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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe reprezentantul permanent al O.E.P.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe Izzat F*arid Abou Al Rub, repre
zentantul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la Bucu
rești, cu prilejul încheierii misiunii 
sale in țara noastră.

In timpul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej au fost 'subliniate 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare dintre România și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și dorința dezvoltării lor in 
continuare, în interesul reciproc, al 
soluționării constructive a probleme

lor din Orientul Mijlociu, al cauzei 
securității, păcii și înțelegerii inter
naționale.

Reprezentantul O.E.P. a adresat 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de 
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în țara noastră.

Anul LVI Nr. 13 884 Sîmbătă 11 aprilie 1987 .6 PAGINI — 50 BANI
----------------------------------------- - '4 W'lgn u-------------- '---------

Sub preșabnția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 10 aprilie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut RAPOR
TUL PRIVIND ANALIZA PE BAZĂ DE BILANȚ A 
REZULTATELOR OBȚINUTE PE ANSAMBLUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE, FORMAREA Șl UTILIZAREA 
RESURSELOR FINANCIARE, ÎN ANUL 1986. Da
tele prezentate in raport relevă că, anul trecut, 
s-au obținut rezultate importante in toate sec
toarele producției materiale, in dezvoltarea eco
nomică și socială a țării. In industrie, prin ac
centuarea dezvoltării intensive a acesteia, s-a în
registrat unul din cele mai inalte ritmuri de creș
tere din ultimii ani, iar in agricultură a fost ob
ținută cea mai mare producție de cereale din 
istoria patriei. A sporit, de asemenea, venitul na
țional, asigurindu-se, pe această bază, ridicarea 
continuă a bunăstării întregului popor. S-a ac
ționat pentru consolidarea echilibrului bugetar, 
financiar și monetar, s-a realizat o balanță co
mercială activă, ceea ce a contribuit la redu
cerea in continuare a datoriei externe.

Analiza efectuată in cadrul ședinței a pus in 
evidență o serie de lipsuri și neajunsuri grave 
care s-au manifestat anul trecut in activitatea 
organelor financiare, care nu au acționat cu toa
tă hotărirea pentru ca măsurile stabilite in do
meniul financiar, al aplicării noului mecanism eco- 
nomico-financiar să fie realizate în cele mai bune 
condiții. S-au manifestat deficiențe in urmărirea 
respectării consumurilor normate, valorificării 
stocurilor, eliminării pierderilor și cheltuielilor 
neeconomicoase. Pornind de la această situație, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat o critică severă 
conducerii Ministerului de Finanțe, organelor fi
nanciare in general, care nu și-au făcut dato
ria și nu au asigurat aplicarea întocmai a hotă
rî ri lor și măsurilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii, continuind să lucreze după meto
de învechite, ce nu mai corespund cerințelor ac
tualei etape, incurajind, prin aceasta, activitatea 
economico-financiară necorespunzâtoare a unor 
unități de producție din industrie și agricultură. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că per
fecționarea, modernizarea și înnoirea formelor și 
metodelor de organizare și conducere a activi
tății economice in toate sectoarele cere să se 
renunțe cu desăvirșire la practicile depășite de 
finanțare și control, să se treacă in modul cel 
mai hotărit la aplicarea neabătută in viață a 
măsurilor stabilite in domeniul normării economi- 
co-financiare, al aplicării noului mecanism eco
nomic. S-a cerut ca, intr-un timp scurt, Ministe
rul Finanțelor să prezinte propuneri concrete de 
îmbunătățire a activității in acest domeniu, să ia 
toate măsurile ca, intr-adevăr, sistemul financiar 
să devină o pirghie hotăritoare in organizarea și 
conducerea activității economice pe principiile 
autogestiunii și autofinanțării.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
FONDUL DE PARTICIPARE A OAMENILOR MUN
CII LA REALIZAREA PRODUCȚIEI, A BENEFICII
LOR Șl LA ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR PE ANUL 
1986. A fost reliefat faptul că la determinarea 
fondului de participare pe ansamblul economiei, 
pe ministere, pe celelalte organe centrale, pre
cum și pe centrale industriale, s-a ținut seama 
de prevederile legale, de gradul de realizare a 
indicatorilor economico-financiari și, in primul rind, 
a beneficiului. Pentru unitățile economice de stat, 
fondul de participare la beneficii este, in 1986, 
de 2 650 milioane lei, cu 100 de milioane lei 
mai mult față de 1985. O importantă majorare 
înregistrează fondul de participare pe ministere, 
celelalte organe centrale și locale, care repre
zintă stimulente rezultate in urma măsurilor pri
vind creșterea peste plan a productivității mun
cii, reducerea consumurilor materiale, realizarea 
unor prețuri externe superioare celor planificate 
și obținerea de beneficii suplimentare, prin apli
carea in producție a realizărilor cercetării știin
țifice, a invențiilor și inovațiilor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de ase
menea, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA 
CU PĂRȚI SOCIALE A OAMENILOR MUNCII DIN 
UNITĂȚILE SOCIALISTE DE STAT Șl COOPERA
TISTE LA CONSTITUIREA FONDULUI DE DEZVOL
TARE ECONOMICĂ. Conform datelor centraliza
te, gradul de participare cu părți sociale a oa
menilor muncii a sporit anul trecut, față de 1985, 
cu 11,1 la sută, depunerile, pe ansamblul eco
nomiei, fiind mai mari cu 570 milioane lei. Su
mele depuse au fost utilizate, in proporție mai 
mare, pentru efectuarea de investiții productive, 
pentru finanțarea mijloacelor circulante.

