
cestui cincinal pun 
cu acuitate, înainte, 
timpul faptelor. Sim
țim in ceafă, cum se 
spune, răsuflarea fier
binte a ritmurilor di
namice de dezvoltare, 
pretențiile ridicate ale 
producției pe baze in
tensive și competitive 
și-i clar că nu avem 
de ales, trebuie să ne 
potrivim cadența.

— Toate acestea 
spuse nu seamănă și 
ele a... teorie ?

— Nu, pentru că 
sînt doar o introduce
re la felul cum am 
pregătit ultima dezba
tere din consiliul oa
menilor muncii.

...Pregătirea amin
titei dezbateri care a 
avut loc în martie 
1986 a început din... 
noiembrie 1985. Puter
nica uzină prahovea- 
nă fusese antrenată și 
ea, ca atîtea alte uni
tăți industriale din 
economia noastră, în 
fluxul vital al moder
nizării, al organizării 
științifice a producției 
și a muncii. Obiectivul 
calitativ : nu mai de
parte decit anul 
viitor, producția de 
nivel mondial de aici 
să ajungă la 90 la 
sută, iar la sfîrșitul 
actualului cincinal Ia 
96 la sută, urmînd ca

2—5 la sută din pro
ducție să fie peste ni
velul mondial atins. 
Productivitatea mun
cii se va dubla în a- 
cest răstimp.

— Obiective clare. 
Le-ați făcut cunoscu
te, le-ați supus aten
ției colective...

— Cunoscute da, iar 
atenției colective in
tr-un anume fel.

Cum ? S-au creat 
colective și subcolecti- 
ve de studiu pe fa
brici, secții, ateliere. 
Scopul analizei exi
gente, comuniste sub 
egida comitetului de 
partid — să înmănun- 
cheze experiența va
loroasă ; să vadă dacă 
unele modalități de 
organizare a fluxuri
lor tehnologice etc. 
nu cumva au îmbătrâ
nit și-i cazul să fie 
scoase definitiv Ia 
pensie ; să privească 
cu ochi proaspăt com
petent și îndrăzneț 
aplicarea de noi solu
ții și formule. în acest 
studiu de amănunt al 
activității, care să dis- 
cearnă ce e bine, să 
dezvăluie neajunsuri
le și să propună solu
ții, au fost antrenați 
cei mai buni comu
niști.

— Rezultatul ?
— Temeinice argu

mente pentru dezba
terea din consiliul oa
menilor muncii pri
vind reorganizarea 
mai bună a unor 
fluxuri și a locurilor 
de muncă, a transpor
turilor intrauzinale, 
asigurarea drumului 
liber unor tehnologii 
de mare randament și 
eficiență etc.

Sigur că a existat și 
un referat prezentat 
în C.O.M. pe margi
nea căruia s-au purtat 
discuții. Dar, în același 
timp, se poate spune 
foarte bine că dialogul 
s-a purtat cu faptele 
pe masă. Cu realitatea 
din fiecare fabrică, 
secție, atelier, echipă. 
Ce păstrăm din expe
riența acumulată ? Ce 
modernizăm ? Cum ? 
Pină cînd ? Cine răs
punde ? Care sînt 
avantajele ? Obstaco
lele de învins ? Iată 
întrebările concrete

care au determinat 
obiective concrete.

O primă idee care se 
poate desprinde din 
argumentele interlocu
torului nostru : atunci 
cînd atenției și înțe
lepciunii colective le 
sînt aduse fapte exac
te, care măsoară far
maceutic o activitate, 
pun curajos în lumină 
neajunsuri, avansea
ză îndrăzneț soluții, 
fixează riguros terme
ne, răspunderi, și 
participarea la actul 
de decizie este nu
meroasă, conștientă, 
competentă. împreju
rările evocate mai sus 
arată limpede că „ma
teria primă" de care 
nu duce lipsă nici un 
colectiv sînt tocmai 
rezervele de energie 
umană, de îndrăz
neală cutezătoare, ne
prețuita monedă de 
schimb a tuturor 
transformărilor înnoi
toare.

Dezbaterea a crista
lizat ideea moderniză
rii in structură a 
fluxului productiv. A- 
cum proiectanții, cer
cetarea nu mai pridi
desc. Forțele proprii 
sint angajate din plin, 
iar ținta este una 
singură : realizarea de 
linii tehnologice auto
mate, flexibile, prin 
autoutilare, care să 
rezolve cerințe de ca
litate la nivel înalt, 
indici de productivita
te superiori, deci com
petitivitate, eficiență.

— Spuse așa, lucru
rile par simple. Și 
poate că chiar și sînt. 
Altfel, cum să-ți ex
plici că de atîtea ori 
fiecare am trecut — 
de exemplu — prin 
locul de producție al 
echipamentelor hi
draulice, fiecare am 
simțit că ceva nu 
merge, dar... Dar, fie 
că ne copleșea am
ploarea schimbării 
care trebuia adusă, fie 
că ne măsurăm forțele 
numai cu ceea ce a- 
veam și, întrucît fă-

Ilie TANASACHE 
Constantin 
CAPRARU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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CU CE RĂM1NEM DIN CEEA CE VEDEM LA FRUNTAȘI ?
Schimb de experiență. Locul de 

desfășurare : ferma de vaci (800 
animale) a cooperativei agricole de 
producție Jilava, din cadrul Con
siliului unic agroindustrial Măgu
rele, sectorul agricol Ilfov. în 1985, 
aici s-a realizat, in medie, pe fie
care vacă furajată, cite 4 356 litri 
de lapte. (în 1984 — 4 250 litri). 
Obiectul schimbului de experien
ță : studierea metodelor de hrănire 
a animalelor. Participant : cîteva 
zeci de organizatori de partid — 
președinți de consilii unice agro
industriale din diferite județe ale 
țării.

La sfirșit, 11 rugăm pe cițiva din
tre participant să-și spună părerea 
despre experiența prezentată și 
despre cum se gîndesc să aplice ceea 
ce au văzut. Răspunsurile primite 
au abordat însă o gamă mult mai 
largă de aspecte legate in ge
neral de organizarea și desfășu
rarea schimbului de informații, de 
metode și experiențe din agricul
tură. în acest fel. practic, discuția 
co a urmat s-a transformat ea în
săși — prin părerile, observațiile 
și propunerile exprimate — într-un 
adevărat schimb de experiență 
despre... schimburile de experiență.
Un bun cîștigat pe care 
nu avem dreptul să-l irosim

— La ferma cooperativei Jilava 
cred că este valoroasă modalitatea 
de asigurare șl preparare a furaje
lor. Diversitatea acestora, bogăția 
lor în unități putritive asigură o 
bună hrană animalelor — apreciază 
Maria Negoiescu, organizator de 
partid, președinte al Consiliului 
unic agroindustrial Gruia, județul 
Mehedinți. Noi, trebuie să recu
nosc, nu am reușit să asigurăm o 
asemenea hrană animalelor și, de
sigur, și din această pricină pro
ducțiile realizate sînt mai mici. Mă 
gindesc însă la următoarea situa
ție : specialiștii noștri — ingineri 
zootehniști, medici veterinari, teh
nicieni și îngrijitori de animale — 
au fost și ei deseori, de-a lungul 
anilor, să vadă experiența altor 
unități fruntașe în creșterea ani
malelor. Dar cu ce ne-am ales 
după aceste schimburi de expe
riență ? In activitatea sectorului 
nostru zootehnic, în ultimul an, nu 
s-a prea simțit vreun reviriment 
mai important. într-adevăr, nu e 
suficient să vezi cum rpuncesc al
ții, să constați că muncesc mai 
bine ca tine și, firește, obțin re
zultate mai bune. Mai presus de 
orice, este vorba de ceea ce facem 
noi, biroul executiv, comitetele de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază, pentru înțelegerea profundă 
de către toți lucrătorii din agricul
tură a rolului, a valorii economice 
și sociale a schimburilor de infor
mații, metode, experiențe.

— Altfel, cu ce ajută progresu
lui țării, creșterii bunăstării po
porului dacă unii muncesc bine, 
obțin rezultate superioare, iar alții 
se mulțumesc cu jumătăți de mă
sură și nici nu fac 
aproape nimic, să 
la cei 
exemplul ?
și Marin 
de partid, 
liului unic

județul Argeș. Tocmai de aceea, 
și eu cred că una din principa
lele sarcini ale biroului de co
ordonare, ale comitetelor de partid 
și birourilor organizațiilor de bază 
este aceea de a acționa pe toa
te căile posibile pentru crea
rea in cadrul fiecărei unități, 
al fiecărei formații de lucru a 
unui profund climat de interes, de 
preocupare și receptivitate față de 
tot ceea ce este nou și valoros în 
experiența de muncă a altor colec
tive din agricultură. Pentru că, așa 
cum spunea cineva, nimeni n-o să 
vină să ne bată la ușă și să ne 
spună: „în privința producției de 
sfeclă de zahăr la hectar voi aveți 
rezultate slabe. Noi avem rezul
tate bune. Uitați cum muncim 
noi..." Este de datoria noastră, a 
fiecăruia, să cercetăm, să căutăm, 
să vedem, să ne însușim și să 
aplicăm, spre binele obștii, al nos
tru, al tuturor, cele mai bune, cele

să facem mult mal mult, 
diverse forme și metode 
muncii politico-educative prin 
organizațiile de partid pot 
volta interesul oamenilor 
de perfecționarea continuă a pro
priei pregătiri, față de nou, do
rința de a învăța de la alții, 
de a nu rămîne mai prejos 
față de cei ce muncesc mai bine 
și care obțin rezultate mai bune, 
în acest sens cred că este intere
santă și practica inițiată de birou] 
organizației de bază din ferma 
cooperativei Jilava, ca îngrijitorul 
cu cele mai bune rezultate din fie
care lună să arate în adunarea ge
nerală cum a muncit, ce a făcut 
altlel decît pînă atunci, în plus 
fată de ceilalți.

— Receptivitatea față de tot ceea 
ce este nou și valoros în expe
riența altora are de fapt de dublu 
avantaj — este de părere Varga 
Antal, organizator de partid, pre-

Sînt 
ale 

care 
dez- 
fatâ

3

sau
de

nimic, 
învețe 
le urmeze 

sublinieze 
organizator 
al Consi-

nimic, 
fruntași, să

— ține să 
Ciobanu, 
președinte 

agroindustrial Slobozia,

mai valoroase experiențe de muncă. 
Să vă dau un exemplu. Inginerii 
noștri au citit undeva despre ex
periența unor cooperative, din Ma
ramureș, mi se pare, în valorifi
carea spațiilor construcțiilor zo
otehnice pe timpul verii. S-au mul
țumit cu asta ? Nu ! S-au intere
sat îndeaproape în ce constă, prac
tic, experiența acelor cooperatori 
și apoi am trecut și noi, pe baza 
condițiilor pe care le avem, la a- 
plicarea ei. Adică la creșterea pui
lor în saivanele de oi. Vara 
trecută am crescut cite două 
serii de puf, care au fost livrați 
în greutate de 1 kilogram, la 
fondul de stat. Numai o singură 
cooperativă din consiliul nostru, 
cea din comuna Ștefan cel Mare, 
a livrat astfel anul trecut peste 
50 000 de pui. Iar în grajduri, în 
timpul verii, cind animalele sînt la 
tabere, am cultivat, cu cheltuieli 
minime, ciuperci. Am vîndut anul 
trecut 5 000 de kilograme. Noi con4 
siderăm că orice experiență, orice 
metodă care ridică pe o treaptă 
superioară rezultatele de pînă 
acum intr-o direcție sau alta este 
un bun cîștigat pentru întreaga 
societate, pe care nu avem dreptul 
să-1 irosim.

Datorie permanentă — 
stimularea receptivității la nou

— Sigur că nu întotdeauna este 
ușor să preiei și să aplici expe
riența altor colective la condițiile și 
situația din propria unitate — a- 
preciază tovarășa Maria Negoies
cu. Uneori, aceasta presupune să 
se schimbe un întreg fel de a 
munci, încetățenit de ani și ani 
de zile și cu care te-ai obișnuit. 
Iată de ce susțin ideea că în pri
vința stimulării receptivității la 
nou, la experiența altora, trebuie

ședințe al Consiliului unic agroin
dustrial Cernat, județul Covasna. 
în primul rînd, te ajută să-ți îm
bunătățești rapid și eficient munca. 
Să acționezi mai bine pentru ob
ținerea unor rezultate superioare, 
în al doilea rînd, te ajută în pro
priul efort de căutare a noului, de 
autodepășire, pornind de pe o plat
formă mai înaltă. Chiar și un sin
gur exemplu este concludent în 
acest sens. Consiliul nostru este 
unul dintre cei mai mari produ
cători de cartofi din județ. Avem 
pe teritoriul consiliului zece coo
perative și, în plus, o stațiune de 
cercetări în domeniul cartofului. 
Arul trecut, la C.A.P. Tîrgu Secu
iesc s-au obținut 36 000 kg cartofi 
la hectar, iar la stațiunea de cerce
tări 42 000 kg la hectar. Sîntem 
însă convinși că se pot obține 
producții și mal mari. Ne-o dove
desc, de fapt, vecinii noștri din 
apropiere — Consiliul unic agroin
dustrial Prejmer, județul Brașov, 
unde la una din ferme s-a realizat 
anul trecut 58 000 kg cartofi la 
hectar. Dar asemenea producții 
mari se obțin acolo de mai multi 
ani la rînd. Nu ar fi trebuit oare 
să cunoaștem deja șl să folosim 
experiența din acea fermă și, pe 
această bază, să ne străduim să ob
ținem producții și mai mari ? E 
drept, investim fonduri materiale 
și financiare, facem eforturi. Ne 
străduim să căutăm modalități, po
sibilități pe care însă vecinii noș
tri le-au descoperit de mult. Le
gat de aceasta, aș ridica însă și 
un alt aspect deloc neglijabil. Si 

ani de 
fruntașe. 
Secuiesc, 
rezultate

în consiliul nostru, de 
zile, alături de unități 
cum sînt cele din Tîrgu 
Cernat, există altele cu 
slabe — cele din Moacșa și Delnic, 
unități vecine cu primele și care 
au condiții pedoclimatice asemă-

nătoare. Din păcate pierdem une
ori din vedere că transferul de 
experiență nu trebuie luat numai 
din afară, de la alții, că tot ceea 
ce este bun și valoros intr-o uni
tate, într-o formație de lucru tre
buie grabnic generalizat peste tot, 
în întreg consiliul.
Cine controlează eficiența 

schimburilor de experiență ?
— Eu cred — intervine tovarășul 

Marin Vulcan, organizator de par
tid, președinte al Consiliului unic 
agroindustrial Putineiu, județul 
Giurgiu — că de fapt o latură e- 
sențială a organizării schimbu
lui de experiență, și anume 
asigurarea eficienței acestuia, nu 
este rezolvată pe un plan mai larg. 
Practic, în consiliul nostru, intr-un 
an de zile, la diferite nivele, pe 
diferite grupe de oameni se orga
nizează diferite schimburi de ex
periență. Ca să nu mai vorbesc de 
vizitele pe care le facem în alte 
unități din alte consilii. Problema 
fundamentală este : cu ce rezultate 
se soldează aceste schimburi de 
experiență? Spun aceasta deoarece 
uneori ele sînt parcă organizate ca 
un scop în sine, ca să se bifeze in
tr-un plan de muncă precum că 
au avut loc. Nu-mi aduc aminte ca 
în biroul executiv al consiliului 
nostru agroindustrial să se fi dis
cutat, în ultima vreme, despre 
ce am aplicat, cu ce ne-am ales 
in urma unui schimb de experien
ță sau altul. De aceea, cred că 
trebuie să devină o regulă în 
activitatea biroului executiv, a 
comitetelor de partid, ca după 
fiecare schimb de experiență, 
a cărui organizare se preve
de, de regulă, în planul de mun
că. să se stabilească exact : ce 
s-a reținut, ce și unde se va 
aplica și extinde, In ce răstimp și 
cine va răspunde concret de aceas
ta. Altfel, după mine, schimburile 
de experiență nu înseamnă decît 
timp pierdut, bani aruncați în vînt, 
prilej de plimbare pentru unii.

în cadrul discuției s-au abordat 
și alte aspecte. Concluzia princi
pală ce s-a desprins 
aceea că înfăptuirea 
voluții din agricultură, 
în acest an și în anii 
unor producții agricole 
în toate unitățile, așa cum prevăd 
documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului, așa cum sublinia
ză în repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt de ne
conceput fără o largă circulație a 
experienței fruntașilor, a modali
tăților în care ei acționează pentru 
aplicarea noilor tehnologii de lu
cru, a cuceririlor științei și tehni
cii agricole. Iată de ce una din 
obligațiile importante ale fiecărui 
organizator de partid, ale fiecărui 
consiliu unic agroindustrial, ca și 
ale direcțiilor agricole județene este 
aceea de a urmări cu perseverență 
rezultatele, eficiența schimburilor 
de experiență, modul in care se 
aplică cele văzute și constatate 
pentru generalizarea largă a expe
rienței fruntașilor, in folosul pro
priu al fiecărei unități, al fiecărui 
om, dar mai ales al întregii noastre 
agriculturi.

insă este 
noii re- 

realizarea 
următori a 
superioare

Al. PUNTEA

ÎN DESFĂȘURAREA CONTRACTĂRILOR

Experiențele înaintate să nu
rămînă... insule izolate

Magazinul și complexul meșteșugăresc „Botoșani" din orașul Botoșani Foto : E. Dichiseami

Cititorii noștri - corespondenții noștri
împliniri sub semnul afirmării noului

In acești ani rodnici și luminoși, 
cind închinăm patriei și partidului, 
o dată cu faptele noastre deosebite, 
raza celor mai limpezi gînduri și 
aspirații, in aceste zile cind între
gul nostru popor se pregătește să 
aniverseze împlinirea a 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân, in municipiul nostru, la Tirgu 
Jiu, colectivele de oameni ai muncii 
trăiesc satisfacția unor noi împli
niri. Astfel, la secția montaj a în
treprinderii de mașini-unelte pen
tru presare și forjare, ctitorie a 
epocii pe care o trăim, intil- 
nim un nou produs in premieră 
națională — cel de-al 40-lea 
de la intrarea in producție a uni
tății. Realizare ce răspunde unor 
necesități specifice noului stadiu al 
dezvoltării industriale a țării noas
tre, mașina de tras profile pe cala
pod cu forța nominală de 1 000 KN 
tip MTPC-100 este destinată con
fecționării unor piese specifice in
dustriei aeronautice, prin tragerea 
și rularea pe calapod — care poate 
avea forme diverse — a unor pro
file cornier, omega, table cu lățimea 
de 500 mm și grosimea de 10 mm, 
din oțeluri inoxidabile, duralumi- 
niu, oțeluri speciale ș.a.

Elementele hidromecanoelectrice 
sînt confecționate in țară, multe 
dintre ele fiind creații ale atelieru
lui de hidraulică al întreprinderii, 
condus de ing. Dorin Chișcan, in- 
scriindu-se prin caracteristicile teh- 
nico-funcționale la nivelul realiză-

rilor pe plan mondial. Batiul sudat, 
de peste 20 tone, a fost rea
lizat in cadrul secției mecano-su- 
dură, cu aportul deosebit al lăcătu
șilor Dumitru Cojocaru, Ion Papuc, 
Constantin Cilțu, Grigore Romanes- 
cu, al sudorilor Ion Bercan, Con
stantin Nanu, Ion Duduială, Iulian 
Giugă, sub conducerea ing. Ovidiu 
Dumitru, iar prelucrările prin aș- 
chiere revenind tinerilor de la ate
lierul prelucrări mecanice grele: 
Ion lusuf, Vendelin Sultzer, Toa- 
der David, Octavian Sucea, Nicolae 
Ușurelu.

Și de astă dată, prin realizarea 
acestui prototip, care va fi un pro
dus special al industriei construc
toare de mașini, formația condusă 
de comunistul Grigore Popescu de 
la secția montaj iși înscrie numele 
la loc de cinste in cronica muncii 
creatoare, care — sub semnul cali
tății și eficienței — adaugă plaiuri
lor Columnei fără sfirșit noi cote 
ale împlinirilor socialiste. Recenta 
realizare se înscrie, deopotrivă, ca 
un reper luminos și in biografiile 
muncitorești ale tinerilor Constan
tin Minculescu, Daniel Mircea, Iu
lian Tarapana, ale tehnologilor ing. 
Alexandru Lalu și Sorin Micalău. 
împliniri profesionale pe care mun
citorii și specialiștii gorjeni le de
dică partidului la glorioasa lui ani
versare.

Ion TARBAC
maistru, I.M.U.P.F. Tg. Jiu

Copiii — bucuria noastră

Asemenea lucrări au dus la 
economisirea a 9 860 tone combus
tibil convențional, iar toate opera
țiunile de întreținere și reparații 
la agregatele tehnice ale celor trei 
ambarcațiuni s-au efectuat exclusiv 
cu mijloacele de la bord.

Tovarășul Florea Iorgulescu, 
coordonatorul tehnic a! grupului de 
scafandri și secretarul organizației 
de partid, ne-a prezentat numeroa
se cazuri de intervenții prompte. 
Iată un exemplu : la nava „Fila
ret", de 8 750 tdw, încărcată cu pro
duse românești și gata de plecare 
pentru un itinerar de citeva luni, 
s-a constatat o defecțiune la palele 
elicei. S-a intervenit neîntirziat. 
Cei 10 scafandri au remediat cu 
bine defecțiunea, evitind cheltuieli 
în valoare de peste 693 000 lei, cît 
ar fi trebuit să se plătească șantie
rului naval, plus staționarea la 
chei de cel puțin 30 de zile. în 
urma reparațiilor subacvatice, nava 
„Filaret" și-a redobindit integral 
parametrii de funcționare.

Șerban GHEORGHIU 
corespondent voluntar, Constanța

...înaintăm anevoios, la primele 
ore ale dimineții, pe drumul care 
face largi ocoluri printre dealuri și 
văi. Nu cu prea mulți ani in urmă, 
pe aceste mii de hectare situate in 
pantă și în mare parte erodate, cu 
o slabă productivitate, se lucra foar
te anevoie. Și, se înțelege, se obți
nea prea puțin în raport cu efortul 
stăruitor pe care îi depuneau oa
menii pe parcursul unui întreg an. 
Acum, pe aceste locuri se văd întin
se și moderne plantații de pomi : 
mărul, prunul, vișinul, părul și gu
tuiul „sînt acasă" — cum zic oame
nii. Vor să spună că acum aceste 
pămînturi iși aduc la lumină ade
văratele comori. Și sînt, intr-adevăr, 
niște comori, pentru că producțiile 
mari de fructe, cîndva de neimagi
nat — ce se obțin acum la Ilovăț, 
Corcova, Ia Florești, Șișești, Zegu- 
jani și Lupșa — au devenit cunoscu
te si apreciate 
pentru calitatea 
si aroma lor 
aparte.

De această dată 
Insă, nu ne-am 
propus să con
semnăm. oe larg, 
marile eforturi fi
nanciare si uma
ne care se fac. 
conform unui vast 
program, pentru a spori necontenit 
rodnicia acestor terenuri. Vrem să 
vedem, cu deosebire, care sînt. in 
aceste zile, preocupările oamenilor 
dintr-o așezare din Valea Motrului. 
Mai precis, din Broșteni — comună 
cu gospodării temeinic rostuite. Și 
cu oameni întreprinzători, care iși 
propun, prin muncă, prin hărnicie și 
neodihnă, să trăiască tot mai bine.

Pină la sediul primăriei mai avem 
ceva mai mult de un kilometru. Sîn
tem deja pe artera principală. Ce să 
admirăm mai întii ? Căminul cultu
ral impunător, care se profilează 
chiar în centrul civic ? Localnicii 
zic, pe bună dreptate, că nu este 
doar un cămin, ci o casă de cultură. 
Pe ce motiv ? Are o sală de specta
cole cu peste 650 de locuri, la care 
se adaugă alte numeroase încăperi, 
pentru diverse activități politico-e
ducative și cultural-artistice. Cu 
toate dotările necesare. Cu nimic nu 
este mai prejos nici dispensarul 
uman, cu etaj și cabinete utilate pe 
măsură. Privirea ți-o reține și noul 
sediu al cooperativei agricole. Nu 
departe se află stațiunea pentru me
canizarea agriculturii, care a apărut 
doar de cițiva ani in peisajul aces
tei așezări și care-și circumscrie ac
tivitatea pe o rază de peste 100 km, 
lncluzînd 17 unități agricole de stat 
șl cooperatiste.

