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IN INTIMPINAREA
ANIVERSĂRII
PARTIDULUI
Șl A ZILEI DE 1 MAI
Județul Brăila
a încheiat însămînțarea

porumbului
Oamenii muncii din agricultura
Județului Brăila au încheiat însămințarea porumbului pentru consum
pe întreaga suprafață planificată.
în prezent, mecanizatorii, coope
ratorii, toți lucrătorii din agricul
tura județului sint mobilizați pentru
realizarea lucrărilor din legumicul
tura, însămînțarea soiei, fasolei și a
orezului, întreținerea culturilor și
înfăptuirea sarcinilor din zootehnie.
în telegrama adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Brăila al P.C.R., se spune :
în această perioadă premergătoare
marelui jubileu al partidului, pre
cum și Zilei internaționale a. celor
ce muncesc, Comitetul județean de
partid Brăila, toți oamenii muncii
de pe aceste străvechi meleaguri
românești vă încredințează mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, avînd mereu
in mintea și inima noastră supremul
dumneavoastră exemplu de activita
te și dăruire revoluționară, vom
face ca anul 1986, primul an al celui
de-al VIII-lea cincinal, să fie un
an al producțiilor mari, conștient!
fiind că numai astfel ne vom spori
substanțial contribuția la înflorirea
și prosperitatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

BUCUREȘTI
Creșteri substanțiale
ale productivității muncii
Hotărîți să întîmpine sărbătoarea
muncii, 1 Mai, și cea de-a 65-a
aniversare a creării Partidului Co
munist Român cu noi realizări, oa
menii muncii din numeroase unități
industriale bucureștene acționează
susținut pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, pen
tru
îndeplinirea
mobilizatoarelor
sarcini de plan pe acest an. De
pildă, colectivul întreprinderii de
calculatoare, prin aplicarea unor
măsuri tehnico-organizatorice vizind
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, a înregistrat, in perioada
care a trecut din acest an, o creștere
a productivității muncii, față de
prevederi, cu 7,4 la sută. Ca urma
re, planul la producția-marfă afe
rent
perioadei a fost depășit cu
peste 32 milioane lei. La rîndul lor,
oamenii muncii de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița ro
șie", aplicînd pe scară largă o serie
de procedee tehnologice moderrte, de
mare eficiență, au obținut o depă
șire a indicatorului productivității
muncii cu 4,2 la sută și, pe această
bază, un spor la producția-marfă în
valoare de aproape 8 milioane lei.
Tot pe seama creșterii productivită
ții muncii, produsele livrate supli
mentar economiei
naționale și la
export de întreprinderea de piese
radio și semiconductori Băneasa în
sumează peste 14 milioane lei, cele
ale întreprinderii de medicamente,
17.2 milioane lei. ale întreprinderii
de confecții și tricotaje București,
16.2 milioane Iei, iar ale întreprin
derii- CESAROM, 13,8 milioane lei.
(Agerpres).

BACĂU
Producție fizică suplimentară
Puternica angajare a oa
menilor muncii din indus
tria județului Bacău pen
tru a întîmpina cu noi
succese glorioasa aniver
sare a partidului și a zilei
de 1 Mai se materializează
în remarcabile
fapte de
muncă, care au permis obți
nerea unei producții-marfă
industriale mai mare cu 1,6
miliarde lei față de pe
rioada corespunzătoare a
anului trecut. Au fost li
vrate suplimentar econo
miei naționale mai mult
de 135 500 MWh energie
electrică, 65 milioane metri
cubi gaze utilizabile, 5 000
pompe centrifugale, 100 tone
utilaje tehnologice. 43 000

perechi Încălțăminte, pre
cum și Însemnate cantități
de cărbune, cherestea, țe
sături,
confecții
textile
etc. De menționat că în
tregul spor de producție
obținut a fost realizat pe
seama creșterii producti
vității muncii. Cele mai
bune rezultate au fost în
registrate de colectivele
de muncă de la întreprin
derea „Electrocentrale" și
întreprinderea de utilaj
chimic de
pe platforma
Borzești.
întreprinderea
minieră Comănești, între
prinderea de pielărie și
încălțăminte
„Partizanul"
din Bacău etc. (Gh. Baltă,
corespondentul „Scinteii").

La întreprinderea mecanică Timișoara, tn cadrul
secției de mașini de ridicat, se execută o gamă
largă de poduri rulante, care datorită calității și
fiabilității ridicate, sint intens solicitate la export
Foto : S. Cristian
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AGRICULTURA SOCIALISTĂ
- pe calea dezvoltării intensive,
a producțiilor tot mai înalte
Una din marile înfăptuiri ale
poporului nostru în anii socialis
mului, sub conducerea partidului,
o constituie făurirea unei agri
culturi
socialiste
moderne, cu
randamente și eficiență in con
tinuă creștere, bazată pe tipul cel
mai înalt de proprietate, pe o teh
nică și tehnologie înaintate și a
căror perfecționare reprezintă o
preocupare permanentă a condu
cerii partidului și statului, a socie
tății. Concomitent cu aceasta, s-a
schimbat însăși condiția socială și
profesională a satului, a țăranu
lui român. Gradul înalt de con
știință, de responsabilitate, gradul
de pregătire profesională au făcut
din lucrătorul ogoarelor un om nou,
capabil să conducă, să-și perfec
ționeze propria muncă, întreaga
activitate din agricultură. Agricul
tura românească dispune de cadre
de specialiști cu o înaltă califi
care, cu o mare experiență profe
sională și organizatorică.
înfăptuirile de acum, făurirea agriculturii românești la parametrii
la care se află ea astăzi și cu
perspectivele pe care le are în
viitor, concepția, tactica și stra
tegia făuririi ei de către Partidul
Comunist Român își află rădăcini
în trecutul de luptă al partidului
în numeroase etape și momente
hotărîtoare pentru destinul națiu
nii, pentru soarta țărănimii, pentru
viitorul satului românesc. încă din
anii ilegalității, partidul nostru a
acționat pentru apărarea interese
lor țărănimii, pentru atragerea ei

Ia lupta revoluționară pentru drep
tate și democrație, la înfăptuirea
unor măsuri de ordin economic,
pe primul loc situîndu-se înfăptui
rea reformei agrare, proces pe
care partidul l-a desăvîrșit imediat
după eliberarea patriei.
In anii desfășurării programului
de reconstrucție economică a țării,
program elaborat la Conferința
Națională din 1945, Partidul Co
munist Român, pornind in ela
borarea politicii sale agrare de
la adevărurile generale ale so
cialismului științific și aplicîndu-le creator, potrivit condițiilor
concrete sociale și economice ale
satului românesc, a conceput intr-un
mod original transformarea socia
listă a agriculturii, pe baza liberu
lui consimțămînt al țărănimii și cu
participarea maselor largi de țărani.
Un indiciu al adeziunii depline a
țărănimii la ideea socializării agriculturii îl constituie un fapt care
trebuie întotdeauna subliniat, și anume că, în întreaga perioadă a
desfășurării procesului de coopera
tivizare și cu deosebire în anii
care au urmat după desăvîrșirea
acestuia, producția agricolă nu
numai că nu a scăzut, dar a cres
cut in mod substanțial.
Profundele transformări care au
avut loc în anii revoluției și con
strucției socialiste în agricultura
noastră pun în lumină caracterul
științific, profund creator al politi
cii agrare a partidului nostru. In
concepția partidului, organizarea
pe baze socialiste a acestei ra

CERINȚE ALE OPTIMIZĂRII
REZULTATELOR ÎN PRODUCȚIE
îndeplinirea și depășirea impor
tantelor sarcini de dezvoltare eco
nomico-socială puse în fața unită
ților economice de conducerea, supe
rioară de partid și de stat, in condi
țiile accentuării permanente a fac
torilor de ordin intensiv, calitativ,
situează pe un prim plan perfec
ționarea continuă și rapidă a pro
cesului decizional în cadrul organe
lor de conducere
colectivă, atit la
nivelul consiliu
lui
oamenilor
muncii, al birou
lui executiv, cit
și al adunărilor
generale ale oa
menilor muncii.
Această cerință se impune cu
atit mai mult, cu cit In condițiile
adincirii democrației noastre socia
liste, bazată pe aplicarea principiu
lui autoconducerii muncitorești și
autogestiunii
economico-financiare,
organele de conducere colectivă,
prin atribuțiile și competențele cu
care au fost învestite, sint chemate
să asigure o conducere modernă,
eficientă a activității
economice
prin folosirea la un nivel superior
a întregului potențial material și
uman de care dispun. „Pornind de
la obiectivele de dezvoltare econo
mico-socială pe care le avem —
sublinia cu deosebită claritate tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, la
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 apri
lie a.c. — sint necesare măsuri hotărite pentru perfecționarea condu

(

cerii șt planificării, pentru buna
funcționare a cadrului democratic
creat — expresie a democrației
muncitorești, revoluționare".
Ca urmare a caracterului dinamic
al activității unităților economice și
a complexității problemelor aflate
permanent în atenția acestora, or
ganele de conducere colectivă sînt
determinate în mod obiectiv să a-

dopte permanent decizii pentru so
luționarea optimă a sarcinilor, să
asigure acestor decizii un caracter
cit mai eficient. Potrivit
științei
conducerii prin decizie, in general,
se înțelege, de regulă, alegerea unui
anumit mod de a acționa, din mai
multe moduri posibile, pentru solu
ționarea unei probleme. Decizia eco
nomică, circumscriindu-se și ea acestui concept, definește linia de ac
țiune aleasă in mod conștient in
procesul de conducere, dintr-un nu
măr „n" de posibilități, in scopul
obținerii unui anumit rezultat.
O conducere competentă șl efi
cientă a unităților economice tre
buie să urmărească și să realizeze
adoptarea unor
decizii optime pe
baza unui proces de fundamentare
realist, științific, în raport cu cerin
țele și prioritățile etapei date de

dezvoltare, cu complexitatea sarci
nilor pe care le are de îndeplinit
intr-un moment sau altul. Deciziile
adoptate de organele de conducere
colectivă, respectiv de consiliile oa
menilor muncii, sînt de o mare di
versitate.
Ce obiective pot avea deciziile, ce
tipuri de decizii se intilnesc in mod
frecvent in conducerea activității
economice ?
In
cele ce urmează
ne propunem să
abordăm mai pe
larg — avînd în
vedere
că
nu
toate cadrele care
iau parte la pro
cesul
decizional
sînt la curent cu toate cuceriri
le științei
conducerii — citeva
probleme legate de rolul deciziei in
actul de conducere și modalitățile
de optimizare a ei.
In ansamblu, după domeniul de
activitate în care se pot încadra,
deciziile pot avea ca obiect planifi
carea, executarea și controlul înde
plinirii sarcinilor de plan, cerceta
rea științifică, dezvoltarea tehnolo
gică și introducerea progresului teh
nic, organizarea producției și a
muncii, producția propriu-zisă, ac-

Prof. univ. dr.
C. BARBULESCU
Academia de studii economice
București

muri nu a constituit un scop în
sine, ci cadrul absolut necesar
pentru modernizarea radicală a agriculturii românești, pentru trans
formarea ei într-o agricultură so
cialistă intensivă, de mare randa
ment și eficiență. Profundele schim
bări cantitative și calitative ce s-au
produs în agricultura noastră, al
cărei suport material a crescut
considerabil de la un cincinal la
altul, își găsesc concretizarea în
ritmurile înalte de creștere a pro
ducției agricole, în realizările pro
cesului impresionant de transfor
mare a naturii, în numărul mare
de capacități agrozootehnice de
care dispune agricultura astăzi,
precum și în puternica bază tehnico-materială care s-a dezvoltat
cu aportul Lțotărîtor al industriei
românești.
In mod cu totul deosebit se dis
ting, în evoluția acestei ramuri,
transformările înnoitoare pe care
le-a cunoscut agricultura în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, care a marcat
o cotitură substanțială în politica
agrară a partidului, în dezvoltarea
și modernizarea agriculturii noas
tre socialiste. In această privință,
o contribuție decisivă, inestimabilă
are secretarul general al partidu
lui, tovarășul Njcolae. Ceaușescu.
Definind locul pe care il are agri
cultura ca ramură de bază a eco
nomiei naționale, secretarul gene-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Înfăptuirea obiectivelor dezvoltării
economico-sociale a țării - în centrul
activității politico-organizatorice
A intrat In
practica conducerii
partidului nostru ca, în fiecare an,
analizarea activității organelor și
organizațiilor de partid, aprecierea
eficienței acesteia să fie întreprinse
într-o strînsă corelare cu rezultatele
obținute pe ansamblul economiei
naționale, cu modul în care a fost
utilizat potențialul tehnic, material
și uman al țării pentru îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Spiritul acestei dia
lectici este puternic ilustrat și într-unul dintre documentele dezbătu
te și adoptate de Plenara C.C. al
P.C.R. din 1—2 aprilie — cel cu
privire la efectivul, compoziția și
structura organizatorică a partidului
la 31 decembrie 1985 și activitatea
politico-organizatorică
desfășurată
de organele și organizațiile de par
tid pentru înfăptuirea hotăririlor și
directivelor partidului.
De altfel, în cuvîntarea rostită înîncheierea lucrărilor
plenarei, to
varășul
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului,
arătind că rapoartele privind viața
internă de partid au pus în eviden
ță modul în care partidul nostru a
acționat pentru întărirea și dezvol
tarea sa, pentru ridicarea nivelului
politico-ideologic al comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii, pentru
creșterea rolului său conducător
in toate domeniile de activitate,
sublinia : „Dar, de fapt, activitatea
partidului
trebuie să o judecăm
după felul in care se îndeplinesc
programele de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare a
nivelului de cunoștințe științifice și
culturale ale poporului. In aceasta
constă infăptuirea rolului partidului
de forță politică conducătoare in so
cietatea românească".

Realizările remarcabile din anul
trecut și din cincinalul 1981—1985
constituie o dovadă grăitoare a creș
terii rolului conducător al partidu
lui, a capacității sale politico-orga
nizatorice de a conduce cu clarviziu
ne destinele patriei, ale națiunii pe
calea edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate, de a pune in
valoare forța creatoare a clasei
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a întregului popor, care
acționează cu entuziasm, cu dăruire
și abnegație
revoluționară pentru
înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a tării, a
Programului partidului. Evidențiind
rezultatele obținute, plenara o sub
liniat, totodată, că ele puteau fi mai
bune dacă, în toate domeniile șl în
toate întreprinderile și unitățile
economico-sociale, organele și orga
nizațiile de partid ar fi acționat cu
mai multă fermitate, cu exigență și
răspundere comunistă pentru orga
nizarea științifică a întregii activi
tăți economice și folosirea rațională
a bazei tehnico-materiale și a for
ței de muncă, pentru rezolvarea
operativă a tuturor problemelor de
producție, pentru introducerea fer
mă a unui înalt spirit de ordine și
disciplină, pentru întărirea rolului
de conducător politic ai organizații
lor de bază la fiecare loc de muncă.
Anul 1986 marchează intrarea
României intr-un nou stadiu de dez
voltare economico-socială și, în fapt,
trecerea la realizarea hotăririlor
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. De aceea, plenara C.C. al P.C.R.
pornind de la imperativele dezvol
tării dinamice și intensive a econo
miei naționale, a cerut organelor și
organizațiilor de partid să ia mă
suri hotărîte pentru lichidarea în
cel mai scurt timp a lipsurilor care

s-au manifestat anul trecut, să ac
ționeze cu cea mai mare răspundere
în vederea îndeplinirii cu succes și
chiar a depășirii prevederilor pla
nului pe 1986 și pe întregul cincinal,
înfăptuirii programelor speciale din
industrie, agricultură și din alte
sectoare, sporirii aportului cercetării
științifice și dezvoltării tehnologice
la promovarea progresului tehnic în
toate ramurile economiei naționale.
Ia creșterea bazei energetice și de
materii prime a țării, la ridicarea
pe toate căile a eficienței economice.
După cum s-a subliniat la plenară, o
atenție deosebită trebuie acordată
urmăririi modului de înfăptuire a
obiectivelor stabilite în cadrul ac
țiunii de organizare și modernizare
a producției și aplicării cu fermi
tate a principiilor autoconducerii șl
autogestiunii muncitorești, a noilor
reglementări cu privire la perfecțio
narea
mecanismului
economicofinanciar, la retribuirea în acord
global și în acord direct a persona
lului muncitor.
Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenară, docu
mentele
adoptate
cuprind idei,
orientări și concluzii de o deosebită
importanță pentru ridicarea la un
nivel calitativ superior a întregii
munci politico-organizatorice desfă
șurate de organele și organizațiile
de partid, subliniind cerința ca în
treaga lor activitate să fie concen
trată asupra înfăptuirii, începînd cu
acest prim an al noului cincinal,
a obiectivelor majore
stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
în acest cadru sint precizate cu lim
pezime căile și mijloacele
pentru

Constantin VARVARA
(Continuare in pag. a IV-a)

„Sprijin ferm poziției principiale a președintelui
Nicolae Ceausescu privind încetarea acțiunilor
militare împotriva Libiei, pentru pace
in Mediterana si in întreaga lume1
Opinia publică din țara noastră, întregul popor dau o înaltă apre
ciere și sprijină intru totul demersul tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, poziția sa principială, construc
tivă, in legătură cu incetarea acțiunilor militare americane împotriva
Libiei, stat independent și suveran, membru al O.N.U., pentru instaurarea
păcii in regiunea Mediteranei, in Europa și în întreaga lume.
După cum se subliniază in Mesajul adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu președintelui S.U.A., interesele supreme ale întregii
omeniri' impun mai mult ca oricind, acum, cind viața internațională
cunoaște in continuare o perioadă de încordare fără precedent, să se
acționeze cu toată răspunderea pentru soluționarea problemelor exis
tente pe calea dialogului, prin tratative, pentru respectarea neabătută a
principiilor relațiilor intre state, a normelor de drept internațional, pen
tru apărarea cauzei generale a păcii și securității pe planeta noastră.

în deplin consens cu poli
tica de pace și largă Conlucra
re internațională promovată de
țara
noastră,
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în moțiunea
BIROULUI EXECUTIV AL CON
SILIULUI NAȚIONAL AL FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE
DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA
se spune :
Frontul Democrației și Unității
Socialiste din Republica Socialistă
România, exprimînd îngrijorarea
profundă a întregului popor ro
mân cu privire la situația deose
bit de gravă care s-a creat în Me
diterana, protestează vehement în
legătură cu bombardamentul avia
ției militare americane asupra orașelor Benghazi și Tripoli din Li
bia — stat independent și suveran,
membru al Organizației Națiunilor
Unite.
Așa cum a arătat președintele
Nicolae Ceaușescu, poporul nostru
consideră acest atac ca o agresiu
ne față de care nu pot fi accep
tate nici un fel de justificări, ca
un act prin care au fost violate
suveranitatea și integritatea terito
rială ale unei țări libere, încălcindu-se astfel principiile Cartel
O.N.U. Această acțiune a provocat
Însemnate pagube materiale și nu
meroase pierderi de vieți omenești,

punînd în pericol pacea și stabi
litatea în zona Mediteranei și în
lume.
în conformitate cu poziția fermă
și principială a României în toa
te marile probleme care confrun
tă astăzi omenirea, cu politica
consecventă de pace a statului nos
tru, cerem să se pună capăt de în
dată agresiunii militare americane
împotriva Libiei, să se treacă la
rezolvarea tuturor problemelor aflate in litigiu pe cale pașnică, nu
mai prin tratative și să se acțio
neze pentru respectarea indepen
denței, suveranității și integrității
teritoriale ale tuturor popoarelor.
Trebuie să înceteze imediat ac
țiunile militare americane în Me
diterana, să se adopte măsuri pen
tru prevenirea a noi bombardamen
te împotriva unui popor căruia i-a
fost întrerupt cursul normal al ac
tivității și al vieții, să se dea do
vadă de luciditate, de reținere și
înțelepciune politică în acest mo
ment de adevărată cumpănă pen
tru destinele păcii în lume.
Trăim în Anul Internațional al
Păcii și este de datoria noastră, a
tuturor forțelor sociale și politi
ce, a tuturor popoarelor să acțio
năm astfel încît să se determine
o cotitură în activitatea factorilor
politici șl a forurilor internațio
nale in direcția restabilirii încre
derii între state, a reluării cursului

spre destindere, spre colaborare șl
pace in viața planetei noastre.
Cerem să se pună capăt orică
ror. demonstrații de forță, să în
ceteze toate manevrele militare,
inclusiv manevrele navale în ape
le internaționale ale mărilor și oceanelor, pentru ca apele mariti
me să servească în exclusivitate
navigației pașnice.
Respingem energic orice tentati
vă de a se recurge la forță și la
amenințarea cu folosirea forței în
raporturile dintre state, pronunțindu-ne în toate împrejurările
pentru Întemeierea relațiilor in
ternaționale pe principiile respec
tului reciproc, al independenței și
suveranității naționale, al neames
tecului în treburile interne ale al
tor popoare, pentru promovarea
prin toate mijloacele a spiritului
de înțelegere și încredere între na
țiuni.
Ne exprimăm convingerea că po
porul Statelor Unite ale Americil
va înțelege îngrijorarea deosebită
a poporului român față de eve
nimentele grave care au avut loc
și va acționa astfel încît să-și aducă întreaga contribuție la asigu
rarea păcii în Mediterana, în Eu
ropa și în întreaga lume.
tn moțiunea BIROULUI CO
MITETULUI CENTRAL AL UNIU
NII TINERETULUI COMUNIST.
COMITETULUI EXECUTIV AL
CONSILIULUI U.A.S.C.R. ȘI BI
ROULUI CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR, se spune : Dînd glas sen
timentelor tinerei generații a țării
ne exprimăm profunda îngrijora
re față de agravarea situației din
Mediterana, generată de atacurile
efectuate de Statele Unite ale Americii
împotriva
Libiei, stat
independent și suveran, membru al
Organizației Națiunilor Unite. Am
aflat cu consternare că bombarda-