Totodată, au crescut veniturile de care bene
ficiază oamenii muncii, pentru părțile sociale de
puse. Astfel^, pentru părțile sociale depuse, oa
menii muncii din unitățile de stat beneficiază de 
un venit, determinat potrivit legii, in sumă de

645 milioane lei — cu 223 de milioane mai mare 
decit in 1985 - ceea ce corespunde unui nivel 
mediu anual al dobinzii de circa 6 la sută. Ve
niturile suplimentare de care beneficiază mem
brii unităților cooperatiste însumează 106 milioane 
lei - cu 35 milioane lei mai mult față de 1985 - 
corespunzător unui nivel mediu al dobinzii de 5 
la sută.

S-a apreciat că prin participarea cu părți so
ciale a oamenilor muncii la constituirea fondu
lui de dezvoltare economică se afirmă tot mai 
puternic calitatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se reali
zează in țara noastră. In același timp, s-a asi
gurat întărirea responsabilității tuturor in apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste, participarea 
mai activă a colectivelor de muncă la autocon- 
ducereg și autogestiunea unităților.

Aprobind propunerile prezentate in raport, Co
mitetul Politic Executiv a cerut să se acționeze, 
in continuare, pentru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii la constituirea fondului de dezvol
tare economică, in conformitate cu noile regle
mentări, pentru realizarea depunerilor subscrise 
lunar și utilizarea cu maximă eficiență a aces
tora.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV A EXAMINAT, 
IN CONTINUARE, RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂ
ȚII DE CONTROL FINANCIAR-BANCAR IN ECO
NOMIE, ÎN ANUL 1986.

Pornind de la rezultatele obținute, precum și 
de la unele neajunsuri manifestate in 1986, Co
mitetul Politic Executiv a cerut tuturor organelor 
cu atribuții in acest domeniu să ia măsurile ce 
se impun pentru exercitarea, in toate unitățile și 
la toate nivelurile, a unui control financiar ferm 
și exigent, in special a celui preventiv, in mă
sură să asigure respectarea prevederilor legale, 
instaurarea unui climat riguros de ordine, disci
plină și răspundere in administrarea, gospodă
rirea și folosirea cu maximă eficiență a fondu
rilor materiale și bănești, prevenirea oricăror for
me de risipă și pagubă ale avuției naționale, 
apărarea și întărirea proprietății socialiste.

în cadrul ședinței a fost prezentată o INFOR- 
MARC CU PRIVIRE LA VIZITELE OFICIALE DE 
PRIETENIE EFECTUATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA 
POPULARĂ ANGOLA, LA INVITAȚIA PREȘEDIN
TELUI M.P.L.A.-PARTIDUL MUNCII, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII POPULARE ANGOLA, JOSE 
EDUARDO DOS SANTOS ; IN REPUBLICA 
ZAIR, LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI FON
DATOR AL MIȘCĂRII POPULARE A REVO
LUȚIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII ZAIR, MOBUTU 
SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA ; 
IN REPUBLICA POPULARĂ CONGO, LA INVI
TAȚIA PREȘEDINTELUI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE CONGO, 
DENIS SASSOU NGUESSO.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor acestor vizite, care se 
inscriu ca evenimente de cea mai mare însem
nătate in dezvoltarea relațiilor României cu 
aceste state, ca o nouă și importantă acțiune de 
politică externă a partidului și statului nostru, 
ca un aport de seamă la promovarea păcii, 
ințelegerii și colaborării pașnice intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in
tru totul activitatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul acestor vizite, 
evidențiind rolul esențial și contribuția sa deter
minantă la elaborarea și înfăptuirea neabătută 
□ politicii externe a României socialiste, la 
transpunerea in viață a orientărilor și hotăririlor 
stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului 
privind intărirea legăturilor de prietenie și co
laborare cu toate țările și popoarele lumii, in 
lupta pentru progres economic și social, dezvol
tare, independență și pace.

S-a subliniat că aceste vizite - urmărite cu viu 
interes și mindrie patriotică de toți cetățenii pa
triei - au deschis, prin înțelegerile și documen
tele convenite, noi și largi perspective colaboră
rii dintre România și țările respective, pe târim 
politic, economic, tehnico-științific, cultural și in 
alte domenii de activitate, intăririi conlucrării pe 
arena mondială, in interesul reciproc, al cauzei 
păcii, destinderii, securității, ințelegerii și coope
rării in lume, in acest sens, a fost relevată im
portanța deosebită a Acordulgi-program pe ter
men lung privind dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor comerciale dintre 
Republica Socialistă România și Republica Zair, 
a comunicatelor comune și a celorlalte docu
mente semnate, care asigură extinderea și mai 
puternică a colaborării și cooperării bilaterale, 
pe baze reciproc avantajoase.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat profun
da semnificație a schimburilor de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu con
ducătorii țârilor vizitate in legătură cu situația 
internațională actuală. S-a subliniat, cu satisfac

ție, modul strălucit in care secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat, și de această 
dată, poziția principială, constructivă, a țării 
noastre in problemele vieții internaționale, prin
cipiile care stau la baza politicii externe a 
României socialiste.

