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Cu privire la activitatea politico-organizatorică desfășurată 
de organele și organizațiile de partid in anul 1986 pentru 

înfăptuirea hotăririlor partidului, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului la 31 decembrie 1986 

ln pagina a 11-a

In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMAVARA ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
DESFĂȘURATE EXEMPLAR! PENTRU EFICIENȚA INVESTIȚIILOR

• Acum, cînd vremea s-a încălzit, aria semă
natului trebuie să se extindă în toate zonele

• Specialiștii au datoria să urmărească per
manent starea terenului pentru a începe imediat 
semănatul pe parcelele zvintate

O Prin buna organizare a muncii în cîmp, 
printr-un control permanent al stării terenului, zl

de zi și oră de oră, să fie folosite la maximum uti
lajele spre a se realiza și depăși vitezele de lucru 
stabilite

• Cu deosebire în aceste condiții de lucru 
mai dificile, pretutindeni trebuie să se manifeste 
maximă răspundere pentru executarea lucrărilor 
la un nivel agrotehnic superior

Timpul s-a încălzit In 
toată țara. De aceea, in 
conformitate cu indicațiile 
secretarului general al par
tidului la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., cu cerința 
de a face o campanie foar
te scurtă, dictată de con
dițiile specifice ale acestei 
primăveri intirziate, în tot 
mai multe zone ale țării, 
pe terenurile zvintate s-a 
trecut cu forțe sporite la 
însămințarea culturilor din 
epoca întîi și a doua. Din 
informațiile primite la re
dacție rezultă că in cimpia 
de vest, in nord-vestul ță
rii, precum și în majorita
tea zonelor din cimpia de 
sud temperatura din stra
tul arabil al solului a atins 
deja limita care permite 
însămințarea in condiții 
optime a tuturor culturilor 
din primele două epoci. 
Important este ca pină la 
sosirea timpului ideal de 
lucru in cimp, zilnic să se 
insămințeze suprafețe cit 
mai mari, pentru că de 
acum orice hectar semănat 
in plus este un bun ciști- 
gat. Veștile despre faptele 
de muncă deosebite pe care 
mecanizatorii și coopera
torii le înregistrează încă 
in primele zile ale muncii 
cimpului atestă hotărirea 
cu care oamenii muncii au 
început desfășurarea marii 
bătălii a acestei noi cam
panii agricole. Exemplele 
despre asemenea fapte, 
despre Inițiative deosebite 
sint multe. In rindurile 
ce urmează corespondenții 
noștri județeni se referă 
doar Ia citeva.

DURATA STABILITĂ 
INIȚIAL PENTRU SE
MĂNATUL FIECĂREI 
CULTURI ESTE REDU
SA LA MINIMUM PO
SIBIL. Tot ce s-a semănat 
pînă acum în unitățile agri
cole din JUDEȚUL BIHOR 
s-a realizat mai 
ferestrele dintre 
losind din plin 
timp, adevărații 
au reușit să însămînțeze în 
putinele ore bune de lucru 
suprafețe destul de mari. 
„An de an semănăm cul
turile furajere în mustul 
zăpezii — ne spune ingi- 
nerul-șef al C.A.P. Salonta. 
tovarășul Teodor Isăilă. Și 
asta ne asigură reușita. 
N-am așteptat nici acum 
vremea bună ca să poată 
intra mașinile în cîmp.

Tehnologii adaptate 
la condițiile 
fiecărei snle

RAID-ANCHETA IN SECTORUL 
AGRICOL ILFOV

mult între 
ploi. Fo- 
acest răs- 
gospodari

înainte de ultima zăpadă, agriculto
rii din sectorul agricol Ilfov însă- 
mînțaseră deja .525 hectare cu ma
zăre. Dacă ne raportăm la perioada 
calendaristică e puțin. Este acesta 
unul din motivele care-i determină 
să se grăbească. Un al*  motiv, de 
data aceasta de ordin agrotehnic, 
care-i face să nu aștepte să se zvin- 
te întreg terenul, ci să acționeze pe 
parcele mici este că mazărea se în- 
sămințează, cum se spune, în 
mustul zăpezii. De un al treilea mo
tiv ne vorbește tovarășul Viorel 
Vizureanu, prim-secretar al comite
tului de partid al sectorului. „Sec
torul agricol Ilfov este grădina Capi
talei și de aici decurg obligații deo
sebit de mari pentru noi. Una dintre 
acestea se referă la însămințarea a 
3 000 de hectare cu mazăre destinată 
ln cea mai mare parte consumului 
în stare proaspătă, producție care, 
obligatoriu, trebuie să ajungă cît mai 
devreme pe piețe. In același timp, 
sîntem interesați să realizăm șl a 
doua cultură pe întreaga suprafață 
ce va fi cultivată cu mazăre. Cu a- 
ceste temeiuri s-au reluat însămînță- 
rile. după ce ultima ninsoare a lăsat 
din nou cîmpul negru, deși prin 
locurile mai umbroase continuă să 
stăruie urme de zăpadă". După cum 
s-a lucrat din primele ore, cunoscuta 
zicală „ziua bună se cunoaște de di
mineață" își găsește deplină acope
rire. De-a lungul traseului nostru, 
prin taberele de cîmp ale coopera
tivelor agricole Gruiu, Nuci, Ciol
pani, Corbeanca, Snagov, I.A.S. Mo- 
goșoaia, Afumați ș.a. am putut ve
dea că se lucrează într-un ritm alert 
și că pregătirile bine și din timp fă-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Alături de cooperatori, 
pauzele programului 
grajd au ieșit la lucru 
toți îngrijitorii. Cu echi
pele constituite am semă
nat deja în cultură ascunsă 
300 hectare lucernă și 200 
hectare trifoi. Dispunem de 
tot ce ne trebuie — mașini.

| DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A TARII
• reportaje • însemnări •

tn 
de
Si

Generație 
cutezătoare

Tinerețe — timp al 
cteșterii șl al mișcării. 
Despre tinerețea utecis- 
tă a patriei — de mun
că, de cutezanță, de ideal 
și aspirații — cu cîțiva 
făuritori ai metroului bucu- 
reștean. Aflați. se-nțelege, 
la virsta primăverii condi
ției umane. Cum se vede 
viața de pe această treaptă 
a existenței 7

Ovidiu Rumega, macara
giu la 24 de ani, unul din
tre cei aproape o mie de 
tineri care pun umărul la 
nașterea bulevardelor sub 
temeliile Cetății lui Bucur, 
socotește că răspunsul poa
te fi formulat și în două 
cuvinte :

— Foarte grăbită.
— Tinerețea, în genere, e 

grăbită...
— Generația noastră șt 

mai mult. Pentru că avem 
și șanse mai mari de afir
mare...

9

Scurtă fișă biografică a 
interlocutorului nostru : la 
18 ani, după absolvirea li
ceului Industrial, vine 
metrou, cu două meserii „ln 
buzunar" — de mecanic 
auto și șofer. Aici o învață 

macaragiu.

la

La C.A.P. Ciolpani a fost reluată Insămin- 
țarea mazăre]

îngrășăminte, erblcide. să- 
mînță. In ce ne privește, 
noi. specialiștii. fiecare 
răspundem de executarea 
lucrărilor, de calitatea lor 
pe o anumită suprafață. Prin 
recoltele realizate, fiecare 
va dovedi capacitatea lui 
tehnică și organizatorică".

La C.A.P. Stntandrel, 
unde pămîntul este încă 
moale, specialiștii au decis 
ca semănatul trifolienelor 
să se facă manual pînă ce 
vor putea Intra mașinile. 
Fapt este că pînă seara, 
trifoiul sub plantă protec
toare avea să fie Incorpo-

rat pe 50 hectare. Ingine
rul Ioan Pop, președintele 
cooperativei, 
„Trebuie să ___
maximă atenție momentul 
începerii semănatului. A- 
ceasta din două motive : 
pentru a nu tasa pămîntul 
și, mal ales, pentru că 
ne mai putem permite 
„întoarcem" culturile, 
însemna risipă de timp 
motorină".

Ne-am continuat 
nostru spre zona de 
a județului. La 
Curtuișeni, specialiștii au 
hotărît oa pe terenurile ni
sipoase, cu o textură mai 
ușoară, să se pregătească 
patul germinativ numai 
printr-o singură treoere a 
combinatorulul. Cu două 
semănători, pînă seara, a- 
vea să fie pusă sub 
brazdă mazărea pe 26 hec
tare. „Orice zl câștigată în
seamnă spor de recoltă, 
afirma Inginerul Kovacs 
Iosif, prezent în mijlocul 
mecanizatorilor. Semințele 
au acum posibilitatea să 
beneficieze de umiditatea 
din sol. Exigența este mai 
necesară ca oricînd, de a- 
oeea facem controlul per
manent în timpul efectuării 
Insămînțărilor". Muncă bine 
organizată, urmărlndu-se 
asigurarea unui front larg 
de lucru șl la I.A.S. Biha- 
ria, la cooperativele agrico
le Avram Iancu, Mădăras, 
Nojorid, adaptlndu-se teh
nologiile la condițiile spe
cifice din aoeastă primăva
ră. Fapt este că, pînă joi 
seara, în județul Bihor tri- 
folienele sub plantă pro
tectoare au fost însămin- 
țate pe 5 760 hectare, a- 
dică pe 72 la sută din su
prafață, Ia care se adaugă 
supraînsămințarea cu a- 
mestec bogat de gramlnee 
a aproape 10 000 hectare 
cu pajiști, urmi nd ca o dată 
cu zvîntarea terenului să se 
atingă viteza zilnică plani
ficată și la însămințarea 
celorlalte culturi.

FIECARE ORĂ BUNA 
DE LUCRU FOLOSITA 
CU CHIBZUINȚĂ, tn 
spiritul Indicațiilor secreta
rului 
date
C.C.
din 
luat 
scurta

conchlde : 
alegem cu

nu 
să 
Ar
6i

raidul 
nord 

C.A.P.

general al partidului, 
la recenta 
al P.C.R., 
JUDEȚUL 

măsuri
tnsămlnțările

plenară a 
agricultorii 

DOLJ au 
pentru a 

de
(Continuare in pag. a 111-a)

Peste citeva zile Intrăm în cel 
de-al doilea trimestru al acestui an 
hotărîtor al cincinalului actual, 
dominat in activitatea desfășurată în 
domeniul investițiilor de sarcini 
deosebit de complexe și mobilizatoâ- 
re. Este un prielnic moment de 
bilanț in care, judecind după crite
rii exigente, rezultatele obținute pînă 
acum în realizarea prevederilor de 
plan și angajamentelor, constructorii 
și montorii, furnizorii de utilaje și 
beneficiarii noilor capacități produc
tive sînt chemați să stabilească cu 
răspundere și deplină angajare per
spectiva imediată a lunilor de in
tensă activitate care urmează pa 
șantiere.

In bilanțul primului trimestru sini 
înscrise numeroase fapte de muncă 
și realizări demne de menționat. In 
această perioadă au intrat în circui
tul economic, funcționînd acum din 
plin, un șir de instalații și capaci
tăți Industriale care au sporit po
tențialul productiv al industriei chi
mice, metalurgiei, industriei con
structoare de mașini și industriei 
materialelor de construcții. Un fapt 
pozitiv și îmbucurător, cu atît mai 
mult cu cît aceste succese sint re
zultatul nemijlocit al eforturilor stă
ruitoare depuse pe șantiere, eforturi 
subordonate efectuării ritmice a lu
crărilor de construcții și montaj teh
nologic și încadrării, deopotrivă, in 
stadiile fizice și termenele prevăzute 
în graficele de lucrări. Dar tot din 
analiza activității desfășurate pe 

spiritul exi- 
de tovarășul

analiza activității i 
acest trimestru. In
gențelor formulate _  _____ _
Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., se desprinde 
concluzia că rezultatele obținute pu
teau fi incomparabil mai mari, dacă 
pe toate șantierele forțele umane șl 
mijloacele tehnice ar fi fost folosite 
la capacitatea lor reală, cea maxi
mă. Or, pe unele șantiere a existat 
o nixoncordanță vizibilă Intre posi
bilități și realizări, explicabilă prin 
slaba organizare a activității con
structorilor, neajunsuri în colabora
rea acestora cu montorii și benefi
ciarii de investiții, ca și prin intîr- 
zieri importante în livrarea unor în
semnate cantități de mașini și utila
je tehnologice. In același timp, însă, 
pe o serie de șantiere din industria 
chimică, metalurgie, energia electri
că, industria minieră ș.a., stocul de 
utilaje nemontate se menține la un 
nivel destul de ridicat. Consecințele 
unei asemenea nedorite 
serioase, mai cu seamă 
graficelor de livrări, pe 
tiere vor sosi în zilele 
nile următoare alte sute și mii de 
tone de utilaje, care se cer Ia rindul 
lor montate fără întîrziere. Fără în
doială, iarna grea din acest an a 
afectat, intr-o anumită măsură, evo
luția lucrărilor de pe șantiere. Dar 
acest argument nu poate fi luat în 
considerație „în bloc", in toate ca
zurile. La o analiză atentă, pe șan
tierele unor termocentrale din Bucu
rești, Giurgiu, Slatina și Iași, Combi
natului siderurgic din Călărași, Com
binatului petrochimic Midia-NăVo- 
dări. Combinatului metalurgic din 
Tulcea, întreprinderii de sticlărie 
din Azuga și altele, restanțele ac
tuale au apărut și s-au amplificat 
in condițiile acumulării unui ridicat 
număr de ore-om irosite din diferite 
motive, lipsei de sincronizare în
tre eforturile constructorilor, monto
rilor și prolectanților, ritmicității 
scăzute cu care diverși furnizori au 
livrat întregul volum de utilaje și 
echipamente tehnologice contractate.

După cum este cunoscut, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. au fost criti-

situații sint 
că, potrivit 
multe șan- 
și săptămî-

cate cu severitate rămlnerile în 
urmă Înregistrate in activitatea de 
Investiții, subliniindu-se necesitatea 
de a 
tatea 
ducerea partidului în vederea înde
plinirii integrale și ln bune condiții 
a planului de investiții și de puneri 
In funcțiune din acest an. Două sînt, 
din acest punct de vedere, elemen
tele care definesc cu exactitate sar
cinile și exigențele anului 1987 ln 
domeniul investițiilor. In primul 
rînd, volumul fondurilor de investi
ții alocate potrivit prevederilor pla
nului național unic însumează 285 
miliarde Iei, cu 6—7 la sută mai 
mult comparativ cu anul precedent. 
In al doilea rînd, un număr lmpor-

se aplica cu toată fermi- 
măsurile stabilite de con-

tant de obiective și capacități — pe 
a căror producție economia națională 
contează ferm — sint programate să 
intre în circuitul economic eșalonat, 
în fiecare dintre lunile următoare. 
O atenție cu totul deosebită trebuie 
acordată, așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., investițiilor 
din sectorul energetic, unde — pină 
în toamnă — urmează să Intre in 
producție capacități însumînd, numai 
pe cărbune, peste 1 000 MW. La ma
joritatea dintre noile obiective, reu
șita examenului de punere ln func
țiune este condiționată strict de 
terminarea grabnică a lucrărilor de 
construcții, dar mai ales de monta
rea rapidă a utilajelor și echipamen
telor tehnologice prevăzute și de pu
nerea lor In 
ționare.

Amploarea 
cesară, mai 
tarea de măsuri hotărite pentru ca, 
așa cum a subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al partidu
lui, lipsurile serioase manifestate în 
acest sector și care au dus la nerea- 
lizarea unor importante capacități 
de producție să fie neîntîrzlat și de
finitiv înlăturate. In toate cazurile, 
fără excepție, ritmul susținut de 
lucru, calitatea Ireproșabilă a lucră
rilor șl utilajelor executate, econo
misirea severă șl reducerea la ma
ximum a consumurilor de materiale 
pe șantiere, Întărirea spiritului do 
răspundere la toate nivelurile tre
buie să jaloneze și mal exigent acti
vitatea de zi cu zi a constructorilor 
și montorilor, a celorlalți factori an
gajați in procesul de realizare a in
vestițiilor. Pornind de la complexita
tea lucrărilor, de la necesitatea ca 
fiecare obiectiv de investiții să intre 
Ia termen și, dacă se poate, chiar 
mai devreme în funcțiune, comite
tele județene de partid, ministerele 
titulare de investiții, conducerile de 
trusturi și șantiere, de întreprinderi 
beneficiare și furnizoare de utilaje, 
organele și organizațiile de partid au 
datoria să acționeze cu fermitate, 
să-și pună în valoare întreaga capa
citate organizatorică și de mobili
zare în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor din acest 
Important domeniu, lulnd măsuri 
hotărite, așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., pentru încadrarea 
din trimestrul II ln consumuri mult 
diminuate de ciment, metal, cabluri 
și alte materiale. Fapt care obligă la 
revederea și înlocuirea soluțiilor

stare de perfectă func-

acestor sarcini face ne
mult ca oricînd, adop-

(Continuare in pag. a V-a)

Argumente pentru perfecționarea
activității consiliilor

I
îndeplinirea, la un nivel superior, 

în întreprinderi și centrale, a impor
tantelor funcții economice, politice și 
sociale pe care le au consiliile oame
nilor muncii este determinată, în 
mare măsură, de asigurarea 
parametri structurali și 
optimi ai organelor de 
colectivă. Așa cum arăta 
general al partidului.

A

Pe un utilaj electronizat. 
Profesor și tovarăș de 
schimb 7 Chiar tatăl lui. 
La 24 de ani : trei me
serii la activ. Da, tinerețea, 
astăzi, este foarte grăbită...

— încercați un portret al 
tînărului de azi.

— Eu cred în cîteva ade
văruri care duc. invariabil, 
spre tineri. Mai întîi entu
ziasmul. Este forța cu care 
tinerii s-au angajat să tacă 
baraje ori Canalul, să îm
pădurească munți ori să 
construiască orașe, plat
forme industriale sau me
troul. Apoi, tenacitatea. 
Călătoria cu metroul e 
frumoasă. Puțini știu însă 
cît de aspre sint confrun
tările pînă la : „poftiți în 
vagoane". Cîtă tărie iți tre
buie să învingi noroaiele, 
arșița și gerul, nenumăra
tele obstacole ale unui te
ren greu de stăpînlt. Și mal 
alătur aici încă un adevăr 
care duce la tinerețea de 
azi : dorința de a ști. De a 
ne perfecționa. De a învăța. 
Oriunde muncesc, constru
iesc — tinerii învață. Din 
conștiința că au nevoie du 
asta, nu din obligație.

— Ce-ar mai putea în-

Ieri, pe

văța un tînăr care șl-a tre
cut in palmares și o a treia 
meserie ?

Ovidiu Rumega are pre
gătit răspunsul la o aseme
nea Întrebare :

— Există o facultate de
■ utilaje tehnologice. Iar eu 

vreau să știu totul — dacă 
se poate — despre meseria 
mea. Cum s-ar zice. îmi 
cunosc viitorul : ziua la 
manetele și tabloul electro
nic al macaralei, după care 
facultatea la seral. Știu că 
voi avea de muncit, nu glu
mă, dar nu vreau să scap 
acest tren. Și nici alte tre
nuri ale învățăturii și cu
noașterii care, neîndoios, 
vor urma și după facultate. 

Trenurile tinereții...
Grăbite și ele foarte în- 

tr-un timp atît de alert cum

unul din șantierele metroului - tronsonul al lll-lea din magistrala a ll-a
Foto : E. Dichiseanu

este cel pe care 11 trăim. 
Depune mărturie, în aceas
tă ordine de idei, cu pal
maresul lui de muncă și 
de viață un alt tinăr de la 
metrou : Ștefan Gheorghe. 
Are doar cu cinci ani mal 
mult decît macaragiu] care 
nu vrea „să scape trenul ti
nereții", dar... Dar a lu
crat ca miner, la croirea 
tunelurilor din zonele : Mi
hai Bravu — Dristor — Să- 
lăjan, apoi Păcii — Armata 
Poporului și Brincoveanu 
— Sudului. In cinci ani, 
cam cinci kilometri de tu
neluri. La care se adaugă 
și facultatea serală de pla
nificare și cibernetică eco
nomică. Plus bucuria a 
doi copil — cel mare este 
deja ln clasa a Il-a. Plus 
absolvirea șl de către soție.

în acest răstimp, a acele
iași facultăți.

— O viață trăită din plin. 
Pornind de la această alti
tudine morală, v-am ruga 
să definiți locul generației 
tinere în prezentul epocii 
pe care o străbate.

— Mai întîi, o precizare: 
altitudinea morală de care 
aminteați nu-i un lucru 
singular, evident, ci proprie 
generației mele. Nu-i fapt 
rarisim deci, ci unul obiș
nuit. Cu toții simțim nevoia 
învățăturii. Cu toții sîntem 
conștienți că numai cu 
energia și elanul vîrstei nu 
reușim să facem față com
petiției 
despre rolul și locul tine
retului... E limpede că re
prezentăm o puternică for
ță socială. Prin număr, prin

prezentului. Cît

potențialul de energie, prin 
hotărirea de a lăsa ceva In 
urma noastră, prin frumu
sețea și măreția idealului. 
Și, nu în ultimul rînd. prin 
mîndria că tineretul își în
deplinește cu cinste misiu
nile încredințate. Merg 
deseori cu feciorul din cla
sa a doua cu metroul, si 
cînd trec prin tunelurile 
prin care am săpat și eu nu 
mă abțin să nu-i spun că 
și munca mea se află acolo.

— Munciți, trăiți în mij
locul tinerilor. Ce ne puteți 
spune despre orizontul lor 
de gîndire 7

— Muncesc cu tineșil. mă 
ocup de tineri ca secretar

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)

unor 
funcționali 
conducere 
secretarul 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. toate organele 
colective de conducere au obligația să 
la măsuri hotărite în vederea înfăp
tuirii neabătute a tuturor normelor 
și principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii in toate 
domeniile de ac
tivitate.

Această apre
ciere, corelată cu 
cea făcută 
Plenara 
P.C.R. 
cembrie 
vizînd faptul că 
în prezent se în
registrează o 
anumită rămînere 
în urmă a activi
tății de conducere 
In raport cu dez
voltarea forțelor de producție, relevă 
Importanța ce trebuie acordată creș
terii eficienței conducerii, care, in 
etapa revoluției tehnico-științifice, 
capătă un rol primordial în dezvol
tarea economică a țării noastre.

O cercetare efectuată de un co
lectiv de specialiști ai catedrei de 
resort din cadrul A.S.E. în 200 uni
tăți economice asupra componenței 
șt activității organelor de conducere 
colectivă — ln principal consilii ale 
oamenilor muncii și birouri execu
tive ale acestora — a dat posibili
tatea formulării a două concluzii de 
esență în acest domeniu.

Prima concluzie se referă la con
statarea că in majoritatea unităților 
investigate organele de conducere 
colectivă contribuie intr-o măsură 
mare la ridicarea activității micro
economice pe un plan superior, la 
îndeplinirea cantitativă și calitativă 
a sarcinilor de plan și, pe această 
bază, la creșterea considerabilă a 
eficienței economice. Se poate apre
cia că, la sporirea producției-marfă 
industriale cu 28,7 la sută în cinci
nalul 1981—1985 șl cu 7 la sută ln 
anul 1986, organismele autocondu
cerii au avut, pe ansamblul lor. 
un aport substanțial.

Intre elementele pozitive pe care 
se bazează aportul apreciabil al or
ganelor de conducere colectivă se 
înscriu sfera largă a aspectelor dis
cutate fl soluționate, elaborarea

C.C. 
din

la 
al 

de- 
1986,

frecventă de materiale de analiză cu 
variante de soluții pentru proble
mele dezbătute, participarea activă 
a componenților acestora la dezba
terea 
de zi 
că în 
nilor 
Intre 
Ceea 
mărimea consiliilor oamenilor mun
cii. o participare intre 10 șl 30 la 
sută din totalul celor învestiți să 
activeze în aceste organisme.

A doua concluzie se referă la exis
tența, pe lingă aspectele pozitiva 
semnalate, a unor apreciabile re

zerve in ceea ce 
privește îmbună
tățirea structurii 
și funcționalității 
organelor de con
ducere colectivă. 
Astfel, în ceea ce 
privește structu
ra, se constată 
că, în neconcor- 
danță cu natura 
predominant eco
nomică și de per
sonal a majorită-^ 
ții atribuțiilor*  
stabilite prin 

lege organelor de conducere co
lectivă, 
primul 
partea cea mal mare 
nenți, economiștii avînd o pondere 
redusă, iar psihologii și sociologii 
făcînd parte din aceste organe foarte 
rar. Spre exemplu, în 12 la sută din 
unitățile investigate, inginerii repre
zentau peste 51 la sută din totalul 
membrilor consiliilor oamenilor 
muncii, economiștii deținlnd pe an
samblul eșantionului sub 10 la sută. 
O atare situație are — așa cum a 
relevat studiul — pe de o parte, o 
Influență nefavorabilă asupra gra
dului de fundamentare economică a 
deciziilor, asupra Intensității pro
movării autogestiunli șl autofinan
țării, coordonate esențiale ale activi
tății economice stabilite pentru pe
rioada actuală de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Pe de altă 
parte, din punct de vedere funcțio
nal. se constată o abordare insufi
cient de echilibrată a activităților 
Întreprinderilor șl a funcțiilor con
ducerii. Astfel, In totalul probleme
lor dezbătute în consiliile care 
au făcut obiectivul studiului, cele 
privind activitățile de producție și

problematicii aflate pe ordinea 
etc. De exemplu, s-a constatat 
66 la sută din consiliile oame- 
muncii analizate iau cuvîntul 

5 și 10 componenți ai acestora, 
ce reprezintă, în raport cu ,

Stil de munca 
[modem, eficient 

în conducerea 
activității economice

cadrele tehnice, și în 
rînd inginerii, reprezintă 

din compo-

Ovidiu NICOLESCXI
Ion VERBONCU
Academia de studii economice

(Continuare in pag. a Il-a)
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 24-25 MARTIE 1987
Cu privire la activitatea politico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid în anul 1986 

pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1986

în climatul de profundă și vibrantă an
gajare patriotică, generat de aniversarea a 
65 de ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român. întregul nostru popor, strins 
unit în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
acționat și în anul 1986, primul an al ce
lui de-al 8-lea cincinal, pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a hotărîrilor is
torice ale Congresului al XlII-lea, a obiec
tivului strategic fundamental de trecere a 
României, pină la sfîrșitul acestui deceniu, 
la un stadiu nou, superior, de țară socia
listă mediu dezvoltată.

Sub conducerea directă și cu contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost elaborate o serie de programe spe
ciale privind dezvoltarea intensivă, orga
nizarea și modernizarea producției, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, normarea și creditarea activității 
economico-financiare, creșterea productivi
tății muncii, a eficienței și rentabilității, 
aplicarea pe scară largă a celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-științifice.