E încă dimineață, iar Ia primărie 
schimbăm cîteva cuvinte doar cu 
omul care se află de serviciu la te
lefon. Unde sînt ceilalți ? „Toți sînt 
in plină activitate" — ni 
de. Unde îi putem găsi 
conducerea primăriei ? 
poate fi întîlnit în satul 
Sus. Vicepreședintele 
popular este în satul 
de Jos. Secretarul adjunct pentru 
probleme de propagandă se află, 
încă din ziua precedentă, în satul

ÎNSEMNĂRI 
DIN JUDEȚUL 

MEHEDINȚI

Meriș. Ei, ca și ceilalți tovarăși, de 
la primărie, au pentru această zi 
sarcini bine stabilite. După cițiva ki
lometri de drum sîntem în Lupșa de 
Sus. Avem imediat și informația 
dorită. Primărița, tovarășa Victoria 
Băloniu, împreună cu Nicolae An
drei, vicepreședintele cooperativei 
de producție, achiziții și desfacere 
din comună, au ajuns de cîteva mi
nute la gospodăria cetățeanului Con
stantin Andrei.

— încă dinainte de 1 martie — ne 
spune primărița — am încheiat, în 
toate cele 6 sate, acțiunea de con-

PENTRU TINE, PENTRU ȚARA!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

dăm la fondul de stat din surplusul 
produselor noastre este spre bună
starea noastră".

...Spre seară, pe una din ulițele sa
tului Lupșa de Jos. îl intîlnim în 
mijlocul unui grup de cetățeni pe 
Constantin Ene, vicepreședintele 
consiliului popular comunal. Se 
sfătuiau asupra a ceea ce urinau să 
facă în ziua următoare. „Avem aici 
— zice vicepreședintele — peste 150 
hectare pajiști naturale. Anul trecut 
s-a defrișat arboretul și s-au execu
tat lucrări de nivelare și fertilizare 
cu îngrășăminte naturale pe 100 hec
tare. Acum executăm aceleași lucrări 
pe diferența de suprafață. Fiecare 
cetățean cunoaște parcela pe care va 
pășuna animalele și este de aceea 
interesat direct să întrețină cît mai 
bine aceste terenuri".

Și secretarul adjunct pentru pro
blemele de propagandă, Vasile Bog

dan. a avut o „zi 
plină". în cursul 
dimineții s-a in
teresat de modul 
cum urmau să fie 
preluate cantită
țile de produse de 
la cetățenii din 
satul Meris. După 
ce s-a asigurat că 
acțiunea va de
curge în bune 

împreună cu 60 de

MOTRU :
Noi apartamente 

pentru mineri
Valorificînd din plin fiecare 

zi bună de lucru, concentrîn- 
du-și eforturile pentru accele
rarea lucrărilor de montaj și 
finisări, constructorii de locu
ințe din orașul Motru au avan
sat stadiul de execuție la un 
număr însemnat de blocuri, au 
realizat și predat „la cheie" 
primele 100 de apartamente din 
planul pe acest an. Ca urmare, 
zestrea edilitară a tînărului 
oraș minier numără In prezent 
peste 4 000 de apartamente mo
derne, confortabile. (Dumitru 
Prună, corespondentul „Scin- 
teii").

DE LA C.E.C

se răspun- 
pe cei din 

Primarul 
Lupșa de 

consiliului 
vecin, Lupșa

tractare a produselor la fondul de 
stat pentru acest an. Am început 
deja preluarea unor cantități de 
carne, lapte, ouă și alte produse. 
Bunăoară, conform graficului pre
văzut, astăzi se vor livra numai din 
satul Lupșa de Sus 5 taurine, 3 
porci, 120 litri lapte, 950 ouă și alte 
produse — fasole, cartofi, ceapă. 
Ziua de muncă ne-o desfășurăm 
direct în sat, pentru ca acțiunea să 
decurgă normal, chiar în condițiile 
mai anevoioase ale iernii care a tre
cut. Și mai avem și-o altă treabă de 
făcut. Urmărim transportarea îngră
șămintelor naturale, cu săniile, la ca
pătul solelor pe care vor fi 
animalele cetățenilor.

— în această parte a 
există o veche tradiție — 
animalelor. Care este 
comună ?

Dintr-un 
semnări 
sectoare 
rente și 
ne pune 
reținem . 
tetic atît activitatea primăriei, cît și 
eforturile locuitorilor. Față de 1981, 
în acest an, efectivele de taurine în 
gospodăriile populației sînt mai mari 
cu 156, cele de porci cu 482, cele de 
ovine cu 1 815, iar cele de păsări cu 
peste 8 900. Pentru producția de car
ne ce urmează a fi realizată și li
vrată din comună, atît în gospodă- 
ria-anexă a primăriei, cit și la cetă
țeni s-au asigurat 462 iepuri de 
casă. Practic — ni se precizează — 
nu există gospodărie fără animale și 
păsări. „Dintotdeauna — adaugă 
cooperatorul Constantin Andrei — 
am fost obișnuiți să creștem multe 
animale. Din această îndeletnicire 
ne dobîndim cea mai mare parte a 
veniturilor cu care ne rostuim gos
podăriile. Ne-am convins că ceea ce

pășunate

județulul 
creșterea 

situația din

cifre și in- 
domenii și

carnețel cu 
ordonate, pe 

de activitate, pe sarcini cu- 
de perspectivă, primărița 
la dispoziție cîteva date. Le 
pentru că ele oglindesc sin-

condiții, a pornit, _______  ...
cooperatori. în Lunca Motrului. Aici 
sînt 120 hectare finețe naturale. Dar, 
mai ales în această perioadă, apele 
riului inundă o parte a suprafeței. 
Cetățenii au propus, și primăria a 
fost receptivă : să se înalțe un dig 
pe o porțiune de aproape un kilo
metru în scopul protejării terenuri
lor, pentru a asigura animalelor hra
na corespunzătoare. Ceea ce a fost 
mai greu s-a realizat. în prezent se 
mai execută lucrări 
și supraînălțare pe 
unde apele amenință

Din surplusul lor 
cum atît de convingător zicea co
operatorul Constantin Andrei — lo
cuitorii comunei Broșteni și-au pro
pus să livreze anul acesta la fondul 
de stat 160 taurine, 360 porcine, 400 
ovine, 475 hi lapte, 1,2 tone carne de 
iepure, 190 000 bucăți ouă, 120 tone 
fructe, 360 tone legume, 3,8 tone 
miere de albine și altele. Și cu per
spectiva de a depăși prevederile.

Ca oameni gospodari și întreprin
zători — cum sînt recunoscuți — ei 
au trecut la realizarea prevederilor 
suplimentare. Nu se poate spune 
însă că exemplul lor bun este pre
tutindeni urmat în județ. De fapt, 
ar trebui ca in toate comunele să se 
acționeze la fel de concret și gospo
dărește. Or, trebuie arătat că — în 
privința încheierii contractărilor și 
preluării produselor — în Mehedinți 
trebuie sporite considerabil preocu
pările pentru generalizarea expe
riențelor înaintate, îneît și acest ju
deț să intre în rîndul celor fruntașe.

de consolidare 
unele porțiuni, 
să se Infiltreze, 
de produse —

Virqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii”

Casa de Economii șl Con- 
semnațiuni informează că luni 
31 martie a.c., orele 16,30, va 
avea loc în Capitală, în sala 
Casei de cultură din strada Za- 
lomit nr. 6, tragerea la sorți 
pentru luna în curs a obligațiu
nilor C.E.C. cu cîștiguri.

în aceeași sală, vor avea loc 
de asemenea, luni, 31 martie 
a.c., și tragerile la sorți ale li
bretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri și libretelor 
de economii cu cîștiguri.

Cu prilejul tragerilor la sorți 
anunțate, Casa de Economii și 
Consemnațiuni va acorda nu
meroase cîștiguri.

Listele oficiale cu rezultatele 
tragerilor la sorți din 31 
a.c. se vor publica in 
centrală și vor fi puse 
consultare la dispoziția 
nătorilor la toate 
C.E.C. din țară.

Grija fată de om. fată de viitorul 
națiunii noastre, manifestată de 
conducerea partidului si statului, 
cunoaște frumoase împliniri si în 
comuna Vitomirești din iudetul 
Olt. Sub raza acestei atentii si 
preocupări permanente pentru 
crearea unor condiții optime de 
dezvoltare fizică si intelectuală a 
tuturor copiilor, peste 700 de tinere 
mlădite ale comunei noastre bene
ficiază de sporul acordat privind 
alocația de stat si peste 150 de 
mame cu trei si mai multi eonii 
primesc din partea statului un aju
tor de peste 1.2 milioane lei anual.

Referitor la familiile cu mai 
multi copii, ținem să amintim pe

Elena și Radu Constantinescu, care, 
la cei 32 si respectiv 40 de ani ai 
lor. au în preaimă zece copii — 
5 fete si 5 băieți. Casa tio vilă 
a celor doi soți, oameni ai muncii 
la asociația economică cu profil 
industrial din localitate, este plină 
de bucurii. Dragostea lor pentru 
copii constituie o adevărată pildă 
pentru toți consătenii, iar foarte 
tînăra mamă cu zece urmași este 
înconjurată cu mult respect

Nicolae F. BARBU 
vicepreședinte al Biroului Executiv 
al Consiliului popular 
al comunei 
județul Olt

Oamenii adîncurilor în

Vitomirești —

întrecere

(Urmare din pag. I)

martie 
presa 
spre 

depu-
unitățile

Constănțenii, oamenii mării și ai 
docurilor, sînt mereu la post. Prin
tre ei, am cunoscut adevărați teme
rari — scafandrii cu înaltă califi
care. Lucrînd în adincuri, ei e- 
fectuează acțiuni de mare nece
sitate și eficiență : curățirea sub
acvatică a depunerilor de alge ma
rine de pe carcasa navelor.

Astfel, echipajul navelor „Coral 
I", „Coral II" și al șalupei „Arge- 
șelul", compus din 39 de oameni, a 
realizat anul trecut lucrări sub-

acvatice la 
mare tonaj, 
crări în afund de mare, la nivelul 
celor mai exigente norme privind 
controlul subacvatic al navelor îna
inte de a fi predate la RNR (Re
gistrul Naval Român). Fără ca na
vele să mai fie andocate, s-au efec
tuat multiple lucrări, al căror con
trol tehnic de calitate se realizează 
cu ajutorul circuitelor interne de 
televiziune.

peste 55 nave de 
precum și alte lu-

PE SCURT DIN SCRISORI
PRIMAVARA ÎN LIVEZI. în 

aceste zile, pomicultorii de la I.A.S, 
Breasta. Goești. Sadova. Brabova. 
Dunăreni, Moțăței, din județul Dolj, 
muncesc cu grijă si rîvnă Dentru 
asigurarea rodului bogat al live
zilor. încă din toamnă fluxul 
transportului si administrării în
grășămintelor naturale a fost con
tinuu. fertilizîndu-se 1 000 de hec
tare. Tăierile de formare si fruc
tificare se desfășoară în ritmul 
stabilit : 4 000 hectare din totalul 
de 5 078 hectare. Primul stropit 
este încheiat. iar al doilea s-a 
efectuat deja De 500 hectare. S-au 
plantat încă 30 de hectare cu viță 
de vie. 525 hectare cu meri, pruni 
și caiși, iar 30 de hectare vor fi 
plantate cu căpșuni. O dată cu 
noile plantări se realizează si mo
dernizarea livezilor vechi prin în- 
desire. (Constantin Dascălu. tehni
cian, I.A.S. Craiova, județul Dolj).

COPILĂRIE FERICITA. La gră
dinița nr. 45. care funcționează pe 
lîngă șantierul naval din Brăila — 
unde am surprins imaginea alătu
rată — tinerele mlădite ale nava- 
listilor se bucură de minunate con
diții de creștere si de instruire. 
Sub îndrumarea unor cadre bine 
pregătite, ei îsi îmbogățesc 
tia primită în familie prin 
tinte si deprinderi 
lositoare. (Profir 
pondent voluntar.

LACĂTUL DIN ____________
TULUI GOSPODĂRESC. Locuitorii 
municipiului nostru. Drobeta-Turnu 
Severin, au strîns în acest an în
semnate cantităti de materiale re
cuperabile ca : hîrtie. textile, acu
mulatori. cauciuc, metal s.a. Iată 
însă că. din ianuarie, la Centrul 
nr. 2 de colectare a unor aseme
nea materiale. în locul gestionarei 
te întîmDină un... lacăt masiv. 
Oare este firesc ? Gospodarii din 
cartier sînt nevoiti să parcurgă 
kilometri întregi cu materialele re
cuperate pînă la un alt centru. Cum 
își explică gospodarii municipiului 
o asemenea nepăsare? (Nicolae C. 
Marin, str. Anghel Saligny 120, Dro
beta-Turnu Severin).

RITMURI 
ROMÂNIEI", 
orașului Sînnicolau Mare din iude
tul Timiș desfășoară o rodnică 
activitate cultural-educativă si de 
creație. La cenaclul literar „Dimi- 
trie Tichindeal". care cuprinde în 
rîndurile sale zeci de iubitori ai 
literaturii de diferite vîrste si pro
fesiuni — îndrumat de către pro
fesorul loan Samoilă — s-au pre
zentat si dezbătut lucrări de Adrian 
Popa si Melania Galițchi. lucrări 
prin care prind glas gînduri si sim
țiri inspirate de împlinirile anilor 
noștri, de tot ce înfăptuiește omul 
pentru binele său si al tării, pen
tru pace, pentru viitorul comunist. 
(Gheorghe Negriciou, corespondent 
voluntar. Sînnicolau Mare, iudetul 
Timiș).

deosebit
Dascălu, 
Brăila). 
CALEA

educa- 
cunos- 
de fo- 
cores-

SPIRI-

DIN „CÎNTAREA 
Casa de cultură a

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
te 3 200 de propuneri cu privire la 
îmbunătățirea activității din sectoa
rele controlate. Propunerile se refe
ră, în principal, la structura și ca
litatea fondului de marfă, disciplina 
personalului muncitor din comerț, 
starea de igienă a unităților contro
late și a lucrătorilor, corectitudinea 
acestora față de cumpărători, dota
rea unităților, a căminelor de nefa- 
miliști, a cluburilor și caselor de 
cultură. Au fost sesizate și unele 
practici de incorectitudine, servicii 
preferențiale, forme de ciștig ilicit, 
în detrimentul cetățenilor, al avutu
lui obștesc.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
primite, echipele de control de la 
întreprinderile „Electrobanat", „E- 
lectromotor", „Complexul C.F.R.", 
I.M.T.. I.A.E.M.. „1 Iunie". „între
prinderea de ciorapi", „Arta texti
lă", „13 Decembrie", precum și din 
cartierele „Freidorf". „Calea Șagu- 
lui" A și C, ca și altele, reușesc să 
se implice cu răspundere în soluțio
narea operativă a neajunsurilor con
statate. să-și realizeze în mod exem
plar sarcinile ce le revin în baza le
gii. Astfel, controalele pe care le

efectuează acestea se dovedesc efi
ciente prin propunerile făcute, prin 
urmărirea modului de rezolvare de 
către conducerile unităților controla
te a deficiențelor constatate, precum 
și prin informarea permanentă asu
pra problemelor cu care se confrun
tă unitățile pe care le controlează.

Eficiența acțiunilor de control este 
asigurată și de faptul că unele con
duceri de unități comerciale, turis
tice. sanitare răspund prompt pro
blemelor ridicate de echipele de 
control, acționînd cu operativitate 
pentru înlăturarea neajunsurilor con
statate și înfăptuirea propunerilor 
făcute. De remarcat inițiativa con
ducerilor respective de a invita la 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și pe responsabilii echipelor 
de control cu care, de altfel, se in- 
tîlnesc periodic — prilejuri de schim
buri de păreri utile pentru îmbună
tățirea activității.

Este, totodată, adevărat că. pe lin
gă rezultatele bune la care ne-am 
referit, în activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii din Ti
mișoara s-au manifestat și unele de
ficiențe, care au făcut ca nu întot
deauna controalele efectuate, eficien-

ța acestora să se ridice 
exigențelor. Astfel — cu 
nul acordat de către comitetul mu
nicipal de partid, de consiliul jude
țean și municipal ale F.D.U.S., de 
ceilalți factori, care în spiritul legii 
(nr. 6/1972) au atribuții în acest sens 
— controlul oamenilor muncii nu se 
dovedește eficient în toate cazurile, 
nu răspunde întotdeauna cerințelor 
și exigențelor etapei respective, nu 
constituie pretutindeni un factor ac
tiv, mobilizator în vederea depistă
rii neajunsurilor și aplicării unor so
luții care să conducă la perfecționa
rea activității în sectoarele si dome
niile controlate.

Aceasta se datorește. In primul 
rînd, faptului că unele echipe de 
control — mai ales cele ce-și des
fășoară activitatea în unele sectoa
re de eultură, artă și sănătate, gos
podărie comunală și locativă. baze 
sportive și agrement, cămine de ne- 
familiști — acționează sporadic, ma
nifestă formalism și nici nu infor
mează în mod operativ despre cele 
constatate. în conformitate cu pre
vederile legii, la propunerea consi
liului municipal al F.D.U.S., acesta 
echipe au fost revocate în adunările

la 
tot

nivelul 
spriji-

generale ale reprezentanților oame
nilor muncii.

Eficiența, uneori scăzută, a activi- 
de control al oamenilor muncii 
determinată și de faptul că u- 
echipe nu urmăresc modul în 
sînt soluționate problemele, 
se înfăptuiesc propunerile, nu

tății 
este 
nele 
care 
cum .. ___.____ . .
păstrează o legătură strînsă în acest 
scop cu factorii de conducere și de
cizie din unitățile controlate și nu 
informează operativ consiliul mu
nicipal al F.D.U.S.. comisia de în
drumare a controlului oamenilor 
muncii despre neajunsurile consta
tate, în vederea stabilirii măsurilor 
operative pentru eliminarea aces
tora.

Consfătuirea municipală a echipe
lor de control — care s-a desfășu
rat în pregătirea consfătuirii pe țară 
a reprezentanților echipelor de con
trol al oamenilor muncii — a făcut 
o analiză exigentă a activității des
fășurate de echipele de control al 
oamenilor muncii din Timișoara, pri
lej cu care a fost stabilit un pro
gram complex de măsuri, cu terme
ne și responsabilități precise, caro 
vizează îmbunătățirea întregii acti
vități de control muncitoresc din 
municipiul nostru.
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
k LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J
Putea fi foarte bine!

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA BUNĂ ÎN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL ALBA
Șl DESPRE UNELE OBSTACOLE CE TREBUIAU ÎNLĂTURATE MAI DEVREME

Am străbătut cu cîteva 
zile in urmă principala 
zonă agricolă a județului 
Alba, situată în luncile 
nurilor Mureș și Tîrnave. 
La Vinerea, tractoarele 
pregăteau de pe acum te
renul pentru culturile ce 
se semănau mai tirziu : la 
Vințu de Jos — coopera
tivă cunoscută pentru re
coltele sale mari — semă- 
nătorile înaintau pe un 
teren pregătit grădinărește; 
de pe un „aeroport" im
provizat pe o pășune, avi
oanele utilitare erau încăr
cate cu îngrășăminte chi
mice care apoi erau îm
prăștiate pe pajiștile greu 
accesibile de la Săliște, Cu- 
gir și Sebeș ; la Mihalț și 
Crăciunel soarele se re
flecta în polietilena sola- 
riilor ce adăposteau răsa
durile proaspăt plantate. 
Așa am ajuns pe terenu
rile consiliilor agroindus
triale din partea de nord- 
est a județului. Și aici, lu
crările erau avansate. To
varășul Ivan Șolea, pre
ședintele consiliului agro
industrial Valea Lungă, ne 
spune că în săptămîna 
care a trecut s-au incheiat 
semănatul ovăzului, mază- 
rii. rădăcinoaselor, planta
rea cartofilor de vară și se 
lucra intens la semănatul 
sfeclei de zahăr pe cele 
4.30 hectare, plantarea car
tofilor de toamnă pe 
265 hectare și la pregătirea 
terenului destinat porum
bului. Pentru producerea 
răsadurilor de legume au 
fost însămînțate 11 700 mp 
de răsadnițe și solarii, au 
început de asemenea tăie
rile la vii, iar pajiștile au 
fost curățate in proporție 
de peste 60 la sută".

Acum. pe meleagurile 
Județului este în actualita
te insămînțarea sfeclei de 
zahăr. Anul trecut, județul 
AJba s-a situat pe primul 
loc în ce privește nivelul 
recoltei obținute Ia hectar. 
Cum se lucrează acum, ce 
probleme Se ridică ? Ajun
gem la C.A.P. Biia pe în
serate. cu teama de a nu 
găsi pe nimeni la cîmp. Și 
totuși, deși soarele se lăsa 
spre asfințit, doi mecani
zatori continuau să lucreze 
la semănat sub îndruma
rea atentă a inginerului 
Grigore Pop, președintele 
cooperativei agricole. Cali
tatea lucrărilor ? „La sfecla 
de zahăr cerința este să o 
insămințezi devreme. în 
teren bine fertilizat și pre
gătit — ne răspunde la în
trebarea noastră președin
tele cooperativei. Ne stră
duim să realizăm recolte 
mari — în 1985 am obținut 
32 tone la hectar, iar în 
1984 — 37 tone, ceea ce <
este o producție bună pen

EXPEDIENTE VALOROASE ÎN ZOOTEHNIE

FURAIE, ÎNGRIJIRE Șl... DISCIPLINĂ
Pe aceasta se bazează rezultatele deosebite obținute de asociația economică 

intercooperatistă pentru îngrijirea bovinelor din Boroșneu Mare, județul Covasna
Cu cițiva ani în urmă, mai multe 

cooperative agricole de producție 
din zona Boroșneului Mare, județul 
Covasna, s-au asociat pentru a con
strui un complex zootehnic desti
nat ingrășării bovinelor. După popu- 
larea celor 5 grajduri — animalele 
proveneau de la unitățile care s-au 
asociat — s-a acționat pentru asi
gurarea hrănirii și ingrijirii cores
punzătoare a animalelor in vederea 
sporirii producției de carne și reali
zării pe această cale a unui bene
ficiu care să fie apoi împărțit aso
ciaților, proporțional cu 
cota lor de participare. Ne
cazul a început cînd uni
tatea nou înființată. în loc 
să obțină beneficii. încheia 
activitatea cu pierderi care 
în ultimă instanță trebuiau 
acoperite de unitățile coo
perante.