A fost reliefată însemnătatea aprecierilor co
mune că problema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei inarmărilor, trecerea 
la măsuri efective de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, asigurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră. In același timp, s-a 
arătat că realizarea de zone denuclearizate in 
Balcani, in centrul și nordul Europei, in Orientul 
Mijlociu, Africa și în alte regiuni ale globului, 
ar contribui la îmbunătățirea situației interna
ționale, la destindere și o mai bună înțelegere 
in lume.

Au fost relevate, de asemenea, punctele de 
vedere comune privind necesitatea reglementării 
tuturor problemelor litigioase dintre state exclu
siv prin mijloace pașnice, prin tratative, prin gă
sirea de soluții politice care să corespundă aspi
rațiilor popoarelor de a trăi in pace și securita
te, așezarea fermă a relațiilor internaționale pe 
baza principiilor deplinei egalități in drepturi, in
dependenței și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța.

Comitetul Politic Executiv a apreciat in mod 
deosebit faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat, și cu acest prilej, sprijinul activ și 
solidaritatea României cu lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea totală a colonialismului, 
împotriva politicii rasiste și de apartheid, a ori
căror forme de dominație și asuprire, pentrif con
solidarea independenței naționale și dezvoltarea 
lor liberă, de sine stătătoare, pe calea progresu
lui economic și social.

Comitetul Politic Executiv a aprobat intru totul 
și a dat o deosebită apreciere poziției exprimate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in convorbirile 
cu președintele Republicii Populare Angola, po
trivit căreia problema fundamentală pentru aceas
tă țară este găsirea' unei solății politice, prin 
realizarea unei reconcilieri naționale generale, 
pe baza căreia să se asigure participarea întregii 
populații la un program amplu de refacere a 
economiei naționale și dezvoltare economică și 
socială a țării.

S-a apreciat in mod deosebit faptul că, in 
cadrul convorbirilor cu șefii de state ai țărilor 
africane vizitate, a fost evidențiat rolul important 
ce revine Organizației Unității Africane in dez
voltarea conlucrării intre țările continentului, in 
unirea eforturilor lor pentru asigurarea dezvol
tării economico-sociale și consolidarea indepen
denței, in rezolvarea pe cale politică a proble
melor existente între unele dintre aceste state.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea concluziilor la care s-a ajuns, in timpul 
dialogului la nivel inalt, privind necesitatea intă
ririi solidarității și conlucrării țărilor in curs de 
dezvoltare, in vederea stabilirii unei strategii co
mune in negocierile cu țările dezvoltate, pentru 
soluționarea globală a problemelor subdezvoltării 
- inclusiv a problemei datoriilor externe - și 
pentru instaurarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor statelor, și in primul rind al celor 
rămase in urmă, precum și dezvoltarea stabilă, 
echilibrată a economiei mondiale.

A fost relevată identitatea punctelor de vedere 
cu privire la contribuția activă pe care pot și 
trebuie să o aducă in viața internațională sta
tele mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare 
și nealiniate, care constituie marea majoritate a 
lumii și sint nemijlocit interesate intr-o politică 
de colaborare, de independență și pace.

In timpul convorbirilor la nivel inalt a fost ex
primată hotărirea României și a țărilor vizitate 
de a conlucra tot mai strins pe arena mondială, 
in cadrul O.N.U. și al altor organizații interna
ționale, al „Grupului celor 77" și al mișcării de 
nealiniere, in vederea soluționării constructive a 
problemelor complexe ce confruntă omenirea, a 
promovării păcii, securității, ințelegerii și coope
rării in Europa, Africa și in întreaga lume.

Aprobind, in unanimitate, rezultatele vizitelor in 
Angola, Zair și R.P. Congo, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte 
organe economice centrale să ia toate măsurile 
pentru realizarea in cele mai bune condiții a 
acordurilor și ințelegerilor convenite, care asigu
ră dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării 
României cu aceste state, in interesul și spre bi
nele popoarelor noastre, al păcii și colaborării 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de ase
menea, o serie de probleme ale activității inter
naționale a partidului și statului nostru și a so
luționat unele probleme organizatorice.

M. , , •

Obiective și sarcini economice prioritare

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
asigurată ritmic, la înalt nivel calitativ!

Intre probleme economice dezbă
tute la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat în mod 
deosebit asupra necesității îndeplini
rii riguroase, ritmice, la inalt nivel 
calitativ a sarcinilor la export — ca 
un obiectiv prioritar al activității în 
această perioadă. „în toate centra
lele, în toate întreprinderile — arăta 
secretarul general al partidului — 
realizarea producției de export tre
buie considerată indatorirea princi
pală. Nu se poate admite să se rea
lizeze alte produse, să se urmăreas
că valoarea producției în detrimen
tul exportului".

Este cit se poate de evident că în
deplinirea integrală a planului la ex
port, în condiții de înaltă calitate și 
eficiență, reprezintă o cerință izvorî- 
tă din rațiuni economice precis de
terminate. Numai în aceste condiții 
se pot asigura resursele valutare 
pentru importurile necesare econo
miei naționale, o balanță de plăți 
echilibrată, luîndu-se în considerare 
excedentul de care este nevoie în ve
derea lichidării în cel mai scurt timp 
a datoriei externe. Prin prisma aces
tor exigențe, este imperios necesar 
ca, în toate unitățile, organizațiile 
de partid, organele de conducere co
lectivă, toți oamenii muncii să acțio
neze cu cea mai mare răspundere, zi 
de zi pentru ca prevederile din con
tractele cu partenerii externi să fie 
onorate exemplar, fără nici o întîr- 
ziere, în condițiile calitative stabilite.