Relevînd înalta valoare umanistă, de o 
excepțională însemnătate teoretică și prac
tică a tezei secretarului general al parti
dului potrivit căreia socialismul se con
struiește cu poporul și pentru popor, ple
nara a subliniat preocuparea statornică a 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de adîncire și perfec
ționare continuă a democrației noastre 
muncitorești revoluționare, care asigură 
participarea directă, nemijlocită a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate — în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari — la conducerea 
societății. Ia elaborarea și înfăptuirea în
tregii noastre politici interne și externe.

în anul trecut a continuat organizarea 
de consfătuiri cu cadre de conducere din 
toate domeniile și sectoarele de activitate, 
întilniri cu activul de partid și de stat, 
au avut loc vizite de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în numeroase județe și 
unități economice, de cercetare și invăță- 
mint, care au prilejuit dezbaterea amănun
țită și stabilirea celor mai bune căi și 
modalități de mobilizare a tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal. Ia făurirea, in mod con
știent. de către întregul popor, a propriu
lui său viitor.

Desfășurind o neobosită activitate teo
retică, de înaltă și inegalabilă ținută ști
ințifică. bazată pe cunoașterea aprofun
dată a realităților românești, a proceselor 
și fenomenelor care au loc in lumea con
temporană, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a formulat 
noi teze cu privire la necesitatea creșterii 
continue a rolului conducător al partidului 
— centrul vital al întregii națiuni — dez
voltarea și consolidarea proprietății so
cialiste — premisă a edificării cu succes 
a orînduirii socialiste și comuniste — care' 
au îmbogățit experiența și practica revo
luționară, constituind o valoroasă contri
buție la afirmarea și mai puternică a for
ței și prestigiului orînduirii socialiste.

în lumina orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, în centrul activității 
organizatorice desfășurate de comitetele 
județene, municipale, orășenești și comu
nale de partid s-au situat exercitarea, cu 
răspundere comunistă, a rolului și atribu
țiilor cu care sint învestite prin statutul 
și hotărîrile partidului, cuprinderea în sfera 
analizei, controlului și îndrumării a tutu
ror sectoarelor de activitate, repartizarea 
corespunzătoare a forțelor, asigurarea con
ducerii unitare a activității economico-so- 
ciale desfășurate în profil teritorial.

O contribuție însemnată la îmbunătățirea 
activității organelor locale de partid, de 
stat și economice au adus-o și colectivele 
de sprijin și control constituite pe baza 
Hotăririi Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care au participat efectiv 
la soluționarea problemelor și la mai buna 
organizare a activității în teritoriu.

Dînd o înaltă apreciere muncii anga- 
jante desfășurate de întregul popor, spiri

tului nou. revoluționar, Înaltei responsabili
tăți cu care acționează comuniștii, toți 
oamenii muncii, rolului sporit pe care or
ganele și organizațiile de partid îl înde
plinesc in conducerea activității econo- 
mico-sociale, plenara a relevat că rezul
tatele de seamă obținute in anul 1986 in 
toate domeniile și sectoarele sint cu atit 
mai importante cu cit ele au fost dobîndite 
în condițiile grele economice din viața 
internațională, ale adîncirii crizei econo
mice mondiale, ceea ce denotă cu preg
nanță realismul politicii științifice promo
vate de partidul și statui nostru.

Plenara a subliniat că tot ce s-a înfăp
tuit mai măreț și mai trainic în dezvol
tarea economico-socială a patriei este ne
mijlocit legat de magistrala și pilduitoarea 
activitate desfășurată- în fruntea partidului 
și a statului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai Iubit fiu al 
poporului, ctitorul României moderne, per
sonalitate proeminentă a lumii contempo
rane, care cu inepuizabilă energie și pu- 

1 tere de muncă, cu nețărmurită dăruire și 
pasiune revoluționară, cu cea mai înaltă 
răspundere patriotică față de destinele 
poporului român acționează pentru înfăp
tuirea idealurilor nobile ale socialismului 
și comunismului pe pămîntul patriei.

Prestigiul imens de care se bucură 
Partidul Comunist Român în rindul na
țiunii noastre, al întregului popor este 
ilustrat de faptul că, în anul 1986, au deve
nit membri ai partidului 123 284 oameni ai 
muncii. Din totalul celor primiți în partid 
în cursul anului trecut. 65,28 la sută provin 
din rindul muncitorilor, 15,15 la sută al ță
ranilor, 19,57 la sută al inginerilor, econo
miștilor, cadrelor din cercetare, proiectare, 
învățămînt, precum și altor intelectuali, 
79,30 la sută sint membri ai Uniunii Tine
retului Comunist, iar 49.90 la sută sint fe
mei.

La 31 decembrie 1986, efectivul partidu
lui era de 3 639 344 membri, ponderea co
muniștilor în totalul populației majore 
fiind de 22,72 la sută, iar al populației ocu
pate de 32,85 la sută. Reflectind in mod co
respunzător poziția conducătoare a clasei 
muncitoare în societatea noastră, compozi
ția socială a partidului nostru se prezintă 
astfel : 55,29 la sută membri de partid sint 
muncitori, 15,59 la sută țărani, 20,53 la sută 
ingineri, tehnicieni, cadre din cercetare, 
proiectare, Învățămînt, ocrotirea sănătății, 
cultură, artă, precum și alte categorii de 
intelectuali și funcționari; compoziția so
cială și națională bună a partidului reflectă 
structura generală a poporului nostru ; a 
crescut an de an ponderea femeilor in 
partid, ajungînd la 34,03 la sută, față de 
21,58 în 1965.

Menținîndu-se, conform hotăririi adopta
te, la peste 75 la sută ponderea tinerilor 
față de numărul total al comuniștilor nou 
primiți în partid, s-a ajuns ca în prezent 
aproape 50 la sută din efectivul partidului 
să aibă vîrsta pînă la 40 de ani. Așa cum 
sublinia secretarul general al partidului, in 
prezent avem un partid tinăr, atit din 
punct de vedere fizic, cit și al concepției re
voluționare despre lume si viață.

In cursul anului 1986 a continuat acțiu
nea de îmbunătățire și perfecționare a 
structurilor organizatorice, corespunzător 
schimbărilor intervenite în organizarea 
economico-administrativă a unităților din 
industrie, agricultură, cercștare științifică 
și din alte sectoare și domenii de activi
tate, existind la finele anului în întreprin
deri. instituții, unități agricole și comune 
9 023 organizații de partid conduse de co
mitete și 73 691 organizații de bază.

Acționind pe baza orientărilor și indica
țiilor secretarului general al partidului, or
ganele și organizațiile de partid au situat 
în centrul preocupărilor creșterea capaci
tății lor organizatorice și politice, a rolului 
și influenței în rîndul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, antrenarea pe bază 
de sarcini concrete a activului de partid 
care numără peste 590 mii cadre, precum 
și a celorlalți membri ai partidului la solu
ționarea problemelor complexe ale activi
tății economico-sociale, întărirea vieții in
terne de partid, un accent deosebit punîn- 

du-se pe sporirea rolului și eficienței adu
nărilor generale ale organizațiilor de bază, 
efectuarea la toate nivelurile a controlu
lui de partid ferm și exigent, crearea în 
colectivele de muncă a unui climat de 
înaltă ordine și disciplină.

Activitatea politico-tdeologică și de pro
pagandă desfășurată de organele și organi
zațiile de partid a fost consacrată aprofun
dării conținutului Programului ideologic al 
partidului, documentelor Congresului al 
XlII-lea, cunoașterii temeinice a operei de 
înaltă ținută științifică, profund revolu
ționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a hotărîri
lor de partid și a legilor țării, mobilizării 
oamenilor muncii în vederea îndeplinirii 
neabătute a sarcinilor de plan, a progra
melor speciale adoptate de conducerea 
partidului.

învățămlntul politico-ideologic de partid 
și al organizațiilor de masă și obștești, în 
care au fost cuprinși peste 11 milioane 
cursanți, propaganda prin conferințe, dez
baterile ideologice, celelalte forme ale ac
tivității politico-educative și-au sporit con
tribuția Ia înarmarea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii cu noile teze, țon- 
cepte și orientări de excepțională însemnă
tate teoretică și practică cuprinse în cuvin- 
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țările secretarului general al partidului, la 
formarea omului nou, dezvoltarea conștiin
ței socialiste și afirmarea mai puternică a 
spiritului revoluționar.

Periodic au fost organizate sesiuni ști
ințifice, dezbateri teoretice, simpozioane 
și colocvii, au fost editate numeroase lu
crări consacrate evidențierii rolului condu
cător al Partidului Comunist Român, am
plului proces de adincire și perfecționare 
a democrației muncitorești revoluționare, 
studierii aprofundate a fenomenelor și pro
ceselor caracteristice etapei actuale de dez
voltare intensivă a economiei românești.

în cadrul activităților politico-educative 
desfășurate de organele și organizațiile de 
partid, de stat, de masă și obștești, institu
țiile ideologice, de învățămînt, artă și cul
tură. precum și prin mijloacele de infor
mare în masă au fost popularizate marile 
succese din anii construcției socialiste, și 
îndeosebi din anii de glorie și mărețe în
făptuiri ale celei mai însemnate epoci din 
istoria multimilenară a patriei, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu'1, ca rezultat al eforturi
lor creatoare ale întregului popor, strins 
unit in jurul partidului, al secretarului său 
general, al activității înfrățite a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate.

Un loc distinct în activitatea politico- 
educativă a organelor și organizațiilor de 
partid l-au ocupat numeroasele manifes
tări organizate la nivel național și in ju
dețe cu prilejul împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român, a 
50 de ani de la procesul de la Brașov al 
luptătorilor comuniști și antifasciști, în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, neinfricat 
revoluționar și patriot înflăcărat, s-a ridi
cat cu bărbăție și curaj împotriva oprimă
rii și asupririi, pentru apărarea idealurilor 
de libertate și independență ale poporului 
român.

Relevînd cu deosebită satisfacție și înaltă 
mindrie patriotică succesele obținute de 
colectivele de oameni ai muncii în anul 
1986, plenara a subliniat totodată că reali
zările puteau fi mult mai mari dacă toate 
ministerele, centralele și întreprinderile 
industriale, organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești și-ar fi înde
plinit în mod corespunzător misiunea și 
rolul pe care îl au, dacă ar fi acționat cu 
mai multă consecvență și responsabilitate 
pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și 
de stat. S-au înregistrat o serie de - res
tanțe la producția fizică și îndeosebi în rea
lizarea sarcinilor de plan la cărbune, țiței, 
energie electrică, utilaje tehnologice pentru 

industria energetică, metalurgică și chi
mică, cit și in ce privește îndeplinirea pla
nului de investiții și export.

Și în domeniul agriculturii rezultatele nu 
reflectă întru totul posibilitățile largi de 
care dispune această ramură a economiei, 
producțiile obținute, gradul de realizare a 
fondului de stat și eficiența economică si- 
tuîndu-se in unele unități agricole sub ni
velurile planificate.

Răminerile in urmă în îndeplinirea unor 
sarcini de plan din industrie, agricultură 
și celelalte sectoare de activitate se dato- 
resc — așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1986 și la ședințele Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din lunile ianuarie 
și februarie a.c. — și lipsurilor existente 
în activitatea organizatorică și de condu
cere, în buna organizare a muncii și folo
sirea rațională a mijloacelor de care dis
punem. repartizarea corespunzătoare a for
țelor, efectuarea controlului și urmărirea 
consecventă a realizării tuturor sarcinilor 
de plan.

Plenara C.C. al P.C.R. a subliniat necesi
tatea ca în spiritul sarcinilor și orientări
lor secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, toate organele și 

organizațiile de partid »ă situeze in 
centrul preocupărilor lor perfecționarea 
continuă a muncii organizatorice, de con
ducere și planificare, asigurarea funcționă
rii corespunzătoare a tuturor sistemelor 
democrației revoluționare și autoconducerii 
muncitorești, folosirea cu randament sporit 
a întregului potențial material și uman, 
pentru creșterea producției industriale, 
modernizarea proceselor de fabricație și 
îmbunătățirea parametrilor tehnico-func- 
ționali ai produselor, realizarea exportu
lui, înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, ridicarea necontenită * nivelului 
de trai al întregului popor.

în vederea creșterii in continuare a ro
lului conducător al partidului in viața so- 
cial-politică a țării, situării Întregii munci 
politico-organizatorice și de conducere la 
nivelul cerințelor și exigențelor actuale, se 
vor lua următoarele măsuri :

1. Organele și organizațiile de partid vor 
situa în centrul preocupărilor perfecționa
rea activității de conducere, Îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, creșterea și 
mai puternică a răspunderii comuniștilor, 
ridicarea nivelului lor de pregătire profe
sională, tehnică, științifică, ideologică și 
politică, in vederea înfăptuirii întocmai a 
hotăririlor de partid și legilor țării, a tutu
ror planurilor și programelor de activitate.

2. Se va acționa permanent pentru îmbu
nătățirea muncii cu activul de partid, an
trenarea unui număr tot mai mare de 
cadre și- repartizarea lor judicioasă, astfel 
incit să fie cuprinse toate sectoarele. Ca
drele de conducere, toți membrii partidu
lui vor raporta periodic în fața organiza
țiilor de partid sau a organelor respective 
despre activitatea pe care o desfășoară, în 
vederea creșterii răspunderii personale 
față de Îndeplinirea sarcinilor și atribuții
lor ce le revin.

3. Organele și organizațiile de partid vor 
acorda cea mai mare atenție dezvoltării 
democrației interne de partid, stimulării 
criticii și autocriticii, exercitării cu răs
pundere a controlului de partid, aplicării 
ferme a prevederilor Statutului cu privire 
la desfășurarea vieții de partid, la înnoirea 
periodică a cadrelor de partid din diferite 
sectoare, la creșterea rolului adunărilor ge
nerale în vederea transpunerii în viață a 
hotărîrilor de partid și de stat ; atît pe 
plan central, cit și la nivelul organelor te
ritoriale se vor efectua sistematic con
troale complexe și pe domenii de activitate.

4. în centrul preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid se va situa asigu
rarea în conducerea organizațiilor de 

partid, de masă și obștești, a unităților 
economice, secțiilor, atelierelor și forma
țiilor de muncă, a celor mai valoroase 
cadre, care manifestă fermitate și combati
vitate revoluționară față de lipsuri și nea
junsuri, acționează consecvent pentru pro
movarea noului in toate sferele vieții eco- 
nomico-sociaie.

5. Potrivit Rezoluției Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., organele și organizațiile 
de partid vor acționa cu hotărîre pentru 
întărirea rîndurilor partidului prin primi
rea celor mai înaintați oameni ai muncii 
din toate sectoarele de activitate, care iși 
asumă răspunderea să acționeze cu fermi
tate pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, asigurîn- 
du-se, totodată, păstrarea unei compoziții 
sociale corespunzătoare, a structurii de 
virstă ; în centrul atenției se va situa și 
în viitor primirea în partid, cu prioritate, 
a muncitorilor, aceștia urmînd să repre
zinte 55—65 la sută din totalul membrilor 
de partid, țăranii 15—25 la sută, femeile 
45—55 la sută, iar membrii Uniunii Tinere
tului Comunist 75—80 la sută, în raport de 
structura populației ocupate in fiecare 
județ.

6. Comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale, comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază din în
treprinderi, instituții, unități agricole vor 
pune un accent mai mare pe controlul și 
îndrumarea activității organizațiilor de 
masă-și obștești, a consiliilor populare, 
asigurîndu-se consultarea și antrenarea tot 
mai largă a maselor de oameni ai muncii 
la înfăptuirea hotărîrilor de partid și a 
legilor țării.

7. Organele și organizațiile de partid vor 
«sigura studierea, dezbaterea, însușirea și 
aplicarea hotăririlor Congresului al XlII- 
lea, a tezelor și ideilor de excepțională în
semnătate teoretică și practică cuprinse in 
opera secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în învățămîn- 
tul politico-ideologic și propaganda prin 
conferințe. în munca politică de masă, în 
celelalte forme și mijloace ale propagandei 
de partid se va pune accentul pe creșterea 
rolului conducător al partidului, caracterul 
științific și justețea liniei sale politice, dez
voltarea spiritului revoluționar al membri
lor de partid, al tuturor oamenilor muncii, 
combaterea cu fermitate a oricăror concep
ții retrograde, a șovinismului, a naționalis
mului, sub orice formă s-ar manifesta aces
tea, crearea unei atmosfere de Înaltă res
ponsabilitate în realizarea sarcinilor de 
plan, de intransigentă față de lipsuri si 
neajunsuri, față de încălcarea eticii și echi
tății socialiste.

Vor fi organizate acțiuni politico-educati
ve în vederea formării și dezvoltării con
științei patriotice, a dragostei fată de pa
trie. partid și popor, cultivării mîndriei 
pentru marile succese obținute în transfor
marea revoluționară a țării. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, partici
pării active a oamenilor muncii la apăra
rea și dezvoltarea proprietății de stat, so
cialiste, a avuției naționale.

8. Comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale, organele și organiza
țiile de partid din întreprinderi, instituții, 
unități agricole vor acționa cu fermitate și 
răspundere comunistă pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii în vede
rea înfăptuirii exemplare a planurilor și 
programelor de dezvoltare economico- 
socială a tării pe anul 1987, accelerării fac
torilor de creștere intensivă pe baza celor 
mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice, sporirii eficienței întregii activități 
economice, pentru a tntîmpina Conferința 
Națională a partidului*  cu noi și însemnate 
realizări în toate domeniile.

9. Organele și organizațiile de partid 
vor tfcorda o mare atenție îmbunătățirii 
substanțiale a muncii organizatorice, asi
gurării funcționării corespunzătoare a tu
turor organismelor democrației noastre 
muncitorești revoluționare. Se va urmări 
folosirea intensivă a tuturor capacităților 
de producție și instalațiilor, realizarea la 
timp și de bună calitate a reparațiilor, 
instituindu-se un sistem riguros de cunoaș
tere operativă a îndeplinirii exemplare a 

tuturor indicatorilor de plan și îndeosebi 
a producției fizice, exportului, investițiilor, 
a programelor privind modernizarea 
producției și ridicarea nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, realizarea 
producției de cărbune, țiței, energie, redu
cerea consumului de materii prime, mate
riale, combustibil și energie electrică. Pe
riodic, aceste probleme vor fi analizate în 
plenare, ședințe de birou, precum și in 
organismele de conducere colectivă ale 
unităților economice, centralelor industriale 
și ministerelor de resort, stabilindu-se 
măsurile ce se impun pentru îndeplinirea 
integrală a planului de stat in industrie și 
agricultură.

10. Comitetele județene de partid vor 
•sigura ca toți comuniștii și oamenii mun
cii care își desfășoară activitatea în agricul
tură să acționeze, în spirit de răspundere, 
ordine și disciplină, pentru obținerea unor 
producții agricole vegetale și animale la 
nivelul cerințelor și exigențelor noii revo
luții agrare, astfel incit înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" să fie 
conferit unui număr tot mai mare de uni
tăți și județe. în centrul preocupărilor 
organelor și organizațiilor de partid se vor 
situa pregătirea și desfășurarea corespun
zătoare a campaniei de primăvară, efectua
rea la timp și de calitate a tuturor lucră
rilor agricole pe întregul parcurs al 
anului. >

11. Organele șl organizațiile de partid vor 
acționa perseverent pentru creșterea răs
punderii tuturor cadrelor și oamenilor 
muncii In vederea realizării exemplare a 
producției pentru export, urmărind zilnic 
lansarea In fabricație, respectarea cu stric
tețe a calității și termenelor contractuale.

12. Comitetele județene, municipale șl 
orășenești de partid, conduoerile ministe
relor și centralelor industriale vor lua 
toate măsurile pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a programului de 
investiții, recuperarea răminerilor in urmă 
și asigurarea punerii la timp în producție 
a noilor capacități.

13. în centrul întregii activități organiza
torice și politice desfășurate de organele 
și organizațiile de partid se vor situa apli
carea consecventă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. folosirea cu 
chibzuință a resurselor financiare, renta
bilizarea tuturor produselor, reducerea 
cheltuielilor de producție, încadrarea strictă 
In normele de consum, sporirea gradului 
de recuperare și refolosire a materialelor, 
pieselor și subansamblelor, înfăptuirea cu 
fermitate a cerințelor autoconducerii și 
autogestiuniî.

14. Organizațiile de partid din institutele 
de cercetară științifică și proiectare vor 
asigura creșterea contribuției specialiștilor 
din acest domeniu la sporirea bazei proprii 
de materii prime, elaborarea de noi teh
nologii privind activitatea in industrie și 
agricultură, creșterea continuă a eficienței 
economice.

15. Secțiile Comitetului Central al P.C.R. 
vor întări munoa de control și sprijin al 
comitetelor județene pentru perfecționarea 
stilului și metodelor lor de muncă, dezvol
tarea capacității organizatorice, cunoașterea, 
Însușirea și aplicarea cu fermitate a hotă
ririlor partidului și legilor țării, a sarcini
lor și Indicațiilor de inestimabilă valoare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului.

★
Plenara Comitetului Central tșl exprimă 

deplina convingere că în întîmpinarea 
Conferinței Naționale organele și organiza
țiile de partid Iși vor afirma tot mai 
puternic rolul conducător, acționind cu 
înalt spirit revoluționar pentru mobilizarea 
forțelor și energiilor creatoare ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor muncii, 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe 1987 — an hotărîtor în realizarea cu
suoces a obiectivelor celui de-al 8-lea 
cincinal, a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului și ridi
carea patriei noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Argumente pentru perfecționarea activității 
consiliilor oamenilor muncii

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE

(Urmare din pag. I)
personal reprezintă peste 60 la sută 
și, în mod corespunzător, cele de 
cercetare-dezvoltare, comerciale și 
financiare sub 40 la sută. Această 
situație — care se corelează cu com
ponența consiliilor — reflectă aten
ția mai redusă acordată problemelor 
de introducere a progresului teh- 
nic-științific, de aprovizionare, des
facere, import-export și, respectiv, 
de autogestiune și autofinanțare, 
deși, potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ele trebuie să fie 
In centrul atenției tuturor factorilor 
de conducere. Această corelație pune 
în evidență și o altă concluzie. Ori 
de cite ori se analizează cauzele 
care produc greutăți în desfășurarea 
normală a activității de producție 
In unele unități, în realizarea unei 
înalte eficiențe, explicațiile și fac
torii care le generează își au origi
nea în primul tind în nerezolvarea 
la timp a unor asemenea probleme, 
în mod corespunzător s-a constatat 
și o insuficientă exercitare a func
țiilor de previziune, antrenare a 
personalului și de coordonare — 
toate la un Ioc reprezentind sub 35 Ia 
sută din problematica consiliilor oa
menilor muncii și birourilor execu
tive analizate.

Elementele prezentate, care repre
zintă doar o parte din rezultatele 
cercetării efectuate, relevă în mod 
pregnant necesitatea punerii la punct 
șl utilizării unei metodologii riguros 
științifice privind raționalizarea acti
vității organelor de conducere co
lectivă. O astfel de metodologie a 
fost concepută în cadrul colectivului 
disciplinei de conducerea unităților 
industriale, de construcții și trans
porturi de la Academia de studii 
economice, utilizind-o pentru ana
liza și perfecționarea activității or
ganelor de conducere colectivă in 
mai multe unități : întreprinderea 
de medicamente București, „Terapia" 
Cluj-Napoca, „Biofarm" București 
ș.a., precum și pentru aplicații cu 
ștudenții din ultimul an de studiu 
și cursanții postuniversitari.

Această metodologie implică par

curgerea mai multor etape, în ca
drul cărora se analizează aspecte 
bine definite, într-un anumit mod, 
avind in vedere in permanență creș
terea eficienței organelor de condu
cere colectivă și dezvoltarea demo
cratismului muncitoresc.

O primă etapă o constituie cule
gerea și înregistrarea informațiilor 
privind componența și activitatea or
ganelor de conducere colectivă, fo- 
losindu-se în acest scop mai multe 
formulare. între care amintim : fișa 
componenților, in care se înregis
trează informații complexe privind 
componenții organului de conducere 
colectivă, referitoare la funcția ocu
pată în cadrul său, funcția din struc
tura organizatorică a unității, pre
gătirea de bază, vîrsta, sexul, apar
tenența politică și cursurile de per
fecționare absolvite ; fișa ședințelor, 
în care sint inserate informații refe
ritoare la data ședinței organului d« 
conducere colectivă, ordine de zl. 
durata reuniunilor, numărul partici- 
panților (din care invitați) și numă
rul vorbitorilor (din care invitați) ; 
fișa problemelor abordate, în care se 
înscriu informații privind aspectele 
efectiv abordate și încadrarea lor în 
una din funcțiile conducerii (previ
ziune, organizare, antrenare, coor
donare, control-evaluare), funcțiunile 
unității (cercetare-dezvoltare, pro
ducție, personal, comercială, finan- 
ciar-contabilă) sau în domeniile de 
activitate ale unității (tehnic, econo
mic și de personal) ; fișa deciziilor 
adoptate, in care se consemnează 
informații cu privire la deciziile 
adoptate in reuniunile organelor de 
conducere colectivă, grupate pe 
funcții ale conducerii, funcțiuni ale 
unității și ținind cont de orizontul 
și implicațiile lor (strategice, 
tactice, curente).

Etapa următoare are drept con
ținut analiza componenței și activi
tății organelor de conducere colec
tivă, folosind un ansamblu de indi
catori și indici specifici, deosebit de 
expresivi în reliefarea punctelor 
forte și slabe ale autoconducerii 
microeconomice. Astfel, pentru ana
liza componenței se vcr determina 
ponderea cadrelor de conducere sau 

execuție în totalul membrilor consi
liului oamenilor muncii ponderea 
inginerilor, economiștilor ori altor 
categorii de specialiști, procentul re
prezentanților oamenilor muncii (din 
care muncitori), ponderea femeilor 
și bărbaților, procentul componenți
lor care au frecventat în ultimii ani 
cursuri de perfecționare in domeniul 
conducerii, vîrsta medie a compo- 
nenților ș.a. — indici ce scot în evi
dență parametrii structurali ai orga
nelor de conducere colectivă inves
tigate.

Analiza activității acestor organis
me are în vedere mai multe aspecte, 
între care menționăm analiza orga
nizării. desfășurării și finalizării 
ședințelor. Pentru aceasta se folo
sesc o serie de indicatori, cum ar 
fi durata medie a ședinței, numărul 
mediu de participanți Ia o ședință 
(din care invitați) etc. O altă dimen
siune a activității organelor de con
ducere colectivă analizate se referă 
la problematica abordată în plenul 
acestora. Indicatorii folosiți in acest 
scop au în vedere numărul mediu 
de probleme pe o ședință, ponderea 
problemelor aparținînd fiecărei 
funcții a conducerii (previziune, or
ganizare etc.) în total probleme, 
ponderea problemelor încadrate in 
fiecare funcțiune în total probleme 
ș.a.m.d. în corelație cu problematica, 
se analizează și deciziile adoptate. 
Dintre indicatorii specifici utilizați 
menționăm numărul mediu de de
cizii pe o ședință, ponderea decizii
lor ce se încadrează in fiecare func
ție a conducerii în total decizii, nu
mărul mediu de decizii adoptate la 
o problemă abordată, durata medie 
a fundamentării și adoptării unei 
decizii etc. Atît deciziile, cît și pro
blemele se analizează avînd în ve
dere atribuțiile conferite prin lege 
organelor de conducere colectivă, 
acestea fiind și ele grupate pe 
funcții ale conducerii, funcțiuni ale 
unității etc.