(Continuare în pag. a V-a)
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Tradiția noului în colective
cu tradiție muncitorească
La Fieni industria are
tradiție. E mîndria localni
cilor.
întreprinderea de
lămpi
electrice speciale
„Steaua electrică" ființează
de o jumătate de secol, iar
fabricația cimentului este
cu vreo treisprezece ani
mai veche. Cele două uni
tăți au renăscut, ca nenu
mărate altele din județul
Dîmbovița si din tară. în
ultimii douăzeci de ani. in
urma transpunerii în reali
tate a unor vaste proiecte
de dezvoltare și moderni
zare inițiate de secretarul
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Cimentisti si sticlari
din
tată-n fiu, păstrători
ai
orgoliului de
neîntrecuti
meseriași, cei de aici atit
au așteptat : să poată duce
tradiția muncitorească spre
orizonturile noi
deschise
de cerințele tehnico-economice ale acestei etape.
Ce idei sclipitoare au pus
la temelia noii dezvoltări !
— idei ce au generat după
aceea. In progresie geome
trică. altele noi. pe care se

Întemeiază Înfăptuirile de
certă valoare de astăzi cu
care cele două prestigioase
unități întîmpină a 65-a
aniversare a făuririi parti
dului. Au rămas în me
moria
tuturor
faptele
maiștrilor Constantin Chitari si Gheorghe Socolescu. figuri cunoscute în lu
mea cimentistilor. ale căror
propuneri ingenioase, ne
așteptate și curajoase pre
zentate proiectanților și
constructorilor în citeva
situații-cheie, au stîrnit ad
mirația acestora ; era pe
rioada cind se construia
la
indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu linia
tehnologică cu o capacitate
de 3 000 tone clincher pe
zi. prima de acest fel de la
noi. ce a marcat începutul
unei direcții noi în fabri
cația cimentului.
Dar peste aceste fapte
s-a așternut ceva timp...
Ei multe alte fapte. Un
timp al acumulărilor, izbinzilor și satisfacțiilor. Av^m
în fată o lucrare intitulată
„Buletin al creației tehnice

de masă". Întocmită de spe
cialiștii combinatului de
lianți si azbociment. în
care sînt descrise cele mai
de seamă dintre reușitele
lor tehnice din ultimuL
timp. Sînt citeva zeci și
mai toate contribuie la re
ducerea
consumului
de
energie. In dreptul fiecă
reia. la capitolul „eficien
tă". sînt înscrise economii
de sute si mii de tone com
bustibil, sute de mii
de
kWh șl mii de tone de
ciment peste prevederi.
Autori ! muncitori.
ingi
neri și maiștri în frunte cu
directorul.
Ne amintim,
răsfoindu-1, de un motto
scris cu litere mari pe
un panou așezat într-un
loc pe unde fiecare om al
combinatului trece de cel
puțin două ori pe zi. Sună
așa : „Dacă abordăm pro
blemele cu convingerea că
nu le putem rezolva, pre
cis că asa se va întîmpla*

Gheorghe MANEA
(Continuare in pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Il-a)
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O valoroasa realizare a specialiștilor

an

din cercetare și producție

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!
bacău

MOTORUL DIESEL
FĂRĂ... MOTORINĂ

Măsuri eficiente, aplicate riguros,

pentru accelerarea ritmului de lucru
în județul Bacău au fost Insămînțate cu porumb aproape 17 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 38 la sută
din suprafața planificată. Lucrarea
este mai avansată in cooperativele
agricole șl întreprinderile de stat din
consiliile agroindustriale Helegiu,
Ștefan cel Mare, Podu Turcului,
Sascut și Răcăciuni, unde s-au insămînțat cu porumb jumătate din su
prafețele planificate. Sub media ju
dețului se situează consiliile agroin
dustriale Parincea, Izvoru Berheciului și Filipești. Inginerul Alexandru
Dănilă, director cu producția vegetală la direcția agricolă, ne spunea
că pentru a se putea,încheia semănatul acestei culturi la termenele
stabilite au fost luate măsuri deose
bite. Astfel, în ultimele zile, numă
rul semănătorilor echipate pentru
porumb a crescut cu încă 50 ; in cele
mai multe unități s-a asigurat
schimbul doi pe tractoare pentru a
lucra la pregătirea terenului și în
timpul nopții ; au fost organizate
tabere în cimp pentru mecanizatori,
astfel Incit mașinile și utilajele să
nu circule în gol; activiștii de partid
și de stat se află în unități, pentru
a ajuta la organizarea și rezolvarea
diferitelor probleme.
Rezultatele înregistrate chiar din
primele zile, cind viteza planificată
a fost depășită în cele mai
i
multe
comune, sint dovada mobilizării Și
folosirii exemplare a forțelor. Ceea
ce am remarcat în toate unitățile
agricole prin care am trecut este
preocuparea față de calitatea lucră
rilor. „Timpul ne obligă să ne gră
bim — spune Ion Cirstea, președin
tele consiliului agroindustrial Ște
fan cel Mare. Dar trebuie să mani
festăm multă exigență pentru cali
tate. La pregătirea terenului avem
un avans de două zile și am luat
măsuri pentru evitarea oricărei sta
ționări a utilajelor. De exemplu,
prin administrarea îngrășămintelor
chimice, o dată cu pregătirea terenu
lui, crește viteza de lucru a fiecărei
semănători cu 2—3 hectare pe zi.
Lucrind zi-lumină, cu cele 40 de se
mănători, realizăm un ritm de
400—450 hectare". Lucru confirmat
prin fapte. La una din fermele
C.A.P. Coțofănești, discutăm cu Elisabeta Oancea, secretara comitetului
comunal de partid, care ne spunea
că angajamentul cooperatorilor din
Coțofănești este de a realiza in acest
an, în plus față de plan, cel puțin
500—800 kg porumb la hectar. De
aceea, în toate fermele — la Borșani, Tămășoaia, Zghera — erbicidarea, fertilizarea, pregătirea patu
lui germinativ și semănatul se fac
numai în prezența specialiștilor.
Și Ia cooperativele agricole din
Căiuți, Tîrgu Trotuș, Ștefan cel
Mare, Bogdănești, din același consi
liu agroindustrial, oamenii prețuiesc
timpul și muncesc fără răgaz. Ei
adaptează tehnologiile de lucru la
condițiile acestui an. „La semănat
— ne spune Radu Călin, inginerul-șef
al cooperativei agricole Căiuți — am

preluat experiența > cooperatorilor
din comuna Nicolae Bălcescu care,
cultivind in anul trecut porumbul
în benzi cu rinduri dese, au obținut,
pe terenuri neirigate, în medie, cite
15 000 kg știuleți la hectar. Am fer
tilizat bine pămintul, l-am erbicidat,
și acum asigurăm 110 000 boabe la
hectar, ceea ce ne oferă garanția că
vom realiza o densitate superioară
de plante".
La ferma Rădeana, a C.A.P. Ștefan cel Mare, inginerul Vasile Dragoș și mecanizatorul Nicolae Cilochi
opriseră semănătoarea și alegeau
corpuri străine din sămință. „Avem
greutăți la semănat — spune ingine
rul. Cei de la unitatea specializată
din Călărași ne-au trimis sămința
de porumb din hibridul F-308 nese
lecționată. Are prin ea bucăți mici

VASLUI

de ciocălăi care înfundă semănătoarea. Acum pierdem vremea pentru a
alege corpurile străine,, altminteri
rămin rinduri întregi nesemănate.
Este o problemă de care se fac răs
punzători cei care au livrat sămința,
dar și specialiștii unității care aveau
datoria să-i controleze din vreme
calitatea.
Se poate spune că In întregul ju
deț se muncește fără preget pentru
ca sămința de porumb să fie pusă
grabnic sub brazdă pină la ultimul
hectar. Este necesar ca în toate uni-'
tățile agricole să fie realizate și de
pășite vitezele zilnice de lucru, ast
fel ca semănatul porumbului să se
Încheie la termenul stabilit.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii

Rămînerile în urmă

vor fi recuperate!
Pe ogoarele unităților agricole de
stat și cooperatiste ale județului
Vaslui, semănatul porumbului a fost
reluat marți, cu forțe sporite. Mai
întii pe solele zvîntate, apoi in toate
punctele de lucru din cele 15 con
silii unice, lucrarea se desfășoară
din ce în ce mai intens, miercuri
ajungindu-se la ritmul normal de
peste 6100 hectare zilnic. Necesita
tea de a acționa susținut pentru
recuperarea restanțelor a determi
nat comandamentul agricol jude
țean să întreprindă măsuri organiza
torice și tehnice suplimentare care
să ducă la util.zarea intensă, cu
înalt randament, a tuturor forțelor
mecanice și umane, a fiecărei ore
favorabile și la o înaltă calitate în
executarea lucrării. In acest sens,
după cum ne spunea ing. Vasile Nucuță, director general al direcției
agricole județene, toate semănătorile
și tractoarele devenite disponibile
prin terminarea însămînțării celorlalte culturi au fost dirijate repede
și cu prioritate la porumb, Avind
tot ceea ce este necesar, iar solul
____
prezentindu-se excelent, hotărîtoare
este acum buna organizare a muncii.
In fiecare unitate, activiști de partid
și specialiști ai direcției agricole
organizează și conduc nemijlocit
activitatea,
urmărind respectarea
strictă' a normelor tehnice de adincime, densitate, uniformitate. In
cele mai multe unități, noaptea se
pregătește patul . germinativ, Iar
ziua, toate semănătorile sînt in
brazdă, lucrind grupat, din zori pînâ
la lăsarea întunericului. Astfel, vor
putea fi recuperate grabnic râminerile în urmă înregistrate pină acum.
Lucrind în acest mod, cu compe
tență, răspundere, mecanizatorii din
numeroase unități ca I.A.S. Bîrlad,
Fălciu și Zorleni, cooperativele agri
cole Ivești, Unțeștl, Pochidia. Cos-

La C.A.P. Durueștl, județul Botoșani, Io pregătirea terenului pentru semănat
se lucrează și in schimburi de noapte
ln cimp. la C.A.P. Bozia, controla
modul in care se respecta planifi
carea muficii făcută cu o zi înainte.
El ne spune : „Președintele coope
rativei, inginer Radu Patap, și inginerul-șef Iulian Stan sînt in fermele
vegetale, îndrumind concret activi
tatea, așa cum am stabilit, pentru
executarea unei semănături de cali
tate. Pentru noi nu există sarcină

ialomița:

mai importantă și mai urgentă în
aceste zile decit semănatul porumbu
lui. Datorită măsurilor luate, atit
aici, la Bozia, cit și la Fălciu, sămînța de porumb va fi încorporată
in sol pină cel tîrzlu sîmbătă pe
toate suprafețele prevăzute".

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii'

Oameni care fac totul

pentru calitate

tești, Huși, Corni, Pogăneștl, Cîrja,
Șuletea, Dumești, Rebricea, Ferești
au însămînțat p.înă acum între 80 și
95 la sută din suprafețele cu porumb
prevăzute.
Urmărind pe teren felul In care se
aplică măsurile și indicațiile coman
damentului județean ne-am dat
seama că într-adevăr, printr-o mo
bilizare masivă a forțelor, acestea
prind viață întocmai și neintîrziat. In
consiliile Bîrlad, Banca șl Murgenl,
care au
făcut obiectul
documentării, toate semănătorile erau
utilizate la maximum. Zăbovim
mai mult In cîteva unități din con
siliul Fălciu. „A plouat puțin, pre
cizează Valerian Apostol, Inginerulșef al I.A.S. Vetrișoaia. De aceea,
am reintrat repede la semănatul
porumbului, lucrare pe care o vom
termina pină la finele acestei săptămîni". Patul germinativ excelent
executat noaptea, la lumina faruri
lor, în fermele Berezeni, Sărata Și
Vetrișoaia, asigură o semănătură de
foarte bună calitate.
Bună organizare și rezultate pe
măsură și In cele două cooperative
agricole din comuna Fălciu. Pri
marul comunei, Petru Ioniță, aflat

I.A.S. Ograda, cu cele aproape 8 000
hectare pe care le are de semănat in
această primăvară, s-a numărat prin
tre unitățile agricole din Cimpia Bă
răganului lalomitean ce au de reali
zat un mare volum de lucrări. Pină
miercuri seara, in această unitate
mai rămăseseră de semănat 400 ha
cu porumb, 250 hă cu soia și 170 ha l
cu fasole. Lucru pentru două zile,
chiar pentru mai puțin, dacă ținem
seama că in vîrful campaniei din
primăvara acestui an au fost zile
cînd la I.A.S. Ograda s-au semănat
pină la 500 hectare.
Am văzut cum se lucrează și -um
6e prezintă solele semănate, la fer
mele de la Murgeanca. Mărculești și
Ograda. Solul era mărunțit și afinat
grădinărește, fiecare tarla arătînd ca
un strat pregătit pentru flori. Semă
nătorile lăsaseră in urmă linii per
fect drepte și paralele și iți dădeau
impresia că pe acolo a trecut un
pieptene uriaș.
La unul din punctele de lucru
din ferma Murgeanca l-am întilnit
pe inginerul Petre Dumitrescu, di
rectorul I.A.S. Ograda, cu care am
intrat direct în subiect.
— Sjntem hotărîți — ne-a spus
acesta — ca pină la 20 aprilie să nu
mai rămină nimic de semănat. Ploa-

la căzută duminică noaptea si în di
mineața zilei de luni a venit la timp
atit pentru cele 5 000 hectare de griu,
orz și furaje, dar și pentru ce am
pus sub brazdă pină acuih in această
primăvară. -Cind terenul s-a zvintat,
am reintrat cu toate forțele in braz
dă. La pregătirea terenului lucrăm
In fiecare fermă cu jumătate din
tractoare In două schimburi, iar cu
celelalte în schimburi prelungite de
15—16 ore. Astfel am ajuns ca să
realizăm pe zi-lumină cite 15—16
hectare pe o semănătoare. Campania
din această primăvară este o adevă
rată școală pentru mulți dintre noi.
Ne-am convins ce Înseamnă organi
zarea riguroasă a muncii, ce contri
buție au tractoarele și mașinile agri
cole bine reparate. Oamenii noștri,
mecanizatori și specialiști, s-au În
trecut pe ei Înșiși. Fiecare a Înțeles
că ritmul trebuie împletit cu calita
tea. că sub brazdă avem datoria să
punem, o dată cu sămînța, price
perea și pasiunea.
Acestea sînt argumente ale muncii
făcute cu pricepere și pasiune ce pot
fi lntilnite pretutindeni la I.A.S.
Ograda.

Miha! V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii

critice ate„Sciaticii “

Cum se scoate din uitarea unei arhive
o promițătoare soluție tehnică
Un răspuns din partea Institutului de studii
și proiectări energetice București
„O promițătoare soluție tehnică
așteaptă să fie scoasă din uitarea
unei arhive". Sub acest titlu, în zia
rul „Scînteia" nr. 13 552, din 19 mar
tie 1986, e fost publicată o anchetă
în care se înfățișau cauzele îndelun
gatelor tergiversări în aplicarea
unei promițătoare soluții tehnice
elaborate de Institutul de studii șl
proiectări energetice vizind valo
rificarea unei importante resurse
energetice secundare. Proiectul în
cauză oferea o originală soluție de
valorificare a adevăratei „mine" de
căldură reziduală rezultată de la
cuptoarele de topit sticla ale între
prinderii de geamuri din Mediaș,
prin producerea combinată de ener
gie electrică și energie terinică. Re
ducerea pe această cale a puterii
electrice absorbite din sistemul na
țional nu reprezintă singurul avan
taj al acestei soluții. In ancheta
„Scînteii" se critica, între altele,
tocmai slaba preocupare a proiectan
tului, respectiv a Institutului de
studii și proiectări energetice, față
de aplicarea acestei soluții de certă
valoare economică și cu perspective
de a fi extinsă nu numai in sec
torul sticlei, dar și in alte ramuri
industriale unde există cuptoare cu
flacără, cum ar fi metalurgia, con
strucțiile de mașini, industria ma
terialelor de construcții.
Intrucit, in timpul documentării,
ziarul nu a primit un răspuns cert
in legătură cu modul cum a urmă
rit proiectantul finalizarea, adică
materializarea la locul de destinație,
a originalului proiect apreciat de el
însuși ca oferind „soluția optimă de
valorificare" a unei importante re
surse energetice secundare , prezen
tăm acum, pe scurt, punctul de ve
dere primit în scris de la Institutul
de studii și proiectări energetice și
semnat de secretarul comitetului de
partid, dr. ing. Anca Popescu, și
de directorul institutului, inginerul
Nicolae Mănescu. De fapt, este vor
ba de măsurile adoptate de condu
cerea institutului, în urma dezbate
rii organizate cu
specialiștii săi,
imediat după ce „Scînteia" a publi
cat amintita anchetă.
O primă măsură a fost aceea ca
proiectanții să meargă, chiar de a
doua zi, Ia Centrala industriei stic
lei și ceramicii fine, pentru a relua
discuțiile vizind stabilirea măsurilor
concrete de promovare a soluției de
valorificare a gazelor arse, astfel
Incit să se poată trece apoi la ge
neralizarea acesteia în industria
(ticlei, prin adaptări la specificul
cuptoarelor fiecărei întreprinderi din
sector. Cît privește clarificarea pro
blemelor legate de asigurarea echi

pamentelor necesare aplicării solu
ției, s-a dispus ca specialiștii insti
tutului, impreună cu reprezentanții
beneficiarului, să organizeze, in ter
men de 30 de zile, analize eu furni
zorii de echipamente, pentru a sta
bili condițiile tehnice și termenele
la care pot fi asigurate utilajele ne
cesare. După perfectarea acestor
forme, între beneficiari și furnizori
de echipamente, Institutul de studii
și proiectări energetice se angajea
ză să asigure în cel mai scurt timp,
pe baza comenzilor din partea po
tențialilor beneficiari, proiectele de
execuție adaptate specificului insta
lațiilor din întreprinderile respecti
ve. In fine, „mulțumind redacției
ziarului pentru interesul manifestat
și sprijinul acordat generalizării
unei soluții eficiente propuse de in
stitutul nostru", semnatarii scrisorii
precizează că, în cursul lunii apri
lie, comitetul de partid și conduce
rea institutului vor informa „Scîn
teia" asupra stadiului acțiunilor în
treprinse pentru cît mai rapida apli
care a soluției propuse, in scopul
valorificării cit mai eficiente și ra
ționale a unei însemnate resurse
energetice refolosibile.
Prin urmare, Institutul de studii
și proiectări energetice a adoptat
măsuri ferme menite să asigure
fructificarea unei valoroase soluții
tehnice. Important este acum ca
proiectantul să urmărească pas cu
pas, așa cum ar fi fost firesc de Ia
bun început, cum prinde contur, in
activitatea productivă, soluția elabo
rată la planșetă. Și aceasta, deoarece
numai in momentul valorificării de
pline a rezultatelor cercetării, ale
proiectării, numai cînd acestea se
regăsesc materializate pe deplin la
locul destinației lor pot considera
cercetătorul, proiectantul câ și-au
făcut pe deplin datoria, că respec
tivul proiect a fost într-adevăr fi
nalizat. Iar urmărirea, „pas cu pas"
a unei noi soluții, pină Ia deplina ei
afirmare, este cu atît mai necesară
în cazul de față, cind este vorba de
o importantă resursă energetică se
cundară care, în loc să se piardă,
poate produce energie electrică
și termică, totodată. De gltfel,
pentru netezirea drumului spre
afirmare a noii soluții, spre ex
tinderea lntr-o serie de ramuri in
dustriale în care se pretează aceas
ta, toți factorii implicați, și nu nu
mai proiectanții, trebuie să mani
feste mai mult simț de răspundere,
mal multă tenacitate în înlăturarea
dificultăților pe care le presupune
orice rezolvare tehnică nouă.