Pe la conducerea unității 
5-au perindat mai mulți 
lirectori,' cind un medic 
eterinar, cind un ingine- 
gronom. ca apoi destinele 
tociației să fie luate în 
ină de o conducere nouă, 
stoinică. După venirea 
îlui director, la asocia- 

economică intercoope- 
stă pentru îngrășarea 
nelor Boroșneu Mare 
5-a întîmplat în fapt 
c miraculos. Aici se face doar 

ce trebuie să se facă in 
unitate zootehnică de acest 

Greu a fost pinâ cind au ințe- 
ți că in agricultură, și indeo- 
n zootehnie, intr-un complex 
sînt concentrate multe ani- 
ste nevoie de ordine și disci- 
de un sistem de organizare 

impună disciplină. Și pen- 
sistemul de lucru să se a- 
cît de cit de cel industrial, 
rodus activitatea pe trei 
■i. La început, oamenii au 
lai grău de ce trebuie să se 
i in schimburi de noapte, 
au convingerea că noap- 
suficient un paznic care 
■unce. din cind in cînd, o 
in grajduri. îngrijitorilor 
licat însă și ei s-au con- 
:ă procesul de producție 
'tor nu poate fi întrerupt 
noaptea. Așa s-a ajuns 

5 îngrijitori care sînt în 
și preparatori de fu

tru terenurile noastre si
tuate pe dealuri. Vedeți 
colinele care impinzesc te
renul ? Se zice că niște 
uriași, trecind prin Biia, 
și-au scuturat picioarele 
de noroi. Pe aceste tere
nuri. mecanizatorii și coo
peratorii noștri obțin re
colte bune. Cultivăm 130 
hectare, ceea ce nu-i puțin. 
Avem pregătite 80 hectare 
și puteam realiza un ritm 
asemănător și la semănat". 
„De stat nu ați stat" — in

mite ca efectul tratamen
tului să fie cit mai bun. Ce 
lucruri bune ar putea face 
acești oameni dacă ar avea 
la îndemînă, la timp, tot 
ce este necesar. Iată, de 
exemplu, problema trată
rii seminței. Organele de 
specialitate, constatînd că 
nu au posibilități ca să
mînța să fie tratată pe 
centre, aveau datoria să ia 
măsuri corespunzătoare. Și 
mai pot face acest lucru 
întrucit in alte județe

Plantarea cartofilor pe terenurile cooperativei agricole 
dtn Blaj, județul Alba

tervine inginerul Alexan
dru Dan. directorul adjunct 
al direcției agricole. ..Dar 
nici ce am putut face nu 
am făcut" — continuă 
președintele. Pentru o uni
tate agricolă mare, spriji
nul ar trebui să fie pe mă
sură. De ce nu au putut 
semăna mai mult aflăm 
imediat. Problema o con
stituie semințele. Nu au 
fost livrate . la timp. Un 
caz izolat ? In cooperativa 
agțicolți wyitiă,.—cea .dia 
Șona, care cultivă, de ase
menea, suprafețe mari cu 
sfeclă de zahăr, inginerul- 
șef Gh. Anghel ne spune 
că, întrucit tratarea semin
ței nu s-a putut face pe 
centre, așa cum s-a stabi
lit, se realizează in uni
tate. Directorul adjunct al 
direcției agricole stabilește 
împreună cu inginerul-șef 
cum să se procedeze in 
acest caz — .o umectare 
făcută cu o zi înainte — 
astfel ca sămînța să facă 
sudație — ceea ce va per

insămințarea sfeclei de za
hăr nu a început.

Județul Alba, potrivit 
programului de autoapro- 
vizionare, urmează să-și 
asigure necesarul de con
sum la cartofi. , Posibili
tăți ? I.A.S. Blaj, de exem
plu, a realizat anul trecut 
cite 42 tone la hectar pe 
întreaga suprafață cultiva
tă. Am urmărit cum se 
desfășoară plantarea car
tofilor in citeva coopera- 
tive agricole car«,-.la rindul 
lor, țintesc spre asemenea 
niveluri. Pe terenurile 
cooperativei agricole din 
Blaj, cartofii erau plantați 
cu mașina, iar cooperatorii 
acopereau cu sapa orice 
tubercul rămas la suprafa
ță. „Prin lucrările de bună 
calitate pe care le execu
tăm. garantez că vom ob
ține recolte mari — ne 
spune Iulian Duma, ingi- 
nerul-șef ai cooperativei. 
Folosim sămînța elită 
adusă din județul Suceava, 
pe întreaga suprafață am

raje să lucreze în sistem de trei 
schimburi.

Problema esențială în creșterea și 
îngrășarea animalelor este și va ră- 
mine furajarea. De la bun început 
s-a urmărit-ca întregul disponibil de 
furaje să se transforme in produs 
finit — adică in carne. Convingerea 
directorului asociației este că, atit 
timp cit nu se acționează in spiritul 
ideii potrivit căreia fiecare kilo
gram de furaj trebuie să echivaleze 
cu o anumită cantitate de carne, nu 
se poate vorbi de producție anima

lieră. Așa se procedează azi, atunci 
cind se calculează necesarul de fu
raje, cind se stabilește rația zilnică, 
adică totul este in funcție de can
titatea de carne pe care unitatea 
trebuie să o producă. Furajele se 
administrează animalelor numai sub 
formă preparată, adică un fel de a- 
mestec care conține fîn, paie, ciocă- 
lăi și cetină de brad — toate sub 
formă măcinată — la care se a- 
daugă siloz și diferite reziduuri de 
la unitățile industriale. Acest „a- 
mestec unic", înainte de administra
re se stropește cu borhot- Ureea in
tră in componența amestecului, in 
funcție de faza de îngrășare a ani
malului. incepind cu o doză de 150 
grame și mergind pînă la 300—350 
grame pe zi, pentru fiecare animal. 
De asemenea, se mai administrea
ză, tot în funcție de greutatea ani
malului, calciu furajer, stimulent în 
creșterea in greutate. Folosind acest 
amestec, sint valorificate superior 
toate formele de furaje, eliminin- 
du-se cu desăvirșire risipa. 

dat cîte 500 kg îngrășămin
te complexe la hectar, iar 
pe 10 hectare și îngrășă
minte organice bine fer
mentate". La un moment 
dat, în județ se punea pro
blema asigurării cartofilor 
de sămință pentru supra
fața prevăzută a se cul
tiva suplimentar. Am ur
mărit cum se rezolvă. La 
I.A.S. Blaj, zeci dc oameni 
alegeau tuberculii din si
lozuri pregătindu-i pentru 
plantare. Erau transpor
tați imediat în cîmp. 
Membrii cooperativei agri
cole din Șona au sortat 50 
tone cartofi pe dimensiuni, 
astfel incit, realizîndu-se 
densitatea prevăzută, să se 
facă și o însemnată econo
mie.

în legumicultura, calita
te înaltă înseamnă îndepli
nirea unui obiectiv de 
mare însemnătate : obține
rea de recolte mari și cit 
mai timpurii. Comitetul 
județean de partid a invi
tat să vină la Alba cerce
tători de la Institutul de 
cercetări pentru legumicul
tura de la Vidra, județul 
Giurgiu. Indicațiile și sfa
turile lor se materializează 
tocmai în aceste zile. în 
cele mai multe unități 
agricole s-a înțeles necesi
tatea de a se reduce con
sumul de folie de polieti
lenă. în acest scop, se ex
tind tunelurile in care se 
cultivă varză și a fost re
dusă înălțimea solariilor.

Am zăbovit mai mult la 
grădina cooperativei agri
cole din Crăciunel, unde se 
cultivă 70 hectare cu legu
me de cîmp, un hectar cu 
legume în solarii, la care 
se adaugă 6 500 metri pă- 
trați de solarii destinate 
producerii răsadurilor. Ing. 
Veronica Cîrnațiu, șefa 
fermei, ne arată solariile 
unde activitatea este orga
nizată exemplar, ne con
duce pe terenul unde me
canizatorii plantau într-un 
teren pregătit exemplar — 
ultimele din cele 25 hec
tare prevăzute a se cultiva 
cu ceapă. O singură grijă 
avea șefa fermei : usturo
iul. Din toamnă plantaseră 
două hectare, iar alte trei 
urmează să fie plantate 
după ce se va primi ustu
roiul de sămînță. „Știți, cel 
pe care l-am produs în 1985 
a fost recunoscut pentru 
sămînță și, ca atare, a fost 
livrat altor unități agrico
le din județ și a fost plan
tat din toamnă". Iată, așa
dar, o unitatp agricolă care 
a produs usturoi, dar care 
pentru plantarea de primă
vară este nevoită să aștep
te sămință din altă parte.

Ioan HERTEG 
Ștefan DINTCA

O asemenea răspundere pentru 
îngrijirea și furajarea animalelor a 
avut ca rezultat obținerea in 1985 a 
unui spor de creștere în greutate a 
animalelor de 782,54 grame pe zi — 
nivel ce situează asociația pe unul 
din primele locuri din țară. Anul 
trecut s-au livrat la fondul de stat 
peste 2 800 bovine in greutate tota
lă de 1 383 tone. Perioada ce s-a 
scurs din acest an a însemnat pen
tru oamenii de aici un răstimp de 
muncă la capătul căruia au fost în
registrate rezultate ce onorează co

lectivul : acum, la sfîrși- 
tul lunii martie, unitatea 
se află aproape de reali
zarea planului semestrial, 
livrînd la fondul de stat 
peste 630 de bovine, la o 
greutate medie la tăiere de 
439 kg. Dacă în 1982 pro
centul de mortalitate era 
peste procentul admis, 
anul trecut acest indicator, 
calculat la efectivul rulat, 
era de numai 0,03 la sută.

Pe drumul afirmării, plin 
de căutări, dar care a dus 
la obținerea unor incontes
tabile rezultate, recunoscu
te pe plan național, s-a 
remarcat întregul colectiv 
de muncă de la această 
asociație. Fluctuația perso
nalului încadrat este redu
să, oamenii s-au familiari

zat cu sistemul de lucru, colectivul s-a 
închegat, toți știu cu precizie ce au de 
făcut pentru atingerea scopului fi
nal: realizarea tuturor indicatorilor 
de plan. Pe bună dreptate directo
rul asociației afirma: „Nimeni nu 
are de gînd să plece de la asocia
ție. Stimulentul cel mai puternic 
este însăși retribuția, care se ridică 
în medie la 3 700 lei lunar. Mulți 
localnici care înainte navetau în di
ferite unități industriale din Sfîntu 
Gheorghe sau Brașov s-au incadrat 
la noi".

Asociația din Boroșneu Mare, prin 
tehnologiile avansate pe care le a- 
plică, dar mai ales prin rezultatele 
obținute, poate constitui pe drept 
cuvint un adevărat punct de refe
rință pentru toți crescătorii de a- 
nimale din județul Covasna.

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scînteii"

SPIRITUL
DE 

RĂSPUNDERE 
în lumina 
faptelor

NOAPTEA, 
LA PREGĂTIREA 

TERENULUI
Prima și cea mai importantă 

obligație a specialistului agri
col în această perioadă este si 
adapteze tehnologiile de lucru 
la condițiile fiecărei zile, la 
starea fiecărei sole. Așa se și 
procedează in consiliul agroin
dustrial Mahmudia (județul 
Tulcea), unde pregătirea tere
nului pentru insămințări sa 
face diferențiat. Pe solele cu 
textură ușoară de la C.A.P. In
dependența și Sarinasuf — prin- 
tr-o singură trecere cu cultiva
torul (de aici, economii de com
bustibil și evitarea tasării te
renului), iar in cazul terenurilor 
cu textură mai grea de la 
C.A.P. Cataloi, care rețin apa, 
specialiștii aleg parcelele apte 
pentru a fi însămînțate, unde 
dirijează cu prioritate formațiile 
de lucru. Pentru mărirea vite
zei de lucru la semănat la 5 000 
hectare zilnic, comandamentul 
agricol județean a stabilit să se 
pregătească, terenul în cursul 
nopții cu 300 de agregate, mă
sură ce permite insămînțarea 
culturilor din prima epocă în 
cinci zile în loc de opt, cit era 
prevăzut. (Neculai Amihulesei 
corespondentul „Scînteii").

SERE FĂRĂ 
SPAȚII GOALE

In sere, chiar mai mult decît 
în cîmp, este de mare însemnăta
te cultivarea fiecărui metru pă
trat de pămint. Ceea ce se și face 
in serele asociației economice 
cooperatiste și de stat Arad. 
Concomitent cu preocuparea de 
a spori densitatea plantelor, au 
fost plantate toate extremitățile 
serelor, inclusiv marginile alei
lor de acces, unde răsadurile 
cresc in lădițe. In culturile de 
tomate, castraveți și ardei gras 
se cultivă intercalat salată și 
gulioare, ceea ce sporește pro
ducția la hectar cu 15—20 tone. 
In serele de la Arad, se utilizea
ză metoda hidroporică de cul
tivare a tomatelor și ardeiului ; 
plantele cresc in cilindri din 
material plastic pe un strat de 
turbă și soluție nutritivă în cir
cuit continuu. Ca atare, se fo
losește mai bine căldura, iar 
consumul de energie scade sim
țitor. (Tristan Mihuța, corespon
dentul „Scînteii").

POMII VOR FI 
PLANTAȚI !

Dat fiind faptul că cifrele de 
plan pentru această primăvară 
din programul de plantare a 
pomilor, a arbuștilor fructiferi 
și viței de vie au fost comuni
cate județului Sălaj abia in 
luna februarie, organele locale 
de specialitate au luat măsura 
ca. lucrările să fie eșalonate. 
„Planul e plan și el trebuie 
realizat trecind peste orice 
greutăți" — și-au spus lucră
torii din acest sector. Și au 
luat măsuri pentru a rezolva 
bine toate problemele și in 
noua situație. întrucit în 
luna februarie nu s-a putut 
lucra la desfundat — viitoa
rele plantații sint amplasate 
pe terenuri cu pante de 
peste 15 grade — s-a trecut 
la lucru îndată ce timpul a per
mis. La această dată sînt pre
gătite 62 hectare ce urmează a 
fi plantate cu pomi, 23 hectare 
cu arbuști fructiferi și 45 hecta
re cu viță de vie. Lucrările 
de desfundare a terenului con
tinuă. Inginerul Nicolae Cadar, 
directorul stațiunii de cercetare 
și producție pomicolă, aprecia
ză că „prevederile din progra
mul. de plantări vor fi îndepli
nite, eșalonat in timp, așa cum 
s-a stabilit". (Eugen Teglaș, co
respondentul „Scinteii").

DENSITATE 
PENTRU 

60 TONE SFECLĂ 
LA HECTAR I

Mecanizatorii și cooperatorii 
de la Șăulia de Cîmpie (jude
țul Mureș), unitate cunoscută 
pentru recoltele mari de sfeclă 
de zahăr obținute an de an, 
au incheiat primii insămînțarea 
acestei culturi pe 230 de hec
tare in cinci zile. La scurt timp 
i-au urmat și cei din Nazna, 
Mureșeni, Band, Cuci, Balda și 
Dîmbu. Exemplul fruntașilor 
din aceste unități a trecut „gra
nița" și in consiliul agroindus
trial Iernut. Ferm hotăriți să 
obțină in acest an producții 
de 50—60 de tone de sfeclă de 
zahăr la hectar, cooperatorii și 
mecanizatorii de la Cipău, Ier
nut, Cucordea și Salcud lucrează 
de zor la pregătirea terenului si 
semănat. Prima condiție pentru 
realizarea unor producții supe
rioare s-a realizat de la semă
nat : densitatea — peste 120 000 
de plante la hectar. La această 
dată, în județul Mureș a fost 
însămințată cu sfeclă de zahăr 
aproape jumătate din suprafața 
prevăzută. O invitație și pentru 
celelalte unități agricole să ur
meze exemplul fruntașilor. 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

— Tovarășe Năstase, ați putea defini în citeva qjivinte 
universul dumneavoastră social și profesional din 
anii ’60 ?

- Tinerețe — la „Electronica", numită pe atunci 
„Radio popular”, mi-am început activitatea, în 1959, 
ca muncitor, făceam parte din prima promoție de 
electricieni constructori de aparate radio ; entuziasm — 
firesc oricărui început de drum și mai ales vîrstei, 
nu împlinisem încă 20 de ani ; curiozitate - față de 
ceea ce se întîmpla sub ochii mei : fabrica, în plină 
dezvoltare, avea un obiectiv bine precizat, acoperirea 
necesităților interne, renunțînd tot mai mult la import ; 
noutate - în lume începuse să se vorbească despre 
circuite integrate, iar noi utilizam încă tuburile elec
tronice, trebuia deci să asimilăm cunoștințe noi, pentru 
a implementa tehnologii noi ; dar pentru aceasta era 
nevoie de foarte multă muncă — de efort individual 
și colectiv, de perfecționare.

Ilie Năstase, primul interlocutor de la „Electronica", 
este astăzi tehnician electronist In compartimentul con
trol tehnic de calitate și vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere.

...în ianuarie 1960, fabrica „Radio popular" își schim
ba denumirea în uzinele „Electronica" ; nu se schimba 
doar firma, ci întregul ansamblu de preocupări ale 
colectivului care, folosind din plin noua bază tehnico- 
materială, realiza, în premieră, chiar în acel an, pri
mele aparate de radio tranzistorizate, „Sport" și „Li

toral". In 1961, uzina producea primele televizoare, 
sub licență străină. După numai trei ani își făcea insă 
apariția primul televizor conceput și realizat de spe
cialiștii uzinei. Ideea că asimilarea nu este decît anti
camera creației tehnice de vîrf incepea să se contureze 
tot mai clar. Iar spiritul hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului i-a învățat să îndrăznească, a des
chis larg porțile afirmării unei întregi generații de 
specialiști. Treptele succesive de modernizare a uzinei 
au fost, deopotrivă, in ultimele două decenii, trepte de 
afirmare a cutezanței, a spiritului novator, a capaci
tății creatoare a colectivului muncitoresc de la „Elec
tronica".

— Spuneți-mi acum, tovarășe Năstase, cîteva cuvinte 
care definesc universul dumneavoastră social și profe
sional în acest an — 1986, adică după un sfert de 
secol de activitate.

- Conștiință profesionala, în primul rind ; eficiență - 
a munci deci mai bine, rațional, cu un scop precis ; 
satisfacție — recunoașterea eforturilor mele de către 
toți cei din jur, mai apropiați sau mai depărtați ; 
informatizare - mai devreme sau mai tîrziu calculato
rul trebuia să intre în procesele de producție, mai 
ales în acest domeniu al preciziei și fineții care este 
electronica, o intrare firească, într-o etapă, și ea fi
rească, de înnoire a producției, înscrisă cu o anume 
semnificație in continuul și amplul proces de moder
nizare a întreprinderii noastre.

Această semnificație a noii etape 
de modernizare a „Electronicii" este 
laitmotivul dezbaterilor din adună
rile de partid și de sindicat, al ac
țiunilor de propagandă organizate în 
ultimele luni în întreprindere. Pri
mele rezultate ale noii etape, des
fășurate sub genericul „Automatiza
re, electronizare, robotizare" au în
ceput deja să fie raportate. Sinte
tic, obiectivele propuse se exprimă 
prin • creșterea productivității mun
cii de 2,1 ori • reducerea cheltu
ielilor la 1 000 Iei producție-marfă 
cu 150 de lei • creșterea timpului 
mediu de bună funcționare a pro
duselor cu 180 la sută. De mențio
nat că acești indicatori, ce trebuie 
atinși pînă în 1990, vor reflecta 
amplul proces de înnoire si ridicare 
a nivelului tehnic și calitativ al în
tregii producții.

Pentru o Întreprindere care pro
duce bunuri de larg consum, calita
tea și competitivitatea sint cerințe 
vitale. „Studiul pieței — ne spu
ne ing. Eugen Roland Ionescu, 
directorul întreprinderii — ne im
pune o numită mobilitate în op
țiunea pentru unul sau altul din 
produsele noi, moderne, pe care le 
introducem în fabricație. In ansam
blu,_ producția noastră se va situa, 
pînă în 1990. la nivel mondial și 
chiar peste acesta, așa cum s-a sta
bilit la Congresul al XIII-lea al 
partidului, nu numai pentru elec
tronică, ci pentru întreaga industrie 
românească".

In 1986 și în anii următori, „Elec
tronica" va produce : televizoare 
alb-negru și color cu funcțiuni op
ționale suplimentare, diverse tipuri 
de radioreceptoare și produse audio, 
stereofonice și de înaltă fidelitate. 
Dotate cu circuite și componente mo
derne. produsele vor întruni înalte 
performanțe tehnice, fiabilitate ridi
cată — măsurată prin timpul mediu 
de bună funcționare, de aproxima
tiv 10 000 de ore — funcțiuni su
plimentare pentru televizoarele color 
— transmiterea de date (teletext, 
videotext), recepția emisiunilor 
transmise prin cablu sau prin sate
liți, prelucrarea digitală a semnalu
lui, alegerea programelor prin sin
teză de frecvențe, afișarea electro
nică a orei.

Realizarea noilor produse impune 
o modernizare a tehnologiilor. Aceas
ta a început prin organizarea știin
țifică a fluxurilor tehnologice. Va 
continua prin introducerea pe între
gul flux de fabricație a tehnolo
giilor de virf, care asigură creșterea 
productivității muncii și a calității 
produselor. Intre acestea, testarea, 
reglarea și diagnozarea modulelor 
electronice asistate de calculator. 
Folosind un program adecvat, cal
culatorul va indica precis compo
nenta activă sau pasivă ce trebuie 
înlocuită. Prin operația de testa
re automată, productivitatea mun
cii va crește de 10 ori, iar calitatea 
va fi asigurată in proporție de sută 
la sută, finind cont că prin acest 
procedeu se va verifica fiecare pro
dus in parte.

Privim astăzi banda de montaj și 
tinerele muncitoare care montează 
pe șasiul — de dimensiunea unui 
caiet — al televizorului sau radiore
ceptorului circuite integrate, tranzis-

îmbunătățirea organizării muncii
(Urmare din pag. I) 
zem, erapodinele, barele și cîrligele 
de tracțiune. în fine, la unele locuri 
de muncă nu s-au asigurat suficiente 
capacități de prelucrare, fapt care 
s-a repercutat negativ asupra ritmi
cității finalizării produselor.

MASURILE SÎNT BUNE, DAR 
TREBUIE SA FIE ÎNSOȚITE ȘI DE 
REZULTATE. Evident, restanțele în
registrate in perioada care a trecut 
de la începutul anului au constituit 
un motiv serios de analiză a acti
vității desfășurate in întreprinderile 
din Arad și Caracal. Cu aceste 
prilejuri s-au stabilit o serie de 
măsuri tehnice și organizatorice pen
tru îndeplinirea integrală a planului 
și recuperarea cit mai grabnică a 
restanțelor. La întreprinderea de 
vagoane din Arad, de pildă, s-a 
efectuat o ■ redistribuire a personalu
lui muncitor, completindu-se locurile 
de muncă din sectoarele de debitare 
și de confecționat o serie de repere, 
în secția de prelucrări mecanice 
s-au aplicat cîteva soluții tehnolo
gice noi pentru impulsionarea rit
mului de fabricare a crapodinelor, 
în special. Concomitent a fost ex
tinsă sudura automată la încă trei 
tipuri de repere. în fine, in secțiile 
de pregătire și montaj-sudură s-au 
organizat incă două linii de fabri
cație. La întreprinderea din Caracal 
au fost reorganizate fluxurile de 
fabricare a vagoanelor de cereale și 
minereuri. Totodată, s-a extins su
dura automată sub flux la realizarea 
pereților laterali ai vagoanelor.

O imagine de ansamblu asupra 
acțiunilor întreprinse pentru acce
lerarea ritmului de lucru ne-a pre
zentat tovarășul Constantin Croicu, 
directorul tehnic al centralei de re
sort : „Pentru asigurarea unor can
tități mai mari de piese turnate și 
forjate am început să repartizăm 
realizarea unor repere la diferite 
unități din cadrul centralei, ne-a 
spus interlocutorul La turnătoria 

toare, diode, rezistențe, condensa
toare. Operații delicate, rapide, pre
cise, bine executate. Și totuși, ope
rații de rutină, monotone, repetitive! 
în viitor, aproape toate componen
tele vor fi montate automat. înlo
cuind zece oameni, robotul își va 
asuma această sarcină și, o dată cu 
ea, triplarea productivității.

Ambalarea produselor, operație 
mare consumatoare de timp, mano
peră și efort fizic, va fi, de aseme
nea, automatizată, ca și „antrena
mentul tehnologic", adică depozita
rea televizoarelor în rasteluri și ve
rificarea lor timp de 48 de ore, 
prin secvențe de funcționare simu-

Cum se acționează la
5

întreprinderea „Electronica" 
din Capitală pentru 

perfecționarea organizării 
si ridicarea nivelului 

calitativ al producției
lată, accelerată și, bineînțeles, su
pravegheată.

In locurile de muncă unde se 
efectuează operații-cheie pentru ca
litatea produsului vor fi amplasate 
terminale, iar in secția montaj final, 
un minicalculator ce va achiziționa 
și prelucra, în timp real, toate da
tele transmise de la terminale. Mi- 
nicalculatorul va fi astfel progra
mat îneît va sesiza orice abatere de 
la normele de calitate, semnalînd-o 
organelor de decizie din întreprin
dere sau chiar luind singur decizii.