Analiza componenței și activității 
organelor colective de conducere 
permite depistarea sincronizărilor 
sau a nesincronizărilor dintre com
ponență și atribuții, componență și 
probleme, pe de o parte, și dintre 

probleme și atribuții, decizii și pro
bleme, pe de altă parte. Toate aces
te aspecte stau Ia baza fundamen
tării modalităților de perfecționare 
structurală și funcțională a condu
cerii colective, care constituie conți
nutul celei de-a treia etape. Perfec
ționările care vizează toate laturile 
constructive și funcționale ale orga
nului de conducere colectivă analizat 
pot fi grupate în funcție de conținut 
în mai multe categorii, și anume : 
asigurarea unei componențe adecva
te consiliilor oamenilor muncii șl 
birourilor executive ale acestora ; 
îmbunătățirea organizării, desfășu
rării și finalizării ședințelor ; re
structurarea problematicii abordate 
in plenul organului de conducere 
colectivă ; modelarea procesului de
cizional colectiv corespunzător cerin
țelor trecerii la o nouă calitate.

Folosind această metodologie în 
unitățile menționate s-au adus unele 
îmbunătățiri, îndeosebi pe plan func
țional, privitoare la abordarea mal 
echilibrată a funcțiilor conducerii, 
dezbaterea într-o măsură mai mare 
a problemelor esențiale vizind fie
care domeniu major al întreprin
derii, creșterea intensității decizio
nale a activității organelor de con
ducere colectivă, fundamentarea mai 
complexă a deciziilor, îmbunătățirea 
activității de urmărire și control a 
aplicării deciziilor etc.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., avind în vedere că 
a trecut o perioadă de peste 15 ani 
de cind funcționează organismele de 
conducere democratică, este necesar 
să se facă o analiză a activității a- 
ccstora, un bilanț al rezultatelor de 
pină acum și, pe această bază, să se 
tragă concluziile necesare, să se 
stabilească măsurile ce se impun 
pentru dezvoltarea continuă și buna 
funcționare a sistemului organisme
lor democratice existente. Răspun- 
zînd acestei cerințe, experiența do- 
bîndită arată că folosirea metodolo
giei de raționalizare structurală și 
funcțională a conducerii colectiv» 
poate contribui decisiv la perfecțio
narea autoconducerii și trebuie deci 
aplicată pe scară cît mai largă.

BUZĂU : Crește 
productivitatea muncii

în cadrul celei de-a doua etape 
a programului de organizare și mo
dernizare a proceselor de produc
ție, la întreprinderea „Metalurgica" 
din Buzău a început în acest an o 
amplă acțiune de modernizare a 
mașinilor și utilajelor din dotare, 
în vederea creșterii randamentului 
acestora. Prin noua investiție de 
inteligență tehnică proprie au fost 
aduse îmbunătățiri tehnologice la 
instalația hidraulică și electrică la 
două ferăstraie circulare tip F.C.A.- 
810, care funcționează acum în re
gim automat. în aceste condiții, 
productivitatea muncii sporește de 
circa patru ori. In perspectivă, prin 
aplicarea tuturor măsurilor pre
văzute pentru actualul cincinal, în 
această întreprindere se asigură 
condițiile necesare dublării produc
tivității muncii pînă în 1990. (Ste- 
lian Chiper).

GIURGIU : Navă la export 
înainte de termen

La Șantierul naval din Giurgiu 
au fost finalizate lucrările la pri
ma barjă care face parte din lo
tul de nave destinate exportului 
pe anul 1987. Este vorba de o barjă 
de 1 740 tone cu parametrii tehni- 
co-funcționali îmbunătățiți. Printre 
altele, noua navă este prevăzută 
și cu acoperiș glisant, ceea ce o 
face să fie utilizabilă și la trans
portul de mărfuri generale și în 
vrac. Această primă barjă desti
nată exportului a fost realizată in 
avans cu o lună și jumătate față 
de graficul de livrare încheiat cu 
partenerul extern. (Ion Manea)

DOLJ : Săptămîna-record
„Mai mult, mai bine, mai repe

de. cu consumuri mai mici" — iată 
cuvîntul de ordine sub semnul că
ruia își desfășoară activitatea co
lectivele muncitorești din industria 
județului Dolj, care se află anga
jate într-o „săptămînă-record în 
producție". Obiectivul urmărit : 

realizarea peste prevederile de 
plan a unor însemnate cantități de 
produse fizice. Că e posibil acest 
lucru o dovedesc rezultatele obți
nute de multe unități economice, 
care au raportat depășirea sarcini
lor la zi cu 160 remorci și semi
remorci. 60 milioane kWh energie 
electrică pe bază de cărbune, a- 
proape 100 tone butanol, mașini și 
utilaje specifice agriculturii și sil
viculturii, gaze asociate utilizabile 
și alte produse de mare importan
ță pentru economia națională. (Ni
colae Băbălău).

GALAȚI : Livrări 
suplimentare

Angajați cu forțe sporite in am
pla întrecere socialistă care se des
fășoară în întreaga țară pentru 
onorarea la termen și in condiții 
de înaltă calitate a contractelor cu 
partenerii externi, oamenii muncii 
de la întreprinderea Laminorul de 
tablă Galați au obținut și în peri
oada care a trecut din aoest an 
importante succese. Astfel, printr-o 
mai bună organizare a muncii, prin 
mai buna utilizare a materiilor 
prime și materialelor și prin folo
sirea la indici superiori a capaci
tăților de producție, colectivul de 
muncă de aici a reușit să realizeze, 
peste prevederile planului la zi, 
și șă livreze partenerilor de peste 
hotare 2 000 tone profile formate la 
rece, peste 2 000 tone tablă mijlo
cie și groasă, produse care întru
nesc înalte condiții de calitate, 
fiind pe deplin competitive pe 
piața internațională. (Ștefan Dimi- 
trlu).

ȚĂNDAREI : Reducerea 
consumului de energie 

electrică
Oamenii muncii de pe platforma 

industrială a orașului Țăndărei ac
ționează cu eforturi sporite pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea consumului de energie 
electrică. Astfel, la întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de za
hăr. în cadrul campaniei de re- 

mont. se execută automatizările 
prevăzute pentru descărcarea și 
depozitarea sfeclei de zahăr, pom
parea apei industriale și alimenta
rea cu materie primă a mașinilor 
de tăiat. Toate acestea vor contri
bui la creșterea productivității 
muncii cu peste 60 la sută. La 
Fabrica de produse ceramice au 
intrat in fluxul tehnologic, pentru 
producerea panourilor prefabricate, 
materiale textile sintetice recupe
rate. care înlocuiesc materialele 
energointensive. Prin aplicarea 
acestei inițiative, consumul de 
energie electrică va fi redus cu 
aproape 25 la sută. (Mihai Vișoiu).

HUNEDOARA : 
Cantități suplimentare 
de utilaje tehnologice

Unitățile producătoare de utilaje 
tehnologice pentru lucrările minie
re și metalurgie din Petroșani, Hu
nedoara și Criscior acordă o deo
sebită atenție îndeplinirii exempla
re a planului de producție la uti
lajele tehnologice. In condițiile în
cadrării în consumurile energetice 
planificate, folosind din plin capa
citățile de producție, în schimburi
le I și III, s-au produs suplimen
tar, de la începutul anului și pină 
îi» prezent, peste 300 tone utilaje 
tehnologice pentru minerit și 280 
tone utilaje tehnologice necesare 
in metalurgie, precum și importan
te cantități de echipamente hidrau
lice. (Sabin Cerbu).

DOROHOI : Producție 
realizată în devans

Colectivul muncitoresc de Ia în
treprinderea de mașini-unelte grele 
pentru deformare plastică Do- 
rohoi raportează realizarea și 
depășirea producției pentru ex
port planificate pe primul tri
mestru al anului. Realizarea in 
devans a producției pentru export 
pe trimestrul I s-a efectuat in con
dițiile unei economii de 14 lei la 
1 000 lei producție-marfă și ale re
ducerii cu 5 la sută a consumului 
de metal. (Eugen Hrușcă).

«
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu

ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

PRODUCȚIA FIZICA - REALIZATA RITMIC. LUCRĂRILE DE PRIMĂVARĂ
INTEGRAL LA TOATE SORTIMENTELE! -DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

la recenta plenară a CC. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a subliniat cu claritate necesitatea 
ca în toate unitățile și sectoarele economice să se 
acționeze hotărit pentru îndeplinirea integrală a 
tuturor indicatorilor de plan și, îndeosebi, pentru reali
zarea ritmică a producției fizice la toate sortimentele. 
Numai așa se pot asigura condițiile necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, pentru înfăptuirea 
exemplară a planului pe acest an și pe întregul cin
cinal. Puținele zile rămase pînă la încheierea acestui

trimestru trebuie să constituie pentru toate ministerele, 
centralele industriale și întreprinderile o perioadă de 
efort intens, de maximă mobilizare pentru recuperarea 
restanțelor, acolo unde există, pentru realizarea rit
mică, la un inalt nivel calitativ a produselor planifi
cate. Cum se acționează concret in întreprinderi pen
tru realizarea planului la producția fizică ?

lată tema sondajului de azi al „Scînteii" efectuat 
în două mari unități industriale.

(Urmare din pag. I)

Mai multă atenție calității materiilor prime
„Este un lucru cert : Ia două pro

duse de bază, și anume : radiatoare 
din fontă și căzi de baie, nu ne vom 
face planul pe luna martie11.

Aprecierea aparține tovarășului 
Mihai Marinescu, inginer-șef coordo
nator la întreprinderea de radiatoare, 
echipamente metalice, obiecte și ar
mături sanitare — I.R.E.M.O.A.S. din 
Capitală, și a fost făcută in cadrul 
unei scurte ședințe operative la care 
participau toate cadrele de condu
cere din întreprindere. Principala 
cauză a restanțelor la aceste pro
duse ? După opinia specialiștilor din 
întreprindere, nici pînă în prezent nu 
s-a găsit soluția tehnică cea mai 
bună pentru ca utilajele din dotare 
să producă la capacitatea planificată 
folosindu-se cocsul livrat de Combi
natul siderurgic din Călărași.

Dincolo de acest aspect care li 
nemulțumește deopotrivă pe condu
cătorii acestei unități, cit și pe mun
citorii din secțiile de fabricație, să 
vedem ce rezultate a obținut colecti
vul de aici Ia cetelalte sortimente pe 
care trebuie să le execute conform 
planului. Răsfoim în biroul directo
rului întreprinderii, inginerul Virgil 
Popa, graficele de producție. Consta
tăm că la toate celelalte sortimente, 
între care : alice pentru sablaj, ar
mături sanitare, echipament metalic 
pentru binale, echipament metalic 
pentru mobilier, corpuri de încălzire 
din oțel, planul este realizat, iar in 
unele cazuri chiar depășit. Aceste

Ritmul de
începutul anului 1987 nu a fost 

tocmai favorabil pentru activitatea 
productivă a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mașinf-unelte din 
Suceava. Practic, in luna ianuarie 
planul la producția fizică nu a fost 
îndeplinit integral la toate sortimen
tele, cele mai mari restanțe inregis- 
trindu-se la strungurile de prelucrat 
cilindri de laminor, mașinile-unelte 
agregat. specializate, liniile de trans
fer pentru instalația complexă Boseh 
și mașinile de debitat oțel-beton. 
Cauzele acestor restanțe ?

în primul rind este vorba de clari
ficarea cu întirziere a unor proble
me de proiectare constructivă și teh
nologică la o serie de mașini-unelte 
înscrise în plan. Mai exact, docu
mentația tehnică primită de la insti
tutele de proiectare specializate a 
trebuit să fie modificată, ceea ce — 
evident — a determinat unele întir- 
zieri în începerea fabricației. In al 
doilea rind, o serie de furnizori — 
între care întreprinderea mecanică 
navală din Galați, Combinatul de 
utilaj greu din Iași, întreprinderea 
mecanică Roman — au livrat cu 
mare întîrziere unele repere absolut 
necesare pentru finalizarea mașini- 
lor-unelte. în plus, aceiași furnizori 
nu au respectat prescripțiile tehnice 
la unele repere, fapt care a impus 
efectuarea multor remedieri și deci 
din nou timp pierdut. „Greutăți 
mari în realizarea planului la pro
ducția fizică la toate sortimentele 
ne-a creat și întreprinderea „Vul
can11 București — ne spune econo
mistul Vasile Lungu, șeful biroului 
plan-dezvoltare. întrucit nu am pri
mit la timp piesele turnate din oțel 
nu am putut executa mașina de de
bitat oțel-beton, produs prevăzut in 
plan și foarte solicitat de economia 
națională. Cu totul de neînțeles, con
ducerea întreprinderii „Vulcan11 a

rezultate sînt urmarea firească a 
măsurilor organizatorice și tehnice 
luate în sectoarele respective pentru 
sporirea producției in spațiile exis
tente, prin introducerea in fabricație 
a unor tehnologii noi, de inaltă pro
ductivitate.

Un sector de bază al întreprinderii 
îl constituie fabrica de armături 
neferoase și echipament metalic. Aici, 
lunar se produc cîteva sute de mii 
de armături și echipament metalic 
atît pentru beneficiarii interni, cit și 
pentru partenerii străini. Prin speci
ficul fabricației — producție de serie 
mare — atenția specialiștilor din 
secția armături a fost îndreptată 
spre valorificarea tuturor rezervelor 
interne, prin introducerea unor teh
nologii noi, moderne, de înaltă pro
ductivitate. care să permită, totodată, 
reducerea consumului de metal, și în 
special de alamă. Practic, pe tot 
fluxul de fabricație, de la atelierul 
turnătorie și pină la montaj, activi
tatea este bine organizată, iar grafi
cele de producție sînt respectate în
tocmai.

— Concomitent cu introducerea 
unor tehnologii noi, moderne, care 
permit reducerea pierderilor de me
tal și materiale — ne spune inginerul 
Liviu Stăncescu, șeful secției — o 
atenție deosebită acordăm calității 
producției. în secția noastră rebu
turile. dacă nu au dispărut în totali
tate, oricum s-au redus foarte mult; 
cele care mai apar se datorează de

obicei calității necorespunzătoare a 
unor materii prime pe care le folosim 
la acoperirile galvanice.

Intens se muncește în aceste 
zile și in secția echipament metalic. 
Aici se execută o gamă largă de 
feronerii pentru uși și ferestre. Ma
teria primă ; pină nu de mult — alu
miniul, și chiar în cantități foarte 
mari.

— în prezent, tot echipamentul 
metalic îl executăm din oțel bine 
șlefuit și acoperit cu lacuri și vopsele 
— ne spune șeful secției echipament, 
inginerul Paul Toșcuță. Sintem per
manent preocupați de reducerea con
sumului de aluminiu. în acest sens, 
toate produsele noastre vor fi exe
cutate din oțel și materiale plastice 
acoperite galvanic.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse, 
rezultatele obținute în producție de 
colectivul fabricii de armături nefe
roase și echipament metalic sînt 
dintre cele mai bune. Cind oare 
exemplul acestui colectiv va fi pre
luat și de secțiile băi și radiatoare ? 
Pentru un rapid reviriment în 
aceste sectoare, colectivul de la 
I.R.E.M.O.A.S., care este sprijinit de 
numeroși specialiști din institutele 
de proiectare și cercetare speciali
zate, trebuie neintirziat să fie spri
jinit și de principalii furnizori de 
materii prime. Numai așa planul la 
producția fizică poate fi indeplinit 
integral la toate sortimentele.

primăvară, astfel incit să 
se realizeze concomitent 
lucrările din epoca I și a 
11-a. Cei dinții care au 
început lucrările de insă- 
mințări sînt mecanizatorii 
din consiliile agroindus
triale Bratovoiești. Dăbu- 
leni, Bechet, Poiana 
Mare, Moțăței și Pleni- 
ța, urmind ca în zilele 
următoare aria însămînțări- 
lor să fie extinsă și in alte 
zone ale județului. Pînă la 
această dată s-au însămîn- 
țat primele 1 500 hectare cu 
culturi furajere, mazăre, 
cartofi timpurii, borceag. 
Pretutindeni s-a asigurat o 
organizare temeinică, ordi
ne și disciplină, care să 
ducă la recuperarea întîr- 
zierilor. Se acționează după 
un program în care ziua de 
muncă începe o dată cu 
ivirea zorilor și se încheie 
seara tîrziu la lumina faru
rilor. Specialiștii din agri

cultură verifică ceas d« 
ceas starea terenului și re- 
distribuie operativ forțele 
mecanice pe solele apte de 
lucru cu respectarea stric
tă a rotației culturilor.

UNDE NU POT IN
TRA INCĂ TRACTOA
RELE, LA SEMĂNATUL 
LEGUMELOR SINT FO
LOSITE ATELAJELE. In
tr-o altă zonă a țării, in 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, unde 
umiditatea din sol este încă 
ridicată, pentru a grăbi 
totuși semănatul legumelor 
au fost luate măsuri ca pe 
solele în care nu pot intra 
incă tractoarele pregătirea 
terenului și însămințatul să 
se facă cu atelajele cu cai. 
In acest scop, pe lingă ate
lajele de care dispun uni
tățile horticole, au fost mo
bilizate și cele ale altor 
unități agricole vecine, ast
fel incit zilnic să se reali

zeze viteze cît mai mari de 
lucru. Așa, bunăoară, la 
asociația legumicolă Jegă- 
lia, cu ajutorul atelajelor 
au fost semănate în cursul 
dimineții de vineri primele 
15 hectare cu mazăre. Se 
lucra intens in continuare, 
atît la pregătirea terenului, 
cît și la semănat. Tot în 
ideea de a grăbi semănatul, 
la asociațiile legumicole 
din Cuza Vodă și Ulmeni, 
cîteva zeci de atelaje cu 
cai lucrează la pregătirea 
terenului, lucru care a făcut 
posibil ca în cursul zilei de 
azi să înceapă și aici se
mănatul.

REPEDE Șl BINE. 
Deși semănatul a început 
în JUDEȚUL ARAD in 
pragul lui martie, lucrările 
se reiau abia acum, pe 
măsură ce timpul se îmbu
nătățește și terenul se 
zvintă. Practic, datorită în- 
tirzierilor survenite, spe

cialiștii au renunțat să mai 
opereze cu noțiunile de 
„epocă11 sau „urgență11, 
fiindcă lucrările de semă
nat se vor desfășura în flux 
continuu. „Pentru a ne în
cadra cu semănatul cultu
rilor în perioadele optime, 
ne spune tovarășul loan 
Pașca, directorul cu pro
ducția vegetală al direcției 
agricole, am fost obligați 
să luăm măsuri pentru a 
atinge ritmuri de lucru 
foarte ridicate. Cum avem 
de semănat 197 000 hectare, 
ne-am propus să ajungem 
la o viteză de semănat pe 
mașină de 18 hectare pe zi. 
Pentru aceasta am organi
zat schimbul de noapte la 
pregătirea terenului, unde 
vom lucra 24 de ore din 24. 
La semănat vom lucra de 
asemenea „zi lumină11.

Pe raza consiliilor u- 
nice agroindustriale Fel- 
nac, Curtici, Vinga, Pecica, 
Tirnova, Siria și Ineu, pe

solurile cu structură nisi
poasă se lucrează in pre
zent la pregătirea terenu
lui. O oaracteristică a aces
tei importanta lucrări este 
folosirea agregatelor de 
mașini care permit reali
zarea unei bune pregătiri a 
solului, printr-un număr 
redus de treceri cu un con-
sum minim de carburanți, 
în felul acesta, susțin spe
cialiștii, se vor realiza cul
turi uniforme, cu densități 
optime. Deși suprafețele pe 
care se poate lucra sint 
incă relativ mici, ieri s-a 
creat un front 

'pentru semănat
2 000 hectare.

de
de peste
Si

lucru
pen-

tru a nu pierde apa din 
sol, pe măsură ce există 
teren pregătit, se și sea
mănă. Astfel au fost în-
sămințate pînă acum peste 
450 hectare cu plante fu
rajere, 320 hectare cu ma
zăre boabe, 100 hectare cu
ovăz și primele 130 hecta
re cu sfeclă de zahăr.

lucru în continuă creștere
refuzat și refuză în continuare să 
încheie contractul de aprovizionare, 
cu toate că avem repartiție emisă 
în -acest sens11.

într-adevăr, inexplicabilă și păgu
bitoare această nerespectare a pre
vederilor legale, care se perpetuează 
și acum, aproape de încheierea pri
mului trimestru al anului. Dincolo 
insă de aceste . neajunsuri provocate 
de unii furnizori de materiale, care 
desigur că trebuie, urgent soluționa
te, specialiștii de la întreprinderea 
de mașini-unelte din Suceava și-au 
pus uneori, cum se spune, singuri 
bețe în roate. Astfel, restanțele în
registrate in prima lună a anului se 
datorează și insuficientei preocupări 
pentru urmărirea și finalizarea unor 
repere, pentru eliminarea deficiențe
lor apărute in desfășurarea fluxului 
tehnologic. Totodată, necorelarea ac
tivității dintre .secții a determinat 
executarea cu întîrziere a unor re
pere, printre care roțile dințate, co
roanele melcate și axele necesare 
pentru fabricarea mașinilor de fre
zat .și găurit in coordonate. în fine, 
chiar și transportul intern (între
prinderea are trei baze de producție 
numai in Suceava) a constituit o 
frînă in desfășurarea normală a ac
tivității. *

Neajunsurile manifestate în prima 
lună a anului, precum și rezultatele 
obținute au constituit însă un semnal 
de alarmă pentru conducerea între
prinderii, care — fapt pozitiv — a 
înțeles că trebuie să acționeze ope
rativ pentru așezarea lucrurilor pe 
făgașul normal și atingerea ritmuri
lor de producție prevăzute prin plan. 
Așa se face că în luna februarie 
planul la producția fizică a fost rea
lizat integral și s-a recuperat chiar 
și o mică restanță din luna ianuarie, 
iar in luna martie ritmul de lucru a 
crescut și mai mult.

Microhidrocentrale pe canale de desecări
După ce anul trecut specialiștii 

de la I.A.S. Sadova au construit 
prima microhidrocentrală din jude
țul Dolj, cu o putere instalată de 
18 kW. aceiași întreprinzători oa
meni ai muncii au pus in funcțiu
ne cea de-a doua microhidrocen
trală cu o putere de 28 kW. Sursa 
de energie — apa de pe canalul de

desecare. Materialele necesare in
stalației — ansambluri și compo
nente recuperate, respectiv cutii 
de viteze și diferențiale de la trac
toare și electromotoare. Cantitatea 
de energie electrică obținută astfel 
asigură consumul propriu al I.A.S. 
Sadova. (Nicolae Băbălău).

Produse mai multe, de înalt nivel tehnic
Răspunzînd impera

tivelor de a realiza șl 
livra înainte de ter
men produsele desti
nate sectoarelor prio
ritare ale economiei 
naționale, colectivul 
întreprinderii „Meca
nica11 din municipiul 
Vaslui își îndeplinește 
ritmic sarcinile de 
plan la producția fi

zică în condițiile în
cadrării stricte in con
sumurile materiale și 
energetice. în fotogra
fie : muncitorii Mihai 
Măgureănu, Constan
tin Hobjilă, Nicolae 
Nistor și Nicolae Mi- 
titelu, alături de ingi
nerul Gheorghe Boro- 
da. șeful secției me
canice II, lucrează in

tens la definitivarea 
pregătirii unor noi lo
turi de cuplaje hi
draulice CH—630, CH— 
420 MA și CH—275 
pentru transportoare
le miniere ce vor 
fi imediat expediate 
combinatelor miniere 
Valea Jiului și Plo
iești.
Foto : E. Dichlseanu

■în ultima perioadă, oamenii mun
cii din întreprindere și-au in
tensificat eforturile, au luat noi mă
suri pentru recuperarea restanțelor 
și realizarea in cit mai bune condi
ții a planului la producția fizică. în 
aceste zile, in toate secțiile de fabri
cație se muncește cu însuflețire, in 
ordine și disciplină pentr.u. finaliza
rea cit mai grabnică a producției 
aflate pe fluxul de fabricație. Rit
mul de lucru atins arată că au fost 
găsite soluții pentru rezolvarea mul
tor probleme cu care s-a confruntat 
colectivul. Astfel, acțiunile între
prinse au vizat, in primul rind. fo
losirea mai bună a capacității și ex
perienței specialiștilor din sectoarele 
de concepție, care au fost repartizați 
.să lucreze o treime din timpul de 
muncă direct in secțiile de produc
ție. In felul acesta, formațiile care 
execută mașini și agregate speciale 
(utilaje care au o pondere de peste 
50 la sută in valoarea totală a pro- 
ducției-marfă) beneficiază de o asis
tență tehnică bine calificată pe tot 
parcursul procesului de fabricație și, 
ceea ce este la fel de important, în 
toate schimburile de lucru. Această 
măsură asigură cadrul necesar și 
pentru perfecționarea operativă a 
tehnologiilor de fabricație, pentru 
îmbunătățirea parametrilor tehnico- 
funcționali și a fiabilității produse
lor. Totodată, s-au numit responsa
bili pe produse, care urmăresc zil
nic stadiul realizării acestora și iau 
măsuri pentru rezolvarea imediată a 
problemelor care se ivesc.

Deoarece documentația pentru ma
șinile-unelte la temă, care se pri
mește de la institutele de proiectări 
specializate, necesită multe modifi
cări în timpul executării produselor, 
a fost constituit un colectiv de spe
cialiști care caută și oferă soluții 
pentru tipizarea unui număr cit mai 
mare de repere. Ca urmare, proiec
tele de execuție s-au simplificat și 
s-au eliminat multe din greutățile 
cu care se confruntau muncitorii în 
procesul de fabricație. Totodată, așa 
cum s-a subliniat la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., s-a Îmbună
tățit și activitatea de întreținere și 
reparații a mașinilor-unelte și utila
jelor din dotare. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru respectarea termene
lor de introducere în reparații ca
pitale a tuturor utilajelor și pregă
tirea temeinică a acestei activități.

în fine, pentru îmbunătățirea co
laborării cu furnizorii, întreprinderea 
a trimis delegați la principalele uni
tăți colaboratoare care urmăresc și 
impulsionează livrarea pieselor și 
materialelor. Mai mult decît atît, la 
unii colaboratori, cum este cazul 
Combinatului de utilaj greu din Iași, 
s-au trimis muncitori de specialitate 
care participă efectiv la procesul de 
realizare a pieselor necesare. în fe
lul acesta se apreciază că restanțele 
vor fi recuperate în cel mai scuit 
timp, iar planul va putea fi îndepli
nit in continuare ritmic și integral.

, Gheorqhe ION1ȚÂ 
Sava BEJINARIU

Tehnologii adaptate la condițiile fiecărei sole
(Urmare din pag. I)
cute se cunosc de la prima brazdă. 