Intre măsurile care, prin prisma 
Indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, trebuie luate în fie
care unitate economică, o' deosebită 
importanță are organizarea riguroa
să, în cele mai mici amănunte, a fa
bricației destinate exportului. Nimic 
nu trebuie omis, începînd cu organi
zarea de formații și linii specializate, 
cu asistența tehnică de înaltă com
petență în toate schimburile și con- 
tinuînd cu lansarea și urmărirea cu

prioritate în producție a pieselor, re
perelor și subansamblelor care intră 
în componența produselor la •export, 
asigurarea unei bune aprovizionări 
tehnico-materiale a locurilor de 
muncă, astfel îneît întregul fond de 
marfă contractat să fie realizat în 
devans pentru a fi livrat in timpul 
optim. Deosebit de aceasta, este ne
cesar să se instituie un sistem efi
cient de urmărire și control perma
nent al mersului fabricației produse
lor pentru export, astfel îneît orice 
problemă, orice neajuns ce pot apă
rea pe parcurs să fie sesizate la 
vreme și să se adopte cu maximum 
de operativitate deciziile de corecție 
care se impun.

De bună seamă, aceeași exigență, 
aceleași preocupări perseverente sînt 
necesare pentru realizarea pieselor, 
semifabricatelor sau produselor care 
urmează a fi incorporate, de către 
unități din țară, în mașini, utilaje 
sau alte produse complexe destinate 
pieței externe. Este vorba de așa-nu- 
mitul export indirect, care, așa cum 
a accentuat secretarul general al 
partidului, trebuie să se bucure de 
cea mai mare atenție, întrucît con
diționează fabricarea și livrarea unor 
produse de mult mai mare valoare 
economică.

Ritmul înalt, susținut al producției 
pentru export trebuie asigurat in 
condițiile unei exigențe maxime față 
de calitatea produselor. Este de la 
sine înțeles că asigurarea unei înalte 
calități, a unui nivel tehnic superior 
al produselor reprezintă o condiție 
esențială a alinierii în competiția 
mondială a valorilor materiale, de
clanșată și întreținută la parametri 
tot mai ridicați de revoluția tehnico- 
științifică actuală. Firește, în această 
confruntare permanentă, nimeni nu 
se poate aștepta la „bunăvoința" sau 
„îngăduința" partenerilor, criteriul 
fundamental fiind numai și numai 
produsele de mereu mai ridicat nivel 
calitativ. Calitatea nu este un ingre
dient, care se adaugă undeva, în fi

nalul procesului de fabricație, pen
tru ca produsul să capete o valoare 
tot mai mare ; ea se creează, se asi
gură, pas cu pas, în secțiile de pro
ducție, la locurile de muncă, o dată 
cu realizarea produsului. De aceea, 
fiecare om al muncii trebuie să fie 
pătruns de conștiința faptului că 
preocuparea pentru asigurarea cali
tății produselor pe care le fabrică, cu 
atit mai mult atunci cînd sînt 
destinate exportului, reprezintă o 
atitudine firească, de zi cu zi, față de 
propria muncă, fiind expresia res
pectului suprem față de sine și de 
colectivul în care lucrează.

Avînd în vedere marea însemnă
tate și actualitate a înfăptuirii sar
cinilor la export, este necesar ca or
ganele și organizațiile de partid să 
se preocupe mai mult, nemijlocit, de 
soluționarea promptă a tuturor pro
blemelor de care depinde onorarea 
exemplară a contractelor cu partene
rii de peste hotare, asigurînd urmă
rirea și impulsionarea activității în 
acest domeniu. De asemenea, răs
punderi deosebite revin centralelor 
și ministerelor de resort care, în lu
mina indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, trebuie să ur
mărească îndeaproape în întreprin
deri mersul producției pentru ex
port, să se implice direct in rezol
varea problemelor care apar, să su
pravegheze și să coordoneze judicios 
colaborarea în industria orizontală, 
aprovizionarea tehnico-materială co
respunzătoare, să asigure acoperirea 
integrală cu contracte a sarcinilor de 
plan privind exportul.
I

In pagina a ll-a a ziarului 
prezentăm ancheta-sondaj a 
„Scinteii" pe tema măsurilor în
treprinse in aceste zile in uni
tăți economice în vederea asi
gurării fabricării ți livrării la 
timp și în condițiile calitative 
prevăzute a producției destinate 
exportului.

Zile decisive pentru recolta acestui an

Pină la
20 aprilie

INSĂMÎNȚĂRILE 
- ÎNCHEIATE 
PE ÎNTREAGA 
SUPRAFAȚĂ!

încheierea însămînțărilor la ter
menele prevăzute și respectarea cu 
cea mai mare răspundere a nor
melor prevăzute în tehnologia fie
cărei culturi — așa cum a indicat 
conducerea partidului — este d,e 
cea mai mare însemnătate pentru 
obținerea de recolte mari în acest 
an. De astăzi intrăm în cea de a 
doua decadă a lunii aprilie, la sfîr- 
șitul căreia trebuie să se încheie 
semănatul principalelor culturi. 
Care este stadiul lucrărilor la zi ?