Să-ți impui să realizezi produse 
de nivel mondial și chiar peste 
acesta, să implementezi tehnologii 
de ultimă oră intr-un timp record — 
iată principalele obiective ale co
lectivului de la întreprinderea „E- 
lectronica". „Programul nostru de 
modernizare nu este ambițios, ci 
normal, racordat la cerințele actuale 

- Spuneți-mi, tovarășe Năstase, cum vor reacționa colegii dumnea
voastră in fața calculatorului core le va „spiona" fiecare gest, 
sancționindu-i pentru orice abatere de la disciplina tehnologică, pentru 
orice rabat la calitate ?

- Făcîndu-și din el un aliat, scopul amîndurora, om și mașină, fiind 
tocmai calitatea !

- Dar în fața robotului, care ar putea înlocui la banda de montaj 
zece tinere fete ?

- in final - cu simpatie, pentru că robotul le-ar determina să se 
perfecționeze, să urmeze un curs de policalificare, să învețe o meserie 
nouă, necesară în viitor în întreprinderea noastră. Cred însă că la 
aceste întrebări vor da un răspuns mai avizat tinerele mele colege, 
Gabriela Bratu și Mariana Balint, de la Cabinetul de psihologie indus
trială, care se gîndesc deja la un sondaj de opinie, privind impactul 
noilor tehnologii asupra oamenilor de la „Electronica".

- Salutăm o asemenea inițiativă, nu ne rămîne decît să-i așteptăm 
rezultatele !

Valeria ICHIM

din . Oltenița, de pildă, se execută 
traverse și cadre pentru boghiuri. La 
întreprinderea «23 August» din Ca
pitală am extins liniile de formare. 
Acționăm cu toate forțele pentru a 
urgenta modernizarea turnătoriei de 
la întreprinderea de vagoane din 
Arad. De asemenea, modernizăm 
două întreprinderi din cadrul cen
tralei — din Drobeta-Turnu Severin 
și Orșova — unde vom introduce 
linii complexe de fabricare a unor 
subansamble de vagoane, printre care 
tampoane, robineți, pompe. Aș mai 
aminti numai faptul că împreună cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini am revăzut balanța de 
piese turnate și forjate. Potrivit pro
gramului întocmit, pină la sfirșitul 
lunii aprilie vor fi recuperate inte
gral restanțele înregistrate in pri
mele două luni ale anului".

Fără îndoială, măsurile stabilite au 
o temeinică fundamentare. Totuși, 
nu putem să nu facem observația 
că. deocamdată, producția de va
goane nu înregistrează revirimentul 
dorit și așteptat. 

Există, intr-adevăr, destul de multe probleme în asigurarea bazei 
materiale pentru producția de vagoane, ceea ce creează greutăți in 
îndeplinirea ritmică, integrală a planului. Totuși, trebuie să precizăm că 
principala datorie a specialiștilor din cadrul centralei de resort nu este 
să actualizeze graficele de livrare, ci să ia măsuri concrete pentru des
fășurarea normală a producției. Aceasta cu atit mai mult cu cit unele 
unități furnizoare foc parte chiar din cadrul aceleiași centrale indus
triale. Se impune deci ca în primul și în primul rind să se pună 
ordine in activitatea întreprinderilor din cadrul centralei. Fără îndoială, 
obligațiile contractuale trebuie respectate întocmai de absolut toate 
unitățile economice. Nu este însă normal să se caute prea insistent 
vinovați în afara centralei, atit timp cit in activitatea propriilor uni
tăți se mențin incă o serie de neajunsuri. Prin urmare, rămîne ca mă
surile stabilite în ultimul timp să fie materializate cu maximă operati
vitate, astfel încit restanțele înregistrate pînă acum să fie recuperate 
fără întîrziere. Motiv pentru care vom reveni și noi asupra problemei 
îndeplinirii planului la producția de vagoane.

Anchetă realizată de Ion TEODOR, T. MIHUȚA, 
V. TATARU, M. GRIGOROȘCUȚA

ale producției și ale societății" — ne 
spune ing. Iulian Svasta, șeful com
partimentului organizarea producției 
și a muncii.

Cu baza tehnico-materială actuală 
și dezvoltările de perspectivă, cu 
noile capacități de producție (sec
țiile de bobinaj, de mase plastice, 
de acoperiri metalice) și mai ales 
cu oamenii pe care „Electronica" îi 
pregătește pentru viitor, nici un 
obiectiv din programul de moderni
zare nu este de neatins. Există în 
întreprindere un bun colectiv de 
cercetare-proiectare, există specia
liști din aproape toate domeniile 
necesare realizării unor produse 
competitive.

în cea mai mare parte, obiectivele 
actualei etape de modernizare vor fi 
realizate prin folosirea „intensivă" a 
capacității creatoare a muncitorilor 
și specialiștilor din întreprindere. 
Sint prevăzute însă și relații de 
colaborare cu alte întreprinderi, cu 
institute de cercetare, cu Institutul 
politehnic București. Se înțelege, 
așadar, că transpunerea în fapte a 
programului de modernizare, ca de 
altfel Îndeplinirea indicatorilor de 
plan și a sarcinilor suplimentare, stă 
sub semnul unei strinse și armo
nioase colaborări cu toți factorii 
implicați în elaborarea și valorifi
carea unui nou produs, a unei noi 
tehnologii. „Colaborarea fructuoasă 
este promisiunea pe, care ne-au 
făcut-o toți colaboratorii, cu prilejul 
schimbului de experiență privind 
programul de modernizare, organizat 
la „Electronica" în luna februarie 
a,c. de Comitetul sectorului 2 Bucu
rești al P.C.R. în ceea ce ne pri
vește, precizează Nicolae Popescu, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, analizăm săptăminal 
stadiul îndeplinirii obiectivelor în
scrise în program. Am stabilit sar
cini precise pentru fiecare comparti
ment, pentru fiecare muncitor și 
cadru de specialitate, pentru fiecare 
comunist. Ceea ce mi se pare însă 
că merită a fi relevat este faptul că 
modernizarea «Electronicii» s-a trans
format într-o acțiune de masă, eco
nomică, politică și socială. Că mun
citorii de la «Electronica» participă 
efectiv, prin noi propuneri, la îmbu
nătățirea acestui program, al cărui 
scop este pe deplin înțeles de între
gul colectiv — produse de calitate, 
competitive, muncă eficientă".

GRAFICELE NU POT ÎNLOCUI 
MATERIALELE NELIVRATE DE U- 
MTĂȚ1LE COLABORATOARE. Ex
plicația ritmului incă nesatisfăcător 
în producția de vagoane constă și 
în neasigurarea, potrivit graficelor 
încheiate, a unor materiale și suban
samble. Tovarășul Mihail Florea, di
rectorul comercial al centralei de re
sort, ne-a prezentat o listă întreagă 
de unități restanțiere, printre care : 
Combinatul siderurgic Galați, combi
natul de oțeluri speciale și întreprin
derea „INOX" din Tîrgoviște, între
prinderile „Republica" și „23 Au
gust" din Capitală, întreprinderea de 
țevi din Roman și multe altele. 
„Lunar, analizăm fiecare contract in 
parte și reactualizăm graficele de 
livrare, ne-a precizat interlocutorul. 
Totuși, la ora actuală sint încă uni
tăți care nu și-au onorat integral 
obligațiile contractuale pe primul 
trimestru al anului. Or, dacă unele 
materiale nu se asigură cu cel puțin 
10—15 zile înaintea perioadei de plan 
este limpede că pregătirea fabricației 
și finalizarea producției nu se pot 
realiza la termenele prevăzute".
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

- centrul vital al societății 

noastre socialiste
In prag de glorioasă aniversare a 

celor 65 de ani care au trecut de la 
crearea partidului nostru comunist, în 
această etapă, cînd poporul a trecut 
la înfăptuirea celui de-al optulea 
cincinal, ce va înscrie România în 
rîndul țărilor mediu dezvoltate, se 
impune mai mult ca oricînd semni
ficația istorică a exercitării de către 
partid a rolului său în societatea 
românească. Prin eroica sa activita
te, Partidul Comunist Român a do
vedit că nu are țeluri mai înalte, 
scopuri mai nobile decît slujirea 
devotată a clasei muncitoare, a în
tregului popor, a cauzei socialismu
lui și comunismului,

P.C.R. — EXPONENTUL ROLU
LUI ISTORIC CE REVINE CLASEI 
MUNCITOARE ÎN TRANSFOR
MAREA REVOLUȚIONARA A so
cietății. Expresie a celor mai 
înalte aspirații ale maselor largi 
populare, ale tuturor celor ce mun
cesc, a cerințelor obiective ale so
cietății românești, partidul comu
nist s-a afirmat în viața politică, 
economică și socială a țării ca un 
partid revoluționar, marxist. în
scriind în programele sale teze și 
obiective fundamentale din teoria 
socialismului științific, participind 
consecvent la lupta pentru progres, 
pentru înnoire in toate domeniile. 
Tocmai această realitate esențială a 
pus-o în evidență tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ori de cîte ori a 
subliniat că istoria P.C.R. este parte 
integrantă din istoria poporului 
român.

Prin uriașa muncă politică și or
ganizatorică desfășurată pentru con
struirea socialismului, Partidul Co
munist Român s-a afirmat, în fapt, 
prin lupta sa, prin întreaga sa activi
tate, drept forța politică conducătoa
re, ceea ce i-a adus un imens pres
tigiu în fața națiunii, bucurîndu-se de 
stima și dragostea nemărginită a 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor, fără deosebire de naționali
tate.

Creșterea în ritmuri înalte a for
țelor de producție, dezvoltarea echi
librată, armonioasă, a întregii eco
nomii, înflorirea științei și culturii, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor evidențiază 
caracterul profund științific și rea
list al politicii partidului nostru, 
confirmînd capacitatea sa de a des
fășura o vastă și permanentă acti
vitate pentru elaborarea și înfăp
tuirea strategiei de dezvoltare eco- 
nomico-socială, avînd în vedere con
dițiile concrete din țara noastră, cât 
și fenomenele și tendințele care se 
manifestă pe plan mondial.

Rolul său de forță politică condu
cătoare în societatea socialistă 
românească s-a afirmat cu putere, 
pe măsura dezvoltării operei de edi
ficare a societății socialiste, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea. Mo
dul nou, profund creator și revolu
ționar de abordare a sarcinilor și 
obiectivelor social-economice. com
plexe, marea deschidere spre înnoiri 
în toate domeniile, renunțarea
curajoasă la idei și teze depășite, 
stimularea permanentă a avîntului
creator al maselor caracterizează
epoca de un dinamism fără prece
dent în dezvoltarea societății româ
nești, în afirmarea tot mai puternică 
a partidului ca forță politică condu
cătoare a întregii societăți, epoca ce 
poartă pe bună dreptate numele 
făuritorului ei, Nicolae Ceaușescu.

Creșterea în continuare a rolului 
conducător al partidului a fost de
terminată de complexitatea obiecti
velor ?i sarcinilor cuprinse în pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială a țării adoptate de-a lungul 
ultimelor decenii de congresele și 
conferințele naționale care au avut 
loc în acest interval de timp, în 
Programul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, stadiul 
actual de edificare a noii orînduiri 
ridică exigențe și responsabilități 
sporite în fața partidului, determi
nă creșterea continuă a rolului său 
conducător, implicarea lui tot mai 
puternică în studierea realității. în 
promovarea unei politici care să 
oglindească fenomenele și tendin
țele noi economice, politice și ideo
logice, care se manifestă în societa
tea socialistă românească. „In ac
tualul stadiu de dezvoltare a socie
tății socialiste românești, in condi
țiile dezvoltării democrației socia
liste, ale perfecționării cadrului de
mocratic de participare a maselor 
populare la conducerea tuturor sec
toarelor, partidului nostru — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — îi 
revine înalta misiune de a consti
tui forța politică organizatoare și 
dinamizatoare a întregii activități 
economico-sociale. El reprezintă și 
va reprezenta în continuare centrul
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poartă certificat de validitate și se 
instalează spontan în pavajul certi
tudinilor de pe calea cunoașterii. 
Această cale, care duce spre cunoaș
terea științifică, va rămîne perma
nent plină de hățișuri și zig-zaguri, 
cum spunea Marx. Tineretului tre
buie să reușim să-i implantăm prin 
sistemul nostru de învățămînt o 
gîndire dinamică, activă, mereu crea
toare și profund analitică, dar cu 
mare forță de sinteză, pentru că 
lumea cunoașterii și acțiunii în care 
vor trăi este plină de capcane ale 
balastului și neesențialului, o lume 
care nu va fi niciodată lipsită de 
seducțiile aparențelor zgomotoase, 
înarmați cu tenacitate și gindire lo
gică ascuțită, tinerii vor ști să 
defrișeze calea cunoașterii de aceste 
liane înșelătoare privirilor și vot 
vedea cu mintea frumusețea legică 
a științei autentice. Legenda spune 
că unul din marii gînditori ai anti
chității, Democrit, și-a provocat 
orbirea, spre sfîrșitul vieții, ca să 
poată înțelege mai bine lumea cu 
ochii minții, nu cu privirea înșelă
toare. Or, știința începe exact acolo 
de unde „privirea" nu poate merge 
mai departe, înțelegînd prin aceasta 
pragul senzorial, prima treaptă a cu
noașterii.

în această privință, este foarte 
instructivă, de pildă, istoria cunoaș
terii Universului doar din ultimele 
cîteva decenii. Majoritatea modele
lor de Univers au avut în construc
ția lor unele premise ale clișeelor 

vital al funcționării societății noas
tre socialiste".

în această concepție dialectică, 
partidul reprezintă forța fără de 
care societatea noastră socialistă 
n-ar putea să progreseze, factorul 
care, descifrînd analitic tendințele 
obiective ale dezvoltării noii orîn
duiri, dă expresie prin politica sa 
intereselor clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, cuprinde, 
în programul său, toate sferele 
vieții sociale, rolul conducător al 
partidului exercitîndu-se asupra tu
turor domeniilor, a întregii socie
tăți. Pe baza cunoașterii științifice 
a realităților, a contradicțiilor care 
apar în interiorul societății, partidul 
reglează procesele care Se desfășoa
ră, creează și modelează noi struc
turi organizatorice, capabile să slu
jească scopului propus. Manifestînd 
o deplină unitate de concepție și 
acțiune, partidul asigură cadrul or
ganizatoric optim și climatul favo
rabil realizării Programului său, 
participării conștiente, deliberate a 
maselor populare la înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei.

Conceperea partidului ca centrul 
vital al societății capătă sensuri mul
tiple, economice, politice, sociale, 
ideologice și culturale, deoarece 
partidul conduce efectiv întregul 
proces al construcției socialiste. 
Partidul se afirmă astfel ca forța de 

Consultație in sprijinul convorbirilor 
recapitulative de incheiere a anului 

de invățămint politico-ideologic la sate
la care emană gîndirea cutezătoare 
menită să asigure transformarea re
voluționară a societății, care însufle
țește energiile creatoare ale națiunii 
și pune in valoare geniul întregului 
popor, deschizind patriei noi și noi 
perspective de progres și civilizație. 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. a 
marcat un moment deosebit în viața 
și activitatea partidului, în afirmarea 
sa ca forță politică conducătoare a 
societății, în cimentarea și mai pu
ternică a trainicei sale legături cu 
masele de oameni ai muncii, cu în
tregul popor. La congres s-a dat o 
înaltă apreciere multiplei activități 
politice și organizatorice desfășura
te de partid în toate domeniile 
vieții economico-sociale și s-a sub
liniat necesitatea obiectivă a creș
terii rolului conducător al acestuia, 
pentru organizarea și desfășurarea 
întregii opere de construcție socia
listă. Marcînd trecerea la cea de-a 
treia etapă a realizării Programului 
partidului, Congresul al XIII-lea a 
stabilit drept obiectiv fundamental 
pentru cincinalul actual continuarea 
fermă a politicii de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patriei noastre spre 
comunism.

Pentru înfăptuirea acestuia, parti
dul a elaborat un ansamblu de pro
grame privind dezvoltarea mal pu
ternică a bazei de materii prime, 
aplicarea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
tinuă a cheltuielilor de producție, a 
consumurilor de materie primă, ma
teriale, combustibili și energie, apli
carea celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Au fost elaborate, 
de asemenea, programe de măsuri 
pentru edificarea unei agriculturi 
intensive, moderne și de înaltă pro
ductivitate, capabilă să asigure 
obținerea unor producții agricole 
sigure și stabile. Obiectivul funda
mental în acest domeniu îl consti
tuie realizarea noii revoluții agrare, 
ce presupune transformarea genera
lă a felului de muneă, de viață și 
de gindire a țărănimii noastre coo
peratiste, realizarea unei producții 
agricole care să satisfacă din plin 
necesitățile de consum ale întregu
lui popor, precum și alte cerințe ale 
dezvoltării economiei naționale.

ROLUL PARTIDULUI DE ORGA
NIZATOR ȘI CONDUCĂTOR AL 
ÎNTREGII OPERE DE FĂURIRE A 
NOII ORÎNDUIRI. O condiție esen
țială pentru afirmarea partidului ca 
centru vital, pentru sporirea conti
nuă a rolului său conducător este 
exercitarea misiunii sale nu prin 
metode de comandă, administrative, 
ca un organism situat în afara so
cietății și rupt de realitățile și cerin
țele ei, ci din interiorul fiecărei uni
tăți de bază, dinăuntrul organisme

aparente. Drept rezultat, o dată cu 
dezvoltarea rapidă a cercetărilor as- 
trofizice, care au pus în evidență 
fenomene neașteptat de noi, aproape 
toate modelele și teoriile cosmolo
gice apărute în primele decenii ale 
acestui secol au fost literalmente 
spulberate.

în universul microfizic, lucrurile 
au stat întrucîtva altfel. Mai întîi au 

Certitudinea științifică
fost elaborate modelele și teoriile, 
apoi mecanica cuantică, iar cerceta
rea a pus treptat în evidență feno
menologia bogată, care în linii ge
nerale a fost prevăzută. Aici am 
avut și avem de-a face cu un 
„apriorism asanat", cum s-a expri
mat sugestiv un fizician contempo
ran. Mai întîi au fost elaborate ma
tematic legile acestei lumi, iar cer
cetarea și construcția experimen
tală au venit să confirme teoria. 
De altfel, nu o dată s-a afirmat 
despre mecanica cuantică faptul 
că este una dintre cele mai inge
nioase și elegante construcții ale 
minții umane. Ar fi cu totul greșit 
să se creadă însă că această teorie 
este impusă în mod arbitrar reali
tății, derivînd din apriorismul „pur". 
Mecanica cuantică este o teorie 

lor sociale, de stat și economice. In 
această concepție partidul elaborea
ză, în strînsă legătură cu poporul, 
linia politică generală, stabilește 
mijloacele și căile de înfăptuire a 
acesteia în raport cu condițiile con
crete, specifice, asigurînd valorifi
carea potențialului de gîndire, ini
țiativă și acțiune a comuniștilor, a 
fiecărui colectiv de muncă din uni
tățile economice, social-culturale sau 
teritorial-administrative. Totodată, 
partidul acționează pentru asigura
rea climatului și condițiilor necesa
re promovării noului, metodelor mo
derne de cunoaștere a realităților, 
de analiză și decizie, de planificare 
și organizare a muncii. In acest sens, 
secretarul general al partidului sub
liniază necesitatea repartizării sar
cinilor șl participării tuturor comu
niștilor la rezolvarea problemelor 
complexe ale activității economico- 
sociale. Confruntarea cu greutățile, 
cu neajunsurile și rutina, cu inerția 
și lipsa de inițiativă, care barează 
artificial calea noului, impune mani
festarea fermă și combativă a spiri
tului revoluționar creator și nova
tor al comuniștilor, exercitarea con
trolului direct, eficient și exigent în 
aplicarea hotărîrilor de partid și le
gilor țării. Se desprinde, de aici, 
concluzia că trebuie intensificată ac
tivitatea de ridicare a pregătirii pro
fesionale, politice și ideologice a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 

muncii, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității de membru al parti
dului. Pornind de la adevărul incon
testabil că înfăptuirea politicii parti
dului, a programelor sale depind de 
om, organizațiile de partid sînt 
chemate să acționeze consecvent, 
sistematic în direcția pregătirii po- 
litico-ideologice, însușirii concepției 
revoluționare materialist-dialectice 
despre lume șl societate, a socialis
mului științific. în același timp o 
deosebită însemnătate au pregătirea 
tehnică profesională, stăpînirea te
meinică a profesiei, lărgirea orizon
tului științific, însușirea a tot ce 
realizează mal de preț gîndirea 
umană, știința și tehnica epocii 
noastre, așezarea întregii vieți in
dividuale și colective pe principiile 
eticii și echității socialiste.

întărirea continuă a rolului parti
dului. de conducător politic al pro
cesului revoluționar, preocuparea 
consecventă pentru perfecționarea 
stilului de muncă, pentru îmbunătă
țirea organizării șl ridicarea pe trep
te mereu superioare a nivelului în
tregii activități politice, economice 
și sociale constituie expresia eloc
ventă a caracterului creator, dinamic 
al operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în Raportul la Congresul al 
XIII-lea, referindu-se la succesele 
obținute în dezvoltarea economico- 
socială a patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
toate acestea demonstrează, cu pu
terea faptelor, justețea liniei poli
tice generale a partidului. în același 
document au fost sintetizate noi 
contribuții, de deosebită semnificație 
teoretică și practică, la dezvoltarea 
creatoare a concepției despre rolul 
și funcțiile partidului în etapa ac
tuală de evoluție a societății socia
liste românești, au fost formulate 
sarcinile ce revin, în acest sens, or
ganelor și organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor.

PERFECTIONAREA ACTIVITĂ
ȚII ORGANELOR ȘI ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID, A TUTUROR 
COMUNIȘTILOR — CONDIȚIE 
ESENȚIALA A ÎNDEPLINIRII RO
LULUI CONDUCĂTOR AL PARTI
DULUI ÎN SOCIETATEA NOAS
TRĂ, A REALIZĂRII UNEI NOI 
CALITĂȚI ÎN TOATE DOMENIILE 
DE ACTIVITATE. „Rolul conducă
tor al partidului — sublinia cu acel 
prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
nu reprezintă o lozincă sau o cerin
ța abstractă, el se materializează in 
munca de zi cu zi a fiecărei organi
zații, a fiecărui organism de partid, 
a fiecărui comunist", ceea ce înseam
nă că partidului îi revine înalta mi
siune de a constitui forța politică 
organizatoare și dinamizatoare a în
tregii activități economico-sociale. 
Partidul reprezintă și va continua 
să reprezinte și în viitor centrul 

fundamentală modernă, care repre
zintă un stadiu al evoluției cunoaș
terii științifice în general, în care un 
foarte înalt grad de abstractizare a 
permis formularea legităților fizice 
care guvernează fenomenele dintr-o 
serie de domenii ale universului 
microfizic, cum ar fi particulele ato
mului, particulele elementare, radia
ția electromagnetică, lumea celulară 

etc. Ea a reprezentat un remarca
bil instrument care, alături de fizica 
cosmică, a ajutat la înțelegerea 
și explicarea fenomenelor termo
nucleare din stele, în care au loc 
procesele de sinteză a elementelor 
și degajarea uriașelor energii. Ast
fel, certitudinile care validează ima
ginea științifică a unui Univers di
namic, dar unitar sub aspect onto
logic și legic se datoresc, în mare 
parte, și mecanicii cuantice.