Ioana DABU

Controlul calitâții semănatului la C.A.P. Malu, Județul Giurgiu

în ultimii ani a crescut mult nu
mărul autovehiculelor — in special
autobuze și autoutilitare — echi
pate cu motoare diesel care folosesc
drept combustibil un amestec de
motorină și gaz metan. Această ac
țiune este parte componentă a unui
vast și mobilizator program întoc
mit cu circa trei ani in urmă. Pro
gramul cuprinde sarcini și responsa
bilități precise pentru anumite sec
toare ale economiei, obiectivul final
fiind economisirea unei mari canti
tăți de combustibili lichizi — indeosebi benzină și motorină — prin în
locuirea acestora cu combustibili gazoși — gaz metan, biogaz, gaz de
sondă — mai economiei. Se are ast
fel in vedere utilizarea acestor com
bustibili gazoși nu doar la aiitobuzele
pentru transport urban și interurban
sau pentru diverse autovehicule uti
litare, ci și la tractoare, locomotive
diesel, motopompe pentru irigații
etc. Unele din realizările acestui
program au mai fost prezentate de
ziarul „Scînteia", relevindu-se, in
mod deosebit, experiența Consiliului
popular județean Mureș, care a avut
inițiativa folosirii gazului metan
drept
combustibil
la
motoarele
diesel sau cu benzină.
Nu intenționăm acum să facem o
analiză a modului cum s-a acționat
și se acționează pentru înfăptuirea
acestui
important prografij. Dorim
să subliniem un aspett îmbucurător,
și anume că, in prezent, ca urmare
a preocupării susținute a consiliilor
populare, practic in toate județele
țării, care dețin resurse de gaze na
turale, s-a generalizat utilizarea ga
zului metan drept combustibil la
motoarele autobuzelor de transport
urban și interurban, cit și la un
mare număr de alte autovehicule,
în momentul de față, în întreaga
țară au fost adaptate pentru a uti
liza gaz metan peste 5 500 de auto
buze și autovehicule utilitare, cea
mai mare parte dintre acestea fiind
echipate cu motoare diesel. Totodată,
în ultimii doi ani, in cadrul Centra
lei industriale de reparații auto, cir
ca 63 000 de motoare care s-au aflat
pe bancurile de probă, după repara
țiile capitale, au utilizat drept com
bustibil un amestec de gaz metan șl
motorinp.
Deși economia de combustibil li
chid nu se situează, valoric, la nive
lul celei prevăzute în program, ea
este totuși destul de importantă, lnsumind mai multe mii de tone de
motorină pe an. Una din cauze este
și aceea că soluția adoptată în pre
zent — alimentarea dualăsau mixtă,
adică un anumit procent gaz metan
și restul motorină — face ca econo
mia de motorină rezultată să nu de
pășească, in medie, 20 la sută din
consum. Firește, soluția ideală este
alimentarea motoarelor exclusiv cu
gaz metan. .Este posibil acest lucru?
De curind, prin eforturile conjugate
ale specialiștilor de la Grupul de
întreprinderi de gospodărie
tomrrnală și locativă Brașov, al cercetă
torilor filialei din Brașov a Institu
tului național de motoare termice, al
unor cadre universitare brașovene șl
specialiști ai Întreprinderii „Electroprecizia" din Săcele, s-a răspunș
afirmativ la această Întrebare. As
tăzi, un număr de 47 autovehicule
speciale de gospodărie comunală din
Brașov funcționează, pentru prima
dată în țară, pe baza unui combusti
bil format exclusiv din gaz metan
(este vorba de autovehicule echipate
cu motor diesel de 135 CP).
— Adaptarea numai pe gaz metan
a acestor motoare — ne-a declarat
Vasile
Ciocodan,
lnginer-șef
la
Grupul de întreprinderi de gospodă
rie comunală și locativă Brașov —
a fost posibilă prin unele modificări
aduse motoarelor diesel. Ele constau
în Înlocuirea injectoarelor prin bujii,
Înlocuirea pompei de injecție cu un
distribuitor special conceput și exe
cutat de specialiștii
întreprinderii
„Electroprecizia", in modificarea con
figurației camerei de explozie, inclu
siv a raportului de compresie. Aces
te modificări au făcut Inutilă Insta
lația de motorină^ care a și fost

complet demontată de pe autovehi
cule. în felul acesta s-a schimbat
complet principiul de funcționare al
motorului.
— Ce autonomie posedă autovehi
culele care folosesc drept combusti
bil gazul metan ?
— Mai întii, aș dori să arăt că
autovehiculele respective sint echi
pate cu cite două butelii cu o ca
pacitate de 4 metri cubi fiecare la
o presiune de 6 bari. Ele sint insta
late direct pe șasiul mașinii. Auto
nomia autovehiculelor este deocam
dată de 60 km, după care este ne
voie de o nouă încărcare a buteliilor
cu gaz metan. In prezent se află în
execuție trei noi stații de compresoare, care vor ridica presiunea ga
zului metan pină Ia 10 bari, ceea ce
va conduce la creșterea corespunză
toare a autonomiei autovehiculelor.
— Utilizarea gazului metan drept
singur combustibil nu prezintă cum
va efecte negative asupra motoru
lui ? Ne referim la o eventuală
uzură a acestuia.
— Nu. După 18 luni de funcțio
nare, motoarele care au funcționat
integral cu gaz metan au fost supuse
unor verificări amănunțite. Ele nu
au prezentat semne deosebite de
uzură.
Așa cum sublinia interlocutorul
nostril, modificările aduse motoru
lui, deși importante, se pot exe
cuta în 2—3 zile. Altă precizare :
readucerea motoarelor la starea ini
țială nu prezintă nici o dificultate'
în fine, asemenea modificări pot fi
aduse nu numai motoarelor de
135 CP, ci și motoarelor de 215 CP
cu care sint echipate autobuzele.
Un alt aspect important pe care îl
ridică utilizarea gazului metan drept
combustibil este cel referitor la asi
gurarea unei autonomii cît mai mari
de deplasare a autovehiculelor. In
sistemul de alimentare dual, practi
cat in prezent, rezervoarele de com
bustibil — în afara aspectului destul
de puțin estetic — sînt montate pe
acoperișul autobuzelor, fiind încăr
cate la o presiune scăzută — 2 pină
la 6 bari — fapt ce limitează dis
tanța de deplasare. O creștere a pre
siunii gazului în butelii ar conduce,
firește, și la sporirea autonomiei
autovehiculelor.
Problema a fost preluată spre so
luționare de către un colectiv de
specialiști de la Centrul de cercetare
științifică și. inginerie tehnologică
pentru autocamioane de pe lingă
întreprinderea;
„Autobuzul"
din
București. Rezultatul ? In momen
tul de față este realizat un autobuz
urban echipat cu butelii (nu mai
mari decit cele în care se imbuteliază oxigenul) în care gazul metan
poate fi stocat la o presiune de
40,bari. Care sînt avantajele acestei
soluții ?
— Chiar dacă autonomia autovehi
culului nu depășește încă 70 km,
ceea ce înseamnă totuși de circa trei
ori mai mult decît în cazul obișnui
telor butelii încărcate la numai 2 bari,
ne spune ing. Cornel Vladu, șef de
sector, o serie de alte efecte pro
bează superioritatea acestei soluții.
In primul rind buteliile, avînd un
gabarit mult redus, nu mai sînt pla
sate pe acoperișul autobuzului, ci
sub podeaua Iui. Totodată, greutatea
lor mult mai mică permite o încăr
care mal bună — cu circa 20 la sută
mai mulți pasageri — a autobuzului
față de varianta de pînă acum. Pu
tem afirma că prototipul acestui au
tobuz care utilizează drept combus
tibil gaz metan în combinație cu
motorină, aflat in probe de anduranță de circa 5 luni, s-a dovedit a fi
mult mai economicos.
Mai aflăm de la interlocutorul
nostru că specialiștii de la „Autobu
zul" studiază posibilitatea realizării
unor noi variante de rezervoare ce
vor putea îmbutelia gaz metan la o
presiune mult mai mare. Consecin
ța : creșterea autonomiei autovehi
culului la circa 200 km.
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tivitățile cu caracter comercial, de
personal, cu caracter financiar ș.a.
In raport cu ierarhizarea obiective
lor unității economice, deciziile pot
fi strategice sau tactice ; in raport
cu gradul de cunoaștere a posibili
tății de obținere a unor rezultate, ele
pot fi decizii in condiții de certitu
dine, in condiții de risc și in con
diții de incertitudine ; în raport cu
sfera problemelor abordate, ele pot
fi generale și parțiale ș.a.
Deciziile strategice se adoptă de
regulă la nivelul consiliului oameni
lor muncii și al adunării generale a
oamenilor
muncii, ele avind ca
obiect soluționarea
unor probleme
majore legate de conducerea unită
ții economice, cum sint cele privind
politica de investiții, de moderniza
re și înnoire a nomenclatorului de
fabricație, de raționalizare a fluxu
rilor tehnologice ș.a. Aceste decizii
vizează direct dezvoltarea viitoare
a unității economice, problemele de
perspectivă, și ele trebuie să aibă
un caracter original, să se bazeze
pe un volum adecvat de informațiiși date, care să oglindească expe
riența înaintată existentă in țară și
pe plan mondial, tendințele dezvol
tării generale intr-o etapă mai în
delungată.
Deciziile tactice se adoptă de re
gulă la nivelul biroului executiv al
consiliului oamenilor muncii, al
compartimentelor funcționale sau la
nivelul verigilor inferioare. Aceste
decizii stau la baza conducerii cu
rente și ele se iau în raport cu in
formații cunoscute sau cerute, folosindu-se procedee reglementate sau
logice, și urmează să asigure tradu
cerea in viață în mod corespunzător
a deciziilor strategice.
Deciziile generale prezintă o mare
însemnătate pentru conducerea efi
cientă a unităților economice, tre
buind să soluționeze problemele im
portante, de ansamblu, cum sint, da
pildă, cele care se referă la perfec
ționarea organizării producției și a
muncii prin reamplasări, modificări
de fluxuri de fabricație ș.a. ; ele au
un caracter complex și necesită o
anumită perioadă de pregătire. Ca
o completare a celor generale, deci
ziile parțiale se referă la soluționa
re de probleme curente, dintr-un

anumit domeniu de activitate, avind
de regulă un ca'racter de rutină, de
lucru.
O mare importanță
prezintă In
etapa actuală de dezvoltare, in con
dițiile confruntării directe și pe sca
ră tot mai largă a unităților econo
mice cu exigențele efectuării unul
comerț exterior dinamic, competitiv,
adoptarea deciziilor în condiții de
certitudine, de risc și de incertitu
dine. Deciziile In condiții .de certi
tudine se iau atunci cînd se cunosc
in mod precis situațiile care vor in
terveni in problema dată și condi
țiile de realizare. Deciziile in condi
ții de risc se iau fără a se cunoaște

universal de la 3 ani la 1 an și la
dublarea productivității muncii In
fabricația acestuia.
Experiența
avansată din țara
noastră și pe plan mondial eviden
țiază faptul că pentru
adoptarea
unei decizii optime de către un or
gan de conducere trebuie să se por
nească de la asigurarea unor ele
mente de bază, cum sint : a) preci
zarea obiectivului economic și a sco
pului urmărit, care să poată fi cuan
tificat ; b) efectuarea alegerii deci
ziei optime pe baza unui volum am
plu de Informații economice, cu un
grad de oglindire a fenomenelor re
ale cit mai ridicat ; c) adoptarea

prelucrarea datelor prin selecționa
rea și ordonarea lor ; d) analiza in
formațiilor și a datelor și elaborarea
diferitelor variante de decizii ; e)
alegerea variantei optime a deciziei
in raport cu strategia intreprinderii
și transmiterea ei executanților ; f)
aplicarea deciziei, urmărirea și con
trolul executării ei.
Ținînd seama de experiența uni
tăților economice cu rezultate bune,
pentru asigurarea
unei conduceri
dinamice și eficiente printr-un pro
ces decizional perfecționat, este
foarte important ca organul de con
ducere colectivă să stabilească in
mod judicios obiectivele pe care și

CERINȚE ALE OPTIMIZĂRII REZULTATELOR IN PRODUCȚIE
datele exterioare problemelor decît
prin posibilitatea lor de realizare,
iar deciziile in condiții de incerti
tudine — pentru probleme Ia care
probabilitățile de realizare sînt ne
cunoscute, apelîndu-se la date apro
ximative sau relativ aproximative.
Cunoașterea tuturor tipurilor de
decizii este importantă nu numai
pentru a fi bine informați, pentru a
fi la curent cu noutățile din știința
conducerii,
cerință indispensabilă
astăzi pentru orice om implicat in
actul de conducere, ci, in primul
rind, pentru a le aplica, pentru a
asigura in practica muncii îmbina
rea lor organică. O bună îmbinare,
de pildă, a adoptării deciziilor stra
tegice cu celd tactice, în cadrul unui
proces decizional bine pus la punct,
a permis obținerea de către unele
unități industriale a unor rezultate
in producție bune și foarte bune. La
întreprinderea de mașini-unelte din
Arad, prin decizia strategică adop
tată de consiliel oamenilor muncii
vizind
perfecționarea
organizării
producției, s-a trecut la reorganiza
rea întregului flux al procesului de
asimilare a produselor, începind cu
proiectarea și încheind cu execuția
propriu-zisă, ceea ce a condus Ia
reducerea timpului de asimilare în
fabricația de serie a unui strung

deciziei pe baza unui proces rațio
nal, care să aibă la bază un aparat
adecvat de investigare și prelucrare
a datelor, folosindu-se Ia un nivel
superior metodele și tehnicile cer
cetării operaționale și ale prelucrării
automate a datelor.
O dată cu asigurarea acestor ele
mente de bază, un proces decizional
perfecționat presupune și respecta
rea unor condiții obligatorii, cum
sint cele care se referă la necesita
tea fundamentării temeinice sub ra
port științific și tehnico-economic a
deciziei, prin luarea in considerație
a cerințelor dezvoltării in domeniul
ce face obiectul deciziei, adop
tarea acesteia
de către
orga
nul de conducere care are împu
ternicirea
legală și competență in
respectivul domeniu și formularea
deciziei in mod precis, prin evita
rea posibilității de interpretare di
ferită sau de apariție a elemente
lor contradictorii. Un proces decizio
nal optim, opinează majoritatea spe
cialiștilor în știința conducerii, com
portă realizarea următoarelor eta
pe : a) fixarea obiectivului urmărit
și de realizat care constituie obiec
tul procesului decizional ; b) aduna
rea datelor necesare și reflectarea
de către organul decizional asupra
tuturor laturilor sale posibile ; c)

le propune să le realizeze, precum
și criteriile în raport cu care să se
aprecieze decizia optimă. în condi
țiile actuale, cînd economia noastră
este angajată în procesul dezvoltării
intensive, obiectivele trebuie să se
Încadreze in mod armonios în hotărîrile și directivele celui de-al XIIIlea Congres al partidului, în sarci
nile și orientările fundamentale tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pen
tru înscrierea mai rapidă a econo
miei noastre pe coordonatele mo
dernizării, ale creșterii eficienței.
O dată cu stabilirea obiectivului de
realizat este important de precizat
criteriul sau criteriile in raport cu
care să se adopte decizia optimă,
intrucit o decizie poate fi bună sau
foarte bună în raport cu un anumit
criteriu și mai puțin bună sau chiar
proastă în raport cu alt criteriu. In
condițiile actualului mecanism eco
nomic, organizarea
i
și funcționarea
unităților■ industriale realizindu-se
autogestiunii
pe baza principiului
economico-financiare,
criteriile de
optimizare a obiectivelor trebuie să
aibă în vedere maximizarea beneficiilor, reducerea costurilor de fa
bricație, creșterea
productivității
muncii, realizarea exemplară a sar
cinilor de producție pentru piața in

ternă și externă, în condiții supe
rioare de competitivitate etc.
Pe baza orientărilor de o deosebi
tă importanță strategică date de.
conducerea partidului, unitățile in
dustriale românești au elaborat -am
ple programe de măsuri privind
modernizarea fabricației și ridica
rea nivelului de organizare a pro
ducției și a muncii. In aceste con
diții, perfecționarea procesului deci
zional în cadrul organelor de con
ducere colectivă implică folosirea
intr-o mai mare măsură ca pină
acum a cercetării operaționale, de
finită pe bună dreptate și ca știință
a pregătirii deciziilor, care permite
analiza logică și cantitativă a pro
ceselor care constituie obiectul deci
ziilor, în strinsa lor interdependen
ță cu mediul înconjurător și pune
rea la dispoziția organului de deci
zie a soluțiilor optime pentru pro
blemele cercetate, precum și extin
derea utilizării tehnicii de prelucra
re automată a datelor pentru abor
darea unor decizii eficiente.
O cerință de bază a unei bune
funcționări a procesului decizional
in cadrul organului de conducere
colectivă — de la nivel de birou
executiv, de consiliu al oamenilor
muncii și pînă la nivel de adunare
generală — o constituie buna pregă
tire din timp a dezbaterilor prin
punerea la dispoziția decidenților a
informațiilor și materialelor necesa
re, ea și documentarea prealabilă
temeinică a participanțllor la deci
zie asupra
problemei, stimularea
participării la discuții șl selectarea
finală, cu grijă, a soluțiilor valoroa
se propuse și emise in timpul dez
baterilor.
Perfecționarea procesului decizio
nal în cadrul organelor de condu
cere colectivă reprezintă în actuala
etapă de înfăptuire a strategiei dez
voltării intensive, de accentuare a
laturilor calitative, de eficiență ale
economiei noastre, un factor prin
cipal de ridicare a nivelului calita
tiv al activității și de îndeplinire pe
această bază la un nivel superior a
sarcinilor
cincinalului
1986—1990,
cincinal la capătul căruia România
se va înscrie, tocmai pe baza aces
tor orientări, in rîndul țărilor mediu
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.
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Noua revoluție agrară va trebui să asigure dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale, recolte tot mai mari,
promovarea și aplicarea în practică a tot ceea ce este mai avansat în știința și tehnica agricolă, formarea unui stil de muncă
revoluționar; ea trebuie să determine o înaltă exigență și responsabilitate, o schimbare profundă a însuși modului de gîndire,
de muncă și de viață al țărănimii, al tuturor oamenilor muncii din agricultură.
NICOLAE

Realitatea de la care am pornit

ș/

realitatea

de azi in asigurarea bazei tehnico materiale
• Investițiile alocate agriculturii numai
în acest an depășesc cu peste 25 MILIAR
DE LEI pe cele realizate în întreaga pe
rioadă 1951-1960 și sînt de aproape 6 ORI
mai mari decît cele efectuate în anul 1965.
• Nu realizam nici un tractor înainte de
eliberare și astăzi industria noastră pro
duce anual 90 000 TRACTOARE.

• Nu produceam nici o combină sau
mașină autopropulsată. Astăzi pe ogoare

CEAUȘESCU

le patriei lucrează peste 65 000 COMBINE
AUTOPROPULSATE.
• Nu produceam nici un kilogram de
îngrășăminte chimice, iar astăzi fabricăm
peste 3 MILIOANE TONE, din care 2,2
milioane tone sînt livrate agriculturii.

v*.

AGRICULTURA
ROMANEASCA

hi
1 de
peste
f| m ai mult decit în 1965
|

DOUĂ ORI

PRODUCE
ASTĂZI

• Suprafața agricolă a crescut de la
14 324 mii hectare în 1950, la 14 791 mii
hectare în 1965, ajungînd la 15 020 MII
HECTARE în 1985.

de aproape

PATRUORI

mai mult decît în 1945

FONDURILE DE INVESTIȚII ALOCATE AGRICULTURII

— miliarde lei —

0 politică economică orientată ferm
spre dezvoltarea intensivă a agriculturii
• In perioada 1981-1985 s-a obținut o producție
• Dezvoltarea puternică a
medie anuală de aproape 22 MILIOANE TONE CEREALE, zootehniei este ilustrată și de
față de 8,2 milioane tone cît a fost media anuală în faptul că ponderea produc
ției animale in producția
cincinalul 1951-1955.
globală agricolă a crescut de
la 36,8 la sută, în 1965, la
EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ANIMALE
PESTE 41 LA SUTĂ în prezent.
• Principala resursă pen
tru dezvoltarea zootehniei o
8 500
reprezintă cele peste 4 MI
LIOANE
HECTARE pășuni și
15 000
finețe
naturale,
din care pe
24 000
suprafețe mari au fost execu
tate
ample lucrări hidroame1986 (plan)
liorative.

— mii capete -

Bovine
Porcine
Ovine și caprine

ANUL

4 502
2 197
10 720

1951

4 935
5 365
13 932
1965

Un vast program de transformare a naturii
• Amenajările pentru irigații cuprind
astăzi aproape 30 LA SUTĂ din suprafața
arabilă a țării.

• Pe baza realizării unor ample pro
grame de investiții, în anii construcției
socialiste și, îndeosebi, în perioada de
după Congresul al IX-lea al partidului,
suprafața amenajată pentru irigat a cres
cut de la 18 000 hectare in anul 1945 la

aproape 3 MILIOANE HECTARE la sfîrșitul anului 1985.
• Suprafețele
pentru irigații în
10 ORI mai mari
treaga perioadă

prevăzute a fi amenajate
actualul cincinal sînt de
decît cele realizate în în
1950-1965.

• La începutul acestui an lucrările de
desecare și de combatere a eroziunii solu
lui s-au extins pe mai bine de 5 MILIOANE
HECTARE.

SUPRAFAȚA TOTALĂ AMENAJATĂ PENTRU IRIGAT

(existentă la sfîrșitul anului) — mii hectare —

Perspective însuflețitoare deschise
de Congresul al XIH-jea al partidului
• în cincinalul 1986—1990, producția
globală agricolă va spori într-un ritm mediu
anual de 5—6 LA SUTĂ, iar producția netă
agricolă - într-un ritm mediu anual de
7,1-7,5 LA SUTĂ.
• In conformitate cu hotărîrile Con
gresului al Xlll-lea al partidului, recenta
plenară a Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor a adoptat un număr
de PROGRAME CARE PREVĂD DEZVOL
TAREA PUTERNICĂ A TUTUROR RAMU
RILOR AGRICULTURII IN ACEST AN Șl IN
PERSPECTIVA.

• Pentru dezvoltarea agriculturii se va
aloca un volum de investiții de peste 190
MILIARDE LEI.
• Suprafața agricolă a țării se va ma
jora cu 500 MII HECTARE, prin introduce
rea în cultură a unor terenuri neagricole
și îndeosebi neproductive.
• In concordanță cu prevederile Pro
gramului național de îmbunătățiri funcia
re, în, perioada 1986—1990 se vor amenaja
pentru irigații 1,8-2,3 MILIOANE HECTA
RE, ajungîndu-se astfel la sfîrșitul cinci
nalului la 5,5-6 MILIOANE HECTARE.

I

• Tot în această perioadă vor fi efec
tuate lucrări de desecări pe 1,5 MILIOANE
HECTARE și de combatere a eroziunii so
lului pe 800 000 HECTARE.
• Cantitatea de îngrășăminte chimice
de care va beneficia agricultura va ajunge
la 3,5—4 MILIOANE TONE substanță ac
tivă, revenind 335—380 kg pe un hectar de
teren arabil.

• Producția totală de cereale urmează
să ajungă, în anul 1990, la 30-32 MILIOA
NE TONE ; niveluri superioare de produc
ție sînt prevăzute și la celelalte culturi ve
getale.
• Un accent deosebit se va pune pe
dezvoltarea zootehniei, a cărei pondere în
producția agricolă va ajunge în 1990 la
46—48 LA SUTĂ. Efectivele de animale vor
ajunge, la sfîrșitul viitorului cincinal, la
11 MILIOANE bovine, 15-16 MILIOANE
porcine, 28—30 MILIOANE ovine și caprine
și 82 MILIOANE păsări ouătoare.
• In cincinalul 1986-1990 se vor asi
gura îmbunătățirea structurii pe vîrste a
populației ocupate în agricultură, precum
și perfecționarea pregătirii profesionale
prin calificarea a 590 MII persoane.