Cooperatorii din Snagov sînt primii 
care au încheiat semănatul mazării. 
La cooperativa agricolă vecină 
Gruiu, unitate cunoscută pentru pro
ducțiile mari de legume timpurii pe 
care le obține an de an. se însămin- 
țează in terenul pregătit din ziua 
precedentă. în solul bine mărunțit și 
afinat, sămînța este așezată la adîn- 
cimea și distanța stabilite cu preci
zie în ordinul de lucru. „Pămîntul 
are umezeală suficientă — ne spune 
inginerul-șcf al unității, Mihail 
Bătcoianu. Dar de ea va fi nevoie 
mai ttrziu. E de ajuns o singură tre

cere cu combinatorul, cu puțin timp 
înainte de semănat. Așa putem men
ține apa în sol. De aceea folosim 
grapa cu discuri numai atunci cind 
o cere terenul pentru că răscolește 
adine pămîntul11.

Raidul efectuat prin mai multe 
unități agricole din sectorul agricol 
Ilfov a prilejuit și alte constatări ce 
dovedesc buna pregătire a campaniei, 
capacitatea lucrătorilor de aici de a 
executa lucrări de bună calitate și in 
ritmul impus de timpul înaintat. în 
toate stațiunile de mecanizare au 
fost organizate formații de pregă
tire a terenului șî însămințat, care au 
fost scoase din timp in tabere la 
cimp, fiecare semănătoare fiind re

glată și pregătită pentru o anumită 
cultură, aceasta întrucit, ca urmare 
a condițiilor din actuala primăvară, 
însămințarea diferitelor plante, indi
ferent de epocă, se face în paralel, 
bineințeles cu respectarea condiții
lor de temperatură specifice prevă
zute in tehnologie. Tovarășul Gheor
ghe Luca, directorul S.M.A. Periș, 
ne-a prezentat o astfel de tabără 
aparținind secției de mecanizare a 
C.A.P. Corbeanca. Notăm că la alcă
tuirea formației s-a ținut seama de 
particularitățile terenului. La pre
gătire sa folosesc două tipuri de 
agregate. în afară de semănă
tori. fiecare formație dispune de 
atelier mobil, grup de sudură

In sera C.A.P. Gruiu se pregătesc răsadurile pentru o fi scoase in cimp

FOLOSIREA RAȚIONALĂ A

șl o remorcă cisternă cu combus
tibil. „Sintem pregătiți pentru a 
executa semănatul tuturor culturilor 
de primăvară în epoca optimă — ne 
spune directorul. Am pregătit pen
tru fiecare unitate cite o mașină 
pentru însămințarea porumbului în 
cultură intercalată cu fasole și pen
tru însămințarea porumbului după 
tehnologia folosită la G.A.P. Topolo- 
vățu Mare11.

Culturile legumicole vor ocupa în 
acest an, în sector, 11 000 hectare. 
Este lesne de înțeles puternica con
centrare de forțe, precum și activi
tatea neîntreruptă ce se desfășoară 
în aceste zile la pregătirea răsadu
rilor în sere și solarii. La sera 
C.A.P. Snagov, 80 de cooperatori 
replcau răsadurile pentru culturile 
timpurii și pregăteau paturi calde 
pentru continuarea lnsămînțărilor. 
Merită reținut că în această unitate 
toate răsadurile se produc numai cu 
biocombustibil. Harnicii grădinari de 
aici procedează astfel de mai mulți 
ani și tot de atunci obțin și rezul
tate foarte bune. Grădinarii din 
Gruiu au obținut anul trecut 7 000 
tone de tomate, din care jumătate 
le-au livrat la export. „Avem de 
cultivat 300 hectare cu legume, din 
care 100 timpurii — ne spune to
varășul Aurelian Matei, secretarul 
comitetului comunal de partid. 
Totul depinde de asigurarea răsadu
rilor11. Covorul verde Intens de ră
saduri pregătite pentru a fi plan
tate, altele ce urmează a fi repicate 
și altele care abia au răsărit sînt o 
primă dovadă că grădinarii de alei 
își vor îndeplini și în acest an în 
mod exemplar obligațiile.

Lucian CTUBOTARU
Foto ; Sandu Cristian

ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE
ȘI CHIMICE LICHIDE-LA BAZA CREȘTERII

sibiu: Eficiență de trei ori mai mare
în ultimii ani, organele agricole de 

specialitate din județul Sibiu au 
manifestat o preocupare susținută și 
au găsit metode pentru introducerea 
și utilizarea pe scară largă a îngră
șămintelor chimice lichide simple, 
pe bază de azot, fără tensiune de 
vapori, cunoscute sub denumirea 
A-300. Despre avantajele acestei 
metode și experiența dobîndită ne-a 
vorbit tovarășul inginer Iosif Tutulea, 
directorul general al direcției agri
cole județene.

— Motivele alegerii și introduce
rii îngrășămintelor chimice lichide 
in practica agricolă sint multiple — 
ne-a spus interlocutorul. Mai jntîi, 
în majoritatea lor, solurile din ju
dețul Sibiu au un PH acid, în vreme 
ce Îngrășămintele chimice lichide au 
un PH ridicat, de 7,5, ceea ce face 
ca acestea să fie mult mai ușor și 
mai bine preluate de plante. Apoi, 
costul lor mai scăzut față de al 
celor solide (3 960 lei față de 4 580 
lei pe tonă), posibilitățile de meca
nizare integrală a operațiilor de 
transport, depozitare și administrare, 
reducerea pînă la 90 la sută a con
sumului de forță de muncă la lu
crările de fertilizare, uniformitatea 
foarte ridicată in aplicare și posibi
litatea combinării lor cu erbicide 
in proporțiiile dorite constituie 
tot atitea elemente ce pledează 
convingător pentru utilizarea îngră
șămintelor chimice lichide. La fel 
de important este că aceste îngră
șăminte se pot păstra de la un an 
la altul, fără modificări calitative 
sau cantitative, iar pierderile de azot 
prin evaporare sînt foarte mici com
parativ cu îngrășămintele solide.

— în ce constă experiența dobîn
dită în acest domeniu ?

— în anul trecut am fertilizat 
2160 hectare cu 790 tone de îngră
șăminte chimice lichide — A-300. 
Pentru anul în curs, avînd în vedere 
faptul că baza tehnico-materială a 
fost bine organizată, suprafața ce 
urmează să fie fertilizată va ajunge 
la 25 000 hectare.

Rezultatele de producție din anul 
trecut au demonstrat că noul produs 
este superior echivalentelor soli
de. Astfel, administrat pe finețe in 
doze progresive de 300—600 și 900 
kg la hectar, în perioada de re
paus vegetativ și chiar în prima pe
rioadă de vegetație, nu s-au în
registrat fenomene de fitotoxicitate, 
iar sporurile de producție, față de 
sola-martor, au fost mal mari cu 
20—40 la sută. De asemenea, la doze 
echivalente de 300 kg Ia hectar apli
cate la pregătirea patului germinativ 
pentru cultura cartofului de toamnă, 
s-a constatat un spor de producție

de 18 la sută fată de sola-martor, 
fertilizată cu azotat de amoniu in 
condiții de tehnologie identică. Deo
camdată nu avem utilaje adecvate 
pentru aplicarea îngrășămîntului și 
în perioada de vegetație, în mod 
deosebit la culturile prășitoare, cind 
necesarul de substanțe nutritive este 
maxim. Doresc să mai subliniez un 
aspect. în condițiile secetei excesive 
din anul trecut, pierderile prin eva
porare ale azotului din îngrășămin
tele solide au fost maxime, repre- 
zentînd 35—40 la sută, în timp ce 
îngrășămîntul A-300 a fost preluat 
de plante aproape integral chiar în 
aceste condiții, pierderile fiind mici, 
de numai 4—6 la sută.

— Cum se face depozitarea îngră- 
țămîntului ?

— Pentru depozitarea acestui tip 
de îngrășămint se cunosc două so
luții : in rezervoare din oțel sau in 
rezervoare din poliester armat cu 
fibră de sticlă. Noi am optat pentru 
cea de-a doua soluție, care este de 
trei ori mai ieftină, are o durată de 
exploatare nelimitată și nu necesi
tă lucrări de întreținere anticorosi- 
ve. Cunoscute sub denumirea de re
zervoare din poliester cu fibră de 
sticlă — POLSTIF-50, rezervoarele 
au fost confecționate de întreprin
derea de utilaj chimic din Făgăraș. 
Pină în prezent am adus în județ 
57 rezervoare, revenind astfel cite un 
rezervor pentru fiecare C.A.P. și 
două pentru I.A.S. Acestea au fost

amplasate In baterii de 2—11 bu
căți. la rampele de descărcare din 
stațiile C.F.R., administrarea și ges
tionarea îngrășămintelor făcîndu-se 
pe consilii agroindustriale, care, po
trivit intenției noastre, se vor con
stitui în centre specializate de chi
mizare. la nivelul fiecărui consiliu 
agroindustrial.

— Concret. în ce constă tehnolo
gia de administrare a îngrășămin
telor lichide ?

— îngrășămintele chimice lichide 
au fost administrate în perioada de 
repaus vegetativ, după lucrările de 
arat. înaintea pregătirii patului ger
minativ. Din lipsă de utilaje spe
cializate. aceste lucrări au fost fă
cute cu instalațiile existente — 
MET-1 200 Si MET-2 500. Rezultate 
bune a dat șl aplicarea lor cu in
stalația E.E.P. (echipament de erbi- 
cidare purtat), concomitent cu lu
crarea de pregătire a patului ger
minativ. realizîndu-se astfel econo
mii de carburanți, reducerea trece
rilor. eliminarea tasării și scurtarea 
perioadei de pregătire a patului ger
minativ. De aceea, am sugera Institu
tului de cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii ca remorcile pentru trans
portul in cimp al îngrășămintelor chi
mice lichide să fie echipate cu a- 
paratură adecvată pentru ca acestea 
să poată fi administrate direct din 
remorcă. în felul acesta s-ar redu
ce pierderile de substanță, s-ar e- 
limina transporturile suplimentare și 
ar crește productivitatea muncii.

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii*

hunedoara: O experiență ce merită să fie 
generalizatăcunoscută și

Ferma nr. 2 din Orăștie a Stațiunii 
de cercetări pomicole Geoagiu se re
marcă de mai multi ani prin pro
ducțiile mari șl de bună calitate ce 
le obține Ia cartofi. în mod constant 
peste 40 tone la hectar, cu vîrfuri 
de 60 tone la hectar la vărzoase, ră- 
dăcinoase. legume pentru semințe, 
precum și Ia căpșuni, cultură la care 
in anul trecut a obținut 17 tone la 
hectar.

Din activitatea fermei se desprin
de o valoroasă experiență în fertili
zarea terenurilor agricole, cu îngră
șăminte naturale prin metode sim
ple. dar deosebit de eficiente. Ingi
nerul Ion Ciobanu, șeful fermei, ne-a 
prezentat principalele elemente ala 
experienței acumulate în mai bina 
de 10 ani in fertilizarea terenurilor 
agricole. Pentru început am reținut 
efectul economic ce justifică cunoaș-

terea si generalizarea metodelor fo
losite la ferma din Orăștie. Aplicind 
de peste 10 ani dejecții brute de la 
bovine și porcine de la fermele afla
te in vecinătate pe solurile aluviale 
ale fermei, cu un conținut scăzut de 
humus, s-a constatat. în urma ana
lizelor agrochimice ce se efectuează 
o dată la 2—3 ani, o creștere a con
ținutului de humus și de elemente 
fertilizate de bază — azot, potasiu și 
fosfor, ceea ce a contribuit direct la 
sporirea în mod simțitor a produc
ției agricole.

Prima problemă ce a trebuit re
zolvată a fost cea a transportului în 
teren al dejecțiilor. Aceasta s-a re
zolvat prin amenajarea unor canale 
din pămînt. de scurgere în sistem 
gravitațional. în acest scop a fost 
construit la limita terenului, pe lin
gă șoseaua ce trece în apropierea

RECOLTELOR
fermei, un canal principal de trans
port și depozitare în lungime de 
peste 1 km. cu lățimea și adîncimea 
de circa 3 m. El servește Intr-o pri
mă etapă la transportul dejecțiilor 
la parcelele destinate fertilizării, 
prin canale simple avind lățimea și 
adîncimea in jur de 1 m. Din a- 
ceste canale, dejecțiile sînt dirija
te de 2—3 muncitori cu sapele, 
astfel ca să se acopere peste 90 la 
sută din suprafața solului arat in 
prealabil pentru a favoriza pătrunde
rea în adîncime.

Prin această metodă se economi
sește energia necesară agregatelor 
obișnuite de transport șl împrăștle- 
re, se eliberează tractoarele nece
sare lucrărilor urgente de arat, 
semănat si recoltat, se evită tasarea 
solului. în plus, îngrășămintele se 
pot aplica pe orice vreme, inclusiv 
pe ploaie, pe soluri cu umiditate 
mare. Costul aplicării este redus. Ca 
urmare, se pot administra pe hectar 
în jur de 100 tone gunoi de grajd 
conventional, adică mai mult decît 
dublu fata de norma obișnuită.

Pe parcursul primei etape se are 
In vedere ca spre sfîrșitul acesteia, 
în canalul principal să se favorizeze 
depozitarea unei părți din compo
nentele solide, pînă la umplerea sec
țiunii canalului. Aceasta se realizea
ză prin montarea din loc in loc a 
mici baraje formate din baloți de 
paie. într-o a doua etapă. în general 
in perioada de iarnă, cind solul e 
înghețat și dejecțiile nu mal pot să 
fie aplicate pe teren prin scurgere, 
cele depozitate aici, sub formă so
lidă. sînt ușor accesibile mijloacelor 
mecanice de încărcare si transport 
și sînt aplicate pe terenurile din jur 
de către unitățile agricole vecine, 
care au în general terenuri mai pu
țin nivelate.

în timpul campaniilor agricole se 
utilizează o altă metodă care per
mite aplicarea lesnicioasă a îngră
șămintelor naturale și în perioada 
de vegetație a culturilor, cu un con
sum redus de energie. Metoda are 
la bază o Instalație simplă, care 
permite administrarea îngrășăminte
lor naturale, care în prealabil sint 
mărunțite șl filtrate, o dată cu apa 
de irigare, prin aspersiune. Aceasta 
metodă o completează pe prima, 
astfel putîndu-se folosi dejecțiile în 
tot cursul anului.

Astfel de metode simple șl efi
ciente de fertilizare cu dejecții li
chide sau semilichide pot fi folosite 
practic în multe unități agricole 
unde condițiile de teren permit. 
Pentru aceasta nu este nevoie de 
investiții costisitoare, ci doar de spi
rit de inițiativă.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Jiva Milencovici, 
veterinar, e șeful 
zootehnice de la 
Sinmartinu Sîrbesc, jude
țul Timiș. Aproximativ 
40 de ani. Este tipul omu
lui despre care se spune 
că trebuie „să-i scoți eu 
cleștele vorba din gură", 

încercăm.
— Ați avut azi diminea

ță adunarea de partid 
fermă. V-au criticat ?

— Nu.
— Și e bine ?
— De fapt, am 

ce ne-am propus, 
om fiind, s-ar

medic 
fermei 
C.A.P.

pa

realizat 
Totuși, 

fi găsit 
poate și la mine cîte ceva 
de criticat. Dacă n-au

pe

cu producții mici. 1 200 de 
litri de lapte pe cap de 
vacă furajată. Și am în
ceput metodic : furajare 
rațională, selecție, asigura
rea apei, permanentizarea, 
pregătirea și disciplinarea 
îngrijitorilor... Și, pe măsu
ră ce am realizat aceste lu
cruri, aparatul biologic 
al animalelor a răspuns 
în timp, prin creșterea 
constantă a producțiilor.

— Ce v-ați propus pen
tru mal departe ?

— Să obținem titlul 
de „Erou al Noii Revolu-

în zootehnie nu este o 
treabă simplă. Sînt atît de 
multe elementele tehnolo
gice care intră în această 
ecuație și atît de multe 
(poate șl foarte complica
te) amănuntele activității 
zilnice care trebuie să se 
așeze pe făgașul normal a- 
tunci cînd. mult timp îna
inte, luirurile au mers 
anapoda ! Ceva mal multe 
asemenea explicații am 
primit într-o altă convor
bire, într-un alt loc, cu un 
alt specialist...

La I.A.S. Recaș, același 
județ, cu tînărul director 
al intreprinderii, inginerul 
loan Turc. Un fapt de na
tură să ne spună aproape 
totul despre valoarea mun
cii acestui foarte tînăr 
specialist : la doar patru ani 
de la absolvirea facultății.

o producție 
litri anual, 

o situație... 
fuseseră 

am venit, toți șefii 
inginerul-șef

fă- 
eicut-o, întrebați-i 

de ce.
— Dumneavoastră 

Știți ?
— Dumneavoastră 

să vedeți dacă stăm 
Nu. rău nu stăm, 
am aici situația 
pe ’86. Depășit Ia toți in
dicatorii. Efectiv bovine 
total 1 350 planificat, 1 417 
realizat. Lapte pe cap de 
vacă furajată 2 550 litri 
planificat, 3 337 realizat. 
Efectiv ovine plan 2 700. 
realizat 2 741. Lapte ovine 
450 hectolitri plan, 547 rea
lizat. Lină 8 700 kg plan, 
10 889 realizat. Pentru de
pășirile la producția con
tractată cooperativa a pri
mit ca primă 665 000 lei 
pentru laptele de vacă. 
53 000 lei pentru laptele de 
oaie, 90 000 lei pentru viței. 
Clar ?

— Clar.
Devine’dlntr-o dată vor

băreț.
— In fiecare dimineață 

sînt la grajd o dată cu în
grijitorii. Chiar și dumi
nica. Chiar și în noaptea 
de anul nou. Totul se 
face sub îndrumarea mea. 
Nu permit nici o abatere. 
Cînd cineva întîrzie sau nu 
face ce trebuie il iau la 
zor. Pentru că și eu sînt 
luat la zor dacă ceva nu e 
în ordine...

— S-a
— Nu.
- si 

știți ?
— Așa 

Personal 
ocazii.

— Ați realizat întotdea
una ce v-ați propus ? Sau 
ce ați primit ca sarcină ?

— Am făcut tot ce a de
pins de mine. Clnd am 
venit, am preluat sectorul

nu
vreți 
rău. 

Uite, 
planului

întîmplat ?

atunci de unde

• normal să fie. 
n-am oferit

mică :
Fusese 
Pentru 

schimbați, 
de 
de

cu 
2 080 
aici 
care 
cînd 
fermă, 
complex.

— Adică ce situație ?
— Pe scurt : nu se apli

cau tehnologiile. Nu se 
asigurau furajele, cele 
care erau nu se adminis
trau corect In rații, indis
ciplină, indici slabi de re
producție șl 
ții mici de 
turi mari, 
complexului, 
multă 
lîndu-mă ca șef de fermă, 
mi-a spus : „Tinere, carte 
știi, putere de muncă ai, 
așterne-te pe treabă, apli
că ce ai învățat !“. Părea 
simplu. Dar... Să fl absol-

deci produc- 
lapte, cos- 

Noul șef al 
un om cu 

experiență, insta-

Dăruirea și competența
în formula morală a muncii
ții Agrare" șl pentru pro
ducțiile din zootehnie. 
Pentru producția vegetală 
s-a obținut.

— 11 veți 
cesta ?

— Nu. In 
culat totul, 
jungem cu producția de 

. lapte la 4 000 de litri pe 
cap de vacă furajată. Anul 
viitor trecem de 4 700.

Omul 
zgîrcit la 
loc zgîrcit 
în munca 
chină, cu 
forturi ___ _ __
bile. In tot timpul 
ției noastre, președintele 
cooperativei, Miloș Jiva- 
nov, a privit zîmbind. 
Normal ; el iși cunoaște 
omul. A intervenit în 
final :

— Eu v-am prevenit că 
mare lucru n-o să scoateți 
de la el. Doctorul Jiva e 
omul care vrea ca munca 
să l-o explice faptele. De 
greutăți — că le-a avut si 
le are — el nu se plînge 
niciodată. El face și gata. 
Clnd ceva îl depășește 
vine și spune scurt ce 
trebuie făcut. Șl atunci 
noi știm că trebuie ajutat.

Poate că multe lucruri 
din cele spuse de Jiva Mi- 
lenoovicî s-ar fi cerut ex
plicate. Creșterea sigură 
șl constantă a producțiilor

obține anul a-
1988. Am cal- 

Anul acesta a-

acesta, atît de 
vorbă, nu e de- 
ln acțiunile sale, 
sa, căreia îi în- 
generozitate, e- 

zilnice cbnsidera- 
discu-

loan Turc a demonstrat 
calitățile ce l-au recoman
dat pentru funcția de di
rector al unei întreprin
deri agricole de stat, care, 
mult timp, s-a confruntat 
cu dificultăți, dar care în 
1986 a ajuns să poată do- 
bîndi două titluri de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

Nici loan Turc nu e un 
vorbăreț. Totuși...

— Cum se poate ajungo 
director la doar patru ani 
de la absolvirea facultății?

— Vreți o „rețetă" ? 
știu decît una : să-ți 
diploma in serios, să faci 
chiar mai mult decît crezi 
că poți. Și toate astea nu 
neapărat ca să ajungi di
rector, ci ca să ai tu sen
timentul că ți-al făcut 
datoria față de societatea 
care te-a trimis la școală 
și care n-a făcut asta 
numai așa, ca să fii tu 
mai deștept, ci așteap
tă să culeagă roadele 
cheltuielii pe care a fă
cut-o cu tine. Și dacă se 
întîmplă ca acolo unde 
muncești să fii cel mai 
bun, poți fi șl director... 
E simplu, nu ?

— Nu știm. Să vedem. 
Cu ce ați început ?

— Păi am venit ca sta
giar și am făcut, în primul 
an, munca de șef al unei 
ferme zootehnice ; sînt in
giner zootehnist. Aveam 
650 de vaci bune. Bune, dar

Nu 
lei

vlt abia de două luni fa
cultatea și să ți se ț . Z 
dintr-o dată In spate răs
punderea redresării 
ferme cu 
Numai eu știu 
în sufletul meu...

— Ce putea fi ?
— Putea fi ceea ce 

fost : bucuria că mi 
acordat, din prima 
atîta încredere — în fond 
asta îmi visasem în tot 
timpul facultății — dar și 
teama că n-am să fac față, 
o grijă enormă care mă 
însoțea la tot pasul. In
tr-o zi mi-am spus : băie
te, n-ai altă cale, nu scapi 
de griji decît dacă ești 
tare și te apuci să faci or
dine în fermă. Am devenit 
categoric în toate. Am luat 
pe rînd fiecare verigă 
tehnologică : furajarea, cu
rățenia, graficul zilnic de 
operații, totul... Venea cîte 
un îngrijitor învățat cu 
vechile stări de lucruri și 
îmi vorbea țîfnos : „Eu am 
15 ani de experiență aici 
și vii dumneata acum să 
mă înveți?" Ii răspundeam 
calm : „Eu 
periență al 
văd ce nu ______
vrei să faci". încet.
s-a schimbat ___ ______
îngrijitorilor. Am încheiat 
anul cu o creștere de a- 
proape 900 de litri de lap
te de la fiecare vacă. Era 
ferma cu cel mal bun re-

pună
unei

650 de vaci...
ce a fost

a și 
s-a 

clipă,

nu știu ce ex- 
dumneata, eu 
știi sau ce nu 

încet 
mentalitatea

zultat. Anul următor am 
fost numit lnginer-șef. Și, 
intr-un tel, a trebuit s-o 
Iau de la capăt. De data 
asta pe planul întregului 
complex. După alți trei 
ani. în 1985, producția de 
lapte pe complex a ajuns 
la 4 141 litri pe cap de 
vacă furajată.

— Deci o producție 
dublă și, poate, o conclu
zie ?

— In zootehnie. In agri
cultură în general, formu
lele tehnice există, sînt 
cunoscute, 
tratate, in 
cercetării...
nou 
mula 
munci, 
muncă, 
ducție pe care le 
voința de a le realiza, apoi 
ambițiile profesionale pro
prii, munca în ansamblul 
ei m-au învățat că pentru 
a reuși îți trebuie tenaci
tate și seriozitate in toate, 
puterea de a discerne ce 
este important și' ce nu, 
capacițatea de a nu îngă
dui nici Ia tine, nici la cei 
cu care lucrezi nici o de
rogare de la normele mun
cii. Sigur, teoretic știam șl 
aceste lucruri. Dar altceva 
este cînd ele îți apar con
cret, ca necesități ale vie
ții de fiecare zi. Progra
mul meu zilnic a trebuit 
să se înscrie și el Intr-un 
ritm și într-o formulă 
care mi s-au părut la în
ceput obositoare, dar care, 
in scurt timp, mi s-au a- 
rătat a fl singurele în mă
sură să-mi dea marea sa
tisfacție a succesului. Să-ți 
pui ceasul să te sune la 
patru dimineața în fiecare 
zi, să-ți împărți apoi 
timpul pe ore, uneori 
chiar pe minute, pe acți
uni 
nu omiți, 
să 
pe jumătate... Toate astea 
nu le înveți din manuale, 
ți le impune viața atunci 
cînd vrei să-ți faci datoria.

Intorcîndu-ne acum Ia 
medicul veterinar Jiva Mi- 
lencovici credem că expli
cațiile date de Inginerul 
loan Turc sînt perfect va
labile și pentru taciturnul 
șef de fermă de la Sîn- 
martlnu Sîrbesc. La ace
leași rezultate nu poate 
duce decît același fel de a 
gîndi despre munca ta : cu 
maximă responsabilitate, 
cu permanenta grijă ■ 
împlinirii tuturor îndato
ririlor, cu neodlhnă șl 
competentă.

există, 
se găsesc in 
rezultate 
Altceva 

pentru mine : 
morală a acestei 

Viața, relațiile de 
sarcinile de pro- 

aveam.

ale 
era 

for-

concrete... Nimic 
, să nu 

nu se facă
să 

amlni, 
nimic

Mihai CARANFIL 
Cezar IOANA

ȘCOALA TALENTELOR
Destinul artistic, fișa de creație a 

marii majorități a actorilor noștri 
pînă către 50 de ani încep întot
deauna, în chip esențial (nu numai 
lntr-o perspectivă sentimentală), la 
Studioul I.A.T.C. Căci, pentru ei, aici 
au avut loc cele dinții examene de
cisive, aici au luat contact cu prima 
scenă adevărată, cu orgă de lumini 
și cortină. Acesta a fost locul primei 
lntîlniri, o intîlnire hotăritoare, cu 
publicul și mai ales cu mulți specta
tori ai aceleiași generații.