Procesul de abstractizare nu s-a 
oprit aici însă, cum e și firesc. în 
deceniul trecut s-a înregistrat un 
nou și important pas pe calea 
abstractizării, care a dus la unifi
carea teoriilor care explicau reacții
le slabe, tari și electromagnetice din 
domeniul subatomic. Pentru do
meniul gravitațional, se cere o nouă 

vital al funcționării societății, al 
autoreglării întregului angrenaj so
cial. Această legitate de bază a sis
temului nostru politic și social pre
supune că partidul nu este conceput 
ca fiind exterior societății, ci drept 
un element organic integrat aces
tuia, comuniștii situîndu-se perma
nent In primele rinduri ale luptei 
pentru Înfăptuirea politicii partidu
lui, desfășurînd o muncă susținută 
In vederea unirii eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Fiecare organizație de 
partid, fiecare membru de partid 
are datoria să-și exercite rolul de 
forță politică conducătoare în uni
tățile in care își desfășoară activita
tea. In acest sens, sarcina de bază 
a organizațiilor de partid este aceea 
de a pune pe prim plan înfăptuirea 
riguroasă a obiectivelor economice 
care reprezintă expresia concentrată 
a politicii partidului ; de aici decurge 
necesitatea mobilizării tuturor oa
menilor muncii la realizarea ritmică 
a sarcinilor de producție, la nivelul 
calitativ cerut de etapa actuală de 
dezvoltare. In cazul unităților agri
cole, creșterea rolului conducător al 
partidului impune angajarea fiecărui 
comunist — de la specialist pînă la 
mecanizator sau îngrijitorul de ani
male — în efortul de transpunere 
neîntîrziată în viață a orientărilor 
și sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
a Consiliului Național al Agricultu
rii, pentru realizarea marilor coman
damente ale noii revoluții agrare. 
Rezultatele concrete obținute in pro
ducție ca rezultat al unei munci 
tenace, de calitate, a unui spirit spo
rit de responsabilitate constituie eta
lonul gradului în care comuniștii, 
organizația de partid exercită pre
rogativa actului de conducere. După 
cum, grija pentru întronarea ordinii 
și disciplinei în toate compartimen
tele activității economico-sociale, 
extinderea și generalizarea experien
ței înaintate constituie elemente de
finitorii ale modului în care orga
nizațiile de partid de la sate își 
exercită rolul conducător în sînul 
colectivităților sătești. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
Ia recenta plenară lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii : „Co
muniștii din agricultură — ca și cei 
din alte sectoare — trebuie să înțe
leagă că trebuie să facă totul pen
tru a asigura înfăptuirea neabătută 
a programelor, respectarea legilor, a 
hotărîrilor, că îndeplinirea rolului de 
forță politică conducătoare presupu
ne unirea eforturilor tuturor oame
nilor muncii din agricultură, ale ță
rănimii, in vederea bunei desfășurări 
a întregii activități".

Influența politică șl Ideologică a 
partidului In rîndurile maselor de 
oameni ai muncii, avînd la bază 
justețea și eficiența politicii sale, 
Își are Izvorul In faptul că viața și 
activitatea comuniștilor, a cadrelor 
și activiștilor săi reprezintă un mo
del de conduită înaintată, revoluțio
nară, de respectare a normelor 
eticii șl echității socialiste. Ei își 
asumă, întotdeauna, cele mai grele 
sarcini și îndatoriri și Ie duc la în
deplinire în mod exemplar. Comu
niștii se situează în permanență pe 
poziția intereselor vitale ale între
gului popor, ei neputind pretinde 
drepturi speciale, privilegii. Comu
niștii nu au și nu pot avea țeluri mai 
mărețe decît de a face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a Programu
lui partidului, a politicii interne și 
externe, de a servi în orice împreju
rări interesele poporului, ale patriei, 
ale socialismului și comunismului.

In realizarea în practică a acestor 
cerințe, Congresul al XIII-lea al 
partidului a trasat ca sarcină tuturor 
organelor și organizațiilor de partid 
să dezbată ferm, principial, proble
mele muncii, ale activității fiecărui 
comunist, să desfășoare o muncă po
litică de masă, eficientă și să orga
nizeze un învățămînt politico-ideolo
gic bogat în conținut. Un rol de 
seamă, în această direcție, îl are 
orientarea judicioasă, in lumina in
dicațiilor conducerii partidului, a 
muncii politice de pregătire a pri
mirii în partid, acordindu-se atenție 
primordială calităților celor primiți 
— nivelul politic și ideologic, comba
tivitatea și comportarea în muncă 
și în viață.

Experiența de peste patru decenii 
■ construcției socialiste în țara noas
tră, succesele remarcabile obținute 
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea demonstrează conclu
dent rolul determinant al conduce
rii de către partid, a procesului re
voluționar de edificare și perfec
ționare a noii orînduiri, politica 
partidului constituind chezășia con
tinuei întăriri a forței materiale și 
spirituale a națiunii noastre, a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Iulian POPESCU

mecanică cuantică a gravitației. Nu
mită deocamdată aproximativ Ma
rea unificare a teoriilor (în engleză 
The grand unified theories), acest 
nou instrument, inspirat sub aspect 
matematic din teoria grupurilor, a 
deschis perspective nebănuite cu
noașterii științifice și a ajutat la 
prevederea și înțelegerea unor fe
nomene fizice fie în laboratoare, fie 

în Cosmos care vor duce la limpe
zirea multor aspecte din cunoaște
rea științifică contemporană. Fără 
să emitem aprecieri riscante, putem 
enumera unele din concluziile sur
prinzătoare : nu există particule 
stabile în Univers ; lumea materială 
este instabilă și se poate explica prin 
două clase de particule „elementare" : 
leptonii și cuarcii. Interschimbabili
tatea acestora explică toată fenome
nologia Universului, de la atom 
pînă la galaxii. Dar existența a două 
clase de particule elementare nu sa
tisface încă. Se tinde spre un stadiu 
și mai avansat al teoriei, în care, în 
mod ideal, o singură clasă de par
ticule și o singură forță vor fi sufi
ciente spre a explica evenimentele 
fizice din lumea subnucleară. Acest 
program ambițios ne duce cu gîndul

CREȘTEREA DEMOGRAFICA
- izvor de vigoare a națiunii

Demografia alcătuiește un sistem, 
un ansamblu compus din mai multe 
părți, fiecare avînd legi specifice, 
dar toate la un loc constituindu-se 
într-un întreg. La rîndul său, facto
rul demografic se înscrie ca parte a 
sistemului economico-social. Și nu 
numai că se înscrie, pur și simplu, 
dar are un rol deosebit de impor
tant în acest cadru. Un rol esențial 
in procesul creșterii economice, în 
asigurarea progresului social. De 
fapt, populația este factorul fără de 
care nu pot să fie concepute nici 
dinamismul societății, nici sporirea 
forței sale productive. Așa cum sub
linia secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„în abordarea problemei populației 
este necesar să se pornească de la 
faptul că omul constituie factorul 
determinant al progresului econo- 
mico-social".

Desigur, rolul determinant în asi
gurarea progresului economic și so
cial revine omului ca esență calita
tivă. Dar calitatea nu poate fi des
părțită de cantitate. Cu deosebire în 
ceea ce privește populația, numărul 
are o însemnătate mare. Istoria ome
nirii dovedește, cu date și cu fapte, 
că există o legătură strînsă intre 
creșterea demografică și dezvoltarea 
societății. Omul este, acum, mai bă- 
trîn decît înainte. Noile descoperiri 
arheologice ne aduc la cunoștință 
faptul că vîrsta lui este fabuloasă. 
Numără mai multe milioane de ani. 
Dar numai Homo sapiens, specie 
evoluată — apărută acum vreo două 
sute de mii de ani — a rămas neîn
vinsă în spectaculoasa cursă a evo
luției omului. Homo sapiens — omul 
rațional — a avut de înfrînt frigul 
erelor glaciare, a descoperit focul, 
și-a confecționat unelte. A luptat 
pentru a stăpînl resursele mediului 
său natural. Pentru a le folosi cu 
eficiență sporită. Pentru a deveni 
responsabil de propriul său destin. 
I-a fost greu, deosebit de greu atît 
timp cît numeric nu însemna prea 
mult.

In epoca de piatră, către sfîrșitul 
ei, reușiseră să se adune pe Terra 
aproape 10 milioane de locuitori 
aparținind speciei umane evoluate. 
Marile civilizații au început să apară 
acolo unde se produceau aglomerări 
de populație. între Tigru și Eufrat. 
Pe Nil. Pe Indus. Apariția agricul
turii, a olăritului, folosirea metalelor, 
descoperirea scrisului sînt revoluții 
care s-au produs în acele locuri 
unde se înregistrau masive creșteri 
demografice. Totuși, populația evolua 
încet. Foarte încet. Lumea, la înce
putul erei noastre, nu depășea 250 
de milioane de persoane. Dublarea 
acestei cifre s-a realizat în 16 secole. 
Curba demografică urca, dar uneori 
și cobora. Ciuma neagră din secolul 
al XIV-lea a omorît o treime din 
populația Europei. Reducerea popu
lației a fost însoțită de stagnare, 
apoi de regres In domeniul economic, 
în nici o țară și în nici o epocă nu 
s-a putut evita, în cazul scăderii 
numărului de locuitori, o dinamică 
negativă a vieții economico-sociale.

Adeseori însă învățămintele isto
riei au fost ignorate. Au apărut, în- 
tr-o epocă sau alta, „maniaci ai te
merii de om", care au pledat pentru 
oprirea creșterii demografice. Unul 
dintre cei mai înverșunați s-a do
vedit a fi preotul englez Thomas 
Robert Malthus. Cu doi ani înainte 
ca omenirea să intre în secolul al 
XÎX-lea, el publica lucrarea de tris
tă amintire „Eseu asupra legii popu
lației". Esența teoriei sale pornea de 
la o așa-zisă neconcordantă dintre 
creșterea populației și sporirea bu
nurilor de consum. Populația, pre
tindea el, crește în progresie geome
trică, în timp ce mijloacele de sub
zistență sporesc în progresie aritme
tică. Și preciza cu emfază că „la ma
rele banchet al naturii nu mai există 
loc". Istoria avea să demonstreze cît 
de absurdă era o astfel de teorie. 
Cînd Malthus și-a publicat lucrarea, 
pe Terra încă nu trăiau un miliard 
de oameni. La această sumă avea să 
se ajungă abia în 1850. Cunoscutul 
viitorolog american Herman Kahn 
avea să arate, nu de mult, că la in
trarea în secolul al XIX-lea nivelul 
de trai a cunoscut, pentru prima 
oară în istorie, o creștere bruscă. 
Acest proces a continuat în același 
ritm cu creșterea demografică. Tre
cuse vreme îndelungată pînă ce 
s-a ajuns la un miliard de oameni. 
Dar au fost de ajuns numai 75 de 
ani pentru a se mai adăuga un mi
liard. De încă 37 pentru al treilea. 
Și de numai 13 pentru al patrulea. 
I-a al cincilea miliard se va ajunge 
în doar 11 ani. „Explozia demogra
fică" se dovedește a fi în relație 
directă cu dezvoltarea economică în 
lumea contemporană, pe fondul unei 
noi revoluții tehnico-științifice. Tim
pul devine mai dens, spațiul mai 
încăpător, viața mai bogată.

Este drept că sînt Încă grave pro
bleme nerezolvate în lumea de azi. 
Mor oameni de foame ; după unele 
statistici cam 50 de milioane anual. 
Sînt neștiutori de carte : numărul 
lor depășind 800 de milioane. Există 
șomaj. Dar vina nu o poartă demo
grafia. Cauzele sînt cunoscute : îm
părțirea nedreaptă, de tip capitalist,

iar la Democrit, care spunea că nu 
există decît atomi și combinații de 
atomi : restul sînt păreri. Aici tre
buie să înțelegem prin atomi parti
culele care într-adevăr nu mai pot fi 
divizate, ceea ce spune și numele de 
„atom" ; în cazul celor discutate, 
deci, unica clasă de particule „ele
mentare".

în orice caz, noul eșafodaj teore
tic a și permis explicarea multor 
fenomene. fizice din structura și di
namica Universului. S-a ajuns cu 
explicarea fenomenologiei microfizi- 
ce pînă în momentul indicat de 
timpul egal cu IO-35 dintr-o secundă 
de la nașterea Universului și se spe
ră noi succese. Pentru Marele Uni
vers, s-a elaborat o scară logaritmi- 
că a istoriei sale, care corespunde 
în linii esențiale cu explicațiile date 
de modelul cosmologic „big-bang“, 
dar numai după prima secundă de 
la nașterea Universului printr-o ex
plozie a unui atom primitiv de ma
terie, foarte dens, de o dimensiune 
încă discutabilă, fenomen care ar fi 
avut loc în urmă cu circa 17 mi
liarde de ani. în această privință, 
un vis major al astrofizicienilor este 
să poată observa această explozie, 
sau măcar galaxiile primare, care, 
conform unor modele de galaxii pre
lucrate pe calculator, ar trebui să 
fie galaxii sferice, puternic strălu
citoare. Astrofizicienii speră că ieși
rea astronomiei observaționale in 
afara atmosferei terestre, pe obser
vatoare orbitale, va duce la surprin
derea acestui mare spectacol al ge
nezei Universului. Le urăm succes ! 

a bogățiilor pe o bună parte a pla
netei ; irosirea unor importante re
surse prin escaladarea aberantei 
curse a înarmărilor ; politica neoco- 
lonialistă promovată de imperialis
mul contemporan. Apoi, nici creș
terea populației nu este armonioasă. 
Unele țări cunosc adevărate „explo
zii demografice" care pot depăși la 
un moment dat posibilitățile, re
sursele ; altele se confruntă cu „crize 
demografice" care pun în pericol 
reînnoirea generațiilor. Se desprinde, 
de aici, concluzia că problemele 
populației nu sînt globale. Ele au, 
în esență, caracter național — fie
care națiune fiind chemată să acțio
neze, în această direcție, în temeiul 
propriilor condiții și valori econo
mice, politice, sociale și morale.

O analiză aprofundată a realități
lor economico-sociale din țara noas
tră scoate în relief cerința obiectivă, 
legică a creșterii populației. Dar 
sporul demografic nu are numai e- 
sență cantitativă, ci și calitativă. 
Pentru că iată, de la o vreme, un 

îdeî
de actualitate 
în dezbatere

Indicator lșl face tot mai mult loc in 
statisticile românești : „speranța de 
viață". Acest indicator are nuanțe 
multiple și semnificații complexe. Un 
obiectiv fundamental al politicii par
tidului nostru este acela ca oamenii 
să trăiască mai mult, ca media de 
viață să fie cît mai ridicată. Șl nu 
este vorba, în acest sens, numai de 
țeluri, ci și de înfăptuiri. Cifrele sînt 
edificatoare : în 1932 media de viață 
nu depășea, în România, 42 de ani; 
în prezent este însă mai mare de 70 
de ani. Numai într-o jumătate 'de 
veac au fost cîștigați 30 de ani de 
viață. Aceste cifre exprimă saltul pe 
care l-a făcut România, după 23 Au
gust 1944, dar mai cu seamă în anii 
rodnici de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, în asigurarea 
bunăstării poporului. Au fost con
struite milioane și milioane de case 
noi. Oamenii au părăsit locuințele 
insalubre și s-au mutat In aparta
mente moderne, cu un grad sporit de 
confort. Au fost ridicate, în absolut 
toate județele patriei, întreprinderi 
industriale care în ceea ce privește 
înzestrarea tehnică au egalat firme 
cu reputație mondială. Munca, în 
aceste condiții, a încetat să mai fie 
abrutizantă. „Sudoarea" minții înlo
cuiește tot mai mult sudoarea trupu
lui. Au fost înălțate, an de an, școli, 
internate, cămine, cantine, spitale, 
policlinici și dispensare medicale. A 
crescut numărul facultăților de me
dicină și farmacie, al liceelor sanita
re; în orașe și în sate au venit ca
dre medicale bine pregătite, a căror 
menire este să apere sănătatea oa
menilor, să apere viața. Noile con
diții de muncă și noile condiții de 
trai constituie climatul care favori
zează creșterea duratei medii a vie
ții. Dar durata vieții se cere a fi 
corelată cu natalitatea. Aceasta este 
o cerință obiectivă. Pentru că dacă 
rata natalității nu crește mai repede 
decît media de viață, saltul Înainte 
va fi realizat de... rata îmbătrînirii 
populației. Este limpede, așadar, că

ROMĂNIA-FILM prezintă:

O NOUĂ PRODUCȚIE A CASEI DE FILME U

Scenariul noului film „Din prea multă dragoste" ești 
nat de : Alexandru Brad și Dumitru Titus Popa ; d 
rile : Magdalena Mărășescu ; muzica : Claudiu Negu 
imaginea : Mihai Truică ; regia : Lucian Mardare.

Cu : Gheorghe Cozorici, Dan Săndulescu, Tamarc 
țulescu, Ion Fiscuteanu, Florina Cercel, Diana Lupescu, 
Alexandrescu, Cornel Popescu, Ovidiu Moldovan, Wilh 
Câta, Costache Babii, Alexandru Lungu, Nae Floca Aci

Film realizat in studiourile Centrului de producții 
cinematografică „București"

Reacția „în lanț“ a exigenței coma
(Urmare din pag. I)
ceam planul, adică era 
pe „a noastră", ne le
gănam în iluzia că e 
bine. Că nu era bine, 
o dovedesc din plin 
acțiunea declanșată, 
indicii mari de calita
te, productivitate, efi
ciență care vor fi co
rolarul strădaniilor de 
modernizare.

Remarca secretaru
lui comitetului de 
partid aduce în prim- 
planul atenției gradul 
de pericol, ca să-i 
spunem așa, pe care-1 
reprezintă starea de 
obișnuință cu o stare 
rutinieră
Atrofierea acuității, a 

sau alta.

in realizarea sporului demografic, 
pentru a se asigura progresul real al 
societății, este necesar să se aibă în 
vedere indicele de calitate al aces
tuia, menținerea tinereții și vigorii 
poporului.

Așa cum s-a arătat, în ultimii ani 
natalitatea nu a fost pe potriva esti
mărilor și cerințelor de perspectivă 
ale dezvoltării societății. O realitate 
cu care se confruntă nu numai 
România. Numeroase alte țări au în
registrat situații asemănătoare și au 
tras semnalul de alarmă. Declinul 
natalității îi preocupă, în egală mă
sură, pe oamenii politici și pe oa
menii de știință. Au apărut articole 
în presă și studii de specialitate în 
care s-a subliniat pericolul ca Euro
pa occidentală să devină o „zonă a 
bătrînilor". Un articol din „Le Figa
ro" era semnificativ intitulat „Im- 
bătrinește Parisul ?“. Studiile de spe
cialitate atrag atenția asupra faptului 
că încetinirea ritmului natalității de
termină disproporții grave între ge
nerații, consecințele unei astfel de 
realități fiind dăunătoare în primul 
rînd pentru viața economică a unei 
țări. Mulți oameni de știință sînt de 
părere că, azi, în condițiile în care 
cunoștințele se dublează la fiecare 
patru ani, sînt necesare mase tot mai 
mari de tineri care să preia acest te
zaur al umanității și să-1 valorifice, 
să-1 sporească. Fiecare om In plus, 
spun savanții, este absolut necesar. 
El va consuma mai întîi, la începu
tul vieții sale, apoi va produce mai 
mult decît a consumat.

Dovedind o deosebită preocupare 
pentru viitorul țării, partidul nos
tru, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au trecut Ia adop
tarea și aplicarea unor măsuri meni
te să contribuie în mod hotărîtor la 
creșterea natalității in România. Este 
de subliniat faptul că toate aceste 
măsuri se integrează într-o politică 
demografică rațională, întemeiată pe 
opțiunea fermă pentru asigurarea u- 
nui spor al populației în deplină 
concordanță cu interesele vitale ale 
poporului, ale întregii noastre na
țiuni socialiste.

Copiii dau sens vieții; prin ei pă
trund în case lumina, bucuria, spe
ranța. Pentru o țară fără copii mulți 
drumul spre viitor este mai lung. 
Este drept că un număr mai mare de 
copii implică răspunderi mai mari 
pentru societate : cheltuieli în plus 
pentru întreținerea și educarea noi
lor membri, mai multe locuințe, mai 
multg hrană, construirea de noi gră
dinițe și școli, asigurarea de noi 
locuri de muncă. Societatea noastră 
socialistă nu numai că este decisă 
pentru astfel de eforturi, dar este și 
pregătită să le facă.

Opțiunea pentru familia cu mulți 
copii se integrează în structura de 
rezistență a programelor stabilite de 
partid pentru asigurarea unei noi 
calități a muncii și a vieții. Cerce
tările prospective arată că, în cazul 
României, eforturile menite să deter
mine transformări calitative în in
dustrie, în agricultură, în știință, în 
întreaga viață economică și socială 
se cer a fi însoțite de un spor de
mografic normal. Politica realistă a 
partidului nostru, de sporire a nata
lității, de ajutorare a fa-riU4’' 
mulți copii, împletită cu i 
constantă pentru continua 
mediei de viață, este de 
determine o reală stare < 
și vitalitate a poporului, 
optimism și încredere 
țării.

Adrian VAS

cărei misiune este 
tocmai palparea pulsu
lui zilnic, tocirea sim
țurilor într-atît incit 
devin inerte față în 
față cu mugurii schim
bării gata să-și desfe
rece sevele, ai perfec
ționării, obișnuința cu 
rutina, așa cum te 
obișnuiești cu drogul 
cafelei ori al medica
mentului îndelung 
„administrat", sînt tot 
atitea obstacole în ca
lea reacției „în lanț" 
care să pună la lucru 
forțele progresului, să 
ridice zi de zi cursul 
acțiunilor la bursa 
performanței, a com
petitivității. Lipsa de 
apetit la nou are și

asemenea .■ 4
întotdeauna le 
fi pusă 
refuzului 
tre partl? 
lui, ci ț 
avem di 
ori, cu 
șiți de 
tențiiV 
meni 
nu r j
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Dragă tovarășe Ion Coman,

• «

Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, 
să-ți adresăm calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de viață 
îndelungată și fericită.

Dorim să-ți exprimăm, și cu prilejul acestei aniversări, aprecierea 
noastră pentru îndelungata și rodnica activitate pe care ai desfășurat-o 
Și o desfășor! în rîndurile gloriosului nostru partid, pentru răspunderea 
cu care acționezi în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor 
încredințate de partid. Ca membru al Comitetului Politic Executiv și 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, aduci o 
contribuție importantă la înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, Ia desfășurarea cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă pe pămîntul patriei.

Cu toții îți dorim, dragă tovarășe Coman, să te bucuri, în continuare, 
de multă sănătate și putere de muncă, pentru ca, împreună cu întregul 
partid, să poți contribui plenar la transpunerea în viață a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului privind dezvol
tarea economico-socială a țării într-o etapă nouă, superioară, la asigu
rarea mersului ferm înainte al României pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.

La aniversarea zilei tale de naștere, îți adresăm, cu cele mai calde 
sentimente tovărășești, tradiționala urare : „LA MULȚI ANI !“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cronica zilei
în cadrul amplelor manifestări 

politico-educative desfășurate în ar
mată în intimpinarea celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român, la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc o întîlnire orga
nizată de conducerea Ministerului 
Apărării Naționale, în colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea Compozitorilor și 
Muzicologilor și Uniunea Scriitorilor 
la care au participat poeți, compo
zitori și interpret! din Capitală. în- 
tîlnirea a fost consacrată discutării 
obiectivelor actualei ediții a Festi
valului cîntecului ostășesc „Te apăr 
și te cînt patria mea“, care se va 
desfășura sub semnul împlinirii a 
șase decenii și jumătate de^ la fău
rirea Partidului

al 
la 
de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale domnului 
general-locotenent HUSSA IN MUHAMMAD ERSHAD 

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DHAKA

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei independentei — sărbă
toarea națională a Republicii Populare Bangladesh, am deosebita plăcere de 
a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și prosperitate poporului prieten din Bangladesh.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare sta
tornicite între Republica Socialistă România și Republica Populară Ban
gladesh vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul reciproc al po
poarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Comunist Român.
★
Uniunii Sovietice 
avut loc, marți, o

La Ambasada 
din București a 
conferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul E. M. Tiajelnikov a 
vorbit despre semnificația hotărîri- 
lor Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S. Vorbitorul a subliniat că 
forumul comuniștilor sovietici, eve
niment de însemnătate istorică în 
viața partidului și a statului so
vietic, a trasat noua linie strategică 
a accelerării dezvoltării economice 
și sociale a U.R.S.S., a perfecțio
nării întregii activități de condu
cere, planificare, de lărgire a de
mocrației socialiste — obiective prin 
a căror realizare popoarele Uniunii 
Sovietice vor parcurge încă o etapă 
importantă pe calea socialismului 
dezvoltat, a înfăptuirii societății co
muniste.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Partidul Comunist Român, dintre po
poarele sovietice și poporul român, 
vorbitorul a relevat că acestea se 
dezvoltă, se diversifică continuu, în 
interesul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului și comunismului. A 
fost evidențiat cu satisfacție rolul 
deosebit al întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Mihail Gorba- 
ciov. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, care 
se constituie în contribuții de cea 
mai mare Însemnătate la extinderea 
și întărirea continuă a bunelor ra
porturi dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, la triumful păcii 
si înțelegerii internaționale.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai presei centrale, Agerpres 
și Radioteleviziunii, precum și ata
șați de presă 
presei străine 
rești.