1

(Urmare din pag. I)
ral al partidului a fundamentat
teza potrivit căreia fără o agricul
tură intensivă, modernă, de înalt
randament și eficiență, organizată
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei, nu se poate asigura nici
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, nici edificarea
comunismului în patria noastră.
Această teză fundamentală a re
considerării și redimensionării locu
lui și rolului agriculturii în strategia
dezvoltării generale a economiei
naționale avea să stea la baza
marilor opțiuni economice ale parti
dului și statului nostru în fiecare
din cele patru etape ale dezvol
tării economice a patriei parcurse
de poporul nostru de la Congresul
al IX-lea. Ne aflăm astăzi în fața
înfăptuirii unuia din procesele de
cea mai mare anvergură pentru
întreaga viață economico-socială,
și anume înfăptuirea noii revoluții
agrare, parte integrantă a obiecti
vului stabilit de partid de a întări
la sfîrșitul cincinalului poziția Româ
niei de țară socialistă mediu dez
voltată și de a pregăti trecerea
ei într-un stadiu nou, superior —
cel de țară socialistă dezvoltată.
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, noua re
voluție agrară - ce se desfășoară
pe fondul revoluției tehnico-științifice, al prefacerilor structurale din
toate domeniile vieții economice
și sociale — are un caracter com
plex, procesual, de natură tehni
că, economică și biologică, un
proces care presupune transforma
rea generală a felului de muncă,
de viață și de gîndire al țărăni
mii noastre și care are drept
scop realizarea unei producții agricole care să satisfacă din plin
necesitățile de consum ale întregu
lui popor, precum și alte cerințe
ale dezvoltării economiei naționa
le. Prin însuși modul în care au
fost concepute și formulate, prin
Directivele Congresului al Xlll-lea
al P.C.R., obiectivele dezvoltării agriculturii românești în actualul
cihcinal, partidul nostru a pornit
de la ideea că, cu toate marile
realizări, în agricultură sînt încă
multe și mari rezervele de care
dispune această ramură fundamen
tală, sînt încă multe și mari po
sibilitățile de punere mai bine în
valoare a potențialului productiv
al pămîntului, a bazei tehnico-ma
teriale de care dispune agricultura,
a experienței de care dispun lu
crătorii din acest sector. Punerea
lor în valoare depinde de efortu
rile și capacitatea creatoare a oa
menilor muncii de la sate, de spi
ritul de răspundere și devotamentul
cu care fiecare lucrător va acțio
na pentru sporirea rodniciei pămintului, pentru creșterea produc
țiilor agricole și a eficienței acestbra.
In anul celei de-a 65-a ani
versări a creării Partidului Comu
nist Român, agricultura țării noas
tre se înfățișează ca o ramură în
plină dezvoltare, capabilă să aducă
o contribuție tot mai mare la
buna aprovizionare a populației cu
produse agroalimentare, la pro
gresul general al țării.
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Autogospodărirea și înfrumusețarea orașului
preocupare comuna a deputaților și cetățenilor
Primăvara — anotimp al curățeniei, al bunNor gospodari : iată „cuvintul de ordine" in aceste zile și la Cluj-Napoca. lmbiați de timpul
frumos, zeci de mii de cetățeni, in frunte cu deputății, se află in fie
care zi pe șantierele primăverii. Despre un prim bilanț ne relatează
tovarășul Gyulai Francisc, vicepreședinte al comitetului executiv al con
siliului popular municipal : peste 100 000 de metri pătrați de străzi și
trotuare ■ curățate si întreținute, peste 300 000 de metri pătrați de zone
verzi îngrijite grădinăreste și întărite cu un nou „contingent" — mai
bine de 80 000 de arbori si arbuști, plantați in ultimele săptămini.
Se impune insă o precizare : amplul program de gospodărire și Infrumusețare, declanșat o dată cu venirea primăverii, nu constituie decit
o etapă, e drept semnificativă, a acțiunii „Curățenia", ce se va desfășura
pe parcursul intregului an. Deși are o denumire obișnuită, nu este deloc
o activitate de rutină, ci cuprinde un program bogat și complex, cu
obiective însemnate și diverse, de la restaurarea unor clădiri pină la
modernizarea „porților" orașului. Cu un început bun, cu o organizare
eficientă și riguroasă, acțiunea de la Cluj-Napoca, destinată înfrumusețării
permanente a orașului, se dovedește a fi o experiență demnă de interes.

Buna organizare — cadrul
propice hărniciei, inițiativei
Cetățenești. Pr‘n preocuparea co
mună a deputaților șl cetățenilor,
prin eforturile lor susținute, progra
mul de bună gospodărire și cură
țenie este
îndeplinit punct cu
punct. Totul desfășurîndu-se pe baza
unui plan riguros, a unei organizări
funcționale și flexibile. „Intr-un
municipiu ca al nostru nici nu s-ar
putea altfel, ne spune Titus Jude,
secretarul comitetului executiv al
consiliului popular municipal. Sau
mai exact : s-ițr putea, dar cu multă
alergătură nejustificată, cu improvizații și lncropeli, ce nu ar duce
decit la risipă de energie umană șl
de fonduri".
Pornindu-se de la asemenea considerente, de la exigențele sporite
ale cetățenilor, precum și de la di
mensiunile unui municipiu cum este
Cluj-Napoca, s-au căutat in limitele
cadrului legal, democratic, forme
noi, eficiente de conlucrare cu ce
tățenii, de antrenare a lor în autogospodărirea municipiului.
Una dintre acestea este „colectivul
de lucru", de pe lingă fiecare de
putat municipal. Asemenea colective
funcționează și la nivelul celor cinci
circumscripții ale M.A.N., ca și la
nivelul celor județene, toate cu
atribuții bine precizate, dar colectivele de lucru ale circumscripțiilor
municipale dețin
în mod firesc
— în privința autogospodăririi ora-

șului cele mal importante sarcini,
Din aceste motive, au in componență un delegat
al primăriei și
mai mulți reprezentanți ai între
prinderilor de gospodărie comunală

însemnări din municipiul Cluj-Napoca
și locatlvă. De mult folos la Întru
nirile acestui colectiv este prezența
reprezentantului unității economice
ce „patronează" circumscripția. Adi
că cea care asigură mijloacele me
canice și asistența tehnică în cazul
unor lucrări mai pretențioase.
Cum lucrează, efectiv, aceste co
lective 7 Deputatul Iuliu Pirvu ne
furnizează un exemplu edificator :
La ultima adunare cetățenească din
circumscripția sa (numărul 38, car
tierul Dimbu Rotund), cetățenii au
propus să se amenajeze două locuri
de joacă pentru copii. Era însă ne
voie de citeva scrincioburi și de alte
înzestrări de acest fel, pe care aso
ciațiile de locatari nu aveau din ce
le meșteri.
Rezolvarea nu putea
veni decît de la întreprinderea „tu
telară", „Tehnofrig", al cărui repre
zentant la adunare și-a notat ce
dotări sînt de trebuință. Tot la acea
adunare, la care au participat circa
90 de cetățeni, delegatul primăriei
a soluționat problema terenului
viran de pe strada Spicului, pe care
s-au angajat să-1 curețe șl să-1
cultive cîțiva cetățeni din cartier.

0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE:

4n toate
schimburile
de producție o bună
organizare
a activității
Preocupați de buna
desfășurare a activită
ții unității pe toată
durata timpului de
lucru, mai mulți mun
citori de la întreprin
derea de vagoane Ca
racal, județul Olt, au
scris redacției despre
necesitatea îmbunătă
țirii organizării mun
cii și întăririi discipli
nei și in schimbul 3.
Verificată la fața lo
cului de Consiliul ju
dețean al sindicatelor
Olt, căruia redacția
i-a trimis spre solu
ționare scrisoarea, ob
servațiile critice din
cuprinsul acesteia s-au
confirmat.
în răspunsul trimis
ziarului se precizează
că, intr-adevăr, con
trolul efectuat la în
treprinderea de va
goane din Caracal a
scos la iveală faptul
• că în schimbul 3 se
Înregistrează un nu
măr mai mare de ab
sențe nemotivate Și
nu se lucrează cu aceeași intensitate ca
în schimburile 1 și 2.
Aceasta și datorită
faptului că nu întot
deauna sint repartiza
te in mod corespunză
tor cadre de conduce
re pe fiecare schimb,
care să asigure con
trolul și coordonarea
activității productive.
Concluziile
rezultate
au fost analizate îm
preună cu factorii de
conducere ai intreprinderii,
stabilindu-se măsuri concre
te pentru înlăturarea
și
prevenirea unor
astfel de neajunsuri și
asigurarea desfășură
rii întregii activități
economice in condiții
calitative superioare.

Un răspuns
neconcludent
Desfășurarea acti
vității de soluționare a
scrisorilor la un ni
vel calitativ corespun
zător presupune din
partea organelor de
partid și de stat, a
conducerilor de între
prinderi și instituții
maximă receptivitate
și solicitudine față de
orice problemă de or
din general sau perso
nal cu care li se adre
sează oamenii mun
cii, asigurarea tuturor
condițiilor de exami
nare și soluționare a
acestora cu operativi
tate și competență, in
conformitate cu hotăririle de partid și le
gile țării. Cind sint
ignorate asemenea ce
rințe și scrisorile sint
soluționate la modul
general, fără a fi
clarificate toate as
pectele semnalate in
cuprinsul
acestora
pentru a se înlătura
cauzele care
le-nu
generat, această acti
vitate nu atinge fina-

Cu același prilej, colectivul de lucru
a mai clarificat modul concret in
care cetățenii din circumscripție
urmează să-și depună contribuția in
bani și să o presteze pe cea in
muncă, potrivit Legii nr. 1 din 1985,
și a supus aprobării celor prezenți
programul
defalcat pe cartiere al
acțiunii „Curățenia".
In organizarea și desfășurarea lu
crărilor de autogospodărire și înfru
musețare, o prezentă ' deosebit de
activă au comitetele de cetățeni. De
pildă, în circumscripția nr. 54 din
marele cartier Mănăștur, comitetul
de cetățeni și-a organizat meticulos
Și eficient munca, întocmind chiar
Și o hartă a circumscripției, care
se dovedește cit se poate de utilă,
Pe ea au fost delimitate zonele din
jurul blocurilor de care răspund
cele 19 asociații
de locatari, iar
drept „legendă" au fost trecute lu
crările ce urmează a fi executate.

litatea și eficiența aș
teptate. Ca in cazul de
mai jos.
Consilierul
juridic
Oprea Belu din Cra
iova a adresat redac
ției, la începutul lu
nii ianuarie a.c., o
scrisoare in care re
lata in esență că, datorită faptului că a
sesizat în mai multe
rinduri unor foruri
centrale
locale
Și
nereguli și Ilegalități
săvirșite de cadre din
conducerea Antrepriconstrucțiizei
de
petroliere
montaje
Ghercești, a fost scos
din muncă prin hotărirea adunării genera
le, fără motive temei
nice. El sesiza, tot
odată, că deși Minis
terul Petrolului, că
ruia i s-a adresat după
luarea măsurii res
pective. a recomandat
să se convoace o nouă
adunare generală care
să
rediscute
cazul
său, acest lucru se
tergiversează.
Redacția a îndrumat
sesizarea spre rezol
vare Ministerului Pe
trolului. La mai bine
de două luni de la tri
miterea acesteia, zia
rul a primit drept răs
puns o adresă succin
tă din partea Direc
ției organizare, con
trol, învățămint din
acest minister în care
se menționa doar că
aspectele
scmniilate
de O. Belu au mai
făcut obiectul unor
scrisori adresate și
altor foruri centrale și
conducerii ministeru
lui (1 7). Ce-i drept,
adresa este însoțită și
de o copie de pe un
răspuns
trimis
lui
O. B. in care i se aduce la cunoștință că
s-au constatat abateri
și nereguli comise de
unele persoane din
conducerea Antrepri
zei Ghercești în orga
nizarea aprovizionai ii
și dării în consum a
unor materiale ce au

denaturat situația lea
lă a costurilor de pro
ducție, respectiv re
zultatele
economice
ale unității pe anu
mite perioade ; efec
tuarea de înregistrări
contabile cu încălcarea
normelor de evidență ;
deficiențe în ce pri
vește încadrarea per
sonalului etc. Se pre
cizează, de asemenea,
că pentru toate aces
tea „împotriva condu
cerii antreprizei (di
rector, inginer-șef și
contabil-șef) s-au luat
măsurile corespunză
toare ce s-au impus".
Chiar șl în aceste
nu
putem
condiții
considera ca rezolvată
sesizarea trimisă de
redacție, Era de așteptat ca aceasta să se
bucure de o analiză aprofundată care să
scoată la iveală cau
zele care au generat
sesizări repetate refe
ritoare Ia unul și același caz, să lămu
rească cu claritate o
problemă esențială, și
anume, dacă Înlătura
rea din serviciu a
semnatarului
sesiză
rilor a fost legală și
temeinică, sau este
vorba de persecuție
pentru critică. Și, fi
rește, care sint „mă
surile corespunzătoare
ce s-au impus" pen
tru înlăturarea neajun
surilor Și
și îmbunătă
țirea activității,
tocmai asemenea
poete importante sint
total ignorate de adresa
de
răspuns
primită la ziar. Sint
tot atîtea motive care
fac necesară reanalizarea sesizării și so
luționarea ei, comple
tă, în spiritul preve
derilor recentei Hotăriri a Plenarei C.C. al
P.C.R. din 1—2 apri
lie a.c. cu privire la
activitatea de rezolva
re a propunerilor, se
sizărilor,
reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii.

La semnalele cititorilor
• Pentru finalizarea în cel mai scurt timp
a lucrărilor de construcție la Căminul cultural
din comuna Popești, județul Bihor, la care se
referea sesizarea adresată „Scînteii", se preci
zează in răspunsul consiliului popular județean,
s-a stabilit ca unitățile subordonate acestuia să
contribuie cu forță de muncă calificată Și ma
teriale la executarea finisajelor și instalațiilor,
pe baza unul program special întocmit în acest
scop.
• Abaterile sesizate de asociația de locatari
a blocului C-7, strada Compozitorilor din secto
rul 6. s-au confirmat — ne-a răspuns Procura
tura municipiului București. în consecință, fos
tul administrator al asociației, V. Savin, vinovat
de săvirșirea infracțiunii de neglijentă in ser
viciu, a fost trimis in judecată, cauza aflîndu-se
pe rolul Judecătoriei sectorului 6. S-au luat, tot
odată. și măsurile necesare pentru recuperarea
prejudiciului cauzat asociației de locatari.
• Alimentarea cu apă a satului Leordenl, ju
dețul Argeș, ne-a adus la cunoștință consiliul
popular comunal, se va îmbunătăți prin forarea
a încă unui puț, de mare adîncime, prevăzut
a se realiza în acest an, cu contribuția cetățenilor, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 1/1985.
• Igienizarea fermelor zootehnice ale cooperativei agricole de producție Oșorhel, județul
Cluj, trebuia efectuată de brigadierul Aurel
Budușan, semnatarul scrisorii adresate „Scinteii". întrucit nu și-a îndeplinit această obli
gație, ne-a răspuns Consiliul popular județean
Cluj, el a fost amendat contravențional in con
formitate cu prevederile legale în vigoare.

Gheorghe PIRVAN

Cum de fiecare asociație răspunde
un membru al comitetului, „harta"
este ținută la zi, cunoscindu-se în
orice moment ce s-a făcut, cîți ce
tățeni au participat, cit reprezintă
valoric lucrările efectuate. Anul tre
cut aceste activități au ajuns la_ un
total de peste 126 000 de lei. Președințele comitetului de cetățeni,
Atanasie Mihuț, este convins că in
acest an cifra va fi și mai mare.
Argument 7 Fie și numai rezultatele
unei singure zile de muncă patrio
tică : participanți : 228 de cetățeni ;
ore prestate : 698 ; valoarea lucră
rilor efectuate : 8 700 lei. Ar ti de
prisos precizarea că membrii comitetulul de cetățeni nu sînt cîtuși de
puțin niște inspectori tn plus, cl
foarte activi lucrători cu... brațele,
lntemeindu-și munca de Îndrumare
pe exemplul personal.
De o bună bucată de vreme, Intre
circumscripțiile
electorale se des
fășoară o vie Întrecere. Așa incit
evidența pe care comitetele de ce
tățeni o țin este necesară și pentru
stabilirea
ciștigătorilor în această
întrecere ce constituie, la rîndul ei,
o altă formă de stimulare și de an
trenare a cetățenilor în acțiunile de
înfrumusețare și de strîngere a ma
terialelor recuperabile. Anul trecut
pe locul I s-a clasat circumscripția
cu numărul 10. Cîștigătoare au fost
insă toate circumscripțiile angajate
in această întrecere a bunilor gos
podari, toate cartierele și străzile
orașului ce au căpătat un plus de
frumusețe, de prospețime. Sint fapte,
sint rezultate ce atestă o dată mai
mult că organizarea riguroasă a ac
tivității edilitar-gospodărești, utili
zarea formelor și instituțiilor demo
cratice cu atribuții in acest sens
constituie cadrul fertil de manifes
tare a hărniciei și Inițiativei cetă
țenești.

Participare largă — reali
zări pe măsură. Pest8 1011 ln
toata

cartierele și clrcumscripțill»

municipiului Cluj-Napoca, se mun
cește temeinic, „așezat", gospodă
rește. Există insă citeva zone. încă
in construcție, ce solicită și mai
intens aportul cetățenesc : cartierele
Aurel Vlaicu, Zorilor, Mărăști, iar
in centru piețele „Timotei Cipariu"
și „Baba Novac". în centru mai
sint și multe șantiere de refacere a
clădirilor cu valoare
arhitectonică
deosebită. Este, de fapt, o continua
re intensă a programului ce a redat
de cițiva ani
multor clădiri din
municipiu cromatismul și frumuse
țea specifice stilului lor, cu atenție
nu numai față de armonia fiecărei
clădiri, ci și a intregului fronton
stradal.
Tot pentru aspectul și civilizația
străzii, edilii au dispus și o adevă
rată campanie de igienizare a tu
turor localurilor comerciale, precum
și renovarea multora dintre ele. Și
ca urmare, zeci de astfel de unități,
in specia) de alimentație
publică,
strălucesc de curățenie, începînd cu
trotuarul din față proaspăt spălat
și cu vitrina ca de cristal.
De altfel, asemenea „amănunte",
atit de semnificative cînd este vorba
de curățenie și înfrumusețare, atit
de importante pentru educația civică
a locuitorilor orașului, sînt la tot
pasul în municipiul
Cluj-Napoca,
unele deja înfăptuite, altele în curs:
spălarea și vopsirea mijloacelor de
transport în comun. curățenia stațiilor acestora și afișarea graficelor
de trafic, conferirea unui aspect
demn de un mare municipiu intrări
lor în localitate.
curățirea albiei
rîului Someș, conservarea statuilor
și monumentelor, Înviorarea recla
melor... Enumerarea acestor obiecti
ve, ce pune în evidență un mod
responsabil de gîndire și de acțiune,
poate continua mult, fiind puțin
probabil să le fi scăpat ceva din
atenție edililor din Cluj-Napoca.
Cum de s-a reușit o asemenea cu
prindere 7 Răspunsul trebuie căutat
în practica consultării permanente
a cetățenilor. Anul trecut, consiliul
popular a analizat 1 612 propuneri,
iar în primul trimestru al anului in
curs peste 200 ; propuneri formula
te în adunările cetățenești, la
„Tribuna democrației", prin scrisori
și audiențe.
Din acest fond bogat de idei, mai
bine de 90 Ia sută s-au dovedit
judicioase și, ca
urmare, au fost
înfăptuite sau, In orice caz, Înscrise
în plan, cu reale șanse de îndepli
nire. Gradul înalt de rezolvare a
propunerilor, atit al celor ajunse la
primărie, cît și al celor rezolvate de
colectivele de lucru la fața locului,
In circumscripții, pun în evidență
atit receptivitatea edililor, cît și
participarea largă a cetățenilor la
înfăptuirea acestor propuneri, care
le aparțin. Și de aceea realizările
edilitar-gospodărești, cauză comună
a deputaților și cetățenilor, sînt tot
mai evidente în înfățișarea din zi
în zi mal frumoasă a municipiului ;
pe măsura participării, pe măsura
impresionantelor realizări economice
și culturale ce au schimbat radical
orașul, viața locuitorilor săi.

Ion MARIN
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii
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• O'îi

•

Caso cărții" din Suceava

ECONOMICO-SOCIALE A ȚARII
(Urmare din pag. I)
perfecționarea permanentă a stilului
și metodelor de muncă ale organelor
și organizațiilor de partid, prin impli
carea lor cit mai profundă în mun
ca și viața colectivelor din unitățile
economico-sociale. printr-o mai bună
planificare a muncii și repartizarea
judicioasă a forțelor, întărirea con
trolului asupra modului în care se
Îndeplinesc hotărîrile organelor su
perioare, precum și propriile hotăriri, dezvoltarea. puternică a demo
crației de partid, cunoașterea și ge
neralizarea experienței
înaintate,
sprijinirea, Îndrumarea și activiza
rea mai puternică a organizațiilor
de masă și obștești, a celorlalte or
ganisme democratice de conducere
pentru creșterea contribuției aces
tora la Înfăptuirea planului de dez
voltare economico-socială a țării. De
asemenea, organele și organizațiile
de partid au datoria să acționeze și
în viitor, cu hotărire, pentru întă
rirea rîndurilor partidului prin pri
mirea celor mai înaintați oameni ai
muncii din toate sectoarele de acti
vitate, asigurîndu-se păstrarea unei
compoziții sociale corespunzătoare,
a structurii de vîrstă.
Din documentul dezbătut și adop
tat de plenară se desprinde, totoda
tă, că activitatea politico-educativă
— componentă importantă a mun
cii de partid în ansamblul ei — tre
buie să fie mai puternic legată de
sarcinile actuale și de perspectivă
ale dezvoltării economico-sociale a
țării. Munca de partid este, înainte
de toate, o muncă cu oamenii șl,
tocmai de aceea, organelor și orga
nizațiilor de partid le revine Înda
torirea de a urmări ca, prin întrea
ga lor activitate politico-educativă,
să asigure creșterea spiritului revo
luționar, combativ al membrilor de
partid, al tuturor oamenilor muncii,
crearea In toate colectivele de mun
că a unei atmosfere de Înaltă res
ponsabilitate pentru realizarea sarci
nilor de plan, de intransigență fată
de lipsuri și neajunsuri, față de În
călcarea legilor tării, a .normelor
eticii șl echității socialiste. Este
o sarcină deosebit de importantă In-

• Teatrul
Național
mică) : loneștii — 19; (sala Atelier):
între cinci și șapte — 19,30
■ Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic.
Dirijor î
Paul Popescu.
Solist : Constantin-Ionescu Vovu —
19; (sala Studio) ; „Treptele afirmă
rii artistice". Eva Aved — pian, Cristlan-Danlel Nenescu — vioară — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca
zăpada șl cei 1 pitici — 18
• Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, _______
14 75 46) .:
O, ce zile frumoase ! — 18,30; (sala

trucît, în ultimă instanță, de gradul
de conștiință și răspundere al co
muniștilor, al oamenilor muncii.
de pregătirea lor profesională Și
politică depind îndeplinirea ritmică
integrală a planului la pro
și
ducția fizică, precum și a progra
mului suplimentar în industrie, fa
bricarea cu prioritate și livrarea
la termenele prevăzute In contracte
și la un înalt nivel calitativ a pro
ducției destinate exportului, reali
zarea de producții agricole vegetale
și animale superioare, înfăptuirea în
cele mai bune condiții a programu
lui de investiții, ridicarea activității
economice din fiecare unitate pro
ductivă la un nivel superior de cali
tate și eficiență. Cu perseverență,
folosind toate formele muncii poli
tico-educative, organizațiile de partid
trebuie să sădească în conștiința
oamenilor muncii convingerea că,
numai îndeplinind riguros sarcinile '
de plan la toți indicatorii, numai
gospodărind cu maximă răspundere
resursele materiale și financiare de
care dispune unitatea In care lucrează, fiecare colectiv lși poate
spori contribuția la creșterea mai
rapidă a venitului național, a avuției întregii societăți, la dezvoltarea
continuă a proprietății socialiste —
aceasta constituind baza hotărîtoare
a progresului necontenit, economic
și social, al țării.
Perfecționîndu-și necontenit acti
vitatea politico-organizatorică,
In
spiritul exigențelor formulate de
secretarul general al partidului, da
documentele adoptate la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., punînd tn
centrul activității lor realizarea pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a tării, organele și organiza
țiile de partid iși vor afirma și mai
puternic rolul lor politic conducător
in unirea eforturilor
și energiilor
creatoare ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii pentru înde
plinirea exemplară
a planului pe
1986, spre a se asigura încă din
acest prim an al actualului cincinal
o temelie trainică pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XIII-lea
al partidului.