Studioul (care, după numele cine
matografului ce a funcționat în 
aoelași loc, a purtat o vreme și nu
mele de „Casandra") a fost pus la 
dispoziția I.A.T.C., ca o sală per
manentă, in urmă cu trei decenii. 
Un dar făcut învățămîntului teatral 
In anii noștri, creîndu-se astfel o 
condiție de studiu, afirmare și veri
ficare de care nu dispun decît pu
ține școli de teatru din lume-, Au 
beneficiat de această condiție — in 
cadrul unor spectacole de clasă și 
mai ales al unor examene de stat — 
aproape 900 de viitori actori (inclu
siv absolvenți ai secției germane) șl 
aproape 80 de regizori tn formare 
(dintre care unii din alte țări din 
Europa, America Latină). De la 
premiera inaugurală din 1957 cu 
„Plicul" de Liviu Rebreanu (clasa 
de actorie a profesorului Ion Fin- 
teșteanu), urmată de un examen de 
regie al, pe atunci, studentului 
Dinu Cernescu, cu „Peer Gynt" de 
Ibsen (avîndu-1 în rolul titular pe 
Florin Piersic) pînă la „Magie roșie" 
de M. de Ghelderode și „Peer Gynt" 
de acum cîțiva ani (în regia lui Al. 
Darie și, respectiv, Ștefan Iordă- 
nescu), „D’ale carnavalului" (regia : 
Dana Dima) șl la premierele actua
lei stagiuni: „Baba Hîrca" de Matei 
Millo, „Asta-i ciudat !“, muzical de 
Laurențiu Profeta și Eugen Rotaru 
după M. R. Paraschlvescu, „Matca" 
de Marin Sorescu, ori „Platonov" de 
A. P. Cehov — pe această scenă au 
fost programate aproximativ 245 de 
premiere : comedii, drame, 
lurl.

Aici s-au făcut remarcați 
prima dată cei ce formează 
dria scenei românești. Aici 
mai tntîi proba talentului 
directori de scenă : Cătălina Buzo- 
lanu, Alexa Visarion, Dan Mlcu, Al. 
Tocilescu, Mircea Cornișteanu ș.a.

Stima față de valorile noastre cla
sice sau consacrate ca atare (Millo, 
Alecsandri, Caragiale, G. M. Zamfl- 
rescu, Camil Petrescu etc.), deschi
derea către capodoperele universale 
(Terențiu, Shakespeare, Moliăre, 
Goldoni, Ibsen), către texte ce 
reprezintă direcții Importante tn dra
maturgia secolului nostru (să ne 
amintim montări după John Arden, 
Tennessee Williams, Brecht și Tom 
Stoppard) se îmbină cu o receptivi
tate cresclndă în ultimii zece, cinci
sprezece ani față de dramaturgia 
originală de actualitate. (Pilduitoare 
sint în acest sens „Acești îngeri 
triști" de D. R. Popescu, „Băiatul cu 
floarea" de Tudor Popescu, „Intre 
etaje" de Dumitru Solomon, „Acești

nebuni fățarnici" de T. Mazilu, 
„Miorița" de Valeriu Anania, „Regina 
balului" de Nicolae Mateescu ș.a.).

împrejurări fericite au făcut ca. 
nu o dată, cu deosebire in ultima 
vreme, sarcinile pedagogice să poată 
fi realizate in interiorul unor spec
tacole de valoare, rotunde, serioase, 
atrăgătoare, Incitante — a căror 
apreciere critică nu trebuie să facă 
un rabat de Ia criteriile judecării și 
aprecierii oricăror montări profe
sioniste. Toate aceste transpuneri au 
vădit o lectură atentă, o descifrare 
pătrunzătoare a textelor și preocu
parea de a propune prin spectacole 
concepții organice, adinei, grave, noi, 
creatoare — cel mai adesea lipsite 
de ostentație și exhibiționisme. De 
asemenea, au ilustrat o inteligentă 
concepție a personajelor și o ri
guroasă strădanie de a supune com
pozițiile individuale ideii de ansam
blu, mesajului piesei, precum șl 
efortul de propunere a unui 
adecvat. Totodată, au reflectat,

stil 
in

Pe marginea activității 
studioului I.A.T.C.

muzioa-
pentru 

azi min
au dat 

lor de

Generație cutezătoare tv
(Urmare din pag. I)
de U.T.C. Un lucru e cert t 
pasul lor tn viața de pro
ducție îl fac cu o zestre de 
cunoștințe generale mult 
mal bogată decît tn urmă 
cu ani. Cu tinerii oare con
struiesc poți discuta și de
talii tehnice ale turnării 
betoanelor armate, dar și 
despre poezia lui Blaga. Ii 
preocupă in egală măsură 
matematica și muzica, 
micro și macrocosmosul, 
confruntările de idei în lu
mea contemporană și sen
timentele etern umane. 
Școala, educația în labora
toarele muncii, în cadrul 
organizației de tineret bol
tesc necontenit acest ori
zont, stimulează interesul 
pentru pregătire, pentru 
cunoaștere în general. Mo
tivația acestui efort, de a 
ști, este firească : tinerii 
de azi vor trăi tn comu
nism, ei acumulează necon
tenit și conștient pentru a 
corespunde impactului cu 
viitorul.

Să corespunzi.-
Auzim nu o dată rostln- 

du-se aoeste cuvinte. Ele 
au fost pe buzele și in ini
ma tinerilor oare au trăit 
epopeea Hunedoarei ori a 
GaLațiului. Au fost rostite 
la Argeș sau Porțile de 
Fier. Sint rostite de mili
oane de tineri care. In noi
le și modernele cetăți ale 
industriei ori în uriașa uzi
nă de pîine a țării, oores- 
pund exigentelor examene 
ale muncii de fleaare zi. 
Mereu mai complexe, ge
nerate de nivelul ridicat 
al tehnicii și tehnologiilor 
de vîrf. Tradiția celor 65 
de ani de luptă utecistă se 
fructifică azi în casa liberă 
a țării, unde tinerețea taie 
cutezătoare noi trepte 
progres șl civilizație.

— Această strădanie Sl 
aspirație te ajută, ca tînăr, 
să-ți faci un nume ?

Arhitectul Cristian Barbu 
cumpănește bine răspun
sul. Așa cum a judecat în
delung fiecare linie pe care 
a tras-o. alături de șefii de 
proiecte, la stațiile de me
trou Grozăvești ori Mihai 
Bravu, Piața Sudului 
Aviatori.

— Neîndoios că da. 
mai adaug oare că. 
mult ca oricind, azi 
marea ține tot mai puțin 
seama de numărul anilor ? 
Că destul tineri, în fiecare 
profesie, 
„peste rfnd" 
performanta ?

— Ajunge 
nești ?

— Ajunge 
știi. Ce știa tînărul arhitect 
cînd. în 1975, a venit la me
trou ? tn facultate nu În
vățase să proiecteze stații 
destinate transportului sub-

de

ori

Să 
mai 

afir-

îndrăznesc, trec 
cu fapta, cu

■ă tndrăz-

numal cînd

teran. Profesorii Iul 
aveau nici „un trecut" 
acest domeniu. Bibliografia 
autohtonă
Și totuși trebuia 
ceapă meseria de 
foarte „de sus".

— Cum socotiți

nu
tn

Inexistentă, 
să-și în- 
undeva.

azi acest 
prim pas tn profesie, foar
te „de sus"?

— Neîndoios, ca o șansă. 
De reîntoarcere la carte, 
de a fi lăsat tn urmă — 
vorbesc, evident, de între
gul eșalon de arhitecți și 
constructori — o „biblio
grafie" concretă, incit azi să 
se poată spune : „stația X 
o gindim in genul cutărei 
stații de pe magistrala unu 
sau doi". Cu alte cuvinte, 
acum avem criterii. Adică, 
întîiul pas spre tradiție. 
Tradiție pentru 
căreia s-au străduit 
străduiesc și tinerii 
tecți.

Șansele generației 
re, de a tace primul 
dimineața muncii 
„de sus", au căpătat pro
porții geometrice cu fiecare 
an al construcției socialis
te. De la hîrleț, roabă șl 
lopată — in anii reconstruc
ției — la strungul cu co
mandă program ori sudura 
în mediu de argon, la con
strucția primei centrale 
nuclearo-electrice ori tur
narea eticelor de nave, la 
fascinantele procese chi
mice ori chirurgia laseri- 
lor... Un drum imens. De a- 
cumulare, de afirmare. Un 
drum căruia tinerețea l-a 
așezat la temelii efortul te
nace și cutezanța, dăruirea 
și credința in reușită. Așa 
cum, în urmă cu 65 de ani. 
tinerețea utecistă a țării, 
într-o societate ostilă, iși 
Începea drumul de jertfă și 
de luptă ou neclintita cre
dință In Idealul comunist 
al țării, in reușita luptei 
pentru un viitor fără asu
prire și exploatare, mai 
bun și mai drept.

Bibliografia concretă a 
tuturor întemeierilor socia
liste — la care tinerețea a 
zidit conștient, încrezătoare 
în idealul comunist, și elan 
creator, și entuziasm, și de
votament, și credința că iși 
făurește propria zi de mîi
ne — o tntîlnim pretutin
deni pe cuprinsul patriei 
socialiste. Din aceste ade
văruri general-valabile 
pentru destinul tinerilor 
din România de azi extra
gem și întrebarea pentru 
Rodica Sandu, inginer geo
log la metrou :

— Cum concepețl reali
zarea în viață a tânărului 
de azi ?

— Pentru mine, această 
realizare echivalează cu 
a Intra frumos in viață. Ti
nerii ca mine intră cu... 
metroul. Alții au intrat cu 
hidrocentrale or! case oon-

nașterea 
și se 
arhi-

tlne- 
pas in 
foarte

13.00 Telex
13,05 La sflrșlt da sâptămtnă (parțial 

color). • Acorduri lirice cu or
chestra Dan Ardelean • Gala de
senului animat • Ani 
ele, ani de rodnicie — 
Maeștrii jazului • De 
strument la altul cu 
„Folclorica*  din Zalău

de vredni- 
reportaj • 
la un in

formația

Săptămtna 
închiderea 
Telejurnal 
In fruntea . . ........ _ .
țării. Documentar (color)
Clntecul și poezia acestor ani 
eroici. Voința unanimă a Româ
niei. Emisiune muzlcal-llterar-co- 
regratică (color)
Teleenciolopedla (color)
Film. artistic. „Ediția specială*  

21,50 Telejurnal 
22,00 Șlagăre pe 
22,30 închiderea

politică 
programului.

târli, marele fiu al

19,35

10,00
20.30

portativ (color) 
programului

genere, talentul, pregătirea, deschi
derile culturale, dar și calitățile pe
dagogice, orizontul generos al celor 
ce îndrumă schimbul de mîine al 
teatrului nostru. In această privință, 
se cuvine menționat că la șirul unor 
maeștri 
timp de 
Antoniu, 
Eugenia
Mihai Dim iu, Amza Pellea, Octavian 
Cotescu, Ion Cojar, Sanda Mânu 
Si alții. în ultima vreme s-au adăugat 
numele unor tineri cu certă vocația 
didactică, „profesori" apți să stimu
leze dezvăluirea personalității tînăru- 
lui, declanșarea resurselor sale inte
rioare, de prospețime, spontaneitate, 
simțire și reacție uneori nebănuite, 
să le transmită elemente de măies
trie interpretativă, tehnici de impro
vizație și tehnici de interiorizare și 
reprezentare, îndemnînd la cunoaș
terea tradiției, dar mai ales la stu
dierea vieții, ca și la stilizarea ei sub 
semnul unor convenții de accentuată 
teatrali tate.

Se impune remarcată, de asemenea, 
o dată cu uriașa energie necesară, 
disciplina muncii în care sînt 
crescuți tinerii viitori actori tn ate- 
lierul-școală, faptul că ei sînt educați 
în spiritul unei maxime disponibi
lități pentru roluri mari șl roluri 
mici, pentru partituri dramatice și 
comice ; faptul că aici, pe băncile 
Institutului, la „Casandra", se tră
iește pentru prima dată acel „spirit 
de echipă" către care vor aspira 
mereu în anii viitori șl pe care sînt 
datori să-1 creeze, 
în colectivele din 
parte.

Să mal adăugăm 
demnă de dat exemplu 
să pară surprinzător, dar este ade
vărat — studioul fiind printre tea
trele bucureștene cu cele mai multe 
și mai incitante premiere. Un teatru 
al cărui drum a fost deprins de foar
te multi spectatori tineri (anul tre
cut peste 20 000) care uneori fac 
neîncăpătoare sala de spectacole, 
care solicită, tn unele situații, un 
număr de reprezentații mult mal ri
dicat decît permit timpul interpre- 
ților, Îndatoririle lor față de pro
grama de lnvățămînt. Ceea ce a și 
determinat difuzarea spectacolelor și 
în alte spații (o microstagiune anu
ală, urmărită de alți 4 000 de

consacrați, al animatorilor, 
ani, ai instituției. Costache 
Dina Cocea, Radu Beligan, 
Popovici, Olga Tu dor ache.

să-I consolideze 
care vor face

și ritmicitatea
poate

specta-

Este lansat un bolțar de beton 
nou inel la tunelul

pentru montarea unui 
metroului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
Intervalul 28 martie, ora 20 — 31 mar
tie, ora 20. In țară : vremea va ti cal
dă, iar cerul variabil, mai mult noros 
in vestul, centrul șl nordul teritoriului, 
unde local vor cădea ploi care vor

strulte pentru oameni, sau 
școli, sau recolte mari. Cu 
toții avem conștiința operei 
pe care o construim, de 
care ne bucurăm, de care 
se vor 
noștri.
după mine, a intra frumos 
pe poarta vieții...

„Tînărul trebuie să apară

bucura urmașii 
Asta înseamnă,

scena lumii plin de en
tuziasm, de admirație și de 
Încredere in puterea mun
cii"...

Generația tînără de azi 
apare pe scena patriei cu 
uriașul potențial de muncă 
și cutezanță, cu fapte lumi
noase. care scriu noi pagini 
de glorie în istoria țării.

pe

«vea șl caracter de averse Însoțite izo
lat de descărcări electrice șl unde can
titățile de apă pot depăși 10 litri pe 
metru pătrat, in 24 de ore. In restul 
teritoriului, ploile vor avea un caracter 
mal restrins șl vor fl prezente, Înde
osebi, in a doua parte a Intervalului. 
La munte, Izolat șl trecător, precipi
tațiile pot fl șl sub formă de lapoviță 
șl ninsoare. Temperatura aerului va 
Înregistra o scădere ușoară In regiu
nile vestice, centrale șl de nord. Minl-

mele din cursul nopții vor fl cuprinse 
Intre zero șl 10 grade, iar maximele 
din timpul zilei intre 10 și 20 grade, lo
cal mai ridicate tn sud-est pină la 
24 grade, la începutul intervalului. Lo
cal, se va produce ceață. In București: 
vremea va fl caldă, iar cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată, Tem
peraturile minime din cursul nopții 
vor oscila Intre 5 șl 9 grade, iar maxi
mele din timpul zilei intre 18 șl 22 gra
de. Ceață slabă, dimineața.

...Alo, 030 ! Sau 031, sau 032 ! For
mezi trei cifre și de la celălalt ca
păt al firului iți răspunde o voce 
totdeauna binevoitoare, care infor
mează cu operativitate asupra nu
mărului cerut.

...Alo, 051! Formezi, șl îndată afli 
informații diverse, de larg interes 
public. ...Alo, 058 ! Șl afli pe loc ora 
exactă... Alo, 059 ! Șl asculți In cas
că buletinul meteorologic nu numai 
„la zi", ci și „la oră" (pentru început 
au fost rezervate 5 circuite, dar so
licitările sînt atît de mari incit, 
treptat, s-a aj la 60 !). ...Alo, 053, 
054, 055, 057, 069, 071, 081, 091 I
Cetățeanul poate apela la aceste ser
vicii telefonice speciale oricind, cu 
certitudinea că va fi prompt servit.

...Alo, 052 ! Alo, 052 (La acest nu
măr e însă mai bine să... nu suni, 
fiindcă prezintă mereu ocupat. 
Dacă dorești o informație C.F.R., 
mai repede ajungi ‘ “
să o afli, indife
rent din ce zonă 
a Capitalei 
pleca).

...Alo. Telefoa
nele ! Apelurile 
făcute la această 
instituție — prin 
telefon sau pe altă 
cale — sînt de 
natură să solicite 
și alte servicii.

Deunăzi, o bă- 
trînă s-a adresat 
la ghișeul „Infor
mații" de la se
diul central din 
Calea Victoriei. Intrebînd cum să 
procedeze pentru a plăti anticipat 
abonamentul telefonic pe două luni 
de zile, întrucît va lipsi din Capita
lă. A fost îndrumată la alt ghișeu — 
unde i s-a răspuns că așa ceva nu ar 
fi posibil și, cînd va pleca, să lase 
banii la o vecină. (Răspuns greșit, 
fiindcă, de fapt, plata se poate face 
anticipat — după cum aveam să 
aflăm ulterior la Direcția de teleco
municații a municipiului).

Cele mai multe dintre lntlmpină- 
rile făcute de cetățeni la Telefoane 
(verbal, la ghișeu ; in scris, la ofi
ciul telefonic comercial sau la bi
rou! de reclamații și sesizări de la 
oficiul central ; în audiență, la fac
tori de conducere) sînt însă recla
mații privind facturarea convorbiri
lor adiționale. Cîteva exemple, din 
multele pe care le-am întîlnit pe 
parcursul anchetei noastre...

...Un cetățean a fost taxat eu pe
nalizări de 109 lei. A reclamat, con- 
testînd penalizarea, 
verificat și i 
pectivă. Alții 
sume și mai

Deci există, 
rezolvări de situații în favoarea abo
natului. Dar am întîlnit și altele, 
care încă nu au fost rezolvate. O 
pensionară locuiește pe timpul iernii 
la copii, casa £i e închisă, trece pe 
acolo doar la o lună o dată, nimeni 
altcineva nu are cheia și nu vor
bește la telefon : totuși, pe luna ia
nuarie a fost penalizată 
biri adiționale (?!).

...Un alt abonat vine la 
Pajura să sesizeze că nu 
o convorbire cu taxă inversă : în 
aceeași seară, 10 ianuarie, este taxat 
cu o convorbire la Tg. Mureș la ora 
22,40 cu o anume persoană — con
vorbire pe care o recunoaște și e 
gata s-o plătească ; însă pe factură 
este taxată și o altă convorbire cu

ai

la Gara de Nord

— tn aceeași zi, cutaxă Inversă 
aceeași persoană, dar la ora 21,30 — 
de la... Brezoi. Or, in decurs de o 
oră, persoana cu care 1 se spune că 
ar ti vorbit nir prea avea timp_să 
ajungă de ’ 
Mureș ! I 
înregistrat 
șește. (Dar 
dat calculatorului informația ?).

Căci, deși calculatorul nu greșește, 
omul poate greși. Cum s-a intîmplat 
și in cazul unul tînăr muncitor : 
fiind plecat cu familia mai multă 
vreme din București, nu a plătit 
abonamentul ; legai, I s-a desființat 
postul telefonic pentru neplata a 
416,50 lei. întors acasă, omul a achi
tat suma, la 11 decembrie 1986 ; șl, 
totuși, a avut neplăcerea să fie che
mat în februarie 1987 la asociația 
de locatari și la întreprindere pen
tru că... ar fi restanțier (după cum 
reieșea dintr-o carte poștală expe-

la Brezol tocmai la Tg. 
se răspunde că așa s-a 
șl calculatorul nu gre- 
nu poate greși cel ce a

tn vederea asigurării unei 
exacte înregistrări și taxări 
ficului de abonați, au fost introduse 
in centrale peste 1000 aparate pen
tru supraveghere automată. Pe mă
sură ce va crește dotarea cu aceste 
„supraveghetoare", vor scădea desi
gur și erorile de înregistrare și re- 
clamațiile unor abonați.

— Sint multe reclamații. In raport 
eu numărul abonaților ?

Aflăm că, spre deosebire de pro
vincie (unde, datorită numărului mai 
mic de abonați, ca și faptului că a- 
paratele de supraveghere reușesc să 
cuprindă aproape întregul trafic, re- 
clamațiile privind taxarea sînt pu
ține), in București sint ceva mai 
multe : dar nu prea multe in raport 
cu numărul mare al abonaților (în 
medie, 20 000 reclamații pe an, la 
peste jumătate de milion de abonați, 
ceea ce Înseamnă un procent de 4 
Ia sută). Totuși, In raport cu efor-

cit mal 
a tra-

tori — „Săptămîna interpreților", ce 
se desfășoară la „Bulandra"), turneele 
întreprinse cu deosebire la teatrele 
naționale, dar 
din Moldova, 
institutului la 
originale de
Galați, Oradea, la festivalurile tea
trului pentru tineret de la Piatra 
Neamț și Tîrgu Mureș, contribuția 
lor la animarea vieții culturale din 
„stațiunile tineretului" de pe litoral 
și din țară — tot atîtea forme de 
integrare a Învățămîntului ou prac
tica, de pregătire a tinerilor pentru 
munca lor „de mîine".

Semnificativ, penultima premieră 
a Studioului I.A.T.C., „Matca" (rea
lizată de clasa profesor asociat 
Cătălina Buzoianu — Cristian Had- 
jiculea), esțe cea de-a patra lucrare a 
lui Marin Sorescu adoptată de tea
trul studenților (performanță cu care, 
iarăși, nu se poate lăuda nici un alt 
teatru bucureștean sau din țară). Pre
miera 6oresciană a prilejuit multe 
debuturi. Viitoarea regizoare ”— 
Chirilă pare a fi fost atrasă 
ales de realismul situației 
dacă pentru a-1 comunica recurge la 
un limbaj de accentuată teatralitate, 
inclusiv la unele efecte) și de forța 
cu care metafora soresciană sur
prinde dialectica infinită, starea de 
ambiguitate și confuzie a „vieții și 
a morții". Tînăra regizoare se do
vedește atent preocupată de un 
decupaj minuțios al fiecărei scene, 
de intensificarea relațiilor dintre 
eroi, de accentuarea concretețel ges- 
tuale a fiecăruia dintre ei. Este spri
jinită foarte bine în aceste intenții 
și de Irina Dimiu (studentă la 
I.A.P. — în anul al IV-lea, clasa 
lect. univ. C. Albani), care imagi
nează un decor mobil, dinamic ce 
sprijjnă evoluția actorilor, cu ele
mente ce se încarcă cu sugestive 
valori simbolice. Este sprijinită cu 
o mare dăruire de Oana Ștefănescu 
(Irina). Marian Rîlea (Ursitoare, 
Logodnicul, „apa") și Constantin Co- 
timanis.

Cred însă, și observația vizează 
un aspect esențial, că poezia dramei 
soresciene (izvorîtă și din asceza, 
simplitatea mijloacelor și concizia și 
interiorizarea dialogului, replicii) 
este atenuată. Uneori se joacă puțin 
cam exterior, alteori excesiv — 
sensul comic sau banal sau trivial al 
replicii, nepregătindu-se suficient 
momentele, dimensiunea de fior exis
tențial. noblețe umană, măreție in 
predestinare (legate de materni
tate, apărarea vieții, sfidarea morții) 
sau trăirea și asumarea sacrificiului 
de sine. Dar să nu uităm că e 
vorba de un debut

Spectacolul se urmărește cu Inte
res chiar dacă știi piesa pe dina
fară, căci este original, viu, bogat 
în detalii. In situații scenice inedite, 
solicită mereu atenția, gîndul, prin 
convențiile propuse, prin soluțiile 
Imaginate, prin simbolurile Instituite 
(scorbură — cosciug, ursitoarele — 
apele distrugătoare).

Spectacolele I.A.T.C. arată că, for
mat din talente viguroase, schimbul 
de miine al teatrului românesc lese 
de pe porțile școlii bine pregătit, 
exersat în varii modalități tea
trale. El a deprins în anii uceni
ciei dragostea șl stima pentru pro
fesia aleasă, ideea de preț că munca 
(acel 90 la sută „transpirație") este 
hotăritoare pentru reușita profesio
nală.

Să sperăm că aceste calități se vor 
regăsi (chiar mal mult decît pînă 
acum) în teatrele unde au fost și 
vor fl repartizați sau spre oare se 1 
vor îndrepta tn anii viitori.

și în numeroase orașe 
prezența realizărilor 
„galele" dramaturgiei 
la Brașov, Timișoara,

Mona 
mai 

(chiar

Natalia STANCU

post ilegal, racordat Ia postul abo
natului păgubaș. Se înțelege că des
coperirea unor asemenea acte ne
cinstite atrage imediat sancționarea, 
conform legii, a celui vinovat. Dar, 
in legătură cu aceste aspecte, tre
buie reamintită și îndatorirea aso
ciațiilor de locatari, a comitetelor 
de bloc și a abonaților înșiși de 
a supraveghea mai bine nișele tele
fonice de la fiecare scară, incit să 
nu poată umbla acolo oricine și 
oricind.

In concluzie, consemnăm aprecie
rea că majoritatea reclamațiilor cu 
privire la facturarea plăților s-ar 
dovedi neîntemeiate. Și nu ar fi 
vorba de reaua-credință a abonatu
lui (au fost depistate și asemenea 
cazuri), ci de insuficienta informare 
asupra modului de taxare. Deși 
unitățile au popularizat sistemul 
prin diverse mijloace (afișe, broșuri, 

sînt cetățeni care 
nu știu că orice 
secundă in plus 
peste fiecare răs
timp de 3 minute 
se înregistrează 
cu un impuls, sau 
că tariful con
vorbirilor Inter
urbane automa
te (cu prefix) se 
face nu numai in 
funcție de durată, 
ci și de distanța 
pină Ia localita
tea chemată, e- 
xistînd patru zone 
de taxare (incit, 
10 minute cu un 
îndepărtată poate

fluturași ș.a.), mai

ALO, TELEFOANELE!
Cum răspunde Direcția de telecomunicații a municipiului București 

la diversele apeluri ale cetățenilor

lucrurile s-au 
s-a scăzut suma res- 
au fost degrevați de 
mari.
atunci clnd este cazul,

cu convor-
oficiul din 
recunoaște

diată de o oficiantă neglijentă care 
nu observase că suma fusese plătită 
de două luni !).

Despre situații de acest fel, ca și 
In general despre modul In care sînt 
tratate la Telefoane sesizările șl re- 
clamațiile abonaților, am avut con
vorbiri, cum era firesc și necesar, 
cu factori de conducere ai acestor 
servicii de largă utilitate publică, 
respectiv Ia Direcția de telecomuni
cații a municipiului București, la 
serviciul de exploatare a telecomu
nicațiilor din cadrul Direcției gene
rale a M.T.Tc.