și corespondenți ai 
acreditați la Bucu-

de presă consacratăO conferință
Importanței hotărîrilor Congresului

XXVII-lea a fost organizată și 
Consulatul general al U.R.S.S. 
la Constanța.

★
Marți, la Ambasada Republicii 

Populare Bulgaria a avut loc o con
ferință de presă consacrată apropia
tului congres al Partidului Comunist 
Bulgar și aniversării a 30 de ani de 
la desfășurarea lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C.B. din aprilie 1956. Todor 
Stoicev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, a prezentat principalele 
realizări ale poporului bulgar în anii 
construcției socialiste, cu deosebire 
cele din perioada ce a urmat Plena
rei C.C. al P.C.B. din aprilie 1956. 
în continuare, vorbitorul s-a referit 
Ia direcțiile dezvoltării economice și 
sociale a țării în anii 1986—1990 și 
in perspectivă pînă in anul 2000, 
care vor fi supuse dezbaterii și a- 
probării Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar în 
cursul lunii aprilie 1986. Au fost 
evidențiate bunele raporturi exis
tente între partidele și țările noas
tre și, în acest cadru, importanța 
primordială a convorbirilor și în
țelegerilor convenite între tova
rășul Todor Jivkov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru amplifica
rea și adîncirea în continuare a ra
porturilor bilaterale, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și socialismului.

• Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai pre
sei centrale, Radioteleviziunii și 
Agerpres, precum și atașați de pre
să și corespondenți ai presei străine 
acreditați în țara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Elene, ambasadorul acestei țări 
la București. Dimitrios Serbos, a 
oferit o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Olteanu. primarul gene
ral al Capitalei, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu- 

. ții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Bangladesh, marți 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală. organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte ale dezvoltării 
economice si sociale din această 
tară. în continuare, a fost vizionat 
un film documentar despre Bangla-' 
desh.

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

A fost prezent A. B. M. Abdus 
Salam. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Bangladesh la București.

(Agerpres)

Poporul Republicii Populare 
Bangladesh sărbătorește, Ia 26 
martie, împlinirea a 15 ani de la 
proclamarea independenței țării.

Situat în regiunea Asiei de sud. 
Bangladesh este străbătut de apele 
fluviilor Gange și Brahmaputra, 
al căror bazin aluvionar oferă con
diții prielnice practicării agricul
turii, ocupație în care sînt antre
nați majoritatea celor aproape 100 
milioane de locuitori ai republicii. 
Se cultivă orez (trei recolte pe 
an), grîu, ceai, trestie de zahăr, 
dar mai ales iută, aceasta din 
urmă situînd Bangladesh în frun
tea producătorilor mondiali și asl- 
gurîndu-i circa trei sferturi din 
veniturile realizate în devize.

Tînărul stat a trebuit de la în
ceput să se angajeze în lichidarea 
grelei moșteniri a trecutului de 
dominație colonială. Concomitent 
cu eforturile pentru crearea și 
dezvoltarea unei industrii proprii 
și sporirea producției agricole, au 
fost naționalizate Întreprinderi 
particulare, bănci și companii de 
asigurare, societăți de transport și 
comerțul exterior. Pentru depăși
rea rămînerii în urmă în dezvol
tarea economică, au fost initiate 
un sir de măsuri, jalonate de pri
mele două planuri cincinale, pen
tru dezvoltarea agriculturii, indus
triei prelucrătoare, sectorului ener
getic. Descoperirea unor zăcăminte 
de gaze naturale si trecerea la va
lorificarea lor sînt menite să re
ducă simtîtor importurile în ve-

derea acoperirii necesităților ener
getice ale tării, permitînd o repar
tizare în alte domenii a veniturilor 
cheltuite Dînă acum pentru achi
ziționarea de petrol si derivate ale 
acestuia. Cel de-al treilea plan 
cincinal. în curs de desfășurare, 
prevede o creștere anuală a pro
dusului intern brut într-un ritm de 
5.4 la sută, a industriei prelucră
toare — de 7.5 la sută si a agri
culturii — de 6.5 la sută. în ve
derea obținerii pentru anul 1990 a 
unei recolte de cereale de 20 mi
lioane tone, a dobîndit amploare 
acțiunea de irigare a ogoarelor. în 
cadrul căreia un mare obiectiv îl 
constituie sistemul de la Chandour. 
incluzînd canale cu o lungime de 600 km.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state indepen
dente, România socialistă a stabilit 
cu Bangladesh relații de prietenie 
si conlucrare ne multiple planuri, 
întemeiate ne respectul indenen- 
dentei si suveranității naționale, 
denlina egalitate în drepturi, ne
amestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc. Schimburile 
dintre țările noastre se desfășoară 
ne baza acordului de cooperare 
economică si tehnică ne termen 
lung, semnat în anul 1982. Este 
convingerea ambelor țări că rapor
turile reciproc avantajoase dintre 
România si Bangladesh se vor 
extinde in continuare. în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii 
si colaborării internaționale.

vremea
Institutul de meteorologie șl hldrolo- 

Î;le comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 26 martie, ora 20 — 29 mar

tie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare in vestul, centrul și nor
dul țării, unde cerul va prezenta 
Innorări mal accentuate șl vor cădea 
ploi locale care vor avea și caracter 
de averse, Îndeosebi in primele zile, 
în celelalte regiuni, vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil 
și ploi cu totul Izolate. Vlntul va pre-

zenta Intensificări temporare, predo- 
mlnînd din sectorul sudic la Început, 
apoi din cel vestic, cu viteze de 35—55 
km/h, iar la munte — 35—70 km/h. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 șl 12 grade, Izolat mai cobortte, 
Iar cele maxime Intre 6 și 16 grade, 
mal ridicate in sudul țării. Local se 
va semnala ceață, Îndeosebi în partea 
a doua a intervalului. In București : 
Vremea va fl predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii slabe 
trecătoare. Vlntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 3 și 6 grade, iar cele ma
xime intre 14 și 17 grade. Condiții de 
ceață, dimineața.

i n a

t
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Secvențe din Bangladesh. Docu

mentar (color)

20.45 Cabinet de informare polltlco- 
ldeologlcă. Partidul Comunist Ro
mân — centrul vital al societății 
noastre socialiste. Creșterea rolu
lui conducător șl perfecționarea 
activității partidului In noua eta
pă de dezvoltare a țării noastre

21,05 Film in serial (color) : „Cei patru 
Robinson”. Episodul 2

21.45 Telejurnal

GHELINȚA : Realizări ale petroliștilor
Primul trimestru al anului în

seamnă si pentru sondorii de la 
brigada de producție petrolieră din 
Ghelința. județul Covasna. o pe
rioadă plină de împliniri. Planul 
la gaze asociate de sondă a fost 
depășit cu peste 2 milioane mc. în

aceste zile. în cinstea celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidu
lui Comunist Român, sondorii de 
la cea mai tînără unitate netrolie- 
ră din tară se străduiesc să nună 
in funcțiune o nouă sondă de țiței. 
(Constantin Timaru).

• Colierul de turcoaze
(14 74 16) — 9; 11; 13; ”
VI#A (17 08 58) — 9;
19, AURORA (35 04 66) 
17; 19
• Pruncul, petrolul
GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
17; 19
• Profetul, aurul ș!
COSMOS (27 54 95) — 9; 
17; 19
• Viraj periculos — 15;
— 18,45 : POPULAR (35 15 17)
• Nea Mărin miliardar : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Racolarea :
15; 17; 19
• Frumoasa 
volran — 15,
17; 19: MUNCA (21 50 97)
• Aventuri In Ontario : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Preria: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 11; 13; 
15* 17* 19
• ’ Un’ strigăt după ajutor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Căsătorie legală : ARTA (21 31 86) 

9* 11* 13* 15* 17* 19
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15; 17; 19
• Notre Dame de Paris
(11 86 25) —..................... "
• Noaptea 
PURI NOI 
17; 19
• Hallo,
(80 49 85) —
(79 71 26) — b; ii; îs; io; 17
• Aii-Baba șl cei 40 de hoți 
CARA (20 33 40) — 13,30; 16;
• Raidul vărgat : 
(83 50 13) — 10; 12; 14;
• O șansă prea mare : 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre : 
(49 48 48) — 12,30; 15,30;
• Serpico : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,15
• Ziua cea mal lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii. Cus
crii : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,30
• Yankeii : FAVORIT (45 31 70) —
8,30; 13; 15,45; 18,30, MELODIA
(11 13 49) — 9: 12; 15; 18
• Program de desene animate — 9;

LUMINA 
15; 17; 19, GRI- 
11; 13; 15; 17; 
— 9; 11; 13; 15;

ardelenii : 
11; 13; 15;
ardelenii : 

11; 13; 15;
17, Hamlet

VIITORUL (10 67 40) —
Asil și viteazul Mu- 
Răpirea fecioarelor —

PATRIA
9; 11,30; 14; 16,30; 19 
lunii de smarald : TIM- 

(15 6110) — 9; 11; 13; 15;
taxi î ! FERENTARI 

11; 13; 15; 17; 19, VOLGA 
9; 11; 13; 15; 17; 19- - - - ••. fla- 

18,30 
CULTURAL 

16: 18; 20 
PROGRESUL
COTROCENI
18,30

ll; 13, Copiii căpitanului Grant —
15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Marele premiu — 15, Cobra se În
toarce — 17; 19 ; BUZEȘTI (50 43 58)
• Copie la indigo : UNION (13 49 04) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Intre patru ochi (B) — 17,30 ; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 18
• Filarmonica „George 
(15 68 75, sala Studio) : 
afirmării artistice”. Mihai 
flaut, Șerban Mereuță —
17.30 ; (Ateneul Român) 
pentru vioară șl orgă de 
ștefan Ruha, Feiician Boșca
• Opera Româhă (13 18 57) : Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vanla — 18,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Gustul par
venirii — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) 
principesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic 
Lewis și Alice — 19,30
• Teatrul de comedie 
Cîrtlțele — 17,30
• Teatrul „C. I. Nottara”
sala Magheru) : 
Bernhardt — __ , ,___ ________.
Craii de curtea veche — 19,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul Iui Ion —
18.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18
• Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Clnt de drag că-mi place 
viața — 18
• Teatrul 
Nota zero
• Teatrul ..._______
Guliver in țara păpușilor 
Noul nostru vecin — 15 ; 
Constructorul) : 
etenil săi — 13; 15
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Opera de trei parale — 18

Enescu* 
„Treptele 

Maxim — 
vioară — 
: Sonate

Hăndel.
18

Ivona,

(14 09 05) :

(59 31 03,
Amintirile Sarei 

19 ; (sala Studio) :

„Ion Creangă” 
la "purtare — 9 

„Țăndărică”
(50 26 55)
(15 23 77) : 

— 10 ; 
.. , (la clubul 

Țăndărică șl pri

CONGRESUL AL XVll-LLA AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

/

Raportul prezentat de tovarășul Gustav Husak

FOTBAL • După cum am mai 
anunțat, azi două selecționate ale 
fotbalului nostru vor susține meciuri 
amicale. La Glasgow, selecționata A 
a României va întîlni reprezentativa 
Scoției, iar la Baku, selecționata 
olimpică a României va juca în com
pania selecționatei similare a Uniu
nii Sovietice. • Ieri, la Buzău, în 
meci retur pentru Cupa balcanică 
intercluburi, Gloria — Vllasnia 
Skkoder (Albania) 3—0.

RUGBI. Ieri au început în Capi
tală meciurile campionatului euro
pean de rugbl (Turneul F.I.R.A.) 
pentru juniori. Iată primele rezul
tate ale echipelor din grupa valori
că B: Tunisia — Elveția 4—17 (0—3); 
Portugalia — Iugoslavia 39—6 (10—6). 
Astăzi intră în întrecere cele opt 
echipe din grupa A. Reprezentativa 
României va întîlni, de la ora 10, 
pe stadionul Parcul Copilului, repre
zentativa R.F. Germania. Tot în 
cursul dimineții este programat și 
meciul Italia — Belgia (ora 10. sta
dionul „Voința”). După amiază, de 
la ora 15, Franța — Polonia (stadio
nul „Steaua") și U.R.S.S. — Spania 
(stadionul „Gloria").

HOCHEI • In ziua a doua a Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C) — competiție ce 
se desfășoară în localitatea spaniolă 
Puigcerda — echipa României a în
trecut cu scorul de 5—1 (3—0, 0—1, 
2—0) selecționata Danemarcei. Alte 
rezultate : Norvegia — Coreea de 
Sud 11—1 ; R.P. Chineză — Bulga
ria 9—1 ; Ungaria — Australia 11—3. 
• La Eindhoven (Olanda), în Cam
pionatul mondial de hochei pe ghea
ță (grupa B) : Elveția — Austria 
4—3, Italia — Japonia 1—0. După 4 
etape, în clasament conduce Elveția 
(cu 8 puncte) urmată de Italia (6 p).

BOX. Competiția Internațională de 
box „Centura de aur" a continuat 
marți în Sala sporturilor din Capi
tală, gala a doua, urmărită de un 
numeros public, prilejuind alte me
ciuri disputate, spectaculoase.

In limitele categoriei pană, pugi- 
listul român Costin Stancu a reușit 
să-1 învingă, printr-un final mai 
bun, in care și-a pus în valoare plu
sul de vitalitate și frecventa lovitu
rilor. pe cubanezul Fermin Espinoza, 
iar Marian Dumitrescu (România) a 
obținut o victorie rapidă, prin KO 
în primul rund, în fața sirianului 
Imad Kassuva. La categ. mljlocie-

mică. Marin Gavrilă (România) l-a 
Învins prin KO în repriza a III-a pe 
Radomir Trifunovici (Iugoslavia).

Alte rezultate : categ. pană : Con
stantin Pascariu (România) b.p. Aii 
Celechiz (Turcia) ; Dimităr Slavcev 
(Bulgaria) b.p. Regep Nedim (Româ
nia) ; categ. mijîocie-mică : Viktor 
Svacika (U.R.S.S.) b.ab. III Nicolae 
Modrogan (România) ; Cornel Lihă- 
ceanu (România) b.p. Kralin Doinov 
(Bulgaria) ; categ. grea : Sliven Ru
sinov (Bulgaria) b.p. Mihai Gheor- 
ghe (România) ; Gheorghe Preda 
(România) b.ab. II Muhamed Sel
man (Siria) ; Roberto Balado Men
dez (Cuba) b.ab. II Ion Neculai 
(România) ; Ilie Corbu (România) 
b. ab. II Ismail Kasar (Siria).

Rezultate înregistrate în cea de-a 
treia gală a competiției internațio
nale de box „Centura de aur", ce se 
desfășoară la Palatul sporturilor din 
Capitală : categoria semimuscă : 
Marian Gîndac (România) învinge la 
puncte ne B. Mahairi (Siria) ; I. Ma- 
rinov (Bulgaria) dispune la puncte 
de A. Kirilovik (U.R.S.S.) ; E. Mar
tinez (Cuba) întrece la puncte pe 
Dumitru Schlopu (România) ; Z. Ze- 
reniam (R.P. Mongolă) întrece la 
puncte pe Sandu Petrescu (Româ
nia) : categoria cocoș : A. Zeren-

dersch (R.P. Mongolă) cîstigă la 
puncte la I. Lavrente (România).

Astăzi, cu începere de la orele 
15,30 și 18,30, se vor disputa ultimele 
două reuniuni preliminare.

SAH. Marți s-a încheiat la Băile 
Herculane campionatul european de 
sah pentru junioare, printre laurea
tele competiției numărîndu-se si tî- 
năra maestră româncă Cristina Bă- 
dulescu. care a obtinut medalia de 
bronz, acumul’nd în cele 13 runde 
ale turneului 9 puncte. în ultima 
rundă. Boicu a ciștigat la Markov, 
Madl la Abraham. Drewes la Sziva, 
Strzalka la Coull. în timp ce parti
dele Bădulescu — Peiceva. Nicoară — 
Polakova și Traberts — Matveeva 
s-au încheiat remiză.

Iată clasamentul final : 1—2. Ildiko 
Madl (Ungaria). Svetlana Matveeva 
(U.R.S.S.) — cite 10 puncte : 3. Cris
tina Bădulescu (România) — 9 punc
te; 4—5. Markov (Iugoslavia). Strzal
ka (Polonia) — 7,5 puncte; 6—8. 
Boicu (România). Peiceva (Bulgaria). 
Traberts (R.F.G.) — 7 puncte : 9—10. 
Polakova (Cehoslovacia). Sziva (Un
garia) — 6,5 puncte ; 11. Nicoară 
(România) — 6 puncte ; 12. Drewes 
(Olanda) — 5 puncte ; 13—14. A- 
braham (Elveția). Coull (Scoția) — 1 
punct

Subliniindu-se că opera de con
struire a socialismului și dezvoltarea 
sa în continuare cu succes constituie 
o mărturie convingătoare a justeței 
politicii P.C.C., în raport se arată 
că pregătirile pentru congres au fost 
marcate de o atmosferă de lucru, 
constructivă, la un înalt nivel al 
exigenței in domeniul moral-politic. 
Asupra pregătirii congresului comu
niștilor cehoslovaci o influentă bine
făcătoare a exercitat Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S., eveniment 
de mare însemnătate istorică, 
care, fără îndoială, va juca un rol 
de seamă în lupta pentru pace și 
progres social.

Perioada care a trecut, relevă în 
continuare raportul, a fost caracte
rizată de o activitate rodnică, crea
toare, constructivă a partidului și 
poporului. La confluența anilor '70 și 
’80, situația internațională s-a agra
vat brusc. Majoritatea statelor impe
rialiste și-au intensificat orientarea 
discriminatorie împotriva lumii so
cialismului. Au avut loc mutații 
profunde în economia mondială, care 
s-au reflectat defavorabil asupra 
dezvoltării interne din R.S.C.

Această situație a impus mari exi
gențe față de Întreaga activitate. Cu 
acest prilej au fost dezvăluite și o 
serie de puncte slabe, mai ales în 
ce privește folosirea insuficient de 
flexibilă și de consecventă a facto
rilor intensivi în economie. In primii 
doi ani ai celui de-al șaptelea cin
cinal, ritmul de dezvoltare economi
că a scăzut. Comitetul Central și 
guvernul au fost nevoite să ia o 
serie de măsuri excepționale în ve
derea asigurării echilibrului econo
mic intern și extern și pentru 
crearea premiselor pentru înnoirea 
dinamicii creșterii venitului național. 
S-a procedat la anumite modificări 
în plan, politica în domeniul inves
tițiilor și importului a devenit mai 
drastică, s-a trecut la operarea 
unor schimbări în structura produc
ției și consumului, inclusiv corectă
rile de prețuri necesare. Viața a de
monstrat justețea hotărîrilor luate. 
Rezultatul a fost că încă în 1983 s-a 
reușit să se reia dinamica dezvol
tării economice stabilite de Congre
sul al XVI-lea și, în general, să se 
îndeplinească sarcinile trasate de 
acest congres. S-au obținut succese 
incontestabile în industrie, agricultu
ră, în celelalte sectoare. Economia 
națională și-a demonstrat, în gene
ral, capacitatea de a se dezvolta cu 
succes și în condiții din cele mai 
complexe.

Transpunerea In viață a liniei ge
nerale pe termen lung, stabilită cu 
15 ani în urmă, a însemnat pentru 
Cehoslovacia socialistă un avînt im
portant în toate sferele vieții so
ciale, economice și culturale. Venitul 
național a sporit în ultimii 15 ani 
cu 81 la sută, volumul producției 
industriale — cu 97 la sută, produc
ția agricolă — cu o treime ; s-a în
tărit autoaprovizionarea cu produse 
alimentare. Volumul global al co
merțului exterior a crescut de două 
ori, ponderea Uniunii Sovietice în 
schimburile externe ale Cehoslova
ciei fiind de aproape 45 la sută.

Rezultatele obținute în ultimii 15 
ani în dezvoltarea economiei națio
nale au permis să se asigure o creș
tere cu 44 la sută a consumului in
dividual. Consumul material social 
a sporit cu 109 la sută. A fost per
fecționat sistemul de pensii, s-au îm
bunătățit considerabil ajutorul acor
dat familiilor cu mulți copii, precum 
și ajutoarele acordate oamenilor 
muncii în caz de boală. S-au con
struit aproape 1 800 000 de locuințe. 
S-a dezvoltat apreciabil sistemul de 
asigurări sociale pentru toți cetă
țenii.

S-au întărit rolul conducător al 
clasei muncitoare, unitatea ei cu 
țărănimea cooperatistă și intelectua
litatea. S-au adîncit convingerile 
socialiste ale oamenilor, a sporit 
gradul lor de instruire, a crescut 
unitatea moral-politică a societății. 
Principiul leninist al organizării 
federative a statului s-a justificat.

Cehoslovacia pășește în cea de-a 
doua jumătate a anilor ’80 ca un 
stat consolidat, puternic din punct 
de vedere politic, dezvoltat din punct 
de vedere economic, cu un înalt ni
vel de trai și cultural al poporului.

Aceste succese au fost obținute 
datorită politicii principiale a P.C.C., 
legăturii sale cu oamenii muncii, ac
tivității sale organizatorice și ideolo
gice.

Bilanțul pozitiv nu înseamnă că 
totul a decurs lin. Important este că 
dificultățile nu au fost ascunse, nu 
au fost ocolite, ci soluționate la 
timp. Pe bună dreptate, poporul lea
gă asigurarea dezvoltării dinamice în 
continuare a societății de activitatea 
P.C.C., de rolul său conducător, care 
sporește în mod firesc în procesul 
construcției socialiste.

Problema fundamentală pe care 
etapa actuală de dezvoltare o pune 
în fața partidului este accelerarea 
dezvoltării social-economlce a socie
tății, creșterea substanțială a pro
ductivității și eficientei economiei 
naționale. Scopul urmărit este crea
rea condițiilor pentru satisfacerea 
unor cerințe noi, calitativ sporite ale 
cetățenilor, pentru dezvoltarea ar
monioasă a personalității lor și per
fecționarea modului socialist de 
viață.

In următorii 15 ani venitul na
țional trebuie să crească cu peste 
două treimi, în condițiile unei re
duceri considerabile a consumului 
de materiale și energie. Productivi
tatea socială a muncii urmează să 
sporească cu aproape două treimi. 
Numai astfel va fi posibil să se 
creeze resursele necesare pentru 
creșterea consumului individual al 
populației cu minimum 50 la sută, 
pentru creșterea continuă a consu
mului social, pentru asigurarea con
struirii și modernizării a 1,5 milioa
ne locuințe și pentru soluționarea 
principială a problemelor ecologice. 
Aceasta înseamnă a asigura cetățe
nilor o viață mai bogată din punct 
de vedere material și spiritual, îmbu
nătățirea condițiilor de trai și de 
muncă, înseamnă un nou pas în 
direcția creării unul mod de viață 
care să corespundă principiilor socia
liste.

Dezvoltarea intensivă multilatera
lă a economiei este condiționată de 
accelerarea însemnată a progresului 
tehnico-științific și de introducerea 
consecventă a realizărilor sale în

practică. Dezvoltarea substanțială a 
științei și tehnicii este calea hotărî- 
toare spre acea creștere a produc
tivității muncii care să permită 
R.S.C. să se situeze pe un loc frun
taș în rîndul țărilor dezvoltate din 
lume. De aici decurge importanța 
excepțională a participării R.S.C. la 
înfăptuirea Programului complex al 
progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pînă in 
anul 2000.