Grădina Icoanei, 11 95 44) ; Răceala
- 18.30
• Teatrul Mia (14 70 81) : Niște țărani
- 19
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Cirtițele — 19
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Karamazovil — 18;
(sala Studio) ; Cinci romane de amor
— 19
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18,30;
(sala Glulești,
18 04 85) :
Serenadă
tirzie — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong '86
— 19; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu
vă tac să rîdeți — 19
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Ctntă ciocirlie — t8
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
De la Stan și Bran la Muppets — 18
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 18,30

Zorilor*, unul din noile cartiere ale municipiului Cluj-Napoca

(Urmare din pag. I)
— si înțelegem că aici este
răspîndită deprinderea de
a-ti asuma răspunderi tocmai cu convingerea că le
poți infăptui.
— Ați remarcat, fără În
doială. că cel mai mult ne
preocupă modul în
care
utilizăm energia, economi
sirea ei — precizează ingi
nerul Gheorghe Dragomir.
directorul
combinatului.
Mai pregătim astfel de lu
crări, idei apar mereu. Unele idei de-ale noastre
s-ar putea să le fie utile
și lor. în această am
plă ofensivă pentru scă
derea consumurilor energetice, in care sint mobilizate competenta si răspunderea specialiștilor noș
tri. utilizăm metode si teh
nici diverse ce se decan
tează tot mai evident in
tr-un fel de cod al con
duitei energetice. Lucrarea
de fată este, ca să sDun
asa. o contribuție la consti
tuirea acestui sistem de
norme pe care noi. ca mari
consumatori de energie, le
considerăm de strictă ac
tualitate si obligatoriu de
respectat.
...Un cod al conduitei
energetice I tn citeva cu
vinte se condensează su
perba și. de cele mai multe
ori, chinuitoarea frămintare a unor oameni neclintiți in ambiția de
a da
muncii lor o
consistentă
mult superioară celei im
puse de îndatoririle de ser
viciu. Aici trebuie căutată,
se înțelege, explicația fap
tului că ani in sir ei n-au
avut de depășit altceva de
cît propriile recorduri. Dar
să-1 lăsăm ne
maistrul
Gheorghe Mihăescu. secre
tarul comitetului de partid,
să completeze :

— La noi mal e o vorbă :
că muncești bine sau foar
te bine nu e un motiv să
nu cauți să muncești si mai
bine. Asta înseamnă să fii
cu ochii in patru ca nu
cumva zgura rutinei să-ti
îngreuneze gindirea si miș
cările. Să nu lași nici un
lucru din combinat
prea
multă vreme necercetat cu
ochi critic, pentru că. alt
fel. te trezești cu el imbâtrinit.
De aceea, nici n-a apu
cat să se rodeze bine noua

la fel de rodnic. Fapte de
eroism muncitoresc auten
tic certificate de înaltul
Muncii
titlu de Erou al
Socialiste pe care 11 deține
unitatea.
Aparent, intre combinat
i
si întreprinderea vecină
n-ar
„Steaua
electrică"
exista nici o trăsătură co
mună, Cum să compari
uriașele cuptoare de clincher cu fragilele utilaje oe
care se produc becurile ?
Sau miile de tone de cal
car ce sosesc zilnic din

tehnic si calitativ, la nivel
mondial, și asta o știu tot
mai multi. De asta le cau
tă. Beneficiarii noștri in
terni au si ei nevoie, la
rindul lor. de mai mult de
o treime. Iar noi nu dorim
să refuzăm pe nimeni. Cum
să facem ? — asta era în
trebarea grea la care tre
buia să răspundem. Acum
știm răspunsul : vom înde
plini planul anual tn 10 luni
și jumătate. Ne rămin 45
de zile ca să onorăm cere
rile suplimentare.

rol de investiție aducătoa
re de beneficii oe termen
mai lung, se aplică un pro
gram oe care l-am outea
numi... de eradicare a ve
chiului. Am remarcat că
nimeni nu se jenează aici
să spună că da. avem unele
metode de lucru de acum
10—15 ani și că ele au de
venit o frînă. ba chiar se
poate spune că e una din
temele predilecte de discu
ție. E normal din moment
ce îi preocupă si sint hotăriti să renunțe la ele.

Tradiția noului în colective cu tradiție muncitorească
si moderna linie tehnolo
gică de care am amintit,
că a si fost supusă unui
tratament sever si neîntre
rupt de... modernizare. N-a
existat reparație planifica
tă — si au fost multe —
care 6ă nu fie insotită de
operații.
unele radicale,
destinate să o facă
mal
productivă si mai puțin
„avidă" de energie,
Propuneri de optimizare a.. flu... ..
xurilor, de perfecționare a
tehnologiilor si utilajelor
se înregistrează cu sutele
intr-un an. majoritatea lor
fiind' promovate spre aplicare, în aceste impreiurări
ar fi nepotrivit să evidentiem pe cineva. Eroul princi pal e colectivul. Efectul
acestui fel de ai munci :
cincinalul trecut
Încheiat
cu 13 luni mai devreme,
consumurile
energetice
comparabile cu cele
i
mai
scăzute obținute la ora actuală în lume : iar oe pri
mul trimestru al acestui an
se înregistrează un bilanț

munte pentru a fi prelu
crate cu gingașele
fila
mente aproape impondera
bile 7 Dacă sondăm reali
tatea dincolo de aceste
aparente, descoperim că
activitatea
producătorilor
de lămpi electrice este gu
vernată de preceptele ri
guroase ale unui cod ase
mănător celui despre care
' ne-a vorbit ing. Gheorghe
Dragomir.
Esența e ace
eași. doar forma este alta.
Mărturie stă.
bunăoară,
impresionanta desfășurare
de eforturi declanșată la
începutul acestui an pen
tru a se depăși un ..im
pas". Unul ivit din „vina"
celor de aici. Adică :
— Produsele noastre sint
foarte solicitate — ne dă
amănunte ing.
Gheorghe
Banu. directorul întreprin
derii. Peste două treimi
din ele le exportăm — cea
mai mare parte in tări cu
90 la
industrii avansate,
sută din producția noastră
este, din punct de vedere

Siguranța
directorului
are în spatele ei o adevă
rată strategie a comprimă
rii timpului. De ce acum
s-a obținut un plus confortabil de productie. care
va spori cu fiecare din lunile ce vor urma. dar asta
nu s-a considerat suficient.
Căci oricind poate să mai
sosească o comandă la care
nu te gîndești.' Asa că se
impun garanții ca si aces
tui soi de cereri să i se
dea
răspuns
afirmativ.
„Steaua electrică" este un
nume bine cunoscut in 30
de țări, firme cu faimă ii
cumpără produsele, si co
dul de conduită al colecti
vului consacră obligativita
tea de a nu se irosi nici
un prilej pentru a-4 spori
reputația.
Așa că
s-au
creat condiții ca două ca’ pacități noi aflate în con
strucție să intre in func
țiune mai devreme ; una
cu șase luni, iar cealaltă
cu nouă luni. Pentru si mai
multă siguranță, dar si cu

Din urmă vine noul... în
acest an se realizează prin
autodotare de cinci ori mai
multe utilaje decit
anul
trecut. Facem
precizarea
că noțiunea de utilai de
semnează in cazul de fată
creații tehnice originale, ce
prind viată după proiecte
proprii. Ele se caracteri
zează prin grad ridicat de
mecanizare si automatizare
și vor spori productivitatea
de citeva ori în locurile de
muncă unde vor fi ampla
sate. în mai multe situații,
..vechiul", care și-a înche
iat misiunea, este munca
manuală. Pe soții Velianu,
ingineri, i-am găsit lingă o
asemenea mașină încercîndu-i trăinicia articulațiilor
și ritmicitatea tactului cal
culat de ei. Sint tineri, e pri
ma lor realizare de acest
fel si abia așteaptă să o
pună la treabă, insă e de
pe acum stabilit că vor în
cepe alta. Tehnicianul Pe
tre Floroiu. deținător (deo
camdată) a două brevete

e Clipa de răgaz : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Saffi — 9; 10,45; 12,45; 14,30; 16.30,
Explozia — 18,30: DOINA (16 35 38).
• Aleii lși caută un tată — 9; 11,
Vinătorul de căprioare — 13; 15; 17;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Ultimul mohican — 16,30; 18,30
Drumul — 14,30 : BUZEȘTI (50 43 58)
• Colierul
de
turcoaze :
LIRA
(317171) — 15; 17; 19.
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Din prea multă dragoste : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11; 13;
15; 17; 19.
• Marla Mirabela — 10; 11,30; 13,
Competiția — 15; 17,15; 19,30 : STUDIO
(59 53 15)
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor : ARTA (213186) — 9; 12,15;
15,30: 18,45
• Frumoasa Asii șl viteazul Muvolran — 15, Pruncul, petrolul și ardelenil — 17; 19 : DRUMUL sakii
(31 28 13)
• Nea Mărln miliardar — 15; 17.
Război și pace (I—II) — 19 : POPULAR (35 15 17)
• Profetul,
aurul
șl
ardelenii :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Medalion Richard Burton : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Raidul vărgat : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moscova nu crede tn lacrimi :
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15,30; 18.30
• Lupii albi : FERENTARI (80 49 85)
— 11; 13; 15; 17; 19. PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Dragoste și porumbei : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
VIITORUL
• Munții albaștri : "
------------------(10 67 40) — 15; 17; 19
• Vară sentimentală
'
1 PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17
• Misiunea
secret*
a maiorului
Coock :
CAPITOL
(16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18
• Despărțire
temporară ;
BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30;
18.30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12;
15; 18
“ Asociatul t FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
Yankeii : VICTORIA (16 28 79) —
12; 15; 18
Cursa Infernală : DACIA (50 35 94)
9; 11; 13; 15; 17; 19
_ Provocarea
dragonului ;
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15:
17,15; 19.30
• Piedone
ln
Egipt i
FLACARA
(20 33 40) — 18: 17; 19

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea
...............
tn economie. Fapte
de muncă de pe frontul produc
ției materiale in cinstea aniversă
rii partidului
20.30 Popas în Zimbabwe. Documentar
(color)
20.40 Cintecul și poezia acestor ani
eroici (color). Partid născut in
mindră zi de mal
20.55 Cadran
mondial (color). Româ
nia — Ceaușescu — Pace • înce
tarea experiențelor nucleare —
cerință majoră a cauzei dezarmă
rii și păcii
21,10 Serial științific (color). „Civili
zația metalului". Episodul 13
21.30 Memoria
documentelor
(color)
• Dimensiuni noi ale cunoașterii
Istoriei românești
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

de invenție, ne-a prezentat
ultima lui lucrare — o ma
șină „deșteaptă foc" ce
execută una dintre cele
mai pretențioase operații
la un tip de bec ce se cere
de urgentă la export. Uimi
tor la acest inventator —
spun cei care-1 cunosc —
este simplitatea soluțiilor
constructive pe care le
folosește ; însă cită muncă,
liniște sacrificată si cunoș
tințe tehnice — afirmă tot
ei — sint necesare pentru
a accede la ele 1
Dar cel mai
înfrigurat
proces de înnoire se desfășoară în domeniul produselor. Anul trecut s-au
asimilat de trei ori
mai
multe becuri noi decît SC
prevăzuse. Acestea au fost
cerințele... O regulă asupra
căreia a insistat ingineră
Maria Dude, șefa atelieru
lui de proiectare tehnologii
si produse noi. în timpul
discuției pe care am avu
t-o : marea familie a lăm
pilor electrice speciale spo
rește tot mai mult de la un
an la altul, dar numai cu
produse de nivel mondial.
Cit de mare e această
:
. familie 7 Păi intr-o lună
se produc
milioane
de
exemplare în circa
1 000
sortotipodimensiuni. Dacă
mai avem in vedere că fie
care bec se compune din
7—8 piese, ne întrebăm
cum s-or fi descurcînd cei
care lansează
____ _produsele
________ in
fabricație 7 Nu ne-am in
teresat . de acest aspect,
însă nu ne-ar mira deloc
să aflăm că activitatea lor
se desfășoară cu o precizie
al cărei nivel este egalat
doar de nivelul tehnic al
produselor. Si că aceasta
ar fi o prevedere impor
tantă înscrisă în codul de
conduită muncitorească al
colectivului.
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„Spriiin ferm poziției principale a președintelui
Nicolae Ceausescu privind încetarea acțiunilor
militare împotriva Libiei, pentru pace
in Mediterana si in întreaga lume"
(Urmare din pag. I)
mentele aviației americane au pro
dus grave distrugeri materiale, in
tre care avarierea a numeroase
imobile și locuințe, și s-au soldat
cu multe victime omenești, inclu
siv tineri și copii.
Sustinind
pe deplin
poziția
României exprimată în Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu adre
sat președintelui Ronald Reagan,
considerăm că această acțiune
agresivă a S.U.A. nu are nici o
justificare,
că
ea reprezintă o
gravă și condamnabilă încălcare a
principiilor dreptului internațional
și a Cartei O.N.U., a normelor de
bază care trebuie să călăuzească
relațiile între state, fiind în sine
un pericol serios la adresa secu
rității, a înseși păcii mondiale.
Sub pretextul „combaterii tero
rismului" nu se poate recurge la
acțiuni care reprezintă, de fapt,
tot atentate la adresa independen

ței naționale, acte de intimidare a
unui popor liber și suveran. Ade
vărata și singura cale de soluțio
nare a conflictelor între state nu
este cea a războiului, a acțiunilor
militare, ci cea a tratativelor, a
negocierilor în măsură să asigure o
reglementare temeinică a tuturor
problemelor litigioase.
Anul 1986 a fost desemnat una
nim de către Adunarea Generală a
O.N.U. — inclusiv cu sprijinul
S.U.A. — drept Anul Internațional
al Păcii și considerăm că el tre
buie să reprezinte o condiție po
litică și morală primordială pen
tru toate statele de a-și dovedi
adeziunea practică la nobilele
idealuri ale păcii, destinderii, de
zarmării, înțelegerii și cooperării
între popoare.
în numele tinerilor și copiilor
unui popor pașnic care a fost dintotdeauna ostil războiului și agre
siunii, care a respectat și sprijinit
continuu aspirațiile fundamentale

de libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor lumii,
ne manifestăm indignarea față de
acest act de politică agresivă si de
forță.
Credem că este de datoria tine
rilor de pe toate meridianele glo
bului să-și alăture glasul forțelor
politice progresiste și democra
tice, opiniei publice mondiale pen
tru a cere ca S.U.A. să înceteze
orice noi acțiuni militare împotri
va Libiei, să dea dovadă de realism
și moderație, să acționeze pentru
soluționarea exclusiv pe cale paș
nică a problemelor existente între
cele două state.
Ne exprimăm speranța că glasul
rațiunii va învinge, că dorința de
a asigura făurirea unei lumi a pă
cii și înțelegerii, lipsită de ame
nințarea războaielor, va fi mai
presus de recurgerea la forță, la
agresiune. Numai astfel vom putea
construi viitorul
pașnic la care
năzuim cu toții.

In Anul Internațional al Păcii toate statele
să contribuie Ia pace!
Asemenea
întregului
popor, îmi exprim spri
jinul deplin față de po
ziția țării noastre de fer
mă condamnare a acțiu
nilor agresive întreprin
se de Statele Unite îm
potriva Libiei.
Mesajul
adresat de președintele
Republicii
Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui S.U.A., Ronald
Reagan, susține prin ar
gumente de necontestat
caracterul inadmisibil al
unor . asemenea
acțiuni
împotriva unui stat liber
și independent, membru
al O.N.U. Sint acte deo
sebit de grave, mai ales
în condițiile de încorda
re fără precedent a si
tuației internaționale ac
tuale, cind orice scinteie,
indiferent în ce zonă a
globului ar fi
aprinsă,
poate duce la declanșa-

rea unui dezastru mon
dial.
Dezaprobînd în modul
cel mai energic bombar
darea capitalei libiene,
România se pronunță hotărit pentru renunțarea
cu desăvirșire la politica
de forță, de intimidare,
care nu poate decit să agraveze pericolele ce pla
nează asupra lumii, pen
tru soluționarea exclusiv
pe cale
pașnică,
prin
tratative, a oricăror ne
înțelegeri și
diferende
între state.
Anul Internațional al
Păcii a fost
proclamat
de către
O.N.U.
prin
voința unanimă a tuturor
țărilor membre ale aces
tei organizații. Și
este
firesc să ne așteptăm ca
fiecare țară să-și onore
ze votul în forumul mon
dial prin acțiuni care să
ducă nu la periclitarea
păcii, ci la întărirea ei.

Nici un motiv nu poate
fi invocat în sprijinul
primejduirii independen
ței și libertății națiuni
lor, așa cum nici un stat
nu se poate sustrage de
la obligația supremă pe
care o are, în fața pro
priului popor, ca și a tu
turor popoarelor, de a-și
orienta politica în con
sens cu interesele păcii.
Grija pentru asigurarea
prezentului șl viitorului
omenirii este îndatorirea
fiecărei țări,
indiferent
de orînduirea sa socială,
de mărimea și potenția
lul economic și militar
de care dispune.
Din inițiativele și pro
punerile tării noastre,
inclusiv din meșajul adresat de președintele
României
președintelui
S.U.A. se desprinde toc
mai concluzia majoră că
in acest An Internațio
nal al Păcii, de care sint

în aceste
condiții, și
noi, întocmai întregului
popor român, dezapro
bînd cu toată fermitatea
acest act de agresiune,
îmbrățișăm poziția tării
noastre față de un ase
menea
grav
eveni
ment, așa cum a fost
ea exprimată în mesa
jul pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste
România.
l-a
adresat președintelui Sta
telor Unite. împărtășim
întru totul apelul de a se
lua toate măsurile pen
tru a se opri noi bom
bardamente sau acțiuni
militare împotriva Libiei.
Sperăm că se va înțe
lege, așa cum se cuvine,
preocuparea și îngrijo
rarea profundă ale po
porului român, ca și ale
celorlalte
popoare
ale
lumii, față de
situația
deosebit de serioasă crea
tă in urma atacurilor

aviației americane și că
se va acționa cu chib
zuință și moderație, pen
tru a se evita orice ar
putea înrăutăți
și mai
mult lucrurile. în Anul
Internațional al Păcii, an
în care cu toții dorim
micșorarea Încordării in
lume, este mai mult ca
oricind necesar să nu se
precupețească nici un
efort pentru ca orice ne
înțelegere
între
state
să-și găsească soluționa
rea numai și numai prin
mijloace
pașnice, prin
discuții purtate cu calm
și reținere.
Istoria stă
mărturie că bombele nu
au putut înlocui nicioda
tă tratativele și in împre
jurările lumii de astăzi,
cind pe planeta noastră
s-a adunat atita pulbere
explozibilă,
înțelegerea
acestui mare și simplu
adevăr este cu atit mai
necesară.
Arătînd că România

legate
atîtea
speranțe
nobile . ale popoarelor,
mai mult decît oricind,
fiecare țară trebuie
să
acționeze
cu
maximă
răspundere pentru a con
tribui la alungarea nori
lor războiului, la asigu
rarea păcii și înțelegerii.
Este chemarea pe care
poporul și statul nostru o
adresează,
prin glasul
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tuturor po
poarelor, tuturor națiu
nilor din lume. Și spe
răm din inimă că aceas
tă chemare umanistă va
găsi ecoul pe care-1 me
rită, prin acțiuni îndrep
tate numai și numai spre
înfăptuirea
năzuințelor
de pace ale umanității.

Prof. Pavel GALEA
Liceul „loan Slavici",
Arad

este gata să-și aducă în
treaga contribuție la re
glementarea oricăror pro
bleme pe calea pe care o
dictează rațiunea, calea
tratativelor, președintele
țării a dat glas năzuințe
lor și gindurilor celor mai
scumpe ale noastre, ale
tuturor. Iată de ce. sub
scriind pe de-a întregul
la poziția plină de înțe
lepciune a celui ce condu
ce destinele patriei noas
tre socialiste, îmi exprim
încrederea că, pînă la
urmă, judecata sănătoasă
va precumpăni, că, renunțindu-se la acte de forță,
se va
lăsa drum liber
tratativelor, așa cum o
cer interesele supreme
ale păcii, interesele tu
turor popoarelor.