Din datele furnizate de Ministe

rul Agriculturii rezultă că, pină în 
seara zilei de 9 aprilie, au lost în- 
sămînțate peste 1 583 700 hectare. 
Practic, s-a încheiat semănatul .ma- 
zării pentru boabe, inului pentru 
ulei, ovăzului, la sfecla de zahăr 
și orzoaica de primăvară lucrările 
au fost efectuate in proporție de 
70—76 la sută, iar la floarea-soare- 
lui — 64 la sută.

în actualitate este acum semăna
tul so.iei șl al porumbului, culturi 
cu mare pondere în agricultura tă
rii noastre. Constituie un fapt po
zitiv că în județele Brăila. Constan

ta, Călărași, Galați și sectorul 
agricol Ilfov au fost insămmțate 
suprafețe mari cu porumb.

Pentru încheierea însămînțărilor 
pină la 20 aprilie se impune ca in 
fiecare unitate agricolă, în fiecare 
județ, prin organizarea temeinică 
a mpneii să se asigure folosirea la 
capacitate maximă a utilajelor 
agricole, astfel îneît vitezele de 
lucru stabilite să fie îndeplinite.
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din județele tării

TIMIȘ : Livrări suplimentare

la export
în primul trimestru al anului, uni

tățile economice cu sarcini la export 
din județul Timiș au realizat și li
vrat în devans față de obligațiile 
contractuale aferente acestei perioa
de produse în valoare de 64,7 mili
oane lei. Acest rezultat este urmarea 
firească a măsurilor luate de orga
nele și organizațiile de partid și con
ducerile colective din unități pentru 
înnoirea continuă a nomenclatorului 
de fabricație, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, organi
zarea de linii tehnologice, secții și 
ateliere specializate in producția 
pentru export, intăririi ordinii și răs- 
?underii la toate locurile de muncă, 
ntre unitățile care și-au onorat 

exemplar sarcinile de plan și au li
vrat suplimentar, la cererea partene
rilor de peste hotare, importante 
cantități de mărfuri se numără în
treprinderile „Electrometal", „Vic- 

»toria“, „Spumotim", „Dermatina" 
și I.F.E.T. Timișoara, întreprinderea 
de încălțăminte Lugoj, întreprinderea 
de articole din mase plastice și nas
turi Jimbolia. (Cezar Ioana).

URZICENI : O nouă linie

tehnologică
Muncitorii și specialiștii de Ia în

treprinderea de ferite Urziceni au 
pus în funcțiune o nouă linie tehno
logică, a doua care intră in exploa
tare de Ia începutul anului. Din in
formațiile primite de la tovarășa in
gineră Veronica Dragomir, care răs
punde de compartimentul investiții, 
am reținut că, prin intrarea în func
țiune a acestei linii de prelucrare 
mecanică, valoarea producției-marfă 
va crește considerabil, iar o bună 
parte din produsele realizate sînt 
destinate 'exportului, ele impunîn- 
du-se prin calitate și competitivitate. 
Noua linie tehnologică este înzestra
tă cu utilaje moderne, majoritatea 
fiind realizate de muncitorii și spe
cialiștii din atelierul de autodotare 
al întreprinderii. (Mihai Vișoiu).

Călătorie la izvoare
...îi auzim povestind 

despre sat, despre fru
moasele și vechile tra
diții populare, despre 
bogăția limbii noastre 
romanești și nu ne 
mai saturăm ascultin- 
du-i...

Am ascultat-o zilele 
trecute, la inceput de 
primăvară, pe crea
toarea populară Adela 
Petre din Buzău, sosită 
la Muzeul Satului pen
tru a le povesti copii
lor despre sat, despre 
tradiții, despre bătrini, 
despre emoționantele 
sigilii ale duratei noas
tre. Pentru ei, citeam 
pe chipurile lor, totul 
era nespus de frumos, 
de nou, pentru mine 
cuvintele sunau ca o 
pledoarie pentru ceva 
ce mă lupt să păstrez, 
să nu pierd, să nu în
străinez. „Satul româ
nesc a sădit in sufle
tele noastre iubirea de 
neam și țară, iubirea 
de tot ce ne-nconjoa- 
ră, iubirea de bătrini. 
Cine n-are bătrini, 
să-i cumpere — spune 
o veche zicală"... lată 
începutul unei mărtu
risiri a Adelei Petre, 
rostită intr-o pauză 
dintre cintecele. zică- 
torile, proverbele, ba
ladele cu care copiii 
din sectorul 3 al Ca
pitalei veniseră la șe
zătoare. Adela Petre a 
venit in costumul ei 
atit de sobru, de ele
gant, țesut de propriile 
ei miini, cu ciorapi de 
lină și cu opinci, cu 
furca in briu, străduin- 
du-se să umple fusul

din caierul alb in timp 
ce le cinta și le vorbea 
copiilor. Le amintea 
despre cercul de țesut 
inițiat de ea la Cislău, 
unde acum se reali
zează cele mai fru
moase marame din 
borangic ce pot fi vă
zute in manifestările 
din cadrul Festivalu
lui național „Cintarea 
României". Cintind o 
creație de-a sa, dedi-

ÎNSEMNĂRI

cată acelor femei ta
lentate din Cislău, iși 
amintește gesturi sim
ple, dar milenare, și 
care, tocmai pentru a- 
ceasta. se încarcă de 
semnificații: „Merg pe 
vale, pe colnic. / răsu
cind la borangic, / ră
sucesc să țes maramă, 
/ plnză multă pentru 
țară".