Un pas hotărît în realizarea liniei 
strategice pe termen lung de dez
voltare economică și socială trebuie 
făcut în cursul celui de-al optulea 
cincinal. Creșterea venitului național 
cu 18—19 la sută este un imperativ 
necesar și urmează să se asigure 
în proporție de 92—95 la sută pe 
seama creșterii productivității so
ciale a muncii. Sporirea anuală pre
văzută cu 3,5 la sută a venitului na
țional este considerată minimă.

In accelerarea progresului teh
nico-științific și modernizarea bazei 
de producție un rol hotărît trebuie 
să-1 joace construcțiile de mașini, a 
căror producție trebuie să crească 
în acest cincinal cu aproximativ o 
pătrime. Producția industriei electro
tehnice trebuie să crească cu aproa
pe două treimi. Este necesar să se 
acționeze pentru ca la sfîrșitul celui 
de-al optulea cincinal aproximativ 
30 la sută din producția de energie 
electrică să fie realizată de centrale
le atomo-electrice, iar la sfîrșitul 
secolului acest procent să fie de cel 
puțin 50 la sută. Politica partidului 
și statului socialist se va orienta și 
pe viitor spre asigurarea unui nivel 
înalt de alimentație rațională și va 
ridica și mai mult gradul autosatis- 
facerii R.S.C. cu produse alimentare.

Pentru a asigura dezvoltarea di
namică în continuare a economiei 
naționale trebuie perfecționat în 
permanență sistemul de planificare 
și de conducere a economiei, trebuie 
restructurat treptat întregul meca
nism economic.

In dezvoltarea și conducerea eco
nomiei trebuie să se pornească de la 
principiile centralismului democratic 
— îmbunătățirea calității conducerii 
centrale, concomitent cu sporirea 
răspunderii și împuternicirilor veri
gilor inferioare de conducere, cu
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sprijinirea multilaterală a dezvoltării 
inițiativei și cointeresării colective
lor de muncă. întregul sistem de con
ducere trebuie să se întemeieze pe 
echilibrul raportului dintre centru, 
pe de o parte, și inițiativa verigilor 
la niveluri inferioare, pe de altă 
parte.

In dezvoltarea nivelului de trai în 
cel de-al optulea cincinal principalul 
lucru îl constituie accelerarea ritmu
rilor consumului individual și asigu
rarea unor schimbări calitative în 
structura acestuia. Veniturile bă
nești ale populației urmează să 
crească cu 14 la sută, iar salariul 
mediu nominal — cu aproximativ 6,5 
la sută. Principiile politicii pe ter
men lung în domeniul preturilor au 
fost aprobate de Congresul al 
XVI-lea și nu există nici o motivare 
pentru modificarea lor. In domeniul 
construcției de locuințe, principala 
sarcină este aceea de a construi în 
cel de-al optulea cincinal 480 000 de 
apartamente și de a face un pas mai 
important în modernizarea fondului 
locativ.

Secretarul general al C.C. al P.C.C. 
a arătat că una din sarcinile de prim 
ordin ale politicii P.C. din Ceho
slovacia o constituie grija față de 
întărirea rolului conducător al clasei 
muncitoare și față de alianța ei cu 
țărănimea cooperatistă, cu intelec
tualitatea și cu ceilalți oameni ai 
muncii. O orientare permanentă a 
politicii P.C.C. o constituie dezvol
tarea si perfecționarea democrației 
socialiste, lărgirea participării oame
nilor muncii la soluționarea trebu
rilor de stat și obștești.

A venit timpul să fie elaborată o 
nouă Constituție a R.S. Cehoslovace. 
De la adoptarea Constituției a trecut 
un sfert de secol și în acest timp 
procesul de dezvoltare a impus adop
tarea unei serii de completări care 
trebuie să fie reunite într-un docu
ment constituțional unic.

Gustav Husak a subliniat că parti
dul formulează în prezent cerințe 
sporite față de activitatea ideologică. 
Necesitatea trecerii rapide a econo
miei pe calea intensificării constituie 
o sarcină revoluționară, care are 
în prezent aceeași importantă isto
rică pe care au avut-o în trecut in
dustrializarea socialistă și colectivi
zarea agriculturii. Aceasta este o 
sarcină strîns legată de măreața 
luptă pentru transformarea gîndirii 
și psihologiei generale a omului.

Principalul scop al politicii exter
ne cehoslovace, se subliniază în ra
port, continuă să rămină crearea de 
condiții externe favorabile pentru 
edificarea societății socialiste dez
voltate.

Datorită politicii militariste agre
sive a imperialisrhului, situația in
ternațională este încordată și ame
nință însăși existența omenirii. In 
scopul slăbirii socialismului, obți
nerii superiorității strategico-mili- 
tare, cercurile imperialiste, în pri
mul rind cele din Statele Unite, in
tensifică cursa înarmărilor, inclusiv 
prin tendința de a militariza Cos
mosul. Acestei linii aventuriste i se 
opune politica de pace, consecven
tă, a Uniunii Sovietice și a celorlal
te țări socialiste, orientată spre sta
bilizarea relațiilor internaționale, 
continuarea politicii de destindere, 
încetarea cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării.

Programul de pace adoptat de 
Congresul al XXVII-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
este un program complex, realist și 
profund umanitar, vădește un înalt 
grad de responsabilitate față de des
tinele civilizației umane.

Opinia publică internațională iu
bitoare de pace a salutat reluarea 
dialogului la nivel inalt dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite. Acum 
trebuie ca vorbele să fie urmate de 
acțiuni. Uniunea Sovietică pășește 
tocmai pe o asemenea cale. Ea a 
demonstrat acest lucru prin iniția
tivele sale concrete și prin măsuri 
unilaterale, între care moratoriul 
asupra tuturor experiențelor nucle

are. întreaga lume se întreabă pe 
bună dreptate dacă și cind va pre
vala și în S.U.A. o abordare realistă 
și responsabilă față de soluționarea 
problemelor internaționale funda
mentale. Noua experiență nucleară 
a S.U.A. a stîmit indignarea între
gii opinii publice iubitoare de pace. 
Cu toate acestea, nu trebuie ignora
te realitățile lumii contemporane. 
Aceste realități arată clar că nu se 
poate cîștiga nici într-un război nu
clear, nici în cursa înarmărilor.

Sarcina prioritară a politicii ex
terne a Cehoslovaciei, relevă în con
tinuare raportul, rămîne întărirea 
prieteniei, dezvoltarea sistematică și 
adîncirea colaborării cu țările socia
liste frățești, în primul rind cu U- 
niunea Sovietică. Acordăm o mare 
importanță solidarității și colaboră
rii între toate țările socialiste. Sin- 
tem gata să normalizăm pe deplin 
și să dezvoltăm relații de prietenie 
și colaborare cu R.P. Chineză.

R.S. Cehoslovacă se pronunță pen
tru adîncirea relațiilor și colabora
rea multilaterală cu țările care s-au 
eliberat de sub jugul colonial și 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, acordă o înaltă aprecie
re rolului pe care îl joacă mișcarea 
țărilor nealiniate în soluționarea 
problemelor internaționale acute.

Raportul condamnă politica impe
rialismului, care în strategia Iul 
agresivă globală profită de depen
dența economică și de uriașele da
torii ale țărilor în curs de dezvolta
re, provoacă conflicte, ațîță contra
dicții și seamănă neîncredere între 
popoare. Monopolurile transnaționale 
intensifică exploatarea și jefuirea 
bogățiilor naturale și resurselor țări
lor în curs de dezvoltare. în acest 
scop, ele folosesc cele mai diverse 
mijloace — de Ia presiunile politice, 
economice și militare, concomitent cu 
sprijinul acordat forțelor contrarevo
luționare și regimurilor dictatoriale 
antipopulare, pînă la politica ameste
cului militar direct. P.C.C. nutrește 
convingerea că încercările de a opri 
evoluția progresistă a țărilor în curs 
de dezvoltare sînt sortite eșecului.

Cehoslovacia dorește să dezvolte șl 
pe viitor relațiile cu țările capitaliste 
pe baza egalității în drepturi, cola
borării' reciproc avantajoase și nea
mestecului în treburile interne. Ea 
se pronunță pentru un dialog des
chis, cinstit și rodnic care să con
tribuie la crearea unei atmosfere de 
încredere reciprocă, la întărirea 
securității internaționale și adîn
cirea destinderii în spiritul Actului 
final al Conferinței de la Helsinki, 
ceea ce este incompatibil cu orice 
presiuni, discriminări, sancțiuni și 
embargouri. La întărirea stabilității 
și încrederii între țările europene ar 
contribui realizarea unui progres la 
tratativele de la Viena și la Confe
rința de la Stockholm. Securitatea 
în Europa ar fi întărită și prin în
făptuirea inițiativelor comune ala 
R.S. Cehoslovace și R.D. Germane 
privind crearea în Europa centrală 
a unei zone libere de arma chimică.

O importantă forță politică în 
lupta pentru pace, împotriva poli
ticii imperialismului și pentru 
transformarea socială a lumii o con
stituie mișcarea comunistă și mun
citorească internațională. Conside
răm, a spus G. Husak, că este de 
datoria noastră să sprijinim orice 
inițiativă îndreptată spre întărirea 
solidarității de clasă între partidele 
frățești, a colaborării bazate pe 
egalitatea in drepturi în lupta pen
tru obiectivele comune, pentru pace 
și socialism, ținîndu-se seama de sar
cinile și condițiile diferite în care își 
desfășoară activitatea fiecare partid. 
Nu considerăm ca ceva nefiresc deo
sebirile de păreri asupra unei proble
me sau alteia. Deosebirile decurg din 
condițiile diferite in care acționează 
fiecare partid, ca și din pozițiile di
ferite față de soluționarea unor pro
bleme. Apreciem că, spre binele ac
țiunilor comune, este util să se dez
volte formele de colaborare atit bi
laterală. cit și multilaterală, pe bază 
regională sau mai largă.

Partidul Comunist din Cehoslova
cia va dezvolta și in viitor colabo
rarea cu partidele social-democra- 
te și cu cele socialiste, cu mișcările 
sindicale, cu toate forțele democra
tice care se pronunță în favoarea 
politicii de destindere și colaborare 
pașnică între popoare. Deosebirile 
ideologice nu pot să Împiedice co
laborarea atunci cind se pune pro
blema preîntîmpinării războiului. Ce
hoslovacia va crea și în viitor pre
mise pentru ca mișcarea cehoslovacă 
pentru pace să participe și mai activ 
la lupta forțelor antirăzboinice din 
Întreaga lume.

In continuare. Gustav Husak s-a 
oprit asupra celei de-a 65-a ani
versări a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care este marcată în 
acest an. Partidul Comunist din Ce
hoslovacia. a arătat el. reprezintă as
tăzi o puternică forță politică, bucu- 
rîndu-se de un inalt prestigiu si de 
încrederea poporului. Cei 1 675 000 de 
comuniști constituie o mare armată 
care acționează în toate sectoarele 
vieții societății cehoslovace. S-a în
tărit considerabil nucleul muncitoresc 
al partidului. Muncitorii si țărănimea 
cooperatistă reprezintă astăzi peste 
50 la sută din membrii partidului. 
Astăzi, cind exigentele fată de co
muniști cresc in toate domeniile de 
activitate, este deosebit de important 
să se acționeze deschis, evaluindu-se 
just situația, dîndu-se dovadă de ca
pacitatea de a dezvălui lipsurile si 
greșelile, informînd pe larg opinia 
publică si raportînd regulat. Este ne
cesară înfăptuirea multilaterală a 
principiilor conducerii colective si 
răspunderii personale.

Rolul conducător al partidului este 
cu atit mai eficient cu cit este mai 
bogată viata internă de partid, cu 
cit se respectă mai consecvent prin
cipiul leninist al centralismului de
mocratic. întărirea în continuare a 
unității politice, organizatorice si 
ideologice si a unității de acțiune a 
partidului constituie principala pre
misă a înfăptuirii planurilor com
plexe pe care le dezbate Congresul 
al XVII-lea al P.C. din Cehoslova
cia.

In Încheierea raportului politic, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și-a exprimat în
crederea că lucrările congresului vor 
avea un caracter deschis, constructiv 
si creator, vor fi pătrunse de hotă- 
rîrea de a rezolva sarcinile noi pe 
care le dezbate congresul.
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Declarația Agenției române de presă „Agerpres"
ANUL INTERNATIONAL , >—. al păcii' — 1®

b6nN. — într -un interviu tele
vizat, citat de agențiile Reuter și 
France Presse, fostul cancelar vest- 
german Helmut Schmidt a apre
ciat că „R.F.G. trebuie să refuze 
o participare a industriei vest-ger- 
mane la dezvoltarea programului 
militar american S.D.I.“ (războiul 
stelelor).

Schmidt a opinat că vest-euro- 
penii sînt cu atît mai_mult îndrep
tățiți 
acest 
S.U.A. 
bilă a 
cidentală. Vorbitorul a afirmat că 
programul militar american nu ser
vește interesele europenilor „nici 
din punct de vedere militar, nici 
din punct de vedere economic". în 
context, fostul cancelar vest-ger- 
man a subliniat că „europenii sînt 
constienti de faptul că S.D.I. nu 
le va aduce cu adevărat nici un

să respingă S.D.I., cu cît 
program a fost hotărit de 
fără o consultare preala- 

aliaților lor din Europa oc-

beneficiu, ci, dimpotrivă. îi va 
costa foarte multi bani".

Pe de altă parte, într-o rezolu
ție asupra problemelor securității, 
adoptată la încheierea congresului 
Partidului Social-Democrat din 
landul Saar, se respinge cu hotă- 
rîre planul de participare a R.F.G. 
la programul american denumit 
„războiul stelelor", apreciat drept 
„unul dintre cele mai mari pericole 
de război din timpurile moderne". 
Totodată, primul ministru al lan
dului Saar, Oskar Lafontaine, care 
a fost reales, la acest congres, 
președinte al organizației P.S.D. 
din landul respectiv, s-a pronunțat 
pentru oprirea cursei înamărilor 
și transformarea Europei într-o 
zonă fără arme nucleare, chimice 
și biologice, pentru o politică de 
securitate comună a statelor — 
relatează agenția A.D.N.

Pentru încetarea 
experiențelor nucleare 
VIENA. — Austria consideră că 

este necesar să se ajungă cît mai 
grabnic la un acord privind înce
tarea oricăror experiențe cu armele 
nucleare, a declarat la Viena 
nistrul de externe al acestei 
Leopold Gratz. El a subliniat 
portanta organizării în acest 
a unor negocieri concrete.

mi
turi, 
im- 
sens

Opoziție față de 
„războiul stelelor"

TOKIO. — Asociația japoneză 
oamenilor 
prin telegrame speciale pe pre
ședintele S.U.A. și pe premierul 
nipon că cercetătorii japonezi, 
membri ai organizației, nu vor 
participa, sub orice formă ar fi. la 
cercetările legate de „războiul ste
lelor", relatează agenția T.A.S.S.

a
de știință a înștiințat
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în legătură cu recenta experiență 
nucleară subterană efectuată de 
Statele Unite ale Americii.' Agenția 
română de presă este împuternicită 
să declare următoarele :

Poporul român este profund îngri
jorat si dezaprobă în modul cel mai 
hotărit. noua experiență subterană cu 
arma nucleară efectuată recent de 
către Statele Unite ale Americii. ig- 
norîndu-se cererile si protestele opi
niei publice mondiale, inclusiv din 
S.U.A. România s-a pronunțat, și 
continuă să se pronunțe cu fermitate 
împotriva oricăror experiențe cu 
arma nucleară si cere să se facă 
totul pentru încetarea unor astfel de 
experiențe care nu duc decît spre 
agravarea situației internaționale, 
intensificarea înarmărilor si mărirea 
pericolului unui război nuclear ni
micitor.

Opinia publică din tara noastră, 
poporul român — ca si celelalte po
noare si forte iubitoare de pace din 
întreaga lume — cer ca S.U.A. să 
înceteze experiențele nucleare, să

răspundă pozitiv si să se alăture mo
ratorium unilateral instituit de 
Uniunea Sovietică în legătură cu 
oprirea oricăror experiențe nucleare 
si trecerea la tratative pentru În
cheierea unui acord în această pro
blemă. România consideră că este 
necesar ca toate statele posesoare de 
arme nucleare să-și asume angaja
mentul de a nu mai efectua expe
riențe cu arma nucleară si de a în
cepe tratative pentru semnarea unui 
tratat privind interzicerea totală a 
acestor experiențe.

în spiritul politicii generale de 
pace, dezarmare si largă colaborare 
internațională a partidului si statu
lui nostru, poporul român va con
tinua să acționeze ferm. împreună 
cu toate popoarele lumii, pentru 
oprirea oricăror experiențe cu arma 
nucleară si pentru dezarmare. în 
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară. pentru asigurarea unui climat 
trainic de pace si securitate în în
treaga lume.

Proteste față de efectuarea experienței nucleare 
americane din Nevada

Incidente profund contrare aspirațiilor de pace ale popoarelor

Ciocniri armate americano-libiene în Golful Sirta
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

La 24 martie, avioane americane au 
atacat două vedete libiene in Golful 
Sirta si au distrus o baterie de ra
chete de pe coasta libiană — rela
tează agenția France Presse si Asso
ciated Press. Potrivit Pentagonului 
si Casei Albe, una dintre vedete a 
fost scufundată, iar cealaltă — se
rios avariată, incidentul soldîndu-se 
cu 27 de morti (echipajul vedetei 
libiene scufundate).

Guvernul Reagan a insistat că este 
vorba de un incident cu caracter 
izolat si că obiectivul manevrelor — 
începute duminică în largul coastelor 
Libiei cu participarea unei puternice 
flote americane (30 nave, dintre care 
3 portavioane cu 250 aparate) — nu 
era de a provoca Libia, ci de a subli
nia că Flota a VI-a are dreptul de 
a naviga în Golful Sirta (revendicat 
de libieni ca apartinind anelor lor 
teri tori a Ie).

Nu este însă nici o îndoială, re
marcă observatorii de la Washington, 
că acest nou incident ar putea avea 
repercusiuni mult mai grave decît 
cel din august 1981, cind două avioa
ne americane F-14 Tomcat au dobo- 
rit in condiții similare două avioane 
libiene SU-22 deasupra Golfului 
Sirta.

Unii congresmeni — în special pre

ședintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Camerei Reprezentanților, 
Dante Fascel (democrat) — au apre
ciat aceste manevre ca fiind inutil de 
periculoase si au ridicat problema 
Legii din 1973 privind „prerogativele 
militare" (care cere președintelui să 
se consulte cu Congresul in cazul 
unor operațiuni militare limitate). 
Casa Albă a replicat însă că acțiu
nea Flotei a VI-a a avut un aspect 
pur defensiv, intervenind după tiru- 
rile a sase rachete libiene împotriva 
avioanelor americane.

★
Marți.,purtătorul de cuvînt al Pen

tagonului a declarat că avioane de 
luptă americane, care survolau apele 
Golfului Sirta. în largul coastelor 
Libiei, au avariat alte două vedete 
de coastă libiene si au bombardat 
pentru a doua oară o bază de lan
sare a rachetelor in apropierea ora
șului Sirta. Purtătorul de cuvînt a 
susținut că atacul avioanelor ameri
cane a fost efectuat ca ripostă la 
tirurile a 12 rachete șol-aer ale for
țelor libiene.

TRIPOLI 25 (Agerpres). — Marți, 
intr-un comunicat telefonic transmis 
agenției France Presse, secretarul 
libian al informațiilor și culturii. 
M. A. Charaffeddine, a declarat că

trei avioane americane au fost 
doborîte luni, piloții pierzîndu-și 
viața.

TRIPOLI 25 (Agerpres). — într-o 
declarație difuzată de agenția 
J.A.N.A., reluată de agenția France 
Presse, colonelul Moammer Geddafi, 
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, a anun
țat că tara sa „își va continua ri
posta curajoasă" împotriva acțiuni
lor americane. El a afirmat că. prin 
acțiunea ei. Libia nu se apără doar 
ne sine, ci întreaga națiune arabă 
si viitorul acesteia.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Jamahiria Arabă Libiană a trans
mis secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, o notă în 
care apreciază că manevrele navale 
și aeriene ale S.U.A. în zona Gol
fului Sirta constituie „o amenințare 
la adresa păcii in regiune și în în
treaga lume" — transmit agențiile 
Associated Press și France Presse. 
Nota — adresată înainte de declan
șarea incidentelor americano-libie
ne din Mediterana — subliniază că 
Jamahiria Arabă Libiană „va face 
uz de dreptul său legitim de apăra
re", conform prevederilor Cartei 
O.N.U.

BERLJN 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D. Germa
ne, Lothar Kolditz, a condamnat re
centa explozie nucleară efectuată 
de S.U.A. într-o declarație citată de 
agenția A.D.N., el a arătat că Ad
ministrația S.U.A. a ignorat propu
nerea Uniunii Sovietice și a sem
natarilor Declarației de la Delhi 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare și a adoptat o atitudine 
contrară voinței și aspirației de pace 
a națiunilor.

HELSINKI 25 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a dat publi
cității o declarație în legătură cu 
explozia nucleară subterană efec
tuată de S.U.A. pe poligonul din 
statul Nevada. Această acțiune — se 
spune în declarație — a atras din 
nou atenția popoarelor asupra si
tuației periculoase din lume.

Consiliul Mondial al Păcii a adre
sat tuturor partizanilor păcii che
marea de a lua măsuri pentru a im
pune Administrației S.U.A. renun

țarea la orice experiențe cu armele 
nucleare.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Argentina a 
protestat în legătură cu efectuarea 
de către Statele Unite a unei expe
riențe nucleare subterane în deșer
tul Nevada. Această acțiune arată 
că Statele Unite ignoră moratoriul 
Uniunii Sovietice asupra experien
țelor nucleare, relevă declarația 
P.C. din Argentina dată publicității 
la Buenos Aires. Astăzi este mai 
necesar ca oricînd să se intensifice 
acțiunile opiniei publice împotriva 
cursei înarmărilor, se arată în de
clarație.

PRAGA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație difuzată la Praga. Federa
ția Sindicală Mondială condamnă 
recenta experiență nucleară a S.U.A. 
din Nevada, arătînd că ea contravine 
eforturilor vizînd încetarea cursei 
înarmărilor. Documentul lansează un 
apel la desfășurarea de noi acțiuni 
pe plan internațional, pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor nu
cleare.

R, P. CHINEZĂ

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari

Vie îngrijorare în întreaga lume
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Ad

ministrația S.U.A. a pus la cale o 
acțiune agresivă împotriva statului 
libian suveran — se arată în Decla
rația T.A.S.S. in legătură cu inci
dentele din Golful Sirta. Caracterul 
premeditat al acestei acțiuni este in 
afara oricărei îndoieli. Escaladarea 
încordării militariste in jurul Libiei 
a fost însoțită de amenințări directe 
la adresa acestei țări. Este vorba — 
se arată în declarație — despre ne
socotirea Cartei O.N.U. și a norme
lor unanim acceptate ale dreptului 
internațional, despre o încercare de 
a impune cu forța armelor propria 
voință altor popoare, de a destabi
liza situația in țările angajate pe 
calea dezvoltării independente. 
Aceasta agravează considerabil si
tuația din regiune, și așa explozivă, 
fapt ce poate avea consecințe grave 
și dincolo de limitele acestei zone.

în aceste momente grele pentru 
Libia — se arată in încheierea de
clarației — Uniunea Sovietică con
damnă în modul cel mai ferm ac
țiunile agresive ale S.U.A. și cere să 
li se pună capăt.

ALGER 25 (Agerpres). — Algeria 
își exprimă „solidaritatea fermă" 
cu Jamahiria Arabă Libiană în apă
rarea suveranității țării și cheamă la 
încetarea ostilităților în regiunea 
Golfului Sirta — se arată într-o de
clarație dată publicității de un pur
tător de cuvînt al Ministerului nige
rian de Externe.

Declarația — informează A.P.S., 
citată de France Presse — exprimă 
via preocupare a Algeriei față de 
această escaladă care sporește ten
siunea în Mediterana, favorizînd in
securitatea și instabilitatea in re
giune.

Demonstrația de forță împotriva 
poporului libian constituie dezvol
tarea unui grav diferend de ordin 
juridic, care trebuie soluționat ex
clusiv prin mijloace pașnice — se 
menționează în document.