— Ce preocupări tristă pentru ca 
rețeaua telefonici să funcționez» 
bine si cetățenii beneficiari să fie 
mulțumiți 1

Ca răspuns, ne-au fost înfățișate o 
seamă de acțiuni și preocupări, re- 
levîndu-se că s-au depus eforturi 
pentru satisfacerea cit mai bună a 
multitudinii de solicitări privind 
instalări și mutări de posturi telefo
nice (prin găsirea unor metode de 
folosire intensivă a rețelei de co
municații existente, numai în anul 
precedent au fost rezolvate, pe în
treaga țară, 73 000 de cereri). Au 
fost introduse și utilizate in rețea 
echipamente moderne (sisteme nu
merice șl concentratoare semielec- 
tronice), care vor permite ca în 
anul tn curs să se efectueze In con
tinuare un mare număr de instalări 
și mutări de posturi telefonice. In 
Capitală se depun străduințe deosebi
te pentru „telefonizarea' 
unor cartiere 
foarte multe 
și Băneasa. 
preocupările 
tății prestațiilor de telecomunicații, 
introducerea unor noi dotări tehni
ce. ca și pentru îmbunătățirea pre
gătirii profesionale șl a atitudinii 
față de public a personalului din 
rețea.

parțială a 
de unde provin cereri 
— cum sînt Cringaș) 
Au mai fost reliefate 
pentru creșterea căli

turtle ce se fac pentru o facturare 
riguros exactă șl cu dorința comună 
de a nu se greși, ar trebui să nu 
existe nici un fel de „motivări", 
încurcături care pun oamenii pe 
drumuri și nu sint uneori deloc 
ușor de descîlcit, provocînd pier
deri de timp șl necazuri cetățenilor.

— Ce se întîmplă cu o reclamație 
adresată de un abonat, care sint 
drumul ți soarta ei ?

Ni se răspunde că, Imediat după 
primirea reclamației, se întocmește 
un buletin de verificare a circuitului 
respectivului post telefonic ; buleti
nul trebuie semnat (pentru consta
tare) în mal multe sectoare succe
sive : la contor! (unde se verifică 
dacă indexul a fost preluat corect 
de către calculator, folosindu-se ca 
martor fotografia), la centrala tele
fonică (pentru controlul tehnic al 
echipamentului), Ia masa de verifi
care (ce urmărește circuitul pînă Ia 
abonat acasă).

In cazul cînd pe această filieră se 
găsește vreo neregulă, ori vreun de
ranjament, se iau măsuri pentru 
remediere șl se propune scăderea 
sumei cu care este penalizat abo
natul.

Sînt însă șl situații în care nu se 
constată nici un deranjament — iar 
reclamantul lși susține în continuare 
reclam ația privind neefectuarea con
vorbirilor adiționale. După caz, mai 
ales cînd suma este nefiresc de 
mare față de media lunară obișnuită 
a respectivului abonat, se acordă 
acestuia credit șl deci se scade 
suma. Un exemplu : o cetățeancă a 
contestat o penalizare de 1 548 lei ; 
deși nu s-a depistat nimic In neregu
lă, 1 s-au scăzut 1 406 lei.

După cum sînt și situații în care 
cetățeanul nu a făcut într-adevăr 
convorbiri adiționale — dar altcine
va, răuvoitor, a... umblat la nișa 
telefonică sau chiar a instalat vreun

o convorbire de 
oraș dintr-o zonă 
echivala cu 25 minute din alta mal 
apropiată, flecare în parte echiva- 
lînd, la rîndul lor, cu norma lunară 
de convorbiri totale asigurate de un 
abonament cu linie individuală).

Pe o reclamație ce contestă taxa
rea suplimentară se pune, prin ur
mare, de la caz la caz, una din 
următoarele rezoluții : scăzut din 
pricina unei taxări eronate ; scăzut 
din cauza defecțiunilor (contor de
fect, deranjament în centrala auto
mată, atingere de cablu ș.a.) ; scăzut 
la apreciere ; respins. Mai există și 
„scăderi preventive" (care se ope
rează, în urma controalelor preven
tive, chiar înainte de a fi trimisă 
factura la abonat).

— Cine și cînd analizează modul 
in care sînt rezolvate sesizările și 
reclamațiile abonaților t

— Consiliul oamenilor muncii din 
Direcția de telecomunicații a Bucu- 
reștiului are la ordinea sa de zi, tri
mestrial, această problemă. La fel se 
întîmplă în toată țara.

— Cum 
mafiilor ?

Sînt în
un an la __ _ ___ _____ __ ____
la un nivel prea ridicat în compa
rație cu condițiile tehnice și cu 
eforturile ce se fac pentru o pres
tație de calitate și o taxare exactă,

...Ceea ce înseamnă că trebuie să 
se tragă concluziile cuvenite atît 
de către lucrătorii de la telefoane, 
cit și de unii abonați. Fiindcă, se 
știe, o reclamație nu face plăcere 
nimănui, nici celui care o adresează 
și nici celui care o primește, sol- 
dlndu-se întotdeauna cu Irosire de 
timp și eforturi.

evoluează numărul recla-

scădere evidentă, de la 
altul. Totuși, ele se află

Gheorqhe MITROI

1



SClNTEIA - sîmbâtă 28 martie 1987 PAGINA 5

VIAȚA ECONOMICO-ȘOCIALĂ
A LOCALȚTĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEir

Primire la primul-ministru al guvernului

GIURGIU :
Un nou tip de instalație 

de foraj geologic
Colectivul de oameni ai mun

cii de la întreprinderea pen
tru construcții de mașini și utilaje 
grele din Giurgiu a reușit să asi
mileze și să realizeze in premieră 
o nouă instalație de foraj geologic 
— F.G.-20. Instalația are perfor
mante tehnice deosebite, putînd 
fora pînă la o adincime de 2 000 
metri. De asemenea, noua instalație 
de foraj este complet automatizată. 
(Ion Manea).

PAȘCANI : Construcții 
social-edilitare

în orașul Pașcani s-au dat re
cent in folosință noi blocuri de lo
cuințe cu spații comerciale la 
parter. Astfel, numărul de aparta
mente noi a ajuns în orașul de pe 
Șiret la peste 10 000. Zestrea edili
tară a acestui oraș s-a îmbogățit în 
ultimul timp și cu o serie de școli 
noi și grădinițe pentru copii, că
mine pentru nefamiliști și cu o 
modernă rețea stradală. în anul în 
curs urmează să se construiască 
încă 360 apartamente noi în blocuri 
cu peste 3 500 mp spații pentru uni
tăți comerciale și pentru prestări 
servicii către populație. (Manole 
Corcacl).

CLUJ : Volum sporit 
de material^ refolosibile 
în județul Cluj au fost între

prinse în primele două luni din 
acest an mai multe acțiuni de co
lectare a materialelor refolosibile 
și livrare a acestora unităților in
dustriale pentru introducerea lor 
în circuitul economic. în această 
perioadă. întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile a livrat 
peste sarcinile de plan materiale 
feroase și neferoase în valoare de 
peste un milion lei. în urma acțiu
nilor întreprinse in cartiere din 
municipiile și orașele județului

Informații de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția circulație

RIGORI ALE CIRCULAȚIEI DE SEZON
O primăvară capricioasă, cu mo

dificări bruște ale tabloului meteo- 
rutier de la o zi la alta, uneori de 
la o oră la alta, i-au pus în ultimele 
zile pe cei aflați. la. volan in situația 
de a se confruntai cu condiții meteo
rologice extrem de diverse, chiar pe 
parcursul acelorași trasee. în func
ție de aceste condiții, maniera de 
pilotare a autovehiculelor trebuie cb- 
relată cu starea părții carosabile, cu 
gradul de vizibilitate, cu intensitatea 
și diversitatea traficului de vehicule 
și pietoni, precum și cu configurația 
traseului.

Cînd se pornește la drum, mai ales 
pe trasee din afara localităților, este 
necesară întotdeauna o documentare 
prealabilă asupra condițiilor in care 
se va circula. Dacă pe traseul res
pectiv se semnalează ceață ori ploi, 
se vor monta din vreme ștergătoa- 
rele de parbriz și se va verifica pre
siunea in pneuri. în condițiile amin
tite, utilizarea fazei de întilnire a 
farurilor este obligatorie și în 
timpul zilei. De asemenea, este ne
cesară adoptarea unor viteze de de
plasare care să asigure în perma
nență și în orice situații un control 
deplin asupra autovehiculelor. O deo
sebită atenție trebuie acordată depă
șirilor. mai ales cînd se efectuează 
în condiții de ceată sau ploaie. Un 
proaspăt posesor al unui autoturism 
nou-nouț circula pe șoseaua Brăila 
— Slobozia, luind cu el și patru pa
sageri ocazionali. Rulînd cu viteză 
excesivă și hazardîndu-se. fără a se 
asigura. In depășirea unui vehicul 
lung, automobilistul a observat tar
div că din sens opus se apropia o 
altă mașină. Viteza neadecvată, neîn- 
demînarea în conducere, condițiile 
meteo-rutiere dificile — vintul sufla 
lateral în rafale puternice și drumul 
era alunecos — au determinat pier
derea controlului asupra autovehicu
lului. care a derapat spre stînga și 
s-a izbit de un copac. Cei patru pa
sageri ocazionali și-au pierdut viata, 
Iar automobilistul a scăpat printr-o 
întîmplare. Patru vieți, patru destine 
spulberate într-o singură clipă de 
neatenție.

OBOSEALA LA VOLAN
în urmă cu cîteva zile, la intrarea 

!n orașul Beclean. un pieton și-a 
pierdut viața din vina șoferului 
Crăciun Grigore, cu autoturismul 
2—MM—6104, care ațipise la volan. 
Pină ce șoferul s-a dezmeticit, vic
tima a fost purtată pe capota mași
nii citeva sute de , metri. Plecat din 
Baia Mare dis-de-dimineată cu tre
buri la București, automobilistul s-a

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mare) : .Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala amfiteatru): Actorul — 18; (sala 
atelier) : Teatrum Mundi — 18; (sala 
studio-99): Pelerinaj sentimental:
versuri și imagini — 16.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 73, Ateneul Român): „Comori 
camerale**.  Ovidiu C&plescu-clarinet, 
Vinlciu Moroianu-pian, Sergiu Năs- 
tase-vloara I, valentin Năstase-vioara 
a doua, Teodor Coman-violă, Radu 
Nagy-violoncel — 18
• Opera Română (13 18 57): Olandezul 
zburător — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național); Liliacul 
— 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03): Bă- 
trîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pre
șul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara**  (39 31 03, 
sala Magheru): Pădurea — 18: (sala 
studio): Sentimente și naftalină — 
18,30

• Acțiunea „Autobuzul": FLORE AS*
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
LIRA (917171) — 15; 17; 19
• Punct... și de la capăt: COTRO-
CENT (49 48 48) — 15; 17; 19, ARTA
(21 31 86) — 15; 17; 19
• Cu miinile curate : ARTA — 9;
ii: 13

TULCEA : Acțiuni de înfrumusețare și bună gospodărire
Municipiul Tulcea 

Începe să cunoască 
freamătul acțiunilor 
gospodărești specifice 
primăverii. în acest 
sfîrșit de martie, tul
cenii au început să cu
rețe spatiile verzi, 
străzile și trotuarele, 
să reamenajeze parcu
rile și locurile de a- 
grement.

— Toate acțiunile de 
curățenie și înfrumu
sețare a orașului — 
ne spunea Alexandru 
Rizu, primarul muni
cipiului Tulcea — sint 
cuprinse într-un pro
gram unic, care preve
de volumul lucrărilor 
ce trebuie efectuate 
de cetățeni și de oa
menii muncii din în
treprinderi și institu
ții. în prima etapă, se 
vor planta în toate 
cartierele. In zona 
centrală a municipiu
lui și in parcul „Vic

toria" peste 100 000 de 
pomi și arbuști orna
mentali. Parcurile și 
zonele verzi vor fi ex
tinse în acest an și vor 
însuma peste 70 hec
tare. Experiența do- 
bindită anul trecut, 
prin crearea unei ade
vărate „centuri de 
verdeață" în zona in
dustrială din vestul 
municipiului, va fi ex
tinsă și în zona indus
trială din partea esti
că. Potrivit aceluiași 
program, vor fi mo
dernizate în această 
primăvară străzile și 
se va extinde canali
zarea. Acest program, 
elaborat împreună cu 
cetățenii, care insu- 
mează lucrări în va
loare de peste 80 mi
lioane lei. începe să 
prindă contur.

— O atenție deose
bită se acordă în aces

s-iu colectat de la populație 20 000 
kg oțel, 400 kg metale neferoase. 
6 000 kg hîrtie, 300 kg textile și 
alte materiale. De asemenea, au 
fost colectate de către organizațiile 
U.T.C. 231 000 kg oțel, 5 000 kg me
tale neferoase. 5 000 kg hîrtie, 
22 000 kg cioburi de sticlă. (Marin 
Oprea).

SUCEAVA : Locuințe 
moderne pentru specialiștii 

de la sate
în acest an, în localitățile rurale 

ale județului Suceava urmează să 
se construiască, pentru specialiști 
și cadre care lucrează la sate, 280 
de apartamente, majoritatea blocu
rilor fiind prevăzute la parter cu 
spații comerciale și pentru prestări 
servicii. Cele mai multe se vor 
executa în comunele Crucea, Gă- 
lănești, Fundu Moldovei și Iaco- 
beni. Pînă la această dată au 
început lucrările la 110 apartamen

BULETIN RUTIER

reîntors în aceeași zi, parcurgînd fără 
întrerupere aproape 1 300 kilometri ! 
La ora 22, cînd s-a produs acciden
tul. cei trei pasageri aflați în auto
vehicul dormeau de mult...

Statisticile relevă faptul că in luna 
martie începe să crească frecvența 
accidentelor rutiere datorate obose
lii. în acest sens, specialiștii remar
că influenta factorilor atmosferici 
asupra bioritmului conducătorilor 
auto, pe fondul unor schimbări neaș
teptate în evoluția vremii. O atitudi
ne prudentă din partea automobiliști- 
lor încă din primele minute de con
ducere, stăpinirea de sine și apre
cierea realistă a posibilităților de 
manevră în situații critice pe șosea

Informații de ia C. E. C.
Venind în întîmpinarea dorințe

lor manifestate de numeroși depu
nători de a participa la tragerile 
la sorti pentru acordarea cîștigu- 
rilor. Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează că marți, 31 
martie a.c„ vor avea loc în Ca
pitală, în sala Casei de cultură 
din str. Zalomit nr. 6, la ora 16,30, 
tragerile la sorti pentru primul 
trimestru al acestui an ale libre
telor de economii cu dobindă și 
ciștiguri și libretelor de economii 
cu ciștiguri, precum și tragerea la 
sorti lunară a obligațiunilor C.E.C.

Cu prilejul tragerilor la sorti 
anunțate, Casa de Economii și

înscrierea dobînzilor în
înscrierea anuală a dobînzilor In 

libretele de economii materializează 
unul din principalele avantaje 
acordate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni : sporirea sumelor 
depuse la C.E.C. prin dobinzi.

Unitățile C.E.C. din întreaga tară 
continuă să înscrie dobinzile cuve
nite titularilor pentru depunerile 
efectuate în anul 1986 pînă la data 
de 31 decembrie, precum și in anii 
anteriori, pe librete de economii cu 
dobindă la vedere și pe termen, 
cu dobindă și ciștiguri. cu dobîn- 
dă și ciștiguri în autoturisme, pre
cum și pentru celelalte librete la 
care dobinzile se acordă în nu
merar.

Sucursalele și filialele C.E.C.. pre
cum și agențiile C.E.C. autorizate 
înscriu în tot cursul anului do- 
binda cuvenită titularilor pentru 
depunerile efectuate pe libretele

• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satiric-muzical „C, Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Nimic 
despre elefanți — 18,30; (sala Victo
ria. 50 58 65): Bărbatul fatal — 19; (la 
sala mică a Palatului): Spectacol de 
jaz cu formația OVERTONE (R.F.G.) 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână**  (13 13 00): Plai de dor (spec
tacol susținut de ansamblul „Mara
mureșul") — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan șl smoking — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55): 
Un tinăr printre alții — 9; Muzicanții 
veseli — 15
• Circul București (18 41 95): „Inter
national Show * *87 “ — 15,30; 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Platonov — 18 

cinema

te zile înfrumusețării 
falezei Dunării. Ce ne 
puteți spune despre 
această acțiune ?

— Intr-adevăr, o 
dată cu încheierea 
construcției de locuin
țe in această zonă a 
orașului, unde au fost 
înălțate blocuri zvel
te. cu o linie arhitec
turală modernă, am 
trecut la sistematiza
rea spațiului de pro
menadă a zonelor 
verzi, la realizarea u- 
nor locuri de odihnă și 
agrement. în aceste 
zile, cu sprijinul cetă
țenilor, lucrările se 
află în plină desfășu
rare. Astfel, o dată cu 
noul sezon estival, fa
leza municipiului de 
la porțile Deltei Du
nării va Îmbrăca un 
nou strai de frumu
sețe. (Neculai Amjhu- 
lesei).

te, în stadii fizice avansate aHîn- 
du-se blocurile din comunele 
Moldovița, Cașvana, Dumbrăveni, 
Frumosu șl Mușenița. (Sava Beji- 
nariu).

DUMBRĂVENI :
Prin muncă patriotică

începînd cu prima lună a aces
tui an, cetățenii orașului Dumbră
veni, împreună cu deputății pe cir
cumscripțiile electorale au desfășu
rat mai multe acțiuni de recuperare 
a materialelor refolosibile. Ca ur
mare, pină in prezent, planul afe
rent perioadei a fost depășit cu 10 
la sută. Menționăm faptul că in 
anul trecut au fost colectate și pre
date 175 tone metal, 105 tone hîr
tie, 15,9 tone textile și 3 064 mii 
sticle și borcane, cantități mult mai 
mari față de cele planificate. La 
aceste acțiuni au participat toți lo
cuitorii orașului, care au efectuat 
peste 100 000 ore muncă patriotică. 
(Ion Onuc Nemeș).

pot preveni evenimentele rutiere. 
Trebuie evitate mai ales deplasările 
în timpul nopții, pe distante lungi 
și în condiții meteorologice nefavo
rabile. Noaptea, ochiul percepe ero
nat distanțele, cimpul vizual se re
duce, iar cimpul de observație se li
mitează la unghiul format de conul 
de lumină al farurilor. Ochii obosiți 
suprasolicită sistemul nervos, care 
influențează negativ reflexele. Se 
creează astfel pericolul că cel aflat la 
volan să observe tardiv eventualele 
obstacole, iar reacțiile fiind mai len
te. pericolul producerii unor acciden
te crește proportional cu viteza de 
deplasare a autovehiculelor și cu 
gradul de oboseală al șoferilor.

Consemnațiuni va acorda numeroa
se ciștiguri.

După cum este cunoscut, cîști- 
gurile acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, la fel ca 
și dobinzile atribuite, fiind impres
criptibile, sint tinute Ia dispoziția 
depunătorilor timp nelimitat, pînă 
la solicitarea atribuirii lor, aceasta 
efectuîndu-se- imediat.

Listele oficiale cu rezultatele 
acestor trageri la sorți se publică 
la data de 1 IV a.c. în presa cen
trală. De asemenea, cei interesați 
pot consulta listele oficiale la ori
care unitate C.E.C. din tară.

libretele de economii
de economii la care dobindă se 
acordă in numerar.

în unitățile C.E.C. sint afișate 
simbolurile libretelor de economii 
(primele două grupe de numere 
menționate pe libret) pentru care 
unitatea respectivă efectuează în
scrierea dobinzilor.

Pentru înscrierea dobinzilor cu
venite pentru sumele depuse in 
conturile curente personale, titu
larii acestora nu trebuie să se 
prezinte la unitățile C.E.C.. deoare
ce dobindă aferentă se adaugă au
tomat la soldurile existente în 
conturi.

Stimulent permanent care de
termină sporirea numărului depu
nătorilor la C.E.C., dobinzile acor
date pe toate instrumentele de 
economisire face ca actul econo
misirii organizate prin Casa de 
Economii și Consemnațiuni să fie 
de largă utilitate personală.

• Toate pînzele sus (III): POPULAR 
(33 15 17) — 15; 17; 19
• Incendiul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19
O Pacea — victorie a rațiunii: Capi- 
PITOL (16 29 17) — 9; 11 13; 15; 17; 19
• Locuri în inimă: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Trenul de aur: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12*  15,45; 18.45
• Luptățorii din valea misterioasă: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Călătorul cu cătușe: AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cursa neprevăzută; MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Carmen : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,45: 15.45: 18.45. LUMINA (14 74 16)
— 15; 18, GIULEȘTI (17 55 46) —
15; 18
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți: LUMI- 
MA — 9; 12
• Acțiunea „Topolino": GIULEȘTI
— 9; 11; 13,
• Sania albastră: FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17: 19
• Apașii : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Cine este omul acesta ?: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program de desene animate — 11;
13, Program special pentru copii și 
tineret — 9; 15; 17; 19, DOINA
(16 35 38).

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prlm-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Nazmi Mustafa, președin
tele Consiliului Executiv al Adunării 
provinciei socialiste autonome Ko
sovo, din R. S. F. Iugoslavia, care a 
efectuat o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare fomâno-iugoslave 
și s-a exprimat dorința dezvoltării 
lor In continuare, in spiritul înțele
gerilor convenite cu ocazia tradițio
nalelor întîlnlrl româno-iugoslave la 
cel mai înalt nivel. în acest cadru au 
fost examinate .noi căi și modalități 
practice pentru extinderea relațiilor

ORA OFICIALA DE VARA
In conformitate cu reglementările 

în vigoare, începînd din ultima 
duminică a lunii martie a fiecărui 
an pînă în ultima duminică a lunii 
septembrie, pe teritoriul țării noas
tre intreaga activitate economico- 
socială se desfășoară după orarul 

-oficial de vară. Ca urmare, în acest 
an, in noaptea de 28 spre 29 mar
tie, simbătă spre duminică, acele 
ceasornicelor vor fi date înainte cu 
o oră, astfel ca ora zero să devină 
ora 1.

Deci, atenție I In noaptea de simbâtâ, 28 martie, ipre duminică, 
29 martie, pe intreg teritoriul țârii, acele ceasornicelor trebuie date 
înainte cu o orâ.

Unități turistice de mare atracție

în nordul Moldovei, zonă renu
mită prin monumentele de arhitec
tură și artă, ca și prin locurile de 
un pitoresc aparte, unitățile turis
tice sint gazde ospitaliere în tot 
timpul anului. Astfel, hanul SU- 
CEVIȚA, amplasat pe șoseaua Su
ceava — Rădăuți — Sucevița, asi
gură 82 locuri de cazare și masă. 
Hanul ILIȘEȘTI, aflat în apropie
rea comunei Ciprian Porumbescu 
din județul Suceava, oferă vizita
torilor 94 locuri de cazare, restau
rant. și posibilități multiple de 
agrement. La rîndul său, hanul 
CASA ARCAȘULUI din orașul 
Tîrgu Neamț, lingă cetatea Neamțu
lui, dispune de camere de cazare,

Administrația de Stat Loto*Pronosport  informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 27 MARTIE 1987

Extragerea I : 13 40 34 29 83 11 72 38 61
Extragerea a II-a : 47 27 55 65 76 19 67 21 66
Fond total de ciștiguri : 1 221 705 lei. din care 196 419 Iei report la

categoria 1.

INFORMAȚII SPORTIVE
• FOTBAL. Meciurile din etapa a 

21-a a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa mîine, 29 mar
tie, după următorul program ; Di
namo — F.C. Olt ; Sportul studen
țesc — Petrolul Ploiești ; Rapid — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Flacăra Moreni 
— Steaua ; Gloria Buzău — S. C. Ba
cău ; Jiul Petroșani — Victoria Bucu
rești ; Corvinul Hunedoara — Uni
versitatea Craiova ; F.C.M. Brașov — 
Universitatea Cluj-Napoca ; Oțelul 
Galati — F. C. Argeș Pitești. Parti
dele vor începe la ora 16,00. • La 
Walbrzych (Polonia) s-a desfășurat 
meciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele olimpice ale 
Poloniei și Norvegiei. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 2—1 
(1—0). • La Magdeburg, în meci 
contînd pentru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, selecționatele 
R. D. Germane și Italiei au terminat 
la egalitate : 0—0. • La Praga s-a 
disputat meciul internațional amical 
de fotbal dintre selecționatele de ju
niori I ale Cehoslovaciei și R. D. Get- 
mane. Partida s-a încheiat la egali
tate : 0—0.
• HOCHEI. în prima zi a cam

pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) ce se desfășoară în 
Italia, selecționata Italiei a întrecut 
cu scorul de 7—3 (3—2, 3—1. 1—0) 
echipa R. P. Chineze, iar formațiile 
Franței si Norvegiei au terminat Ia 
egalitate : 5—5 (2—2. 2—1, 1—2).
• Selecționata de hochei pe gheață 
a cluburilor din U.R.S.S. și-a începui 
turneul in Canada jucînd la Hamil
ton cu echipa olimpică a țării-gazdă. 
Hocheiștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 6—4.
• ȘAH. Superfinala turneului 

candidaților la titlul mondial de șah 
disputată în orașul .spaniol Linares 
între marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Andrei Sokolov, s-a în
cheiat cu victoria lui Karpov cu 
scorul de 7,5—3,5 puncte. Karpov a 
cîștigat partida a U-a la mutarea 
a 25-a. EI a devenit astfel chalanger 
al actualului campion ai lumii, Gări 
Kasparov, meciul pentru titlu urmînd 
să se dispute în luna septembrie a 
acestui an în 24 de partide.

• PATINAJ. Cu prilejul unui con
curs internațional de patinaj viteză 
desfășurat la Alma Ata, sportivul 
american Nick Thometz a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
500 m, cu timpul de 36”23/100. Ve
chiul record ii aparținea cu 36”55/100.

• ATLETISM. Proba de 20 km din 
cadrul concursului international de 
biatlon de la Murmansk s-a încheiat 
cu victoria fostului campion mondial 
Valeri Medvedtev (U.R.S.S.). crono
metrat cu timpul de 59’39’’. Pe locu
rile următoare s-au clasat coechi
pierii săi Andrei Cepikov — lhOl’ 
05”45/100 si Serghei Bulighin — lh 
01’19” 38/100. 

economice, reciproc avantajoase și. 
îndeosebi, a cooperării și specializă
rii In producție, a colaborării teh- 
nico-științifice și a schimburilor co
merciale, inclusiv cu provincia Ko
sovo.

S-a apreciat că intensificarea re
lațiilor pe multiple planuri dintre 
România și R. S. F. Iugoslavia este 
In interesul țărilor și popoarelor 
noastre, servește cauzei păcii și so
cialismului în lume.

La primire a luat parte Gheorghe 
Oprea, prim vioeprim-ministru al 
guvernului.

A fost de față Boro Denkov, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

In acest Interval, programul tu
turor unităților economice, sociale 
și cultural-artistice din întreaga 
țară va rămîne neschimbat. In 
transportul feroviar de călători se 
menține actualul mers al trenurilor 
interne, iar pentru cele internațio
nale circulația va fi corelată prin 
grafice cu cea a trenurilor din ță
rile vecine. Va rămîne, de aseme
nea, neschimbat orarul curselor 
TAROM interne și internaționale.

iar masa se poate servi la restau
rantul unității. Tot in județul 
Neamț, hanul AGAPIA, are 106 
locuri de cazare și un restaurant.

Prin Agenția de turism din 
București (str. 13 Decembrie nr. 26) 
se pot primi informații și se pot 
retine locuri la numeroase unități 
turistice din tară. Agenția organi
zează și excursii în grup (telefon 
14 52 09).