Care sint in acest 
tfirșit de secol XX me
nirea și datoria crea
torilor populari față 
de tradițiile folclorice, 
față de graiul satului 
românesc, această e- 
ternă mărturie a spiri
tualității noastre ? N-a 
fost nevoie s-o între
băm pe Adela Petre, 
deoarece ea simțea in 
mod firesc că despre 
aceste lucruri trebuia 
să vorbească. „Satul 
românesc este sursa de 
inspirație a creatorilor 
populari, care nu se

întorc doar cu gindul 
și sufletul la acest 
izvor proaspăt. Ei tre
buie să colinde școli
le, casele pionierilor, 
acolo unde sint grupuri 
mari de copii dornici 
să cunoască și să ducă 
mai departe tehnici de 
lucru, cintece, jocuri 
populare, obiceiuri 
strămoșești. Astfel că 
menirea noastră este 
destul de gingașă...". 
Adela Petre povestea 
despre tinerețea fără 
bătrînețe a costumului 
popular, despre fru
musețea și trăinicia 
punctului de cusătură 
mocănesc din zona Bu
zăului. Aceste costume 
autentice, sublinia ea, 
insoțindu-și spusele cu 
un energic gest al mii- 
nii, trebuie scoase in 
scenă, pentru a fi vă
zute și îndrăgite de ti
neret: „Tinerii trebuie 
să fie participanți 
direcți la realizarea a- 
cestor frumuseți, a 
acestei zestre inesti
mabile. Noi trebuie să 
sădim in sufletele lor 
dragostea de frumos, 
pentru nația noastră, și 
prin costumul popular 
românesc"... Adela Pe
tre — care la 58 de ani 
ne încredința că mai 
are destulă putere să 
colinde satele Bisoca, 
Minzăreștii și Valea 
Buzăului pentru a afla 
alte comori autentice 
— este laureată la toa
te edițiile Festivalu
lui național „Cintarea

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Sondajul Scînteil 
in actualitatea 

economică

Pornind de la sublinierile făcute de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., privind atenția prioritară care trebuie acordată realizării sarcinilor 
la export, ancheta-sondaj a „Scinteii" își propune să prezinte preocupă
rile existente în acest domeniu în diferite unități ale economiei, urmărin- 
du-se în mod deosebit următoarele probleme :

• CARE ESTE STADIUL REALIZĂRI! PLANULUI LA 
EXPORT ?

• CE MĂSURI SE ÎNTREPRIND PENTRU ONORAREA 
RITMICĂ, INTEGRALĂ A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE CU 
PARTENERII EXTERNI, SCADENTE IN ACEASTĂ PERIOADĂ î

• CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU RIDICAREA NIVELULUI 
TEHNIC Șl CALITATIV, A COMPETITIVITĂȚII PRODUSELOR 
OFERITE LA EXPORT ?

Exigență și promptitudine 
in onorarea tuturor comenzilor
în ultimii ani, colectivul între

prinderii mecanice din Bacău a 
căpătat o bogată experiență in 
Îndeplinirea cu regularitate a sar
cinilor la export. Este urmarea fi
rească a realizării ritmioe și inte
grale, lună de lună, a producției 
fizice la toate sortimentele, îmbună
tățirii continue a calității produse
lor și, implicit, a onorării cu promp
titudine a tuturor contractelor în
cheiate cu partenerii externi. La 
finele primului trimestru al aces
tui an, muncitorii, inginerii și teh
nicienii unității au raportat de
pășirea sarcinilor la producția de 
export cu 40 la sută față de preve
deri. Sînt, toate acestea, dovezi ale 
competenței și seriozității colectivu
lui băcăuan, ale spiritului de res
ponsabilitate și de inițiativă cu care 
acționează pentru realizarea comen
zilor la export.

în secțiile de producție unde se 
realizează elemente de asamblare 
pentru export, specialiștii au fost 
preocupați în cadrul acțiunii de 
perfecționare sl modernizare a pro
ceselor de producție, de introduce
rea unor noi tehnologii de fabrica
ție, care au dus atit la creșterea 
productivității muncii, cit și la rea
lizarea unor produse de înaltă teh

SOLUȚII EXISTĂ, DE CE ÎNTÎRZIE GENERALIZAREA LOR?

EXTRUDAREA LA RECE-o tehnologie 
de prelucrare cu importante efecte economice

în analiza profundă, obiectivă și larg cuprinzătoare asupra probleme
lor majore ale dezvoltării economice, făcută la recenta Consfătuire de la 
C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a readus in atenție cerința intensificării eforturilor in direcția înfăptuirii 
programelor de organizare si modernizare a producției.

Se cunoaște că unul din obiectivele importante ale programelor de 
organizare și modernizare adoptate de către unitățile economice este redu
cerea accentuată a consumurilor de materiale și energie pe calea promo
vării unor soluții tehnologice noi. Referindu-se și cu alte prilejuri la re
zervele importante care există in acest domeniu, secretarul general al 
partidului atrăgea stăruitor atenția asupra „scurgerilor" de valori mate
riale ce rezultă din utilizarea nechibzuită în unele întreprinderi a .unor 
materii prime, materiale, a combustibilului și energiei.