Antjhel Mircea DAN
Erou al Muncii Socialiste,
președintele C.A.P.
Grindu, județul Ialomița

Apel la rațiune, la luciditate
Am luat cunoștință cu
profundă îngrijorare de
situația deosebit de gravă
creată în zona Mediteranei prin bombardamen
tele aviației americane
asupra Libiei, stat inde
pendent și suveran, mem
bru al Națiunilor Unite.
Gîndurile și sentimen
tele noastre de fermă dez
aprobare a acestor acțiuni
agresive și-au găsit reflec
tare in mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu
adresat
președintelui
S.U.A., în scrisorile și
moțiunile parlamentarilor
români, ale organizațiilor
de masă și obștești din
țară noastră. Poziția prin
cipială și constructivă ex
primată de președintele

țării — vibrant apel la
rațiune și luciditate —
este poziția fermă a în
tregului nostru popor.
Situația
periculoasă
creată la adresa păcii
prin acțiunea militară a
Statelor Unite, soldată cu
victime omenești‘și mari
pagube materiale, stirnește cu .atit mai mult
neliniște in rindul popoa
relor lumii, cu cit viața
internațională cunoaște o
perioadă de incordare
fără precedent. Este lim
pede că orice conflict mi
litar — indiferent de lo
cul unde s-ar produce —
comportă mari riscuri
pentru pacea lumii în
tregi. Atacurile aviației

americane asupra Libiei
reprezintă o sfidare a
normelor de drept inter
național, o încălcare a
principiilor Cartei O.N.U.,
o manifestare inadmisi
bilă a politicii de forță.
Fără îndoială că o ase
menea politică nu este
de natură să rezolve pro
blemele, ci, dimpotrivă,
ea implică grave primej
dii la adresa păcii și
securității internaționale.
Poporul român, care
iubește pacea, buna în
țelegere și conlucrarea
între popoare, a respins
întotdeauna politica de
forță și amenințare cu
forța. Și aceasta deoare
ce istoria, viața însăși

au confirmat că o astfel
de politică nu aduce ni
mic bun, că singura cale
de rezolvare a probleme
lor litigioase care apar
între state sint tratative
le. Iată de ce subscriem
întru totul la poziția fer
mă expusă de președin
tele țării. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și ne
exprimăm întreaga ade
ziune față de această po
ziție, pentru că ea este
în interesul tuturor po
poarelor, al păcii în Me
diterana și în întreaga
lume.

Prof. dr. Ing.
Alexandru MANIU
Universitatea

Dragi tovarăși,
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la cel de-al XXV-a Con
gres al Partidului Comunist din Belgia, tuturor membrilor partidului un
călduros salut tovărășesc.
Comuniștii români urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate acti
vitatea desfășurată de Partidul Comunist din Belgia pentru apărarea intere
selor oamenilor muncii belgieni, întărirea unității de acțiune a tuturor for
țelor muncitorești, democratice și progresiste in vederea înfăptuirii aspira
țiilor poporului belgian de progres social, pace și colaborare între națiuni.
Ne exprimăm convingerea că, prin eforturi comune, relațiile dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Belgia vor cunoaște o
continuă dezvoltare pe baza principiilor egalității, stimei și respectului reci
proc, neamestecului in treburile interne, dreptului fiecărui partid de a-și
elabora in mod independent linia politică, tactică și strategia revoluționară
corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din fiecare țară, în
interesul luptei pentru socialism și progres social, pace și înțelegere între
națiuni.
Vă urăm, stimați tovarăși, succes deplin in înfăptuirea hotărîrilor pe
care le veți adopta, în activitatea de viitor a Partidului Comunist din Belgia,
pusă în slujba intereselor celor ce muncesc, ale poporului belgian, ale păcii,
democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica

Brașov

în relatările pe marginea semi
finalelor cupelor europene de fotbal,
corespondenții agențiilor internațio
nale de presă menționează succesul
echipei Steaua București.
Presa belgiană publică ample co
mentarii de la meciul de fotbal
Steaua București — Anderlecht
Bruxelles, meci încheiat cu scorul
de 3—0 in favoarea fotbaliștilor ro
mâni, care s-au calificat în finala
„Cupei campionilor europeni". Sub
titluri precum : „Adios Sevilla",
„Pentru Anderlecht. Sevilla este un
castel in.Spania". „Ștacheta era prea
înaltă pentru Anderlecht". „Dura lex,
sed lex“, comentatorii sportivi ai
ziarelor belgiene, apărute joi dimi
neața. își exprimă decepția pentru
înfringerea suferită la București de
echipa lor favorită.
„Scor sever, dar meritat — scrie
ziarul «La derniere heure». Pentru
a doua oară îri activitatea sa, An
derlecht Bruxelles ratează califica
rea in finala «Cupei campionilor eu
ropeni», singurul trofeu ce lipsea din
panoplia sa prestigioasă" — notează
comentatorul ziarului sus-citat.
„Scorul de 3—0 nu este deloc exa
gerat, atit de mobili, de plini de

vivacitate și mereu primii la balon
au fost românii" — subliniază coti
dianul „La libre Belgique".
La rindul său. ziarul „Le Soir“
scrie : „Frumosul vis al lui Ander
lecht s-a spulberat pe terenul echi
pei Steaua București, revelația euro
peană a acestui sezon. Formația ro
mână a dat o veritabilă lecție de
fotbal compatrioților noștri, care se
pot consola spunîndu-și că au fost
învinși de o echipă mai puternică
decît a lor".
Trecînd în revistă rezultatele se
mifinalelor cupelor europene de
fotbal, comentatorul sportiv al agen
ției France Presse remarcă perfor
manța echipelor spaniole prezente în
toate cele 3 finale. Referindu-se la
echipa F. C. Barcelona, care a eli
minat pe I.F.K. Goteborg, după ce
pierduse primul joc cu 3—0, comen
tatorul A.F.P. notează : „F. C. Bar
celona a răsturnat în 70 de minute
scorul de 3—0, dar n-a reușit să se
califice decit după executarea lo
viturilor de la 11 m. Catalanii vor
merge, deci, la Sevilla, la 7 mai,
unde vor întîlni în finală pe Steaua
București, care a lăsat o puternică
impresie întrecind tot cu 3—0 pe

Anderlecht Bruxelles. Această su
perbă echipă română, care a prestat
în fața belgienilor un fotbal de vis,
va avea insă senzația că joacă in
deplasare pe stadionul „SanchezPizjuan" din Sevilla".
După ce intr-o avancronică pre
văzuse un eventual succes româ
nesc, comentatorul agenției Reutcr
notează : „Iată că previziunile s-au
confirmat : Steaua a ciștigat cu 3—0,
devenind prima echipă din România
care va disputa finala unei cupe
europene intercluburi. Fotbaliștii de
la Steaua au fost necruțători în apărare și au desfășurat un joc in
ventiv, ce nu le-a permis jucătorilor
de la Anderlecht să-și demonstreze
valențele ofensive care i-au con
sacrat. Defensiva formației române
a reușit să-i izoleze pe Lozano și
Vandenbergh, în timp ce linia de
atac a gazdelor, deosebit de activă,
a exercitat o presiune permanentă
la poarta lui Vekeman. Numai pres
tația bună a portarului belgian a
făcut ca scorul să nu ia proporții,
el intervenind in extremis de mai
multe ori. In repriza secundă, oas
peții au depus eforturi disperate
pentru a redresa situația, dar tenta
tivele lor au fost anihilate cu suc
ces de apărarea fermă a formației
române".

Finala „Cupei Cupelor" se va
disputa la 2 mai, Ia Lyon, între
echipele Dinamo Kiev și Atletico

ZIMBABWE
Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT. GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe,
Primul ministru al Republicii Zimbabwe
HARARE
Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a proclamării independenței de
stat ne este plăcut ca, în numele Partidului Comunist Român, al guvernului
și poporului român, precum și al nostru personal, să vă adresăm calde feli
citări și cele mai bune urări de noi succese pe calea progresului economic
și social al Republicii Zimbabwe.
Avem convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite, raporturile de
prietenie, colaborare și solidaritate statornicite între partidele și țările noas
tre, precum și conlucrarea pe plan internațional se vor extinde și adinei
continuu, în interesul popoarelor român și Zimbabwean, al politicii de pace,
dezarmare și înțelegere in lume.
Vă dorim multă sănătate și fericire personală, iar poporului zimbabwean
prieten pace și prosperitate.

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

zilei

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a proclamării independenței
Republicii Arabe Siriene, ambasa
dorul acestei țări la București, Hayssam Barakat, a oferit, joi dupăamiază, o recepție.
Au participat tovarășul Ion Dincă,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, membri ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai altor ministere
și instituții centrale, oameni de ști
ință, cultură și artă.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Zimbabwe — cea de-a Vl-a
aniversare a proclamării indepen
denței de stat — joi a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din
această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministeru

lui Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost prezenți Nicholas T. Goche,
ambasadorul Republicii Zimbabwe
la București, membri ai ambasadei.

în zilele de 15—17 aprilie a.c., a
avut loc sesiunea științifică a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", care a
luat in dezbatere rezultatele obținu
te in activitatea de cercetare depusă
in cursul ultimului an. de cadrele
didactice, cercetătorii și cursanții academiei, în Strinsă colaborare cu
specialiști din unități economice și
de cercetare, din învățămintul su
perior și din alte instituții științifi
ce. Sesiunea a relevat bogăția de
idei, originalitatea și spiritul re
voluționar al tezelor și orientă
rilor partidului nostru, ale secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în scopul făuri
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării României
spre comunism.
în spiritul orientărilor, indicațiilor
și exigențelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., lucrările au
fost orientate spre investigarea celor
mai eficiente căi și mijloace de per
fecționare a întregii activități economico-socialej care să contribuie la
îndeplinirea exemplară a obiective
lor trasate de cel de-al XIII-lea
Congres al partidului, participanții
la sesiune angajindu-se să-și spo
rească aportul la cunoașterea apro
fundată și la perfecționarea con
tinuă a mecanismului economico-financiar, la punerea în lumină a tu
turor resurselor umane și materia
le pentru creșterea eficienței acti
vităților economice și sociale, Ia în
tărirea spiritului revoluționar în
toate domeniile vieții sociale.
Cu acest prilej, într-o atmosfe
ră de puțernic entuziasm, parti
cipanții au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă
în care se spune :
Desfășurată sub semnul aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român — eveniment
de importanță crucială în istoria

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 18 aprilie, ora 20 — 21
aprilie, ora 20. în țară : Vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, care vor
avea și caracter de aversă, însoțite de
descărcări electrice, îndeosebi în a
doua parte a intervalului. Vîntul va
prezenta unele intensificări la înce
put din sectorul sudic, apoi din nordvest. Temperatura aerului în scădere
ușoară spre sfirșitul intervalului.
Minimele vor fi cuprinse între 4 și
12 grade, izolat mai coborîte, iar cele
maxime între 12 și 22 de grade, pe
alocuri mai ridicate la început în su-

Madrid. După ce cîștigase primul
joc cu 3—0, Dinamo Kiev a termi
nat la egalitate : 1—1 meciul de la
Fraga cu formația locală Dukla, in
timp ce Atletico Madrid, învingă
toare in prima manșă cu 1—0. a în
trecut și în deplasare, cu 3—2, for
mația vest-germană Bayer Uerdingen.
In „Cupa U.E.F.A.", o a treia echipă spaniolă, Real Madrid, a ob
ținut 'calificarea in finală, întrecind
pe teren propriu, după prelungiri,
cu scorul de 5—1, pe Internazionale
Milano. In finală, ce se dispu
tă tur-retur. Real Madrid va îr»tilni pe F.C. Koln. învingătoare în
primul meci cu 4—0, echipa vestgermană a terminat nedecis : 3—3
meciul retur disputat pe teren pro
priu cu formația belgiană Waregem.
(Agerpres)
HOCHEI. In campionatul mondial
de hochei pe gheață (grupa A) de
la Moscova, selecționata U.R.S.S. a
învins cu scorul de 4—1 (1—0, 1—0,
2—1) formația R.F. Germania, iar
reprezentativa Suediei a dispus cu
5—2 (2—0, 2—2, 1—0) de echipa
S.U.A.
Alte rezultate : Finlanda — Ce
hoslovacia 1—1 (1—0, 0—0, 0—1) ;
Canada — Polonia 8—3 (2—1, 6—0,
0—2).
JUDO. Campionatele europene de
judo pentru seniori sint programa
te ia Belgrad între 8 și 11 mai.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

★

La Ambasada Uniunii Sovietice
din București a avut loc joi con
ferința de presă „Cosmonautica so
vietică în slujba păcii". Au fost pre
zentate aspecte privind realizările ob
ținute de U.R.S.S. în cei 25 de ani
care au trecut de la primul zbor al
orbului în Cosmos, în cercetarea spa
țiului extraatmosferic, precum și
aplicarea rezultatelor obținute în
scopul dezvoltării științei și econo
miei. A fost reliefată, totodată, co
laborarea rodnică a țărilor socialiste
participante la Programul „Intercosmos", la a cărui realizare Repu
blica Socialistă România își aduce o
însemnată contribuție.

★

La Casa de cultură din Deva s-a
deschis, joi, expoziția „U.R.S.S. —
țara turismului și prietenilor", or
ganizată sub egida Ministerului Tu
rismului din țara noastră, Comitetu
lui de Stat al U.R.S.S. pentru turism
internațional și Oficiului județean
de turism Hunedoara.
(Agerpres)

Sesiunea științifică a Academiei „Ștefan Gheorghiu"

INFORMAȚII SPORTIVE
Calificarea fotbaliștilor de la Steaua București
în finala „Cupei campionilor europeni”
evidențiată de presa internațională

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

NICOLAE CEAUȘESCU

★

„Argumentele1* bombelor nu pot înlocui tratativele
Cind am aflat că avia
ția americană a bombar
dat capitala Libiei, țară
independentă și suverană,
membră a O.N.U., asemeni
tuturor celor cu care
muncesc și trăiesc in co
muna Grindu, aici in pli
nă Cimpie Română, ase
menea tuturor celor care
trăiesc și muncesc in pa
tria noastră, m-a cuprins
o adîncă neliniște'la gîndul că pacea lumii este
în mare pericol. Mi-am
zis in sinea mea că este
la fel cum cineva ar da
foc casei unui vecin, pe
vreme de vînt, pirj olul
puțind astfel cuprinde
întreg satul. Acest bom
bardament, în care oa
meni nevinovat! și-au
pierdut viața, iar bunuri
materiale realizate cu
trudă au
fost distruse,
este o scinteie de la care
ar putea porni un foc
care să cuprindă casa
întregii omeniri..

CELUI DE-AL XXV-LEA CONGRES
AU PARTIDULUI COMUNIST DIN BELGIA

națională — sesiunea noastră a sub
liniat marile înfăptuiri obținute in
noua ctitorie a țării, mai ales în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului — piatra de
hotar în devenirea socialistă și co
munistă a României — intrată de
plin în conștiința neamului drept
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Prodigioasa și multilaterala dum
neavoastră operă teoretică și' ideo
logică, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, operă
intrată definitiv în patrimoniul de
valori al umanității, este călăuza
statornică a întregii activități a ca
drelor didactice., cercetătorilor, stu
denților și cursanților Academiei
„Ștefan Gheorghiu", chemată ' să
pregătească activiști ai partidului cu
înaltă conștiință revoluționară, cu
un înalt nivel de cunoștințe teore
tice, cu o temeinică pregătire politico-organizatorică.
Reînnoim angajamentul nostru de
a ne îndeplini cu înalt simț de
răspundere sarcina de a perfecționa
întreaga noastră activitate, de a ne
însuși exemplar metodele și stilul
revoluționar ^e muncă, pentru a
contribui la impulsionarea activită
ții teoretico-ideologice, în strinsă le
gătură cu noile necesități practice
ale construcției socialiste.
Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că noi. co
muniștii de la Academia „Ștefan
Gheorghiu", vom face totul pentru
ca gindirea dumneavoastră revolu
ționară să fie profund însușită de
activul de partid ce învață în această instituție, sporindu-ne in
acest mod aportul la înfăptuirea
deplină a hotăririlor celui de-al
XIII-lea Congres al partidului, la
înaintarea fermă a patriei noastre
pe drumul progresului și civiliza
ției, la înfăptuirea nobilelor idealuri
ale socialismului și comunismului.

dul țării. Dimineața, condiții de cea
ță. în București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Va
ploua în partea a doua a intervalu*lui. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse
între 6 și 10 grade, cele maxime în
tre 18 și 22 de grade. Dimineața,
condiții de ceață.

Avantajele economisirii
pe libretul de economii
cu dobîndă și cîștiguri
Varietatea instrumentelor de eco
nomisire puse la dispoziția popu
lației de către Casa de Economii
și Consemnațiuni oferă posibilita
tea ca fiecare cetățean să aleagă,
în vederea economisirii, pe acela
care răspunde mai bine cerințelor
sale.
Cetățenilor care doresc să eco
nomisească pe un libret care, pe
lîngă dobinda anuală, le acordă și
șansa .să obțină prin trageri la
sorți și un ciștig, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni le oferă
libretul de economii cu dobindă și
cîștiguri.
Avantajul specific al depuneri
lor pe acest libret constă în faptul
că din dobinda anuală de 3,5 la
sută, 0,5 la sută se atribuie sub
formă de cîștiguri in bani, iar 3
la sută se acordă în numerar fie
cărui depunător prin înscrierea în
libret. Ciștigurile, ale căror valori
sint cuprinse intre 50 000 de lei și
500 de lei, se acordă prin trageri
la sorți trimestriale, la care parti
cipă libretele care au în cursul
trimestrului pentru care se face
tragerea la sorți un sold mediu
trimestrial de cel puțin 50 de Iei
și care nu au fost lichidate în
cursul trimestrului respectiv.
Ciștigurile ieșite la sorți se acor
dă integral libretelor de economii
care au un sold mediu trimestrial
egal cu cel puțin 10 la sută din
valoarea cîștigurilor. Dacă soldul
mediu trimestrial este mai mic de
10 la sută din valoarea cîștigului.
se acordă un ciștig de 10 ori mai
mare decit soldul mediu trimes
trial al libretului.
De reținut că emiterea, depune
rile ulterioare și restituirile la li
bretele de economii cu dobîndă și
cîștiguri se pot efectua la oricare
unitate proprie C.E.C. sau man
datară autorizată.

Acum șase ani, în noaptea de 17
spre 18 aprilie 1980, poporul Zim
babwe trăia un eveniment de cea
mai mare însemnătate al frămîntatei sale istorii : pe stadionul „Rufaro" din capitala țării, Salisbury
— astăzi Harare — zeci de mii de
oameni salutau cu entuziasm înăl
țarea drapelului național, care
vestea apariția pe harta lumii a
unui nou stat independent — Re
publica Zimbabwe.
Situată în inima Africii australe,
la sud de fluviul Zambezi, tinăra
republică (suprafața — 389 622 kmp;
populația circa 7 milioane de lo
cuitori) dispune de apreciabile re
surse naturale. In subsol se găsesc
zăcăminte de aur, cărbune, fier,
crom etc., a căror • punere in va
loare constituie una dintre princi
palele preocupări ale noului stat.
După cum arată presa din Zimbab
we, in cursul anului 1986 valoarea
producției miniere a țării — fără
a pune la socoteală aurul — va
depăși 600 milioane de dolari
Zimbabwe (aproximativ 400 milioa
ne dolari), cu 10 la sută mai mult
decît anul trecut. Venituri impor
tante sint realizate, de asemenea, de
agricultură.
Un moment de mare semnificație
în viața țării l-a constituit Con
gresul al II-lea al Z.A.N.U. (Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe)
din august 1984. Făcind bilanțul
drumului parcurs în anii de după
proclamarea independenței, acest

forum a stabilit un amplu program
de acțiune pentru perioada urmă
toare, recomandind, intre altele, in
stituirea sistemului
„partidului
unic de avangardă" și „edificarea
unui stat socialist în Zimbabwe,
bazat pe principiile marxist-leniniste".
Poporul român, care nutrește o
caldă prietenie față de popoarele
Africii, ale tuturor țărilor care mi
litează pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, urmărește cu viu interes
și simpatie înfăptuirile poporului
Zimbabwe. Solidaritatea militantă
a României cu cauza acestui popor
și-a găsit o elocventă ilustrare atît
în anii grei ai luptei de eliberare
națională, cind țara noastră a acor
dat un larg sprijin — politic, diplo
matic, moral și material — cit și
după aceea. România a recunoscut
chiar din primul moment Republi
ca Zimbabwe, dezvoltind în noile
condiții legături de strinsă colabo
rare cu tinărul stat. Momente de
cea mai mare importanță în evo
luția ascendentă a relațiilor re
ciproce le-au constituit întâlnirile
președintelui Nicolae Ceaușescu eu
președintele Canaan Sodindo Ba
nana și cu primul-ministru Robert
Mugabe, la București și Harare, acordurile și' înțelegerile încheiate
cu aceste prilejuri creînd o bază
trainică pentru amplificarea conti
nuă a acestor relații, în avantajul
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

JOIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI/

„OR4$£LE" HAVANEI
Privită din avionul ce vine la
aterizare, adică dinspre mare, Ha
vana iți oferă o imagine unică in
felul ei. Pe coasta unei mări tul
burător de albastre, se inalță, impletindu-se armonios in mirifica
exuberanță a vegetației tropicale,
ansambluri de zgirie-nori, cu for
me zvelte și culori luminoase, cu
vile albe, cochete, sau edificii ma
sive construite in stilul vechii arhi
tecturi coloniale spaniole. Imaginea
aceasta panoramică o redescoperi,
de data aceasta in detalii și amă
nunte ce-i subliniază și sporesc
frumusețea, atunci cind faci cunoș
tință cu ceea ce este și reprezintă
in fapt Havana. Fără îndoială,
după multe zile și seri tirzii petre
cute cutreierind străzile și bulevar
dele, piețele și grădinile, cartierele
centrale sau suburbiile orașului,
putem spune cu certitudine : in
tr-adevăr, capitala Cubei nu este
doar unul din cele mai mari și im
punătoare orașe ale Antilelor, ci și
unul dintre cele mai frumoase.
De fapt, prin ce impresionează
Havana ? Pe scurt, prin tot. Prin
așezarea geogra
fică a orașului
în jurul golfului
Havana și de-a
lungul
țărmului
mării; prin bu
levardele, grădinile și parcurile li
teralmente cufundate in verdeață
și flori ; prin diversitatea stilurilor
arhitectonice, care dau fiecărui car
tier o personalitate și distincție
aparte ; prin istoria sa zbuciumată
Și. mai ales, prin oamenii ei.
Am cunoscut mulți locuitori ai
Havanei. Și trebuie spus că fie
care, indiferent de meserie, fie că
era profesor sau ziarist, muncitor
constructor sau muzeograf, activist
de partid sau arhitect, funcționar
superior intr-un minister sau la o
întreprindere de comerț exterior,
ne-a vorbit cu mindrie despre
frumusețile orașului.
întinsă pe o suprafață de aproa
pe 220 kilometri pătrați, cu 43 de
cartiere și suburbii, Havana pare
formată din citeva „orașe" distinc
te, pe care, de-a lungul anilor, oa
menii și timpul le-au unit intr-un
tot unitar, armonios ce formează
„Marea Havană'1. Practic, așa și
este. Fiecare din aceste „orașe" își
are istoria sa proprie, stilul său
arhitectonic specific, personalitatea
sa distinctă.
Partea cea mai veche a capitalei
cubaneze, „Habana Vieja", denu
mită și „orașul spaniol", se găsește
în apropierea portului, a cărui in
trare îngustă și lungă este străjuită
de două vechi cetăți — „Castillo
del Moro" și „La Punta". De sute
de ani ele stau față in față, străjuind, de o parte și de alta a
strîmtorii care închide intrarea în
golful Havanei. Această parte a
Havanei, înălțată cu secole în
urmă și dominată de vechea și im
punătoarea catedrală „Columb",
constituie, practic, o copie la scară
redusă a vechilor orașe spaniole.
Caracteristic pentru această zonă a
orașului sint străzile înguste, întor
tocheate, cu clădiri din piatră în
ghesuite una intr-alta, avind a;pectul unor cetăți cu porți masive și
ziduri înalte, crenelate, cu mici bal
coane și ferestre înguste, ferecate
de obloane groase din lemn masiv.
Palatul prezidențial, catedrala, Pa
latul artelor, celelalte edificii mai
importante sint construite in stil

baroc, etalînd frumoase portale,
grile metalice decorative.
De la intrarea in port, de la por
țile cetății „La Punta" pornește,
șerpuind de-a lungul țărmului mă
rii, un splendid bulevard — Malecon. El unește . „orașul spaniol" cu
cartierul Vedado, al doilea — cro
nologic vorbind — „oraș" al Hava
nei. Diferă ? Evident ! Practic este
un alt oraș. Este orașul modern, cu
zgirie-nori, cu turnuri înalte, ver
ticale. din oțel și sticlă, cu clă
diri moderne, impunătoare, cu ho
teluri ultraelegante, zona instituți
ilor guvernamentale, științifice și
culturale, a celor
mai mari
bănci și restaurante. Impinzit cu
numeroase și minunate parcuri și
grădini, cartierul Vedado gravitează
în jurul a două mari bulevarde.
Primul este Malecon. Al doilea bu
levard este Avenida de los Presidentes. O arteră largă, mărginită
de arbori ornamentali și flori, și
care pornește de la țărmul mării și
se termină în imensa Piaza de la
Revolution (Piața Revoluției), în
mijlocul căreia se înalță uriașul
monument închi
nat
memoriei
scriitorului Josd
Marți, marele re
voluționar și pa
triot, unul dintre
organizatorii și conducătorii răs
coalei anticoloniale din 1895—1898.
Una din laturile acestei imense
piețe este francată de importanta
clădire a Universității din Havana,
întemeiată in 1728, cea mai mare
din Antile.
Al treilea „oraș", situat la sudvest de Vedado, gravitează în jurul
cartierului Miramar. El este con
struit pe o faleză dominată de o
vegetație tropicală luxuriantă, ma
joritatea clădirilor acestui „oraș"
fiind vile moderne, elegante. Parcu
rile, bulevardele și străzile sint,
fără exagerare, încărcate de ver
deață'— de uriașe magnolii și pal
mieri, de arbori ornamentali și
flori. Flori care mai de care mai
frumoase și colorate, ce incintă
privirile. „Orașul" acesta cuprinde
cartierele Plaga de la Marianao,
Almendares, Ciudad Libertad și
Cubanacan,
„cartierul palatelor
somptuoase" și al grădinilor de
basm, astăzi reședință a misiunilor
diplomatice.
tn sfîrșit, al patrulea „oraș" al
Havanei — dar nu și ultimul, mai
există ,prașul industrial", „orașul
port" și altele — s-a inălțat, prac
tic, în ultimele două decenii. El
formează noile cartiere rezidențiale
construite, la marginile Havanei, in
anii puterii populare, după victo
ria revoluției, și care găzduiește,
în total, peste 250 000 de locuitori.
Printre noile cartiere se numără și
Havana del Este. Ajungem la el,
după ce trecem printr-un tunel să
pat in stincă, la peste 30 de metri
adincime pe sub golful Havana.
Mai noi sau mai vechi, cartierele
și „orașele" Havanei, fiecare în
parte și toate in ansamblu, ilus
trează hărnicia, priceperea și ta
lentul locuitorilor ce le-au înăl
țat de-a lungul anilor, sub condurerea Partidului Comunist din Cuba
— de la a cărui creare se împlinesc
25 de ani. Și încă ceva. Ele re
flectă marea dragoste a cubanezi
lor pentru capitala țării lor, „Ma
rea Havană", pe care o doresc cu
înflăcărare mereu mai frumoasă.
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Al. PINTEA

o
$

fc'•

qTȘo

51c

con

o! i
oq

81
o o oo
c o oooo
obq
J
w
0
d

OC *
ccbO

:•

<:,

o

......... III.. MWkMM

c

j

O

—-

5

r- o ■

O oc

z' J
01

■• b»

O 0-0j
oj

,

țfâ

o

O :
> o'o

J&,

o o- o
■■■

’4
1 -1

o o

OJ

HIM

C :
■O t>\

fel

r

0W

o

Spji

Oj

o O’.d
■ o 1

SESIUNEA ANUALA A C.E.E

Cuvîntarea rostită de Moammer El Geddafi la televiziunea libiana
TRIPOLI 17 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la postul național de tele
viziune, Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, a con
damnat în termeni aspri agresiunea
Administrației S.U.A. împotriva țării
sale, precum și sprijinul acordat acesteia de guvernul britanic în or
ganizarea atacurilor forțelor milita
re aeriene asupra unor orașe libie
ne — informează agențiile interna
ționale de presă. în același timp,
Moammer El Geddafi a declarat că
apreciază pozițiile adoptate de Italia,
Franța, Spania, Grecia, precum și de
Malta. El a cerut Italiei și Spaniei
să nu permită utilizarea de către
forțele americane care atacă Jama-

hlria Libiană a bazelor americane
aflate pe teritoriul acestor țări.
Vorbitorul a arătat că lideri ai
statelor arabe i s-au adresat din pro
prie inițiativă propunînd convocarea
unei reuniuni extraordinare a șefi
lor de stat și de guvern ai țărilor
arabe pentru a dezbate
problema
acordării de ajutor poporului libian
în respingerea agresiunii S.U.A. El a
anunțat că această întîlnire ar putea
avea loc în următoarele zile. „Ca
urmare a agresiunii comise de S.U.A.
— a spus Moammer El Geddafi —
pentru noi s-a ivit prilejul istoric
de a înțelege în ce constă forța
noastră : în unitate. Niciodată nu
vom renunța la unirea națiunii ara
be, iar raidurile nu ne vor determi
na să renunțăm la obiectivele noas-

tre. Nu vom renunța la lupta pentru
cauza palestiniană. Nu vom renunța
6ă încurajăm revoluția populară".
Țările arabe, statele Africii, ță
rile nealiniate, toate forțele progre
siste și-au exprimat voința de a ac
ționa alături de noi, a spus Geddafi.
TRIPOLI 17 (Agerpres). — Ample
manifestații de masă s-au desfășurat,
joi, în diverse orașe și localități din
Jamahiria Libiană. Demonstranții
purtau lozinci prin care se exprima
protestul față de acțiunile agresive
ale S.U.A. împotriva teritoriului
țării lpr, atacuri ce s-au soldat cu
numeroase victime în rîndul popu
lației civile.
Demonstranții și-au
reafirmat hotărîrea de a apăra liber■ tatea și independența patriei lor în
fața agresiunii americane.

Mesajul adresat de Mihail Gorbaciov
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Mi
hail Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., a trimis un mesaj
lui Moammer El Geddafi, conducă
torul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe
Libiene
Populare Socialiste, în care exprimă
solidaritatea U.R.S.S. cu Jamahiria
Libiană în fața acțiunilor militare
ale S.U.A. — relatează agenția
T.A.S.S. Paralel cu sprijinul moral,
politic, diplomatic și militar acordat
Libiei prietene, precum și cu alte
măsuri în această direcție — se ara
tă în mesaj— U.R.S.S. a adresat Ad
ministrației americane repetate aver
tismente serioase în legătură cu con
secințele periculoase ale continuării
politicii sale antilibiene nu numai

pentru situația din regiunea mării
Mediterane, ci și pentru întreaga si
tuație internațională. „Declarăm, de
asemenea, că această evoluție a eve
nimentelor nu poate să nu se răs
frângă negativ și asupra relațiilor
sovieto-americane", se arată în con
tinuare.
Statele Unite nu au dat curs ape
lurilor noastre, liderii S.U.A. dove
dind încă' o dată fidelitate față de
politica terorismului de stat, față de
doctrina agresivă a „neoglobalismului", subliniază mesajul. Săvârșind
atacurile armate împotriva
Libiei,
continuă mesajul, americanii nu și-au
atins scopurile. Dimpotrivă, acțiuni
le lor agresive au trezit indignare șl
condamnare.

După ce relevă că U.R.S.S. depune eforturi susținute și pe arena
internațională, mesajul subliniază că
Uniunea Sovietică a adresat Admi
nistrației americane un protest hotărlt, cerind din nou încetarea imedia
tă a politicii ei antilibiene. Un de
mers corespunzător a fost întreprins
și pe lingă Guvernul Marii Britanii,
care a permis folosirea bazelor ame
ricane situate pe teritoriul său în'
vederea atacurilor Împotriva Libiei.
In încheiere, M. Gorbaciov arată :
„Doresc să vă asigur că Uniunea’ So
vietică este ferm hotărâtă să-și înde
plinească și pe viitor angajamentele
asumate în vederea întăririi continue
a capacității de apărare a Libiei".

vat, în intervenția sa, reprezentan
tul Emiratelor Arabe Unite. S.U.A.,
a spus el, au refuzat încă o dată să
respecte normele dreptului interna
țional și Carta O.N.U.
Delegatul Iugoslaviei a spus că
„nimic nu poate justifica utilizarea
forței, întrucît aceasta nu a fost și
nu va reprezenta vreodată mijlocul
adecvat pentru rezolvarea dispute
lor". „A fost folosită forța și a fost
comisă o agresiune împotriva suve
ranității și Integrității teritoriale ale
Jamahiriei Libiene, stat independent
și nealiniat, unde avioanele ameri
cane au semănat moarte, ucigînd
bărbați, femei și copii nevinovați",
a arătat vorbitorul. El a cerut co
munității internaționale, Națiunilor
Unite și, în special, Consiliului de
Securitate să acționeze pentru a pre
veni impunerea
forței în relațiile
internaționale, avertizînd că, în caz
contrar, se vor întrona ilegalitatea
și absența totală a stabilității, creîndu-se o situație în care armele ar
lua locul rațiunii.
Reprezentantul Indiei a calificat
acțiunea militară a S.U.A. drept un
act evident de agresiune împotriva
suveranității și integrității teritoria
le ale unui stat liber, ce contravine
dreptului internațional și obiective
lor Cartei O.N.U.
Reprezentantul Cubei a respins In
vocarea de către partea americană
a pretextului de autoapărare pentru

bombardarea unor zone civile în
Jamahiria Libiană. Totodată,
1
el a
denunțat cooperareat britanică la
această operațiune.
La rîndul său, delegatul R.D.P.
Yemen a condamnat bombardarea
de către S.U.A. a unor obiective ci
vile libiene, calificînd această ope
rațiune ca reprezentînd terorism dc
stat.
Reprezentantul R. D. Germane a
evidențiat caracterul ilegal al acțiu
nii militare americane, apreciind că
ea a fost întreprinsă pentru a oferi
o justificare uriașelor acumulări mili tare.
Intervenția armată împotriva Ja
mahiriei Libiene nu poate fi justi
ficată prin invocarea unor argumen
te de legitimă apărare, prevăzută de
Carta O.N.U., a spus reprezentantul
Algeriei. Prin atacul asupra acestei
țări au fost afectate negativ efortu
rile de stabilire in zonă a unui cli
mat de dialog și cooperare regiona
lă. „Cei care au justificat nu de
mult atacul israelian împotriva Tu
nisului, fără să identifice atunci na
tura autentic teroristă a acțiunii,
declară acum că eradicarea teroris
mului reprezintă principalul lor
obiectiv" — a declarat vorbitorul.
Delegatul australian a cerut Con
siliului de Securitate să-și asume
responsabilitățile ce-i revin pentru
promovarea unei reglementări paș
nice a situației create.

GENEVA 17 (Agerpres). — La se
diul Națiunilor Unite din Geneva
continuă lucrările celei de-a 41-a
sesiuni anuale a Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.—
O.N.U.).
Participanții la dezbateri au pus
în evidentă situația internațională
complexă. încordată, determinată de
continuarea cursei înarmărilor, de
agravarea unor conflicte militare,
instabilitatea economiei mondiale
generată de criza economică si fi
nanciară ale cărei consecințe nega
tive afectează practic toate țările lu
mii. îndeosebi țările în curs de dez
voltare a căror situație s-a înrăută
țit ca urmare a datoriilor externe si
a protectionismului crescînd practi
cat. sub diferite forme, de țările dez
voltate.
Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a arătat că România con
sideră că C.E.E.—O.N.U. trebuie să-și
asume un rol si răspunderi sporite
în ce privește promovarea unei largi
cooperări economice si tehnico-știintifice. fără nici un fel de obstacol

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Ex
plozia nucleară din Nevada și agre
siunea S.U.A. împotriva Jamahiriei
Libiene au provocat un val de pro
teste pe întreg cuprinsul Uniunii
Sovietice —
transmite
agenția
T. A.S.S. Reprezentanți ai opiniei pu
blice din Moscova, Leningrad, Tallin,
Minsk, Tbilisi și din alte orașe din
U. R.S.S. și-au exprimat totala deza
probare față de politica promovată
de Washington, politică ce contravi
ne normelor de drept internațional.
Experiența nucleară din Nevada și
atacurile aviației americane împotri
va Jamahiriei Libiene au provocat
revolta șl indignarea opiniei publice
— se spune în scrisoarea Comitetu
lui eston de apărare a păcii, adre
sată președintelui S.U.A., Ronald
Reagan.
Rațiunea șl conștiința umanității
cer oprirea acestui curs periculos —
■-a subliniat la mitingul organizat
la Minsk de Comitetul sovietic al
organizației internaționale „Medicii
pentru prevenirea unui război nu
clear".
BEIJING 17 (Agerpres). — „Ziarul
Poporului" din Beijing relevă că rai
durile aeriene ale S.U.A. asupra ca
pitalei libiene și orașului Benghazi,
oricare ar fi scuzele invocate, con
travin normelor internaționale șl
trebuie să fie denunțate de opinia
publică mondială.’ Cotidianul chinez
pune în lumină îngrijorarea provo
cată de deteriorarea situației din
Mediterana atit în rîndul națiunilor
din această zonă, cit și din întreaga
lume. Stările conflictuale existente
nu pot fi reglementate prin folosirea
forței, arată „Ziarul Poporului.", chemînd la căutarea de soluții adecvate
prin dialog ori prin alte mijloace
pașnice, pentru a asigura pacea și
stabilitatea în Mediterana.

BELGRAD 17 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al U.C.I. a condamnat in
modul cel mai vehement atacul mi
litar american împotriva Jamahiriei
Libiene, ca o agresiune asupra unui
stat independent și nealiniat și o
amenințare periculoasă la adresa se
curității, stabilității șl păcii în zonă
și, pe plari mai larg. în lume —
relatează agenția Taniug. Prezidiul
C.C. al U.C.I. a subliniat necesitatea încetării de urgentă a operatiunilor militare, restabilirii păcii și
Instaurării stabilității în regiune.
paralel cu respectarea consecventă
a independentei, suveranității și in
tegrității teritoriale a Jamahiriei
Libiene.

PHENIAN 17 (Agerpres).
Guvernul R.P.D. Coreene a condamnat,
într-o declarație oficială, atacul ae
rian american împotriva Jamahiriei
Arabe Libiene, apreciind că S.U.A.
trebuie să înceteze imediat agresiu
nea și acțiunile intervenționiste con
tra poporului libian. Guvernul și
poporul coreean se situează cu fer
mitate de partea poporului libian și
îi vor acorda și in viitor tot spriji
nul posibil — se_ spune in declara
ția citată de A.C.T.C.
DELHI 17 (Agerpres) — Participanții la reuniunea ministerială a
Biroului de coordonare al mișcării
de nealiniere, ale cărei lucrări se
desfășoară la Delhi, au condamnat
acțiunea americană împotriva Ja
mahiriei Arabe Libiene.
în cuvîntul său, ministrul de ex
terne cubanez, Isidoro Malmierca, a
arătat că în momentul de față toate
organizațiile internaționale, dar în
primul rind O.N.U., trebuie să con
damne S.U.A. și să se solidarizeze
cu poporul libian. Statele Unite — a
spus el — au încălcat Carta O.N.U.
și normele internaționale.
La rîndul său, ministrul indonezian
de externe, Mochtar Kusumaatmadja,
a precizat că asemenea acțiuni de
folosire a forței contravin flagrant
principiilor Cartel O.N.U. șl norme
lor de drept internațional.
Acțiunea militară a S.U.A. împo
triva Jamahiriei Libiene, a relevat,
de asemenea, șeful delegației egip
tene, Esmat Abdel Meguid, repre
zintă o amenințare la adresa păcii
și securității în lume.
RABAT 17 (Agerpres). — Intr-un
mesaj adresat colonelului Moammer
El Geddafi de regele Marocului,
Hassan al II-lea, se exiprimă „stupe
facția și consternarea în legătură cu
atacurile aeriene americane asupra
orașelor Tripoli și Benghazi" — in
formează agenția M.A.P. Agresiunea
americană împotriva teritoriului li
bian este cu atit mai deplorabilă cu
cit a fost lansată de o putere care
ar trebui să-și asume mari răspun
deri pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale — se spune în
document. Totodată, mesajul expri
mă solidaritatea deplină a poporului
marocan cu poporul libian.

RIAD 17 (Agerpres). — Arabia
Saudi tă condamnă atacul aerian american asupra Jamahiriei Arabe Li
biene. a declarat un reprezentant
oficial al guvernului saudit. Aseme
nea metode încalcă normele unanim
recunoscute ale dreptului internațio
nal. a spus el. adăugind că forța nu
numai că împiedică obținerea păcii
în zonă, dar contribuie la intensifi
carea încordării în Marea Mediterană si Orientul Mijlociu. în declarație se exprimă solidaritatea cu
poporul libian.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — într-o declarație a Orga
nizației Conferinței Islamice, difu
zată la sediul din New York al Na
țiunilor Unite, bombardamentul ae
rian american asupra Jamahiriei
Libiene este calificat drept o încăl-

care gravă a Cartel O.N.U. și a
principiilor de drept Internațional.
Acțiunile S.U.A. — subliniază de
clarația — reprezintă un pericol pen
tru pacea și securitatea interna
țională.
PARIS 17 (Agerpres). — Miniștrii
afacerilor externe ai țărilor Pieței
comune și-au exprimat convingerea
că „trebuie făcut totul pentru a se
evita o nouă acțiune militară" In în
fruntarea americano-libiană — a de
clarat ministrul olandez de externe,
Hans van den Broek, la încheierea
reuniunii de urgență a Consiliului
ministerial al C.E.E. desfășurată joi,
la Paris.

STRASBOURG 17 (Agerpres). Deputății socialiști din Parlamentul
vest-european au dat publicității la
Strasbourg o declarație in care cri
tică cu asprime atacurile aviației
americane
împotriva
Jamahirief
Arabe Libiene, calificîndu-le drept
„acte de terorism", transmite agen
ția Reuter. în documentul prezentat
de deputatul vest-german Klaus
Haersch se subliniază că acțiunile
americane constituie grave încălcări
ale normelor dreptului internațional.
Liderul grupului laburist britanic,
Alf Lomas, a afirmat că atacul îm
potriva
Jamahiriei Arabe Libiene
justifică apelurile la eliminarea ba
zelor S.U.A. din Marea Britanie.
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Ample manifestații de protest împo
triva bombardamentelor aviației americane asupra teritoriului Jama
hiriei Libiene
s-au desfășurat în
numeroase orașe din Statele Unite.
Din inițiativa unor organizații de
masă, cuprinzînd cercuri dintre cele
mai largi ale opiniei publice — între
care „Coaliția pentru o nouă politică
internă și externă", „Comitetul cetă
țenilor pentru o politică nucleară ra
țională", „Comitetul arabo-american
împotriva discriminării" —. la Wa
shington, în apropierea Casei Albe, a
avut loc o demonstrație, în cadrul
căreia participanții și-au exprimat
dezaprobarea fermă față de această
acțiune de forță, ce contravine nor
melor dreptului internațional și re
lațiilor dintre state. într-un manifest
difuzat cu acest prilej, atacurile
aviației militare a S.U.A. sînt califi
cate drept un act de război împo
triva unei țări mici, o acțiune total
ilegală, o flagrantă încălcare a pre
vederilor Cartei O.N.U.
Demonstrații și mitinguri de masă
au fost organizate, de asemenea, în
orașele San Francisco și in alte lo
calități din statul California, precum
și la Minneapolis — statul Minne
sota. Participanții au subliniat că
atacurile aviației americane împotri
va Libiei, escaladarea prezenței mi
litare a S.U.A. în apropierea coaste
lor libiene nu pot duce decît la agra
varea stării de încordare pe plan in
ternational. Ia subminarea securității
internaționale, constituind o amenin
țare a suveranității tinerelor state
independente, precum si o încercare
de a impune,
prin forța armelor,
dictatul țărilor și popoarelor su
verane.