Aceleași servicii le oferă și agen
țiile de turism dîn municipiile 
Cluj-Napoca,- Timișoara, Iași, Cra
iova.

în fotografie : hanul Ilișești 
din județul Suceava.

DREPTURILE OMULUI IN CONFRUNTARE CU REALITĂȚILE DIN LUMEA CAPITALULUI 

„NEwswEEK". „în lipsa unui adăpost 
- vieți de mizerie și rușine“

„Un strat subțire de zăpadă se 
așternuse peste Paris; vreo cinci-șase 
oameni se adăposteau intr-o , ambu
lanță medicală parcată lingă stația de 
metrou Austerlitz. Vehiculul, destul 
de ponosit încă de pe cind își făcea 
cursele zilnice prin oraș, aparține or
ganizației franceze de caritate Re- 
mede, sau Rețeaua medicală pentru 
defavorizați- înăuntru se aflau trei 
vagabonzi murdari, care, cu numai 
trei ani in urmă, aveau loc de mun
că ; un bărbat îmbrăcat curat. in 
vîrstă de vreo 40 de ani, aflat fără 
îndoială într-o situație disperată ; 
mai era și Liliane Guilleau. o femeie 
cam de 40 de ani, cu privirea rătă
cită, cu vocea răgușită și tremurind 
din cauza febrei. De cind și-a pier
dut funcția de secretară, in 1984, 
Guilleau s-a pomenit pur și simplu 
în stradă. Există in capitala franceză 
aproximativ 10 000 de oameni în si
tuația ei și a tovarășilor ei de sufe
rință, a căror viață este, după cum 
afirmă ea, «o viață de mizerie și 
rușine».

Lipsa de adăpost este o plagă în 
curs de răspindire în zilele noastre 
in cea mai mare parte a Europei oc
cidentale. Inghesuiti în cocioabe im
provizate din carton lingă stația lon
doneză Charing Cross, instalați de-a 
dreptul pe străzi în Dublin, dormind 
sub bolțile stației Termini din Roma, 
defavorizatii au devenit prezențe fa
miliare in aproape toate marile 
orașe. Victime ale anilor în care creș
terea economică a fost prea redusă, 
iar șomajul a crescut vertiginos, nu
mărul celor fără adăpost a crescut 
într-un ritm alarmant în ultimul de
ceniu. Cele mai multe dintre guverne 
au încercat să nu le dea atenție ; sta
tistici oficiale privind numărul celor 
lipsiți de locuință nici măcar nu 
există. Dar, potrivit estimărilor ne
oficiale, aproape un milion de vest- 
europeni nu au un acoperiș perma
nent deasupra capului.

Și mai neliniștitoare este apariția 
unei clase foarte diferite de aseme
nea oameni : «noii săraci». Multi din
tre cei fără adăpost nu se mai înca
drează în clasificările stereotipe de 
pînă acum. «Noii săraci» sint o clasă 
.mai eterogenă și poate mult mai tra
gică : este vorba de tineri fără nici o 
pregătire pentru muncă, femei și co
pii proveniți din familii dezorganiza
te. Șomeri aparținînd clasei de 
mijloc, care nu-și mai pot plăti chi
ria. «Aceasta constituie o nouă des
coperire pentru opinia publică și 
chiar pentru guverne. Provoacă sur

înaltă răspundere pentru eficiența investițiilor
(Urmare dîn pag- I)
supradimensionate din proiecte, cit 
și la o riguroasă gospodărire a ma
terialelor pe șantiere.

Cum trebuie acționat în acest 
scop.? Desigur, rolul hotiritor In ac
tivitatea de pe șantiere îl au acum 
constructorii și montorii. Principa
lele unități de specialitate sint che
mate să-și examineze cu realism po
sibilitățile de care dispun, să întoc
mească grafice mobilizatoare de exe
cuție, să adopte măsuri hotărite pen
tru introducerea lucrului în două 
schimburi și pentru folosirea cît mai 
rațională a forței de muncă și a 
utilajelor grele de transport și ridi
cat, in sfîrșit, să promoveze metode 
de lucru eficiente, capabile să deter
mine scurtarea substanțială a dura
tei lucrărilor și, în special, a cicluri
lor de montaj. Toate aceste direcții 
de acțiune impun intensificarea 
preocupărilor legate de organizarea 
exemplară a activității pe șantiere, 
folosirea cu randament deplin a 
timpului de lucru al fiecărui mun
citor, ca și creșterea exigenței pen
tru calitatea ireproșabilă a tuturor 
lucrărilor executate. în respectarea 
riguroasă a sarcinilor prevăzute pe 
zile și categorii de lucrări, efortu
rile trebuie’ orientate spre realizarea 
întocmai a stadiilor fizice prevăzute, 
acordindu-se prioritate lărgirii fron
turilor de lucru, îmbunătățirii con
lucrării dintre constructori și mon- 
tori.

Practica, experiența au impus un 
adevăr de necontestat : dincolo de 
orice măsuri tehnice și organizato
rice, ordinea și disciplina, întronate 
ferm Ia fiecare punct de lucru, în 
rindul tuturor echipelor și muncito
rilor reprezintă condiția primordia
lă pentru succesul deplin al efortu
rilor depuse de constrictori și mon- 
tori. Deoarece hotăritoare în activi
tatea lor pe șantiere se dovedesc a 
fi, în ultimă instanță, munca oame
nilor, capacitatea lor de a acționa cu 
energie și înaltă răspundere pentru 
realizarea ritmică și ireproșabilă a 
lucrărilor. Sint, din păcate, destule 
situațiile în care timpul de lucru nu 
este folosit in întregime. Adesea, se 
pierde vremea cu mărunțișuri sau 
nefăcîndu-se nimic. Mulți construc
tori lipsesc de la program, în special 
„în zilele de sîmbătă și luni" — „ca
petele" săptămînii. Iată doar cîteva 
canale de risipă a timpului ce tre
buie analizate cu exigentă și 
curmate cu fermitate. Așa cum nu 
pot fi trecute cu vederea nici 
numeroasele ore de stagnare la unele 
utilaje de construcții, fie din cauza 
indisciplinei unor angajați, fie din 
cauza unor deficiențe de ordin teh
nic, legate direct de întreținerea și 
repararea lor la timp, deci tot de 
disciplină. Lichidarea grabnică a 
neajunsurilor de acest gen depinde 
nemijlocit de creșterea răspunderii 
individuale și colective in rîndul lu
crătorilor de pe șantiere, de culti
varea unei atitudini înaintate față de 
muncă, adică de eficiența cu care 
este desfășurată o intensă și convin
gătoare muncă politico-educativă. 
Organizațiile de partid de pe șan
tiere au datoria să acționeze cu 
energie și fermitate pentru mobili
zarea eforturilor tuturor constructo
rilor în vederea îndeplinirii ritmice 
și integrale a prevederilor de pian, 
stimulind întrecerea în muncă între 
diferitele formații, promovînd larg 
inițiativele și experierifele înaintate,' 
tot ceea ce se relevă ca fiind valoros 
în activitatea de zi cu zi de pe șan
tiere.

Sarcini mari au și beneficiarii de 
Investiții, în primul rînd prin parti
ciparea activă, cu formații de lucru 
proprii. Ia montarea rapidă a utila
jelor. Reamintim această sarcină, 
trasată expres de conducerea parti
dului, fntrucit pe unele șantiere din 
industria chimică, industria construc
țiilor de ma$ini și energie electrică 
beneficiarii nu asigură decît în 
parte necesarul de cadre pentru a 
sprijini montarea rapidă a unor 
echipamente tehnologice.

prindere faptul că sint afectați 
oameni absolut obișnuiti». afirmă In- 
grid Munro, director al «Anului in
ternational pentru asigurarea de lo
cuințe persoanelor fără adăpost», or
ganizat sub egida O.N.U.

Așa este, intr-adevăr. în Franța, 
în prezent cei defavorizați provin in 
majoritate covîrșitoare din clasa de 
mijloc, dintre funcționari care și-au 
pierdut slujba ; aflați. de regulă, in 
preajma vîrstei de 40 de ani, nu au 
mai putut găsi de lucru și in decurs 
de un an au constatat că ajutoarele 
de șomaj au devenit aproape nule. 
Jean-Pierre Petitjean a fost contabil 
la o mică firmă industrială pină cînd 
aceasta s-a desființat, in urmă cu

Publicația americană des
pre o plagă socială amplu 
răspîndită în țările Europei 

occidentale

doi ani ; el a început să bea, și acum 
doarme «intr-un loc secret» din la
birintul subteran al metroului pari
zian. El și-a pierdut orice speranță 
de a mai găsi de lucru, potrivit pro
priei mărturisiri.

In Marea Britanie. cohorte de ti
neri, in special din districtele indus
triale în declin din nordul tării, au 
migrat spre Londra în căutare de 
lucru și adăpost, căutare de obicei za
darnică. Acest fenomen a contribuit 
la dezmembrarea familiilor, ceea ce 
a făcut ca tinerii să se pomenească 
fără nici un sprijin ; circa 80 000 de 
oameni sint fără un adăpost sigur și 
in marea lor majoritate nu depășesc 
25 de ani. După ce și-a părăsit pă
rinții adoptivi, Natalie Kettlewell, in 
virstă de 18 ani, s-a mutat dintr-un 
hotel sordid intr-altul și a devenit 
atit de deznădăjduită, incit a Încercat 
să se sinucidă. «Nu vrem altceva de
cît puțină siguranță. Cind nu ai unde 
să locuiești, ești tratat ca un străin», 
mărturisește ea.

Reducerile ajutoarelor de stat pen
tru săraci au agravat problema. 
Prim-ministrul britanic, Margaret 
Thatcher, a redus fondurile pentru 
construirea de locuințe cu aproxima
tiv 40 la sută. în cadrul planurilor de 
trecere în sectorul particular a eco
nomiei, Thatcher a vindut unele din 
casele și apartamentele subvenționa
te de stat, care erau rezervate celor

Una din cele mai importante ce
rințe pentru accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere o constituie lichi
darea restanțelor In livrări, acumu
late în lunile anterioare, stabili
rea unui acord deplin între ritmul 
de expediere a echipamentelor teh
nologice pe șantiere și graficele de 
lucrări. Trebuie limpede înțeles că 
ritmul de montaj nu poate fi inten
sificat decît cu aportul nemijlocit al 
unor furnizori, astăzi în postura de 
restantieri, dintre care menționăm, 
In special, întreprinderile de mașini 
grele și „Vulcan" din București, 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, întreprinderile de utilaj 
tehnologic din Buzău și Bistrița, în
treprinderea constructoare de mașini 
din Reșița. Nimic nu este mai im
portant pentru furnizorii mențio
nați decît recuperarea grabnică a 
restantelor acumulate, livrarea rit
mică, la termen a celorlalte utilaje 
contractate. Din această perspecti
vă este absolut necesar ca toți furni
zorii de utilaje, fără excepție, să-și 
concentreze Ia maximum forțele, 
să-și programeze și mai bine pro
ducția, dind dovadă de receptivitate 
sporită fată de cererile constructori
lor și montorilor. Insistăm și asupra 
unui alt aspect. Este vorba de livra
rea utilajelor pe șantiere potrivit 
ordinii lor de montaj. Iar aceasta, 
pentru a se obține un ritm de lucru 
pe șantiere din ce în ce mai susținut, 
dar și pentru a se evita apariția de 
noi stocuri de mașini și echipamente 
nemontate.

Creșterea ritmului de lucru pe 
toate șantierele este sarcina de mare 
actualitate pusă în fata tuturor fac
torilor din investiții. Dar nu privită 
ca un scop în sine, ci subordonată 
integral punerii în funcțiune a noi
lor obiective și capacități producti
ve, in condiții calitative ireproșabile. 
Sub „presiunea" termenelor de pu
nere in funcțiune nu trebuie accep
tat nici un rabat de la condițiile de 
calitate stabilite. în repetate rînduri, 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au atras atenția 
asupra necesității realizării unor 
lucrări de cea mai bună calitate, 
astfel ca — o dată intrate în produc
ție — noile investiții să-și atingă în 
cel mai scurt timp parametrii proiec
tați. Așadar, calitatea este o sarcină 
primordială, ce revine in egală mă
sură constructorilor și montorilor. 
proiectantilor, furnizorilor de utilaje 
și beneficiarilor de investiții. Ceea 
ce presupune ca fiecare lucrare exe
cutată pe șantiere să fie verificată 
permanent, cu maximă exigență și 
competentă, iar utilajele să fie su
puse unui dublu examen din punct 
de vedere al calității : atunci cind ies 
pe poarta întreprinderii producătoa
re, dar și cind sint recepționate de 
către beneficiari. în acest cadru, o 
răspundere deosebită revine comisi
ilor însărcinate cu recepția noilor o- 
biectivg de investiții. RolUl lor este 
cu claritate stabilit de lege : au da
toria să supună calitatea tuEuror lu
crărilor executate unui sever și amă
nunțit control, să analizeze cu aten
ție modul de 'funcționare a utilajelor 
executate, verificînd, totodată, și 
condițiile in care au fost executate 
probele mecanice și tehnologice. Cum 
se vede, activitatea comisiilor de re
cepție nu constituie o simplă forma
litate, ci, dimpotrivă, implică o mare 
răspundere, hotăritoare pentru asi
gurarea intrării in producție a noilor 
obiective și «apatitățiia mivelul pre
vederilor din (PRpjegțe,

Realizarea integrală a planului de 
investiții dih acest j(l doilea an al 
cincinalului cere,’ fără Îndoială, e- 
forturi mari, eforturi susținute, dar 
in deplină concordanță cu capacita
tea pe care constructorii și montorii. 
furnizorii de utilaje și beneficiarii de 
investiții aii dovedit-o în atîtea rîn
duri. Fiecare zi trebuie prețuită și 
folosită cu maximum de randament. 
Cerință pe deplin posibil de realizat, 
care impune ca toți cei angajați in 
procesul de realizare a investițiilor 
să acționeze, in continuare, cu mai 
multă hotărîre și răspundere decit 
pînă acum.

fără adăpost. In multe cazuri, oficia
litățile locale au fost obligate să 
acorde adăpost temporar in hoteluri 
și aziluri, multe fiind atit de aglo
merate, incit familii numeroase erau 
forțate să locuiască într-o singură 
cameră, in cel mai pur stil dicken- 
sian. Lipsa de locuințe se agravează 
tot mai mult, deoarece populația fără 
adăpost este în continuă creștere. 
Numărul celor adăpostiți in locuințe 
temporar subvenționate și al celor 
care primesc indemnizații suplimen
tare pentru cheltuieli de locuit a 
crescut de la 49 000 în 1979 lă 163 000 
în prezent.

Franța a adoptat, de asemenea, 
măsuri de austeritate ce au avut ca 
rezultat creșterea rindurilor celor 
deposedați. Cu toate că oficialitățile 
dezmint că au redus ajutoarele pen
tru săraci, în 1987 guvernul premie
rului Jacques Chirac a diminuat cu 
33 la sută bugetul Ministerului Afa
cerilor Sociale. în Irlanda și Italia 
situația este considerabil mai gravă. 
Avind un ritm al șomajului de 19 la 
sută, guvernul de la Dublin nu ofe
ră practic nici un fel de ajutor unui 
număr de aproximativ 10 000 persoa
ne fără adăpost ; doar 7 la sută din 
locurile în aziluri sint subvenționate 
de instituțiile de sănătate sau de au
toritățile locale. în Italia birocrația 
este, atit de formidabilă, iar cerin
țele sociale atit de acute, incit majo
ritatea celor aproximativ 100 000 
«barboni» — sau «vagabonzi bărboși-, 
cum sint adesea numiți cei fără nici 
un adăpost — sint efectiv aruncați 
în stradă. Aceștia, asemeni multora 
dintre năpăstuitii Europei occidenta
le. trebuie să se bizuie în mare mă
sură pe caritatea voluntară care, ori- 
cît de generoasă ar fi, pur și simplu 
nu poate face fată.

Guvernele recunosc necesitatea 
unei mai substanțiale asistente so
ciale, dar puține dintre ele par dor
nice să o furnizeze. Legile vest-ger- 
mane garantează ajutor financiar 
celor fără adăpost pînă cînd găsesc 
o locuință. Dar adesea guvernele lo
cale întîrzie plățile, de teamă că nă
păstuitii le vor invada orașele și la 
vor secătui bugetele sociale.

Se pare că guvernele vest-europe- 
ne consideră problema celor fără 
adăpost ca un produs secundar ine
vitabil al recesiunii. Dat fiind că 
economiile vest-europene sint deja 
supuse presiunilor — apreciază tn 
încheiere revista — s-ar putea ca po
vara celor fără adăpost să devină 
prea grea pentru umerii unora din 
aceste guverne".



Schimii de mesaje 
la nivel înalt româno-polonez

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
un cald salut tovărășesc, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și 
de noi succese poporului polonez 
prieten in edificarea societății so
cialiste.

Mulțumind, tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de prietenie, urări de 
sănătate și succes în activitatea de

Acțiuni, luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

Pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — India a reafirmat necesi
tatea transformării Oceanului In
dian într-o zonă a păcii și a ple
dat pentru convocarea de urgență 
a unei conferințe în acest sens. 
Intr-o declarație difuzată la O.N.U., 
reprezentantul permanent al Indiei 
a spus că transformarea Oceanu
lui Indian într-o zonă a păcii este

In sprijinul creării unei zone denuclearizote 
în nordul Europei

**

*
*

HELSINKI 27 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Helsin
ki, ministrul finlandez al afaceri
lor externe, Paavo Vayrynen, a re
levat că hotărîrea reuniunii mi
niștrilor de externe din țările nor
dice, desfășurată la Reykjavik, de 
a crea un Comitet comun de ex- 
perți în vederea examinării posi
bilității transpunerii în viață a 
ideii creării unei zone denuclearl- 
zate în nordul Europei reprezintă

un important pas înainte.
acest comitet fac parte specialiști 
din Danemarca, Finlanda. Islanda, 
Norvegia și Suedia. Paavo Vayry
nen a reliefat, de asemenea. că 
dezideratul încheierii unui acord 
privind crearea unei zone libere 
de arma nucleară în nordul con
tinentului nostru poate fi materia- i 
lizat prin voința politică a tuturor 1 
țărilor interesate, precum și cu l 
sprijinul puterilor nucleare.

Un deziderat prioritar — încetarea înarmărilor nucleare ț
GEN.EVA 27 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul Comitetului 
pentru Dezarmare de la Geneva, 
ministrul de externe al R. P. Chi
neze, Wu Xueqian, a subliniat că 
securitatea pe continentul european 
și cel asiatic reclamă reducerea 
simultană și echilibrată, pînă la 
completa lor eliminare, a tuturor 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne — informează agenția China 
Nouă. El s-a pronunțat pentru în
cetarea imediată a cursei înarmă
rilor nucleare și convenționale, pe 

; Pămînt și în spațiu, ca o premisă 
ț de bază în asigurarea climatului j

i LISABONA 27 (Agerpres). — 
’ Organizația pentru pace „Nu, ar- 
l melor nucleare în Portugalia" s-a 
/ pronunțat hotărît împotriva intrării
* și staționării de submarine ale 
i N.A.T.O. capabile să transporte 
’ arme nucleare în golful Tejo. In 
A declarația dată publicității la Lisa- 
i bona se subliniază că prezența
* acestor nave militare nu constituie 
ț numai un pericol pentru tară, dar
1-----

„Nu, urmelor nucleare 1"

UN NOU ITINERAR AL PĂCII Șl COLABORĂRII PE CONTINENTUL AFRICAN
O revelație arhitectonică — așa se 

înfățișează vizitatorului Luanda, ca
pitala Angolei, orașul cu fizionomie 
seducătoare, unde trăiește cam a 
șaptea parte din populația țării. Este 
o metropolă urbană clădită pe malul 
Atlanticului și îmbrățișată, dincolo 
de golful albastru în care își oglin
dește edificiile, de un braț de pă- 
mint — fosta insulă Luanda, de la 
care orașul își trage numele — lung 
de cițiva kilometri, cu așezări pes
cărești și plaje albe, strălucitoare. O 
cafenea de pe țărmul istmului se 
cheamă poetic „Soarele și marea". O 
splendidă faleză, amintind de Copa
cabana braziliană, se întinde de-a 
lungul golfului. Este „Avenida Mar
ginal", bulevardul străjuit de pal
mieri. care marchează centura vesti
că a orașului de jos, „baixa". cum i 
se spune — partea cea mai arătoasă 
a capitalei angoleze. Intre cartierul 
Alvalade și faleză se întinde un pe
rimetru dominat de clădiri înalte, 
alternînd cu vile camuflate de vege
tație luxuriantă, unde mai înainte 
angolezii băștinași nu aveau acces 
decît ca servitori și grădinari. Aici 
se aflau enclavele opulentei colonia
le, cu atît mai șocante și sfidătoare, 
cu cît se învecinau cu aglomerări de 
cocioabe. Eliminarea treptată a aces
tor vestigii dureroase ale perioadei 
coloniale, atît în capitală, cît și in 
alte centre urbane, continuă să ră- 
mînă unul din obiectivele principale 
ale autorităților angoleze, care alocă 
fonduri însemnate pentru construc
ția de locuințe.

In genere, în zona centrală a 
Luandei domină clădirile moderne, în 
majoritate foste sedii ale puzderiei 
de firme străine instalate în țară, 
mal cu seamă în ultimul deceniu 
dinaintea independenței. Totuși, cen
trul mai păstrează și străzi întregi 
cu case în stil colonial, ceva mai noi 
decît cele evocate sugestiv, dar cu 
totul idealizat, de frescele murale ce 
se păstrează în vechea clădire a Băn
cii Angolei. Acele fresce, comandate 
pesemne anume spre a înșela poste
ritatea, îl înfățișează pe foștii cu
ceritori ca pe niște oameni animați 
doar de dorința de a aduce populației 
africane binefacerile civilizației. 
Realitatea însă, se știe, a fost depar
te de asemenea reprezentări idilice. 
Veacuri în șir. Luanda a servit ca 
punct de deportare a sclavilor spre 
America de Sud. Ne-o amintește prin 
vestigii zguduitoare un „muzeu al 
sclaviei", inaugurat cu cîțiva ani în 
urmă In apropierea capitalei. Stră
duțele din vechile cartiere, pavate cu 
blocuri de piatră, te duc cu gîndul 
Ia vremuri de demult. Dar reveria 
se curmă foarte curînd, căci in locul 
zgomotului roților de căruță sau al 
tropăitului de potcoave din timpuri 
apuse auzi pasul cadențat al unei 
patrule ce rupe liniștea. Sînt mem
brii organizației paramilitare de apă
rare populară, veghind asupra ordi
nii. tineri in uniforme verzui, cu be

mare răspundere pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și sta
tului, iar poporului român urări de 
noi și însemnate împliniri în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a tovarășului 
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și a celorlalți con
ducători ai delegațiilor sindicale 
participante la cea de-a 37-a sesiune 
a Biroului Federației Sindicale Mon
diale, ale cărei lucrări au loc la 
Varșovia.

tn prezent mal necesară decît în 
urmă cu 15 ani, cînd Adunarea Ge
nerală a adoptat declarația în a- 
ceastă problemă. El a arătat că 
insecuritatea în bazinul Oceanului 
Indian a crescut ca urmare a sta
ționării submarinelor purtătoare de 
arme nucleare și a prezenței în 
zonă a rachetelor intercontinentale.
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necesar progresului economic șl 
social. I

Șeful diplomației chineze a sub- ț 
liniat că țările ce dețin armament i 
nuclear trebuie să se angajeze că ’ 
nu vor fi primele care să-1 folo- l 
sească și să respecte statutul de! . 
zonă denuclearizată acolo unde 1 
acesta a fost declarat. In același i 
timp, vorbitorul a semnalat rolul 7 
important ce revine celor două ț 
mari puteri nucleare în procesul i 
dezarmării, punînd accentul pe ' 
dreptul tuturor celorlalte state de i 
a participa la dezbaterile pe aceas- / 
tă temă, în condiții de egalitate, ț

I
*

ar putea transforma Portugalia în
tr-o posibilă țintă în cazul unui 
conflict nuclear. Ancorarea subma
rinelor N.A.T.O. în porturile țării, 
relevă declarația, constituie o sfi
dare a dorinței forțelor iubitoare 
de pace din Portugalia și contra
vine politicii de destindere si dezar- .- 
mare promovate de constituția ) 
țării. ț

rete negre purtate pe-o ureche. Și 
pe aceste ulicioare, ca peste tot, ape
lativul „camarada" (tovarășe), oglin
dind noile raporturi dintre cetățenii 
țării, a înlocuit vechiul „senhor" — 
adică „domnule", „stăpîne". E numai 
o părticică din ansamblul reformu- 
lărilor întîlnite la tot pasul.

Cu încrederea pe care o dă senti
mentul libertății și demnității cîști- 
gate cu prețul atîtor jertfe, cu peste 
unsprezece ani în urmă angolezii 
au pornit la drum hotărîți să șteargă 
definitiv urmele întunecatului trecut 
colonial, să-și croiască un destin pe 
măsura potențialului de care dispune

Republica 

Populară Angola

0 țară angajată 
pe frontul 

muncii 
constructive

țara lor. începînd cu resursele natu
rale, de o mare bogăție și diversi
tate. Ele cuprind, între altele, însem
nate zăcăminte de țiței (252 milioane 
tone rezerve certe), diamante, gaze 
naturale (55 miliarde metri cubi în 
1985), fier, mangan, uraniu, fosfați, 
aur, argint, nichel. Se adaugă mari 
suprafețe de pămînt arabil — folosit 
deocamdată doar in mică parte — 
unde se cultivă porumb, manioc, ba
nane, cartofi, bumbac, sisal, trestie 
de zahăr, cafea — precum și păduri 
întinse, cu esențe prețioase de lemn, 
cum sînt cele din provinciile Moxico 
și din Cabinda. Intrate in patrimo
niul poporului prin legislația promul
gată după eliberare, bogățiile Ango
lei sînt de natură să înlesnească des
fășurarea unui proces de dezvoltare 
capabil să recupereze mai rapid 
înapoierea In care tara a fost men
ținută de colonialism.

In centrul atenției factorilor de 
conducere din economie se află sec
torul petrolier, cel mai dinamic plnă 
tn prezent și de o importantă excep
țională, datorită condiției sale de 
principală sursă de devize a tării, tn 
1985. în Angola s-au extras 12,2 mi
lioane tone de țiței, dar, date fiind

IN FAVOAREA UNUI ACORD 
PENTRU ELIMINAREA 

RACHETELOR DIN EUROPA
BONN 27 (Agerpres). — In cursul 

unei întrevederi cu secretarul gene
ral al N.A.T.O., lordul Carrington, 
aflat în vizită la Bonn, cancelarul 
vest-german. Helmut Kohl, a reafir
mat dorința țării sale de a se ajunge 
cît mai curînd la un acord asupra 
eliminării rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa și pentru ne
gocieri neîntîrziate privind reduce
rea rachetelor operativ-tactice de pe 
continent.