Neîncadrarea în sarcinile de consum, depășirea acestora frustrează 
societatea de reale posibilități de accelerare a creșterii venitului național 
și, pe această bază, de ridicare continuă a calității vieții. Se preciza 
de pildă, că, la oțel. în anul 1986, s-a depășit consumul cu circa 545 000

tone. Știți ce s-ar fi putut realiza cu acest metal ? între altele, 20 000 
tractoare. 120 000 autoturisme. 2 000 excavatoare, peste 1 000 locomotive 
diesel-electrice de 5 100 CP ș.a. Dar cu 1 700 000 000 kWh care reprezintă 
depășirea consumului la energie electrică ? Această cantitate ar putea 
asigura, de exemplu, consumul casnic de energie electrică pentru aproape 
un milion și jumătate de apartamente pe timp de un an sau ar putea 
permite producerea a peste 250 000 tone hîrtie, 15 000 tone fibre polieste- 
rice, 50 000 frigidere, 20 000 autoturisme. 2 milioane tone de ciment. 
50 000 anvelope și camere auto, 100 000 tone îngrășăminte azotoase etc.

Se poate și trebuie să se diminueze mai mult consumurile materiale 
și energetice pe unitatea de produs. Rezultatele concrete obținute 
in domeniul reducerii cheltuielilor materiale, al consumurilor de materii 
prime șl energie dau. de fapt, măsura eficienței cu care acționează fie
care colectiv pentru întronarea unui riguros spirit gospodăresc. Expe
riența acumulată de o serie de întreprinderi în domeniul reducerii con
sumurilor materiale si energetice trebuie, prin urmare, cu operativitate 
încorporată și generalizată pretutindeni unde este posibil.

Sînt numeroase soluțiile tehnice și 
tehnologice cu efecte benefice asu
pra reducerii consumurilor de ma
teriale si energie, unele dintre aces
tea fiind prezentate în paginile 
„Scinteii". în cele ce urmează vom 
insista asupra unui alt procedeu, cu
noscut sub denumirea de extrudare 
Ia rece. Două sint motivele mai im
portante care ne-au determinat să 
prezentăm această tehnologie : in 
primul rind. faptul că ea se aplică 
la noi in tară, de mai multă vreme, 
in aproape 30 de întreprinderi. Exis
tă deci o bună experiență cîștigată 
în acest domeniu. Pe de altă parte, 
în pofida unor incontestabile avan
taje economice care rezultă din uti
lizarea procedeului, se constată to
tuși că acesta este insuficient valo
rificat in industria noastră construc
toare de mașini. în acest context, să 
precizăm că prin aplicarea tehnologi
ei respective peste tot unde este po
sibil s-ar putea economisi anual 
80—100 mii tone de metal, ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, nu este pu
țin. Cum s-ar obține această econo
mie de metal ?

în industria constructoare de ma
șini există mii. chiar zeci de mii de 
piese și repere cu dimensiuni și 
greutăți mici, incepind de la cîteva 
grame la circa 2 kg. Realizarea aces
tora se face cu ajutorul mașinilor- 
unelte. prin operații de așchiere, in
dicele de utilizare a metalului situin- 
du-se între 30—55 la sută. Cu alte 
cuvinte, dintr-o tonă de metal 700— 
450 kg sînt transformate in șpan. 
Utiîizind tehnologia de extrudare, 
indicele de utilizare ajunge chiar la 
98 la sută, adică la limita perfor
manței : din 1 000 kg de metal 980 kg 
devin piese utile.

Datele nu provin din literatura de 
specialitate, ci din activitatea con
cretă a unor unități economice din 
tară. La I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, de 
exemplu, prin executarea, anul tre
cut. a circa 40 de tipodimensiuni de 
tarozi de filetare prin procedeul de 
extrudare s-a obținut o dublare a 
indicelui de scoatere a‘metalului. La 
„Sinterom" Cluj-Nappca, la confec
ționarea unei bujii prin operație de 
strunjire se pierdeau aproape 80 gra
me metal, iar acum, prin extrudare, 
pierderile au scăzut de peste 10 ori. 
Practic, la un milion de bujii se eco
nomisesc 75 tone de metal și 4 200 
ore de manoperă, cu creșteri calita
tive la rezistentă, duritate, precizie 
etc., o presă de extrudare înlocuind 
4—6 strunguri automate multiax. La 
întreprinderea de autocamioane din 
Brașov există poate cea mai bună 
experiență în domeniu. Aici se exe
cută. într-un atelier de extrudare 
special organizat, peste 60 de repere 
pentru autocamioane și autoturisme 
printre care dopuri filetate, bucșe, 
racorduri, corpuri supapă, șuruburi 
racord ș.a.. care însumează anual 
260—280 tone piese extrudate. Se in-

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
asigurată ritmic, la înalt nivel calitativ

nicitate șl complexitate, competitive 
pe piața mondială. Bunăoară, a fost 
înlocuită tehnologia de presare la 
cald și de așchiere cu cea de pre
sare la rece, pentru noi game de 
organe de asamblare, cum ar fi cele 
pentru industria constructoare de 
mașini și industria chimică. De ase
menea, tehnologia de filetare axială 
prin rulare care a înlocuit-o pe cea 
de așchiere a fost extinsă și la 
piese cu lungimi foarte mari — 
permițind îmbunătățirea simțitoare 
a calității produselor și reducerea 
consumului de metal. Subinglnerul 
Pavel Avătăji, șeful secției în care 
se realizează cea mai mare parte a 
producției pentru export, ne spunea 
că întreaga activitate a fost concen
trată pe două linii specializate, la 
care lucrează oameni cu înaltă ca
lificare. Prin introducerea sistemu
lui electronic de control a! calității 
presării pieselor și prin perfecțio
narea unor dispozitive pentru folo
sirea complexă a materiilor prime, 
aici se reușește să se realizeze nu
mai produse de înaltă calitate, apre
ciate de partenerii externi.