O

O.N.U

sau Îngrădiri, de care să beneficieze
toate țările europene. Este necesar
eă se acționeze pentru ca viitoarea
reuniune a C.S.C.E. de la Viena să
dea un impuls întăririi rolului comi
siei în înfăptuirea componentei eco
nomice a procesului general euro
pean inițiat la Helsinki.
Delegatul român a propus o serie
de direcții prioritare în care C.E.E.—
O.N.U. trebuie să răspundă mai
prompt si mai eficient necesităților
actuale ale
......................
J_
dezvoltării
cooperării
pentru soluționarea, cu forte conju
gate. a unor probleme
esențiale
pentru progresul economic si social
al popoarelor europene, subliniind
necesitatea promovării si facilitării,
în continuare, a schimburilor comer
ciale în concordantă cu cerințele noii
ordini economice internaționale si a
dezvoltării cooperării în industrie,
în domeniul cercetării științifice si
dezvoltării
tehnologiei,
extinderii
colaborării în domeniile
<
energiei,
transporturilor si1 protecției mediului
Înconjurător.

In sprijinul unei soluționări pașnice

a problemelor din America Centrală
MONTEVIDEO 17 (Agerpres) —
Declarația comună semnată la Mon
tevideo de președinții Uruguayului,
Julio Maria Sanguinetti, și al Venezuelei, Jaime Lusinchi, subliniază
necesitatea soluționării pe cale paș
nică a
problemelor din America
Centrală șl cere țărilor din această
zonă a lumii să se abțină de la
orice fel de acțiuni menite să submi
neze procesul de reglementare ne
gociată a situației din America Cen
trală. Cei doi președinți și-au ex
primat îngrijorarea față de situa
ția economică mondială, au relevat.

Reprezentantul Arabiei Saudite a
cerut să fie adoptate măsuri în ra
port cu gravitatea atacurilor S.U.A.,
relevînd că atacul asupra Jamahiriei
Libiene nu poate fi justificat.
Reprezentantul Poloniei a arătat
că astfel de „expediții de pedepsire"
pun în pericol pacea în întreaga
lume.
Luînd
cuvîntul,
reprezentantul
R. S. Vietnam a făcut o analogie
Intre raidul aerian asupra
i
Jamahiriei
Libiene, acțiunile din golful Sirta
și actele agresive Întreprinse cu ani
in urmă de S.U.A. împotriva Vietnamului.
Ambasadorul Qatarului a declarat
că raidul constituie un act de agre
siune așa cum este definit in artico
lul 4 al Cartei O.N.U. și nu un „act
de apărare", cum pretinde guvernul
american.
în intervenția sa,
reprezentantul
Madagascarului a subliniat că țara
sa se alătură condamnărilor din în
treaga lume a acestei acțiuni de
război și a celor care pledează pen
tru filozofia dreptului celui mai pu
ternic.
într-o informație despre dezbate
rile din Consiliul de Securitate al
O.N.U.,
agenția americană United
Press International pune in evidență
faptul că Statele Unite au fost izo
late, vorbitorii condamnînd acțiunea
împotriva Jamahiriei Libiene între
prinsă de S.U.A.

IN ÎNTREAGA LUME, PUTERNICE REACȚII DE DEZAPROBARE
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Am
basadorului Marii Britanii la Mosco
va i-a fost adresată o notă verbală
a U.R.S.S.
privind utilizarea,
cu
consimțămîntul guvernului de la
Londra, a bazelor aeriene america
ne de pe teritoriul britanic de către
avioanele militare ale S.U.A. care
au bombardat Jamahiria Libiană —
relatează agenția T.A.S.S. Prin aceasta, s-a arătat ambasadorului, au
toritățile britanice devin coparticipante la acțiunea agresivă a S.U.A.
împotriva Jamahiriei Libiene.
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Pentru o largă cooperare economică mtereuropeană

Fermă condamnare in cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al
O.N.U. au continuat dezbaterile pe
marginea plîngerii prezentate de Jamahiria Libiană în legătură cu ata
cul aerian american asupra orașelor
Tripoli și Benghazi. în intervențiile
lor, numeroși vorbitori au condam
nat cu fermitate această acțiune,
care contravine legalității internațio
nale, prevederilor Cartei O.N.U.
Reprezentantul permanent al Uniu
nii Sovietice la O.N.U. a prezentat
declarația guvernului sovietic față
de acțiunea agresivă a Statelor Uni
te Împotriva Libiei. El a arătat că
există o legătură directă între aceas
tă acțiune armată a S.U.A. împotri
va Libiei și politica generală a Sta
telor Unite de subordonare a unor
state suverane, de a crea noi focare
de încordare în diferite zone, de a
destabiliza situația
internațională.
Datoria principală a Consiliului de
Securitate — a spus vorbitorul —
este de a condamna cu hotărire actul
de agresiune și a cere ca S.U.A. să
înceteze imediat atacurile armate
asupra Libiei și să nu mal permită
asemenea acțiuni.
Popoarele lumii arabe au devenit
din nou victima violenței și agresiunil unui stat care, în calitate de
membru permanent al Consiliului de
Securitate, poartă o răspundere deo
sebită pentru menținerea păcii in
ternaționale și a securității, a rele-
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LONDRA 17 (Agerpres). — Atacurile americane reprezintă un act de
terorism internațional și pun în pericol in mod grav pacea in lume, se
subliniază într-o declarație de pro
test față de agresiunea S.U.A. împo
triva Jamahiriei Arabe Libiene di
fuzată de organizația „Mișcarea pen
tru dezarmare nucleară" din Marea
Britanie.
\
In același timp, mii de activiști ai
organizației menționate, reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale, ai
organizațiilor obștești au participat
la o serie de demonstrații de pro
test tn Marea Britanie împotriva
atacului S.U.A. asupra Jamahiriei
Libiene. Participanții au demonstrat
in fața oficiului primului ministru și
al sediului altor instituții guverna
mentale, ca și în fața Ambasadei
americane din Londra. Manifestanții
au străbătut străzile principale ale
capitalei britanice, scandind lozinci
de condamnare a acțiunii agresive
americane. Au fost mobilizate im
portante forțe polițienești împotriva
participanților la demonstrații, fiind
operate peste 160 de arestări.
Alte măsuri represive,
inclusiv
arestări, au fost luate împotriva
demonstranților din fața bazei ame
ricane de la Upper Heyford, din
sudul Angliei, de unde au decolat
bombardierele americane „F-lll",
care au participat la raidul Împotriva
Jamahiriei Libiene.

BONN 17 (Agerpres). — Mii da
vest-germanl au protestat la Bonn
împotriva agresiunii americane în
Libia. Pe pancartele purtate de
demonstranți era denunțată ope
rațiunea militară americană și se
exprima solidaritatea cu poporul
Jamahiriei Libiene. Demonstrația a
fost organizată de mișcări de luptă
pentru pace, asociații studențești și
de tineret, relevă agenția Kuna. De
monstrații ale populației împotriva
atacului militar al Statelor Unite
asupra Jamahiriei Libiene s-au des
fășurat și in fața consulatelor ame
ricane din Hamburg și Stuttgart.
MADRID 17 (Agerpres). — Zeci
de mii de persoane au participat
două zile consecutiv în mai multe
orașe și localități din Spania la ma
nifestații de protest împotriva ata
cului comis de S.U.A. contra Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. La Madrid, mii de persoa
ne au demonstrat pe străzile orașu
lui, scandind lozinci în favoarea pă
cii, împotriva N.A.T.O. și a prezen
ței militare americane în Spania.
Alte manifestații la care s-a înre
gistrat o prezență masivă a tinerilor
au avut Ioc la Zaragoza și Rota, unde
se află baze militare americane, la
Barcelona. Bilbao. San Sebastian și
Sevilla. La Rota, aproximativ 60 de
autovehicule transported demon
stranți au oprit la intrarea In baza
navală pentru a prezenta o scrisoare
de protest. în numeroase locuri, po
liția a intervenit pentru a-1 împrăș
tia pe demonstranți, declânșînd inci
dente. Au fost operate arestări.

în special, efectele negative pentru
America Latină ale reducerii prețurilor pe piața mondială la mărfurile
de export ale acestor țări și au cri
ticat măsurile protecționiste ale ță
rilor occidentale dezvoltate.

BRASILIA 17 (Agerpres) — într-o
declarație făcută la Rio de Janeiro,
unde a efectuat o vizită, președin
tele ales al Republicii Costa Rica,
Oscar Arias Sanchez, a subliniat că
nu va permite ca teritoriul țării sale
să fie folosit sub nici o formă drept
bază pentru lansarea de atacuri îm
potriva statelor vecine — relatează
agenția Prensa Latina. Arias San
chez, care își va prelua oficial pre
rogativele de șef al statului la 8
mai, a exprimat convingerea că sin
gura cale de ieșire din criza centroamericană o constituie dialogul po
litic, negocierile.

R. S. A

Represiuni polițienești
împotriva populației
de culoare
PRETORIA 17 (Agerpres). — Noi
acte de agresiune ale autorităților
rasiste de la Pretoria împotriva militantilor antiapartheid și discrimină
rii rasiale au fost înregistrate joi in
R.S.A.
Unități ale armatei și politiei sudafricane — Informează France Presse
Si Reuter — totalizind mai multe
sute de oameni, au Pătruns in așeza
rea populației de culoare de Ia Lamontville, situată în apropiere de
Durban, unde au declanșat o am
plă operațiune de percheziții, impunînd. totodată, restricții totale de
circulație în zonă. 21 de persoane au
fost arestate. Frontul Național De
mocratic — cea mai largă coaliție de
luptă împotriva apartheidului
din
R.S.A. — a arătat că noua acțiune
agresivă a regimului face parte din
campania de intimidare si hărțuire a
tortelor care luptă pentru abolirea
actualelor
practici promovate de
autorități.

PARIS

Noul guvern francez
a revizuit bugetul pe 1986
PARIS 17 (Agerpres). — Cabinetul
premierului Jacques Chirac a adop
tat proiectul unui nou buget pe anul
1986, pe care îl va supune parlamen
tului și care reprezintă un docu
ment revizuit față de bugetul guver
nului socialist, votat in toamna anu
lui trecut. Elaborarea acestui proiect
reprezintă inițierea unei noi politici
economice și sociale a Franței —
evidențiază agenția France Presse.
între altele, se prevăd o amnis
tiere fiscală pentru repatrierea. îna
inte de 1 octombrie 1986, a capitalu
rilor transferate ilegal in străinăta
te. suprimarea impozitului pe mari
le venituri
instituit de guvernul
precedent șl o reducere echivalentă
a impozitului micilor contribuabili,
acestea urmînd să devină operante
începînd de la 1 ianuarie 1987.
Patru miliarde de franci vor fi
consacrat! realizării de noi locuri de
muncă pentru angajarea
tinerilor,
guvernul declarind că aceasta con
stituie „o prioritate absolută", cu
atit mal mult cu cit șomajul a înre
gistrat, în luna martie a acestui an.
o nouă creștere, numărul celor aflați
în căutare de lucru ajungînd la
2 388 500, potrivit statisticilor oficiale
citate de A.F.P.
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LA MOSCOVA au avut loc con
vorbiri intre reprezentanții Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și o de
legație a Stortingului norvegian
condusă de președintele acestuia,
Yo Benkow. După cum informea
ză agenția T.A.S.S., schimbul de
opinii s-a referit la relațiile bi
laterale, precum și la probleme in
ternaționale actuale, inclusiv crea
rea unei zone denuclearizate in
nordul Europei
CONFEDERAȚIA GENERALA A
OAMENILOR MUNCII PORTU
GHEZI, Intersindicala națională, a

o

BERLIN

al Xl-Iea al P.S.U.G.
BERLIN 17 (Agerpres). — P. Flnanțu transmite : în capitala R.D.
Germane s-a deschis joi cel de-al
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania.
în cursul celor cinci zile ale lu
crărilor forumului comuniștilor, cei
aproape 3 000 de delegați reprezentind 2 304 121 de membri si candi
dați de partid vor face bilanțul bo
gatei activități politico-sociale si de
perioada
construcție economică in
de cinci ani care a trecut de la precedentul congres. Vor fi, de asemenea. dezbătute și aprobate directivele
privind planul economic național al
R.D.G. în cincinalul 1986—1990.
La lucrări participă 140 de delegații
ale unor partide comuniste si mun
citorești. democratice si revoluționa
re. mișcări de eliberare națională,
partide socialiste si social-democrate din 104 țări.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de
tovarășul Gheorghe Oprea, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minlstru al Guvernului Republicii Socia
liste România.
Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășul Horst Sindertnann, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.S.U.G., președintele Ca
merei Populare a R. D. Germane,
care a adresat delegaților la con
gres. invitaților si oaspeților de pes
te hotare un călduros salut.
Delegații au aprobat în unanimi
tate componenta organelor de lucru
si a comisiilor congresului.
Tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. a pre
zentat raportul de activitate a Co
mitetului Central al partidului.
în partea introductivă a raportu
lui, tovarășul Erich Honecker s-a
referit la modul de îndeplinire a hotăririlor Congresului al X-lea al
P.S.U.G., arătînd că întreaga clasă
muncitoare, în alianță cu țărănimea,
intelectualitatea, cu ceilalți oameni
ai muncii, au creat o societate în
care toți cetățenii se bucură de drep
turi egale și de un nivel tot mal
ridicat de trai. Toate acestea, a ară
tat vorbitorul, au fost obținute pe
baza încrederii nestrămutate a po
porului în partid.
Referindu-se la dezvoltarea eco
nomică și socială a R.D.G. în cinci
nalul 1986—1990, Erich Honecker a
evidențiat obiectivele urmărind creș
terea productivității muncii și intro-

ducerea tot mai largă a tehnicii
avansate in economie.
C.C. al P.S.U.G. supune totodată
dezbaterii și aprobării congresului
strategia de dezvoltare economică a
țării in perspectiva anului 2 000.
în capitolul consacrat situației pe
plan mondial și activității internațio
nale a P.S.U.G., Erich Honecker a
apreciat că, in ultimii cinci ani, cli
matul internațional s-a deteriorat ca
urmare a politicii de suprainarmare
și confruntare pe care o promovează
cercurile guvernante din S.U.A. și
din țările N.A.T.O. în acest context,
a arătat el, partidul nostru eviden
țiază necesitatea de a se acționa în
direcția reducerii riscului declanșării
unui război.
Raportorul a exprimat
sprijinul
ferm al P.S.U.G. și R.D.G. față de
recentele inițiative ale Uniunii Sovie
tice privind lichidarea, pină la sfirșitul secolului, a tuturor armelor nu
cleare de pe planetă. Referindu-se
la relațiile cu țările socialiste, el a
subliniat dorința P.S.U.G. și a
R.D.G. de a dezvolta relațiile cu
acestea. Realizarea programelor asu
pra cărora s-a convenit cu R.P. Po
lonă,
R.S. Cehoslovacă, R.P. Bul
garia și Republica Socialistă Româ
nia, pînă în anul 2000 va promova
progresul în fiecare dintre țările
noastre și în țările socialiste în an
samblu.
Vorbitorul a subliniat în continuare_ că asigurarea păcii a fost și rămîne problema decisivă în relațiile
dintre R.D. Germană și R.F. Germa
nia. între realitățile postbelice — a
spus el — se numără și existența în
centrul Europei a două state germa
ne suverane și independente, R.D.G.
și R.F.G., care aparțin unor sisteme
sociale și politice și' unor alianțe
diferite. Ca și pînă acum acordăm o
mare importanță declarației comune
de la 12 martie 1985, în care am
apreciat că inviolabilitatea frontie
relor și respectarea integrității teri
toriale și suveranității tuturor state
lor din Europa, în granițele lor ac
tuale, constituie o condiție funda
mentală a păcii.
Au fost prezentate în continuare
obiectivele și direcțiile principale ale
politicii internaționale a P.S.U.G. și
R.D.G., între acestea figurind activi
zarea tuturor forțelor păcii, rațiunii
și realismului, în direcția unor pași
efectivi pe calea limitării cursei înar
mărilor și evitării unui război nu
clear, a înfăptuirii dezarmării. în
primul rînd a celei nucleare.
Lucrările congresului continuă.

Festivitățile de la Havana
HAVANA 17 (Agerpres). — La Ha
vana au avut loc o paradă militară
șl o adunare festivă cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la Victoria
de la Playa Giron și proclamarea

caracterului socialist al revoluției
cubaneze.
La adunarea festivă a luat cuvîn
tul Luis Alvarez de Ia Nuez, mem
bru supleant al Biroului Politic al
C.C. al P.C. din Cuba.

În favoarea creării de zone
denuclearizate în Europa
ULAN BATOR 17 (Agenpres). —
Guvernul
R.P. Mongole susține
Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele
europene. S.U.A. și Canada în problema creării de zone denucleariza
te in Europa — se arată într-o declarație dată publicității la Ulan
Bator. R.P.M. consideră propune-

rile avansate de aceste state drept
actuale și realiste. Crearea de zone
denuclearlzate în Europa — se spu
ne în declarație — ar exercita o in
fluentă pozitivă asupra eforturilor
ce se fac în această direcție și în
alte zone ale lumii, inclusiv în
Asia.

Marș pentru dezarmare și pace
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
în Statele Unite continuă „Marșul
păcii", ce se desfășoară sub lozin
cile luptei împotriva cursei înar
mărilor nucleare. Ultima etapă a
acestei acțiuni în favoarea păcii, în
cursul căreia participanții 6trăbat
teritoriul Statelor Unite de la vest
spre est, a fost orașul Las Vegas,
unde demonstranților li s-au adău
gat noi participants Unul dintre

organizatorii marșului a declarat că
sarcina acestei acțiuni este atra
gerea opiniei publice la lupta activă
pentru înlăturarea pericolului unui
război nuclear.
După cum s-a mai anunțat,
această acțiune pentru pace se va
Încheia în luna noiembrie, cind în
capitala Statelor Unite va fi orga
nizat un mare miting împotriva
războiului.

Problema centrală
oprirea cursei înarmărilor
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Cursa înarmărilor nu
face decît să accentueze tensiunile
și să sporească pericolul declanșă
rii unui conflict nuclear distrugă
tor — au relevat participanții la o
masă rotundă pe problemele păcii
și dezarmării și consecințele pro
gramului american cunoscut sub
numele de „războiul stelelor", or-

ganizată în cadrul Universității Na
ționale Autonome Mexicane. S-a
subliniat că problema globală cen
trală a zilelor noastre o constituie
preintîmpinarea
izbucnirii unui
război mondial, avînd in vedere po
tențialul militar existent astăzi în
lume — relatează agenția mexicană
Notimex.

„Să fie interzisă și lichidată arma nucleară!“
TOKIO 17 (Agerpres). — Peste
2 000 de reprezentanți al organiza
țiilor sindicale din Japonia au
participat la un miting organizat
intr-unui din parcurile din centrul
capitalei nipone in semn de protest
împotriva cursei înarmărilor. El s-a
desfășurat sub deviza „Nu războiu
lui 1 Să fie interzisă și lichidată
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BIROUL POLITIC AL C.C. AL
P.M.U.P. a analizat o serie de pro
bleme privind eficienta funcționării
structurilor organizatorice, gradul
de ocupare a forței de muncă și
cheltuielile destinate activității ad
ministrației de stat și economice —
transmite agenția P.A.P. A fost
dezbătut, de asemenea, un raport
privind activitatea din domeniul
culturii.
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adoptat, în cadrul unei plenare des
fășurate la Lisabona, tezele pentru
congresul al V-lea. din mai. al or
ganizației. în teze se arată că re
centele alegeri prezidențiale din
tară au demonstrat posibilitatea
unității tuturor forțelor de stingă
și democratice din țară. în legătură
cu aceasta, se spune în document.
Intersindicala națională consideră
eforturile pentru înlăturarea diver
gențelor și pentru unificarea mișcă
rii muncitorești din Portugalia pe
baze democratice drept o direcție
principală a activității sale.
LUCRĂRILE REUNIUNII MINIȘTRILOR PETROLULUI DIN
CELE 13 ȚARI MEMBRE ALE
O.P.E.C.
-------au
ĂU fost
FOST a
AMINATE
:.::
pînă vineri dimineața — a anunțat
un membru al delegației Emirate
lor Arabe Unite, la încheierea șe
dinței plenare de joi, desfășurată
la Geneva, informează
agenția
France Presse. El a precizat că
joi miniștrii au discutat probleme
privind prețurile petrolului și pla-

arma nucleară !". In cadrul alocu
țiunilor rostite au Cosit condamnate
sporirea cheltuielilor militare în
Japonia și extinderea colaborării
militare cu S.U.A.
Mitingul s-a încheiat printr-o de
monstrație care a avut loc In fața
clădirii parlamentului.

foanele producției de țiței pe care
statele membre ale organizației ar
trebui să le respecte. Aminarea a
fost determinată de faptul că „cei
13“ nu au ajuns la un punct de
vedere comun.

BIROUL POLITIC AL P.C.
FRANCEZ a dat publicității o de
clarație în care critică intenția gu
vernului de a proceda la o re
formă în domeniul mijloacelor de
Informare audiovizuale, reformă ce
prevede denaționalizarea uneia sau
a două companii de stat de tele
viziune. în declarație, după ce se
menționează consecințele negative
ale unei asemenea evoluții, se arată că P.C.F. se pronunță pen
tru dezvoltarea democratică a radioteleviziunii.
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ȘOMAJ. Potrivit datelor difuza
te la Londra de Ministerul Mun
cii, în martie acest an rata șoma
jului era, în Marea Britanie, de
13,7 la sută, ceea ce Înseamnă că,
practic, aproximativ 3,3 milioane
persoane nu au asigurat un loc
șomajului '
stabil de muncă. Rata
~
britanic este cea mai ridicată în
rîndul principalelor țări occidenta
le industrializate, depășind pe cele
din Franța — 10,7 la sută, R.F.G. —
9,8 la sută sau S.U.A. — 7,2 la
sută.
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