De asemenea, după cum informea
ză agenția D.P.A. citată de T.A.S.S., 
cancelarul vest-german s-a pronun
țat pentru interzicerea totală a 
armelor chimice în Europa și pentru 
un control strict în domeniul arma
mentului convențional.

LONDRA 27 (Agerpres). — Intr-o 
petiție adresată primului ministru, 
un grup de organizații antirăzboinice 
din Marea Britanie cer ca. în cursul 
vizitei în U.R.S.S. a premierului 
Margaret Thatcher, care începe sîm- 
bătă, să fie folosite toate posibilită
țile în vederea obținerii unui progres 
real în direcția opririi cursei înar
mărilor și a înfăptuirii dezarmării.

Autorii petiției — relatează agen
ția T.A.S.S. — arată că premierul 
britanic ar trebui să întreprindă mă
suri care să contribuie la un acord 
cu privire la lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Renunțarea la programul 
„Trident" ar spori șansele de reali
zare a unui progres la negocierile 
referitoare la limitarea și reducerea 
armamentelor strategice — apreciază 
semnatarii documentului.

Evoluția crizei 
guvernamentale din Italia

ROMA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Italiei, Francesco Cossiga, 
și-a încheiat vineri noua rundă de 
consultări cu principalele forțe po
litice reprezentate în parlament. La 
sfirșitul lor — relatează agenția 
E.F.E. — șeful statului a încredințat 
președintei Camerei Deputaților, 
Nilde Jottî (membră a Direcțiunii 
Partidului Comunist), o misiune de 
explorare a posibilităților depășirii 
crizei.

Insuccesul încercării anterioare de 
reconstituire a coaliției pentapartite 
pune în evidență gravitatea crizei 
guvernamentale din Italia — relevă 
observatorii. Pentru a ieși din im
pas, Partidul Comunist Italian a 
propus constituirea unui cabinet care 
să guverneze pînă la expirarea man
datului parlamentului în actuala le
gislatură și care să soluționeze pro
blemele urgente aflate în fața Ita
liei.

Spre îmbunătățirea relațiilor 
dintre Thailanda și R.D.P. Laos

BANGKOK 27 (Agerpres). — La 
Bangkok s-au desfășurat convorbiri 
între reprezentanții oficiali ai minis
terelor de externe ai Thailandei și 
R.D.P. Laos cu privire la modali
tățile de îmbunătățire a relațiilor 
dintre cele două țări. După cum au 
arătat, în cadrul unei conferințe de 
presă, Arun Panubong. consilier pen
tru afaceri externe al primului mi
nistru thailandez, și Soubanh Sa- 
rithorath, adjunct al ministrului lao
țian de externe, conducătorii celor 
două părți la convorbiri, au fost fă
cute propuneri concrete de îmbună
tățire a relațiilor.

nevoile economiei și nivelul rezerve
lor disponibile, întreprinderea națio
nală „Sonangol" a adoptat un șir de 
măsuri în vederea obținerii, în 1990, 
a 20 milioane tone de țiței. Deocam
dată, Angola deține locul al doilea 
în Africa tropicală (după Nigeria) în 
ce privește volumul rezervelor, ex
tracției și exportului de petrol și 
locul al cincilea în ierarhia țărilor 
africane. în perspectiva sporirii con
siderabile a extracției, rafinăria de 
la Luanda urmează să-și dubleze ca
pacitatea actuală.

Un alt obiectiv prioritar rămfne 
asigurarea necesarului de alimente

din producția națională. In acest 
scop au fost elaborate proiecte vi- 
zînd realizarea unei rețele de iriga
ții în sudul țării, îndeosebi pentru 
extinderea culturilor cerealiere. Alte 
proiecte privesc industrializarea lem
nului. extracția de gaze naturale, va
lorificarea potențialului hidroenerge
tic — folosit în proporție de sub zece 
la sută — precum și înviorarea acti
vității tn sectorul extracției de dia
mante pentru export.

Rezultatele obținute de poporul 
angolez în dezvoltarea economico-so- 
cială apar cu atît mai semnificative, 
cu cit înaintarea pe calea progresu
lui se desfășoară în condițiile grele 
In care rasiștii sud-africani și unel
tele lor nu-și contenesc acțiunile 
agresive împotriva Angolei populare, 
soldate cu victime omenești și mari 
daune materiale. Din partea Angolei 
s-au manifestat diverse inițiative și 
demersuri în vederea normalizării 
raporturilor, dar ele au fost practic 
sabotate de guvernanții de la Pre
toria. Astfel, n-au fost niciodată 
aplicate prevederile înțelegerii pri
vind dezangajarea sudului Angolei de 
către trupele sud-africane și înceta
rea sprijinului acordat de R.S.A. for

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE A REPREZENIANTI1OR
POPULARI A R. P. CHINEZE

Raportul tovarășului Zhao Ziyang
BEIJING 27 (Agerpres). — In ra

portul privind activitatea guvernului, 
prezentat la ,sesiunea Adunării 
Populare a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze. Zhao Ziyang, se
cretar general interimar al C.C. al 
P.C, Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, a relevat că anul 1986 s-a ca
racterizat prin succese remarcabile în 
eforturile de edificare a socialismu
lui cu caracteristici chineze — trans
mite agenția China Nouă. In 1986 — a 
arătat vorbitorul — valoarea pro
dusului social total este cu 9,1 la sută 
mai mare decît în anul precedent, 
valoarea totală a producției indus
triei și agriculturii a înregistrat o 
creștere de 9,3 la sută, iar venitul 
național de 7,4 la sută, producția 
totală de cereale fiind de peste 390 
milioane tone.

Rezultate pozitive au fost obținute 
și în comerțul exterior, ceea ce a 
permis diminuarea deficitului balan
ței comerciale.

Vorbind despre unele difipultăți în 
ceea ce privește aprovizionarea cu 
mijloace de producție, vorbitorul a 
relevat că, în prezent, acestea au 
început să dispară ; aprovizionarea 
cu produse de consum s-a normali
zat, în linii generale, iar nivelul de 
trai al populației urbane și rurale 
continuă să se îmbunătățească.

Au fost realizate progrese impor
tante în domeniul restructurării eco
nomice, ceea ce are o importanță 
hotărîtoare pentru dezvoltarea Chinei
— a spus Zhao Ziyang. Legăturile 
economice dintre întreprinderile in
dustriale au devenit mai largi și mai 
puternice.

Vorbitorul a apreciat drept mulțu
mitoare rezultatele obținute în do
meniile științei și tehnologiei, învă- 
țămîntului. activității ideologice și 
sociale. Democrația socialistă și 
sistemul juridic s-au consolidat, iar 
organizațiile locale, la toate nive
lurile, au acționat neobosit pentru 
democratizarea vieții economice, po
litice și sociale a țării.

China — a continuat Zhao Ziyang
— trebuie să fie pe deplin conștientă 
de faptul că încă se confruntă cu 
numeroase dificultăți, că activitatea 
ei nu este ferită de greșeli și pro
bleme. In sfera economiei continuă 
să se manifeste factori care au un 
efect destabilizator. S-au înregistrat 
unele deficite în ceea ce privește 
finanțele statului, prețurile la unele 
produse de larg consum au crescut 
cam mult și a apărut un dezechili
bru între încasările și plățile în 
devize.

In sfera politico-ideologică — a 
spus vorbitorul — țara este confrun
tată cu sarcina dificilă â eliminării 
tendinței ideologice a liberalizării de 
tip burghez. Sînt necesare mari efor
turi pentru eliminarea unor deficien
te. cum sînt paralelismul în activita
tea organizatorică, surplusul de per
sonal, eficiența scăzută, birocratismul 
și tendințele nesănătoase ale unor 
organe administrative.

Zhao Ziyang a arătat că eforturile 
guvernului îndreptate spre înfăp
tuirea reunificării pașnice a Chinei 
se bucură de un sprijin tot mal larg 
din partea poporului.

Subliniind că ridicarea Ia un nivel 
înalt a democrației socialiste cu ca
racteristici chineze a constituit un 
obiectiv consecvent al Chinei, vorbi
torul a spus : Trebuie să pornim de 
la realitățile Chinei? și să adoptăm 
măsuri practice pentru a dezvolta 
continuu, în mod dirijat și planificat, 
democrația socialistă in viața politi

țelor antiguvernamentale. Mal mult, 
de atunci, atacurile armate în sudul 
Angolei s-au întețit, accentuîndu-se 
starea de încordare.

Cele de mai sus explică de ce în 
R.P. Angola deviza : „Unitate. Pro
ducție, Vigilență" se menține la fel 
de actuală ca acum un deceniu. Ea e 
ilustrată sugestiv pe afișe întîlnite în 
fabrici, școli, unități militare sau 
cooperative agricole.

Procesul de dezvoltare economico- 
socială se desfășoară pe coordonatele 
opțiunii socialiste, consacrate în ho- 
tărîrile primului Congres al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, din decembrie

Suprafață : 1 246 TOO km>.
Populație : 7 950 000 (in 1985).
Limba oficială : portugheza. Alte 

limbi uzuale : umbundo, kimbundo, 
kikongo, luanda-quioco.

Moneda : 1 cuanza — TOO luels.
Capitala : Luanda (1 100 000 lo

cuitori).
Alte orașe principale : Huambo, 

Lobito, Benguela, Lubango, Ma- 
lanje.

Clima : tropicală, cu două ano
timpuri, unul cald și ploios (oc- 
tombrie-mai) și altul mai uscat și 
mai răcoros (iunie-septembrie).

Organizarea de stat : republtcd 
prezidențială.

Sărbătoarea națională : 11 noiem
brie (aniversarea proclamării inde
pendentei — 1975). -

1977, partid de avangardă al clasei 
muncitoare, care acționează în strîn- 
să alianță cu masele țărănești, cu 
toți cei ce împărtășesc ideologia 
marxist-leninistă.

In hotărîrile celui de-al doilea 
Congres al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, din decembrie 1985, s-a subliniat 
necesitatea de a se stabiliza dezvol
tarea economico-socială, de a se 
spori eficienta producției, de a se 
perfecționa metodele de conducere a 
economiei. In spiritul cerințelor gos
podăririi socialiste, întărindu-se, tot
odată, disciplina. Liniile directoare 
adoptate de congres prevăd întărirea 
sectorului socialist și în primul rînd 
a sectorului de stat, dominant în 
economie, precum și promovarea 
acelor ramuri care sînt destinate 
aprovizionării populației cu bunuri 
de primă necesitate, promovării ex

Fără îndoială că apropiata vizită oficială de prietenie pe care o va 
face în Angola tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, convorbirile la nivel înalt ce vor avea Ioc cu acest 
prilej vor deschide noi și ample perspective pentru întărirea colaborării 
româno-angoleze, pe plan bilateral și international, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei generale a păcii și ințeiegerii in lume.

că. economică și socială a țării noas
tre și, în special, să stimulăm acti
vitățile democratice la bază, să per
fecționăm conducerea democratică, 
în scopul de a valorifica inițiativa și 
spiritul creator ale maselor pentru 
socialism. Trebuie să perfecționăm 
cu consecventă sistemul juridic so
cialist și să avem grijă ca legile să 
fie respectate și aplicate ou strictețe.

Impulsionarea reformei multilate
rale a structurii economice — a con
tinuat vorbitorul — reprezintă un 
principiu fundamental din cele sase 
principii elaborate în lumina expe
rienței dobîndite de China în con
strucția economică din ultimele trei 
decenii, și în special din ultimii opt 
ani, între acestea numărîndu-se și 
acordarea unei importanțe strategice 
întăririi agriculturii în efortul de a 
se impulsiona creșterea economică. 
Referindu-se la importanța primor
dială a agriculturii pentru eoonomie 
în ansamblu, vorbitorul a arătat că 
principala problemă în acest sector 
o constituie producția de cereale. 
Este necesar să fie sporite investițiile 
pentru o dezvoltare agricolă susți
nută și să fie ridicat continuu nivelul 
științific și tehnologic al producției 
agricole.

Premierul Zhao Ziyang s-a pro
nunțat pentru o campanie „amplă 
și profundă" în vederea sporirii pro
ducției pe plan național, realizării 
de economii, creșterii veniturilor și 
reducerii cheltuielilor. Campania 
are ca scop crearea unei baze solide 
pentru economia chineză în vederea 
dezvol tatii ei permanente și susți
nute. Prin această campanie — a 
arătat vorbitorul — „putem nu nu
mai să folosim în mod rațional și 
eficient resursele noastre sociale și 
naturale limitate, să promovăm acti
vitatea de producție și construcție și 
să sporim bunăstarea socială, dar să 
și impulsionăm frumoasa tradiție de 
edificare a țării și de îndeplinire a 
tuturor obiectivelor prin cumpătare 
și muncă asiduă, astfel îneît această 
campanie să poată constitui un pu
ternic imbold pentru dezvoltarea 
forțelor de producție".

In problemele politicii externe a 
țării, premierul a relevat : China 
este considerată tot mai mult pe 
plan internațional drept o impor
tantă forță a păcii. In anul 1986, re
lațiile de prietenie și colaborare cu 
alte țări au fost consolidate și extin
se cu consecvență. China se bucură 
de stimă pe plan internațional pen
tru eforturile sale neobosite de men
ținere a păcii, înfăptuire a dezarmă
rii și promovare a cooperării și dez
voltării în lume. Cu toate că actuala 
situație internațională este foarte 
complexă și se menține pericolul de 
război, forțele păcii sînt în creștere 
și, prin eforturile comune ale po
poarelor, devine absolut posibilă rea
lizarea păcii în lume.

Vorbitorul a reafirmat politica 
externă independentă de pace a 
Chinei, subliniind că țara sa va con
tinua cu fermitate această politică. 
Menținîndu-și politica independen
tă de pace. China va continua să 
depună eforturi pentru a stabili și 
dezvolta relații de prietenie șl coo
perare cu toate țările, pe baza celor 
cinci principii ale coexistenței paș
nice. „Aceasta corespunde eforturi
lor depuse de China în vederea rea
lizării principalului său obiectiv de 
înviorare a economiei și reprezintă, 
totodată, un imbold puternic pentru 
cauza păcii și dezvoltării mondiale" 
— a relevat Zhao Ziyang.

portului și reducerii cheltuielilor tn 
devize, în vederea stimulării econo
miei în general. O altă constantă de
finitorie pentru Angola de astăzi este 
setea de învățătură la toate vîrstele. 
Lupta pentru alfabetizarea adulților, 
pentru dobîndirea de cunoștințe po
litice sau profesionale vorbește eloc
vent despre starea de spirit a ango
lezilor, despre încrederea în viitorul 
tării lor.

Pe plan extern, orientarea M.P.L.A.
— Partidul Muncii și a statului an
golez este definită de afirmarea unei 
politici de independență și de neali
niere, promovarea de legături cu 
toate țările, îndeosebi cu țările so
cialiste, participarea la eforturile de 
făurire a unei noi ordini economice 
internaționale, în care toate popoare
le să poată conlucra rodnic, intr-un 
climat de pace și înțelegere.

Pe linia politicii sale principiale și 
consecvente de sprijinire multilate
rală a popoarelor africane în lupta 
lor împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. Româ
nia socialistă dezvoltă relații de 
strînsă prietenie și solidaritate mili
tantă cu R.P. Angola. Poporul român 
a urmărit cu sentiment? prietenești, 
de caldă simpatie lupta eroică, vre
me de peste un deceniu, a poporului 
angolez pentru libertate și indepen
dență, manifestîndu-și consecvent so
lidaritatea activă și acordîndu-i, de 
la început, sprijin pe diverse planuri
— material, politic, diplomatic, mo
ral. România a recunoscut imediat 
R.P. Angola și a stabilit, chiar în 
ziua proclamării independentei, rela
ții diplomatice cu guvernul creat de 
M.P.L.A.

In perioada care a trecut de atunci, 
Intre România și Angola s-au sta
tornicit relații de colaborare fruc
tuoasă, care cunosc o continuă dez
voltare. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate la întărirea conlu
crării româno-angoleze au avut-o vi
zita efectuată. în 1979, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Angola și vi
zita întreprinsă în țara noastră. în 
1984, de către tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și al R.P. Angola, 
Intîlnirile la nivel înalt realizate cu 
alte prilejuri. Documentele semnate 
cu ocazia întîlnirilor, în primul rînd 
Tratatul de prietenie și cooperare, au 
asigurat o bază trainică dezvoltării 
în continuare a colaborării priete
nești dintre partidele, țările șl po
poarele noastre, în avantajul re
ciproc, al cauzei păcii și progresului 
în lume.

Vaslle OROS

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST UNIFICAT MEXICAN
Cuvîntul de salut

al reprezentantului P. C. R.
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico 
continuă lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Socialist Uni
ficat Mexican (P.S.U.M.).

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise delegaților, militanților 
partidului, tuturor oamenilor muncii 
mexicani, de către reprezentantul 
partidului nostru la congres, tova
rășa Maria Ghițulică, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., un 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de succes.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România — s-a arătat In continua
re — urmăresc cu viu interes și 
sentimente de solidaritate activitatea 
revoluționară pe care Partidul So
cialist Unificat Mexican o desfășoară 
pe plan economic și social pentru 
înfăptuirea de transformări înnoi
toare în viața societății mexicane, 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, pen
tru îndeplinirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului me
xican prieten. A fost relevată evo
luția raporturilor tradiționale de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
existente între cele două partide, 
exprimîndu-se convingerea că dez
voltarea lor în continuare va con
tribui Ia întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, la amplificarea colaborării 
dintre România și Mexic, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în întreaga lume.

După ce a trecut în revistă ampla 
și rodnica activitate desfășurată de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare în ritm intens 
a țării, adoptat la cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului, vorbitoarea a 
arătat : Situația internațională ac
tuală se menține gravă și încor
dată ca urmare a continuării cursei 
Înarmărilor, în primul rînd a celei 
nucleare, a existenței numeroaselor 
conflicte și stări de tensiune, a cri
zei economice mondiale, a politicii 
de forță și de amenințare cu forța.

Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
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Deschiderea lucrărilor celui de-al XXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Austria
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e scurt

Nicolae Ceaușescu, consideră că tre
buie să se facă totul pentru a se 
pune capăt acestei situații, pentru a 
se schimba cursul periculos al eveni
mentelor, pentru a se trece la adop
tarea de măsuri eficiente de oprire 
a cursei înarmărilor, pentru reali
zarea unui program complex de 
dezarmare care, avînd în centrul 
său lichidarea armelor nucleare, să 
asigure reducerea radicală în același 
timp a armelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Avînd In vedere situația economi
că gravă, care afectează îndeosebi 
țările în curs de dezvoltare — s-a 
relevat în continuare — România 
consideră că este necesar să se acțio
neze cu toată hotărîrea în vederea 
lichidării subdezvoltării și instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale bazată pe deplina egalitate 
și echitate, pentru soluționarea 
globală a problemei datoriilor exter
ne care împovărează tot mai greu 
statele în curs de dezvoltare.

In actualele împrejurări internațio
nale, Partidul Comunist Român con
sideră că este necesar să se facă totul 
pentru întărirea și mai mult a conlu
crării și solidarității dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pe baza 
respectării principiilor egalității și 
respectului reciproc, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora inde
pendent linia sa politică, strategia șl 
tactica revoluționară corespunzător 
condițiilor istorice, naționale și so
ciale din propria țară. Totodată, 
apreciem că este necesar să se de
pună toate eforturile pentru întărirea 
colaborării între partidele comuniste 
șl muncitorești, socialiste și social- 
democrate. alte forțe progresiste 
și democratice în lupta comună pen
tru destindere și colaborare, pen
tru bunăstare șl progres, pentru 
apărarea dreptului suprem al po
poarelor Ia pace, independență șl 
libertate, la viață.

In Încheiere au fost adresate urări 
de succes deplin în înfăptuirea
hotărîrilor ce vor fi adoptate, în
activitatea de viitor a partidului
consacrată apărării șl promovării
Intereselor vitale ale poporului mexi
can, cauzei păcii, securității și pro
gresului social.

Comitetului Central privind activi
tatea desfășurată în perioada care a 
trecut de la precedentul congres, 
sarcinile ce revin comuniștilor aus
trieci în viață social-politică a țării 
și pe plan internațional, alegerea 
noilor organe de conducere ale 
partidului.

Tovarășul Franz Muhri, președin
tele Partidului Comunist din Aus
tria, a prezentat Raportul Comite
tului Central.

1sr—|

nivelul miniștrilor de externe. Pe I 
agenda reuniunii actuale sînt în- I 
scrise probleme referitoare Ia re
lațiile economice și culturale din- | 
tre Spania și Gibraltar.

AGRAVAREA DISPUTEI ECO- . 
NOMICE DINTRE MAREA BRI
TANIE ȘI JAPONIA. Intr-o de- ' 
clarație făcută la Londra, premie
rul britanic. Margaret Thatcher, a I 
avertizat că dacă guvernul japonez | 
nu va adopta măsurile necesare 
pentru a asigura un acces sporit . 
al produselor engleze pe piața | 
niponă, Marea Britanie va iniția, ' 
la rîndul ei, acțiuni similare îm
potriva exporturilor japoneze. Re- I 
ferindu-se la această declarație. | 
observatorii economici din Londra 
apreciază că ea semnifică agra- i 
varea disputelor economice dintre I 
Marea Britanie și Japonia, neexdu- 
zînd posibilitatea declanșării unul 
„război comercial" între cele două | 
țări. |

MAFIA SUB REFLECTOR. In- t 
tr-un raport prezentat în parla
ment, ministrul italian de interne. * 1 
Oscar Luigi Scalfaro, a subliniat . 
că anul 1986 s-a caracterizat prin- I 
tr-o creștere a terorismului în I 
Italia. Raportul relevă că In 
anul 1986 numărul jafurilor a I 
crescut cu 3,5 la sută față de | 
1985, iar cazurile de răpiri de per
soane pentru obținerea unor recom- . 
pense s-a dublat. In prezent, re- I 
levă raportul, mafia își desfășoară I 
activitățile ilegale nu numai în 
sudul țării, dar și în zonele cen- I 
trale și de nord, cum sînt Lazio, | 
Toscana, Lombardia și Piemont.

VIENA 27 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : La Viena s-au deschis 
vineri lucrările celui de-al XXVI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Austria. La congres iau parte dele
gați din partea organizațiilor provin
ciale și locale ale partidului, precum 
și reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești din diferite 
țări.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează examinarea Raportului

ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC 
I AL C.C. AL P.C.U.S. După cum 
| relatează agenția T.A.S.S., Biroul 

Politic al C.C. al P.C.U.S. a exami- 
I nat măsurile de asigurare a înde

plinirii sarcinilor celui de-al 12-lea 
cincinal privind dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale în sfera social- 
culturală. Biroul Politic a dezbătut, 

I de asemenea, problema perfecționă
rii dezvoltării complexului agro- 

I industrial din punct de vedere ști
ințific, reliefîndu-se importanta in
troducerii cît mai urgente în pro- 

Iducție a realizărilor științei și 
tehnicii.

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
I Honecker, secretar general al C.C.

al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, l-a pri
mit pe Wolfgang Schaeuble, minis- 

Itru cu însărcinări speciale, șef al 
Cancelariei Federale a R.F. Ger
mania. In cadrul convorbirii care 

. a avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind relațiile 

I dintre R.D.G. și R.F.G., precum și 
realizarea unor măsuri de dezar- 

| mare, relatează agenția A.D.N.
REZOLUȚII. Comitetul pentru 

I alocații al Camerei Reprezentanți
lor a Congresului S.U.A. a adoptat 
o rezoluție care cere Administrației 

Isă respecte tratatul sovieto-amerl- 
can S.A.L.T.-2. Membrii comitetului 
au votat, de asemenea, în favoarea 
încetării de către Statele Unite a 

I experiențelor nucleare cu o putere 
de peste o kilotonă. Ambele rezo
luții au fost adoptate ca amenda- 

I mente la proiectul de lege privind 
alocațiile suplimentare pentru anul 
financiar în curs.

I INTR-UN INTERVIU acordat 
I agenției spaniole de presă E.F.E., 
1 directorul general al Organizației 
I Națiunilor Unite pentru Educație,

Știință și Cultură (UNESCO), Ama
dou Mahtar M’Bow, a subliniat că 
circa zece la sută din populația

I lumii este analfabetă și că numă
rul neștiutorilor de carte ar putea 
să se dubleze pînă la sfirșitul aces- 

Itui secol. Combaterea acestui fla
gel, a conchis directorul general al 
UNESCO, este tergiversată din 
lipsă de resurse financiare.

CONVORBIRI INDIRECTE. In 
cursul unei conferințe de presă, 

. organizată la sediul din New York 
I al Națiunilor Unite, Diego Cordo- 
I vez, adjunct al secretarului general 

al O.N.U., prin intermediul căruia 
Ise desfășoară convorbirile indirecte 

afgano-paklstaneze, a apreciat că 
ultima rundă de tratative, ln- 

Icheiată, recent, la Geneva, a mar
cat intrarea procesului de nego
ciere „într-un stadiu concludent" 
— informează agenția T.A.S.S. Pro- 

Icesul de negociere avansează și 
acest lucru este foarte important, 
a menționat el.

I LA MADRID a început o nouă 
I rundă de consultări între Spania 

și Marea Britanie cu privire la su- 
Iveranitatea Gibraltarulul, infor

mează agenția E.F.E. Este prima 
reuniune oficială dintre cele două 

rțărl In această problemă. după 
eșuarea întîlnirii hispano-britanice 
din luna 'ianuarie, desfășurată la

ENERGIE SOLARA. La Amman 
se desfășoară reuniuni ale Corni- I 
tetului tehnic arab pentru utiliza
rea energiei solare. Sint discutate I 
probleme privind folosirea energiei | 
soarelui în țările arabe, ca o mo
dalitate de reducere a dependenței ■ 
de petrol și de alte surse conven- I 
ționale de energie. După cum se ■ 
știe, condițiile climatice regionale 
oferă un cadru deosebit de favo- I 
rabil punerii în aplicare, pe scară | 
largă, a proiectelor in această di
recție. *

O NOUA CAPITALA A AR- I 
GENTINEI. Senatul argentinian a 
aprobat proiectul președintelui re- I 
publlcii. Râul Alfonsin, privind | 
transferarea capitalei țării In ora
șul Viedma din provincia Rio i 
Negro, la 960 km sud de Buenos I 
Aires. Următoarea etapă constă din 
aprobarea proiectului de către Ca- . 
mera Deputaților. Se menționează I 
că motivele prezentării acestui I 
proiect privesc concentrarea demo
grafică actuală și necesitatea dez- I 
voltării Patagohiei — una din zo- I 
nele cel mai puțin dezvoltate ale 
Argentinei, dar. potențial, printre . 
cele mai bogate In cadrul celor 22 | 
de provincii federale. •

ORDIN. Președintele S.U.A., Ro- I 
nald Reagan, a semnat ordinul exe- | 
cutiv de înghețare a tuturor valo
rilor și bunurilor din S.U.A. apar- . 
ținînd fostului dictator haltian Jean I 
Claude Duvalier, transmite agen- • 
ția E.F.E.
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