DAMASC 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, și

Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste. Moam
mer El Geddafi, au avut o convor
bire telefonică, in cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind inci
dentele militare intre forțele libiene 
și unitățile Flotei a VI-a a S.U.A. 
din Mediterana.

TUNIS 25 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei iși 
exprimă sprijinul total față de Ja
mahiria Arabă Libiană, ca urmare 
a „agresiunii americane" — a anun
țat purtătorul de cuvînt oficial al 
Departamentului politic al O.E.P. 
într-o declarație dată publicității la 
Tunis — informează agenția France 
Presse —, O.E.P. lansează un apel 
tuturor forțelor patriotice arabe de 
a se solidariza cu Jamahiria Arabă 
Libiană.

ATENA 25 (Agerpres). — „Guver
nul și poporul Greciei, la fel ca și 
alte popoare și guverne din Medi
terana, urmăresc evenimentele din 
Jamahiria Libiană cu justificată în
grijorare" — se arată într-o decla
rație a guvernului elen în legătură 
cu incidentele din zona Golfului 
Sirta, dintre Jamahiria Libiană și 
Flota a VI-a a S.U.A. Poziția fermă 
a guvernului grec — se spune în de
clarația citată de agenția Associated 
Press — este că actele de provocare 
și confruntările militare 'reprezintă 
un pericol la adresa păcii, mai cu 
seamă în zona de est a Mediteranei.

ROMA 25 (Agerpres). — Italia 
consideră ca inacceptabilă recurgerea 
la mijloace militare în cazul unei 
controvefse asupra apelor teritoriale 
— a declarat primul ministru Bettino 
Craxi, citat de agenția A.P. De ase
menea, el a precizat că Italia „nu 
dorește un război" în imediata sa 
vecinătate.

Subliniind că actualele manevre 
efectuate de S.U.A. in Marea Medi- 
terană nu fac parte din acțiunile 
inițiate in cadrul N.A.T.O., Bettino 
Craxi a menționat : „Italia reafirmă

că bazele N.A.T.O. nu pot fi utili
zate ca punct de plecare pentru ope
rațiuni militare in afara ariei Alian
ței Nord-Atlantice",

PARIS 25 (Agerpres). — Franța 
și-a exprimat „profunda preocupare" 
față de confruntările americano-li
biene din Golful Sirta — informează 
agenția France Presse. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe a declarat — potrivit agen
ției — că „Franța urmărește cu 
foarte mare preocupare evoluția si
tuației din Golful Sirta". Totodată, 
ea își exprimă speranța că princi
piile dreptului internațional vor fi 
respectate și garantate pe cale paș
nică.

MADRID 25 (Agerpres). — Gu
vernul spaniol a adresat Statelor 
Unite și Jamahiriei Arabe Libiene 
un apel la moderație, „pentru a nu 
pune în pericol stabilitatea în zona 
mediteraneeană" — informează agen
ția France Presse, citind surse ofi
ciale din Madrid.

OTTAWA 25 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al M.A.E. al Ca
nadei a lansat Statelor Unite și Ja
mahiriei Arabe Libiene apelul de 
„a da dovadă de reținere, evitînd 
orice acțiune care ar putea duce la 
agravarea situației" — informează 
agenția Associated Press. El a rele
vat, totodată, că disputele de acest 
gen trebuie soluționate prin mijloa
ce legale, avînd la bază exclusiv 
prevederile Dreptului mării.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Varșovia, împuternicitul 
guvernului • pentru problemele pre
sei, Jerzy Urban, a exprimat profun
da îngrijorare a autorităților polo
neze in legătură cu ultimele acțiuni 
ale S.U.A. față de Jamahiria Li
biană, calificindu-le ca periculoase 
pentru pacea în întreaga lume — 
relatează agenția.

BEIJING 25 (Agerpres). — La 
Beijing au început marți lucrările 
sesiunii Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze — anunță agenția China Nouă. 
Pe ordinea de zi figurează prezen
tarea raportului cu privire la cel 
de-al VII-lea plan cincinal (1986— 
1990) de dezvoltare ecdnomică și so
cială a R. P. Chineze, urmată de 
dezbateri, examinarea și aprobarea 
bugetului de stat pe anul în curs a 
noului Cod civil, a legii privind în- 
vățămintul obligatoriu, a altor ra
poarte și documente.

Premierul Consiliului de Stat, Zhao 
Ziyang, a prezentat raportul cu pri
vire la noul plan cincinal. Vorbitorul 
a relevat realizările poporului chi
nez în cincinalul anterior și a pre
zentat sarcinile fundamentale și 
principiile majore ale dezvoltării pe 
perioada următorilor cinci ani, re- 
ferindu-se, de asemenea, la modifi
cările în structura economică, pre

cum și la politica externă indepen
dentă, de pace, a Chinei.

în perioada 1981—1985, a arătat 
premierul Zhao Ziyang, economia 
chineză a cunoscut un ritm inalt de 
creștere. Valoarea totală a produc
ției industriale și agricole a sporit 
intr-un ritm mediu anual de 11 la 
sută, iar produsul național brut — 
intr-un ritm de 10 la sută. Majo
ritatea sarcinilor și obiectivelor sta
bilite în perioada cincinalului trecut 
pentru industrie, agricultură, con
strucții capitale și dezvoltarea so
cială au fost îndeplinite sau depă
șite. Venitul național a marcat o 
continuă creștere, echilibrîndu-se ve
niturile și1 cheltuielile. Volumul im
porturilor și exporturilor ș-a du
blat. față de cincinalul precedent.

Proiectul de plan pentru perioada 
1986—1990 prevede creșterea cu 38 
la sută a valorii producției indus
triale și agricole a țării, și cu 44 
la sută a produsului național brut.

Lucrările sesiunii A.N.R.P. vor 
dura 17 zile.

în pregătirea Congresului al IX-lea al Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 25 (Agerpres). — plenara 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia. întrunită sub conducerea pri
mului secretar al C.C.. Ramiz Alia, 
a examinat, și aprobat propunerea 
privind convocarea celui de-al 
IX-lea Congres al P.M.A. si sarci
nile ce revin organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor si oamenilor 
muncii în întimpinarea congresului, 
în cadrul lucrărilor. Adil Carcani. 
membru al Biroului Politic, preșe

dintele Consiliului de Miniștri, a 
prezentat o informare referitoare Ia 
activitatea desfășurată si realizările 
obținute în aplicarea hotărîrilor pre
cedentei plenare a C.C. al P.M.A. 
si a înfățișat sarcinile de perspec
tivă.

în încheiere, a luat cuvîntul Ramiz 
Alia, care s-a referit la unele pro
bleme actuale ale dezvoltării econo
miei R.P.S. Albania. îndeosebi in 
domeniul agrozootehnic.

E DE PRESA
scurt

POTRIVIT INTERESELOR PĂCII Șl SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE

Să se facă totul pentru încetarea ciocnirilor militare 
din zona Mediteranei!

Opinia publică din tara noastră, 
alături de opinia publică iubitoare 
de pace din întreaga lume, a pri
mit cu o foarte mare îngrijorare 
veștile despre evoluția deosebit de 
periculoasă a situației din zona 
Golfului Sirta. După cum relatează 
agențiile de presă, in condițiile 
desfășurării unor ample manevre 
militare americane in imediata 
apropiere a teritoriului libian, au 
avut loc grave incidente, inregis- 
trindu-se lupte aero-navale. Au 
fost lansate rachete, au fost bom
bardate nave militare, precum si 
obiective de la sol. ciocnirile mili
tare soldindu-se cu un număr ri
dicat de morti și răni fi.

Fără îndoială, asemenea acte sint 
absolut inadmisibile, ele creind 
riscuri din cele mai serioase, cu 
consecințe imprevizibile pentru 
pacea și securitatea în această re
giune, ca și pe plan international. 
Aceste evoluții sint deosebit de pe
riculoase și ele stirnesc cu atît mai 
mult îngrijorarea popoarelor, finind 
seama de situația generală atit de 
încordată din lume, de primejdiile 
grave ce amenință pacea mondială,

de perpetuarea focarelor de conflict 
din lume. Interesele păcii, ale tutu
ror popoarelor cer să se facă totul 
pentru a. se ajunge cit mai grabnic 
la stingerea focarelor existente — 
Si nu să se aprindă altele noi.

Situația creată impune să se re
nunțe neîntirziat la actele de forță 
și la demonstrațiile de forță, să se 
pună capăt folosirii armelor, inci
dentelor și ciocnirilor militare din
tre cele două țări, să se respecte 
independența și suveranitatea na
țională a Libiei. In aceste împre
jurări, cerința majoră, voința ho- 
tărîtă a popoarelor este să se dea 
dovadă de reținere, să prevaleze 
rațiunea, să se acționeze in spiri
tul lucidității politice, evitindu-se 
ca desfășurarea evenimentelor »ă 
devină necontrolabilă.

Evoluțiile intervenite in zona 
Golfului Sirta au stirnit, pe bună 
dreptate, neliniște și îngrijorare 
in întreaga lume. Numeroase state 
și guverne, formațiuni politice din 
diverse țări, personalități ale vieții 
publice și-au manifestat profunda 
îngrijorare față de recurgerea la 
forță, la acțiuni armate, apreciind

că aceasta nu poate să ducă decît 
la agravarea relațiilor dintre cele 
două țări și a raporturilor interna
ționale in general.

Viața, experiența internațională 
evidențiază că recurgerea la forță, 
conflictele armate nu pot decît să 
genereze noi primejdii la adresa 
păcii generale. In lumina acestui 
adevăr apare limpede că, ori de 
cite ori se ivesc probleme intre 
state, este necesar să. se acționeze 
pentru rezolvarea lor prin mijloace 
politice, prin tratative.

In spiritul poziției de principiu 
bine cunoscute a României socialis
te, opinia publică din țara noastră 
consideră ca imperios necesar să 
se dea dovadă de înaltă răspundere 
pentru interesele generale ale păcii, 
să se facă totul pentru a se opri 
escaladarea conflictului, pentru în
cetarea stării de confruntare din 
relațiile americano-libiene. Fără 
îndoială că aceasta ar corespunde 
intereselor ambelor țări și popoare, 
cerințelor și aspirațiilor generale 
ale tuturor popoarelor, intereselor 
păcii și securității în Mediterana și 
Orientul Mijlociu, ca șl in întreaga 
lume.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 

. C.C. al P.C.U.S., a primit, marți, 
pe Nilde Jotti, președintele Came- 

I rei Deputaților a Parlamentului 
Italiei, membră a Direcțiunii P.C. 

I Italian, aflată intr-o vizită în 
capitala sovietică, la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. Cu 

I acest prilej au fost abordate as
pecte majore ale vieții internațio
nale subliniindu-se necesitatea eli
berării umanității de pericolul nu- 

I clear.
ÎNTlLNIRE LA BEIJING. Deng 

I Xiaopihg, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P. C. Chi
nez, a avut marți la Beijing o în
trevedere cu primul ministru al 

I Danemarcei, Poul Schlueter, aflat 
în vizită în R. P. Chineză. Deng 
Xiaoping a relevat că, în ultimii 

Iani, relațiile politice și economice 
dintre cele două țâri au înregis
trat un progres major. La rîndul 

Isău, primul ministru danez și-a 
exprimat speranța in dezvoltarea 
continuă a raporturilor bilaterale 
pe planurile economic și comercial.

CONVORBIRI IUGOSLAVO —
BRITANICE. Președintele Prezi- 

Idiului R.S.F. Iugoslavia, Radovan
Vlaikovici, l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Marii Brita
nii, Geoffrey Howe, care a efec- 

Ituat o vizită oficială de prietenie 
in Iugoslavia. Au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și 

I probleme internaționale actuale, o
atenție specială fiind acordată fo
carelor de criză din lume, pro- 

Iblematicii economice internaționale 
și situației țărilor în curs de dez
voltare. Oaspetele britanic a avut, 
de asemenea, convorbiri cu secre- 

I tarul federal iugoslav pentru afa
cerile externe, Raif Dizdarevici.

L ALEGERE. Plenara C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Dimitro- 
vist din R. P. Bulgaria l-a ales

în funcția de prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.D. pe Andrei Buj- 1 
dulev, fost secretar al Comitetu
lui Central al U.T.C.D. Plenara 
a eliberat-o pe Stanka Șopova din | 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.D. în legătură cu alegerea | 
ei în funcția de secretar al Comi
tetului orășenesc Sofia al P. C.
Bulgar. .

LA VARȘOVIA s-au desfășurat | 
lucrările forumului tinerei gene
rații, care a avut ca temă „Tine- i 
retul și anii ce vin : realizarea 
idealurilor tineretului în lumina 
proiectului Programului P.M.U.P.". .

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, I
Corazon Aquino, a anunțat dizol
varea Adunării Naționale și procla- I 
marea unei Constituții provizorii. | 
Legea fundamentală provizorie va 
rămîne in vigoare pînă la elabo- ■ 
rarea și adoptarea proiectului I 
Constituției definitive a țării, ce * 
va fi supus unui referendum. Pre- 
ședințele statului va dispune în a- 1 
ceastă perioadă de puteri excep- | 
ționale.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
ECUADOR consacrată analizării si- 1 
tuăției interne și actualității in- . 
ternaționale s-a desfășurat la Gua
yaquil. Participanții au hotărit ani- I 
versarea în mai a 60 de ani de la 
crearea P.C. din Ecuador și înce- 1 
perea unei campanii naționale de | 
mobilizare a populației in sprijinul 
candidaților partidului la alegerile > 
parlamentare de la 1 iunie.

ATENTATE. O bombă a explo
dat marți la bordul unui automobil I 
parcat în fața Ambasadei S.U.A. | 
la Tokio — informează agenția 
France Presse, citind surse ale po- I 
liției. O altă bombă a explodat în | 
preajma palatului imperial. Aten
tatele nu s-au soldat cu victime I 
sau daune materiale.

Celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trans
mitem delegaților la cel de-al XVII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, tuturor comuniș
tilor și oamenilor muncii din Re
publica Socialistă Cehoslovacă cele 
mai cordiale salutări tovărășești, 
împreună cu mesajul de caldă 
prietenie și solidaritate din partea 
comuniștilor, a întregului popor ro
mân.

Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră urmăresc cu viu in
teres și se bucură sincer de reali
zările de seamă obținute în con
strucția socialistă de poporul ceho
slovac. sub conducerea partidului 
comunist, care peste scurt timp va 
aniversa împlinirea a 65 de ani de 
la crearea sa. Creșterea susținută a 
producției materiale, crearea de pu
ternice și moderne unități economi
ce, participarea activă a Cehoslova
ciei la circuitul economic mondial, 
dezvoltarea învățămintului, științei 
și a creației spirituale au permis 
ridicarea nivelului de trai al po
porului. Adresăm cu acest prilej co
muniștilor, oamenilor muncii, po
porului cehoslovac prieten cele mai 
calde felicitări și ne exprimăm con
vingerea că prin realizarea hotărîrir 
lor pe care le va adopta cel de-al 
XVII-lea Congres al P.C.C., Repu
blica Socialistă Cehoslovacă va par
curge o nouă etapă importantă în 
edificarea socialismului.

Relevăm si cu acest prilej, cu mul
tă satisfacție, că relațiile de prietenie 
tradițională si colaborare fructuoasă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se dezvoltă continuu ne baza stimei, 
înțelegerii și avantajului reciproc.

Rolul determinant în evoluția me
reu ascendentă a colaborării româ- 
no-cehoslovace îl au întîlnirile con
ducătorilor noștri de partid și de 
stat, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. Relațiile statornicite 
între partidele, popoarele și țările 
noastre. interesele comune ale 
României și Cehoslovaciei, ca țări 
socialiste, constituie o bază solidă 
pentru intensificarea și lărgirea co
laborării și cooperării bilaterale pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii 
spre binele țărilor noastre, pentru 
realizarea unei conlucrări active în 
viața internațională.

în prezent, România se înfățișea
ză ca o țară angajată ferm în înfăp
tuirea unui program amplu de con
strucție pașnică. Pe baza făuririi 
unei industrii socialiste moderne, a 
creșterii puternice a forțelor de pro
ducție și înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare s-a îmbogățit te
zaurul spiritual al țării, a crescut 
nivelul de trai al poporului.

înfăptuind neabătut politica Parti
dului Comunist Român — care 
aniversează în acest an împlinirea 
a șase decenii și jumătate de la 
crearea sa — oamenii muncii din 
tara noastră acționează cu fermita
te pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului. Poporul român, 
strîns unit în jurul partidului co
munist, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
angajat plenar în îndeplinirea celui 
de-al 8-lea plan cincinal, al cărui 
obiectiv fundamental este trecerea 
României intr-o etapă nouă, superi
oară, de dezvoltare economico-socia- 
lă, in realizarea Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a țării spre comunism.

în actuala etapă de dezvoltare a 
României socialiste, P.C.R. pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă a economiei, pe valorificarea 
cu eficiență cît mai mare a tuturor 
resurselor disponibile, ridicarea ca
lității și a nivelului tehnic al pro
ducției. ca bază a bunăstării po
porului. în consens cu cerințele 
dezvoltării intensive și echilibrate a 
economiei românești, se acordă o 
mare importanță dezvoltării bazei 
energetice și de materii prime, pro
movării celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în toate domeniile 
de activitate.

Partidul Comunist Român acțio
nează pentru perfecționarea perma
nentă a organizării și conducerii so
cietății, pentru dezvoltarea continuă 
a democrației muncitorești-revolu- 
ționare, a autoconducerii și auto- 
gestionării prin lărgirea cadrului de
mocratic de participare a tuturor 
oamenilor muncii la elaborarea și

înfăptuirea politicii interne Si ex
terne a partidului și statului.

In viața internațională continuă să 
se mențină o situație deosebit de 
gravă și încordată ca urmare a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, a politicii imperialiste de 
forță și amestec in treburile interne 
ale altor state. Aceasta duce la 
creșterea pericolului unui nou război 
mondial ce s-ar transforma într-o 
catastrofă nucleară cu cele mai 
grave consecințe asupra existenței 
înseși a vieții pe planeta noastră.

In momentul de față problema 
fundamentală a vieții internaționale 
o constituie apărarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor si trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, de 
lichidare a armelor nucleare.

România socialistă salută și spri
jină inițiativele și propunerile Uniu
nii Sovietice de reducere a armelor 
nucleare și apreciază ca deosebit 
de important programul propus de 
U.R.S.S. privind lichidarea, pînă la 
sfirșitul acestui secol, a întregului 
arsenal de arme nucleare. Adoptarea 
unei atitudini realiste de către Sta
tele Unite ale Americii și aliații lor 
din N.A.T.O. ar deschide calea rea
lizării, pe baza propunerilor ambe
lor părți, a unor acorduri corespun
zătoare pentru lichidarea pericolu
lui unui război nuclear și oprirea 
militarizării spațiului cosmic. în 
același timp este necesar ca toate 
statele să acționeze cu hotărîre pen
tru reducerea substanțială a chel
tuielilor și efectivelor militare, a ar
mamentelor clasice, lichidarea baze
lor militare străine, pentru renun
țarea la forță în viața internațională 
și soluționarea rapidă pe calea tra
tativelor a tuturor problemelor li
tigioase și stărilor conflictuale.

în actuala situație internațională 
„se impune ca o necesitate vitală — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S. — inten
sificarea luptei unite a tuturor po
poarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni, pentru un curs nou in 
viața internațională, spre dezarmare, 
destindere, colaborare și pace".

Țara noastră militează activ pen
tru înfăptuirea securității și coope
rării în Europa și, în acest context, 
acordă o mare însemnătate colabo
rării între țările balcanice și se pro
nunță pentru crearea unei zone 
denuclearizate și lipsite de arma 
chimică în Balcani. Considerăm că 
este necesar să se facă totul in ve
derea încheierii cu succes a confe
rinței de la Stockholm consacrate 
întăririi încrederii și pentru dezar
mare în Europa, a negocierilor de 
la Viena pentru reducerea trupelor 
și armamentelor în centrul conti
nentului, precum și pentru obținerea 
de rezultate pozitive la conferința 
de dezarmare de la Geneva.

în întreaga sa politică externă, 
România acordă o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste. Țara 
noastră participă activ la perfecțio
narea activității în cadrul C.A.E.R., 
acționînd pentru realizarea hotărî
rilor adoptate la Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt, a Programului 
complex de colaborare tehnico-știin- 
țifică pe termen lung în folosul 
dezvoltării economico-sociale a fie
cărei țări. Acționăm, totodată, pen
tru extinderea colaborării cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduire so
cială. Țara noastră militează con
secvent pentru lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Partidul Comunist Român desfă
șoară o largă activitate in direcția 
întăririi colaborării și solidarității 
cu partidele comuniste și muncito
rești pe baza principiilor deplinei 
egalități, a respectării independenței 
și dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică, tactica si stra
tegia revoluționară. în concordanță 
cu condițiile concrete din țara res
pectivă. Considerăm că trebuie să 
se depună toate eforturile pentru 
realizarea unei noi unități în lupta 
comună pentru progres social, pen
tru salvgardarea intereselor majore 
ale omenirii, pentru pace, securitate 
și independență națională, pentru 
colaborare și înțelegere între po
poare.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urări 
de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor celui de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și în înfăptuirea hotă
rîrilor pe care le veți adopta spre 
binele, prosperitatea și fericirea po
poarelor prietene ceh și slovac.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRAGA

Continuarea lucrărilor 

Comunist din
PRAGA 25 (Agerpres) — C. Pri- 

săcaru transmite : La Praga conti
nuă lucrările celui de-al XVII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

în cadrul ședinței de marți, tova
rășul Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C., președintele Gu
vernului R. S. Cehoslovace, a pre
zentat „Direcțiile principale ale dez
voltării economice și sociale a R. S. 
Cehoslovace în perioada 1986—1990 
și în perspectivă pînă in anul 2000". 
Documentul face bilanțul realizări
lor dobindite de partid, de întregul 
popor în dezvoltarea multilaterală a 
societății cehoslovace în ultimii cinci
sprezece ani și prezintă spre dezba
tere si aprobare congresului direc
țiile fundamentale ale dezvoltării 
tării în actualul cincinal și în per
spectivă pînă la sfirșitul secolului. 
Obiectivul principal urmărit de 
partid în această perioadă — se arată 
in document — este ridicarea nive
lului de trai al poporului, satisfa
cerea pe o treaptă calitativ superioa
ră a nevoilor materiale și spirituale 
ale populației. înfăptuirea acestui 
tel constituie sarcina fundamentală 
a strategiei economice pe termen 
lung, bazată pe dezvoltarea social- 
economică intensivă, pe creșterea 
eficientei producției sociale, a cali
tății muncii, pe manifestarea unui 
înalt spirit gospodăresc. Sînt pre
zentate, de asemenea, sarcinile po
liticii economice și sociale a partidu-

Congresului Partidului 
Cehoslovacia

lui în perioada actualului cincinal, 
precizîndu-se că, in anul 1990. veni
tul național urmează să crească cy 
18—19 la sută in comparație cu 
realizările din 1985, iar producția in
dustrială. cu 15—18 la sută.

Partidul va acorda o atenție deo
sebită înfăptuirii unor structurări de 
fond în producție, perfecționării 
conducerii și planificării, folosirii 
mai eficiente a mecanismului econo
mic. atragerii în mai mare măsură 
a oamenilor muncii la actul de con
ducere. creșterii gradului de califi
care. a spiritului de inițiativă al 
oamenilor muncii.

Vorbitorul a prezentat apoi orien
tările relațiilor economice externe 
ale Cehoslovaciei socialiste in pe
rioadă 1986—1990, reliefînd atenția 
pe care P.C. din Cehoslovacia o 
acordă legăturilor cu statele socia
liste. în primul rînd cu cele mem
bre ale C.A.E.R.

Pe marginea celor două documen
te de bază ale actualului congres — 
Raportul politic al Comitetului Cen
tral și Direcțiile principale ale dez
voltării economico-sociale a țării — 
au continuat, în cursul zilei de 
marți, dezbaterile.

Oaspeți de peste hotare au adus 
congresului salutul partidelor lor.

Mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a fost 
transmis de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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