Pentru a răspunde cu promptitu
dine cerințelor și exigențelor pieței 
externe, specialiștii, toți muncitorii 
acestei întreprinderi sînt preocupați 

registrează un coeficient de utilizare 
a metalului de 0.8—0.98 față de 
0.35—0,6 cît se realizează la majo
ritatea pieselor similare executate 
încă prin așchiere din cauza capaci
tății actuale limitate de extrudare.

Exemplele de acest fel ar putea

• CREATIVITATE
• OPERATIVITATE
• EFICIENTĂ

continua. în prezent, pe întreaga e- 
conomie, se realizează circa 22 000 
tone de piese pe an prin operația 
de extrudare la rece, cald sau semi- 
cald. Admițind un coeficient mediu 
de utilizare a metalului de 85 la 
sută, fată de 35 la sută obținut prin 
procedeele de așchiere, se înregis
trează in felul acesta o economie de 
metal de circa 40 000 tone pe an. 
Aparent este vorba de o problemă 
privind doar economia de metal. Lu
crurile nu stau însă deloc așa. Nu
mai faptul că cele 40 000 tone metal 
nu se mai transformă in șpan. deci 
nu mai intră in procesul de retopi
re. ci devin piese, determină și o 
economie de energie considerabilă. 
Mai mult, economia de energie 
realizată in procesul de produc
ție la intreprinderile care aplică 
tehnologia de extrudare se situează 
intre 600—1 300 kWh la fiecare tonă 
de piese. La 22 000 tone piese finite 
se economisesc, așadar, 13—28 mi
lioane kWh energie electrică.

S-ar putea și mai mult ? Răspun
sul este categoric afirmativ. Tehno
logia de extrudare se aplică, parțial, 
în circa 30 întreprinderi, din care 
ponderea o dețin 5—6 unități : Între
prinderile de autocamioane și de 
rulmenți din Brașov, de mecanică 
fină Sinaia. I.P.R.S. și „Conect" din 
București. I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
La întreprinderea „23 August" din 
București numărul de repere con
fecționate prin extrudare ar putea 
crește de la 14 la 120, care ar însu
ma o producție anuală de circa 4 
milioane piese, în greutate de 800 
tone ; la „Tractorul" Brașov, de la 
11 la 64 repere ; la „Electroprecizia" 
Săcele, aplicind tehnologia de extru
dare la rece pentru 6 repere și o 
altă tehnologie oarecum similară — 
forjarea orbitală — pentru alte 7 re- 

de Înnoirea și modernizarea perma
nentă a produselor. Tovarășul Gheor- 
ghe Hură, inginerul-șef al unității, 
ne spunea ca, de la inoeputul anu
lui, au fost realizate peste 200 de 
șortotlpodimensluni de organe de 
asamblare pentru industria construc
toare de automobile și industria 
electrotehnică. în prezent, în între
prindere se fabrică circa 2 200 sor- 
totipodimensiuni de organe de asam
blare, din care mai mult de jumă
tate sînt destinate exportului. în 
cadrul acțiunii de înnoire și moder
nizare a producției se prevede ca 
peste 87 la sută din producția aces
tui an să se situeze la nivel tehnic 
mondial.

Rezultatul nemijlocit al preocupării 
pentru diversificarea și îmbunătăți
rea calității produselor, al prompti
tudinii cu care sînt onorate cerin
țele partenerilor externi este crește
rea in ultima vreme a solicitărilor la 
export, sporind corespunzător și vo
lumul produselor contractate. Tova
rășul Gheorghe Lungeanu, directorul 
întreprinderii, ne-a precizat că planul 
la export pe trimestrul II al anului 
este acoperit integral cu comenzi și 
contracte. Mai mult chiar. între
prinderea a primit comenzi supli
mentare de produse din partea unor 
firme din Anglia, Egipt, Siria și din 
alte țări. Pentru a demonstra cît 
de prompt este colectivul băcăuan 
în onorarea comenzilor la export, 
este suficient să dăm următorul 
exemplu : la jumătatea lunii martie, 
o firmă din Anglia a solicitat fabri
carea unor organe de asamblare cu 
un grad mult mai mare de comple
xitate. Comanda se cerea onorată 
intr-un timp cit mai scurt. Fără a

Cum se menține prestigiul 
cîștigat pe piața externă

„Am adaptat la specificul activi
tății noastre — ne spune loan Șer- 
ban, directorul întreprinderii „Liber
tatea" din Sibiu — vechiul dicton 
despre bunătate : „Bun cu adevărat 
nu este acela care îți iartă greșeala, 
ci acela care nu te lasă să greșești". 
Din unghiul acestui deziderat etic, 
fiecare om al muncii trebuie să pri
vească munca sa prin prisma pro
dusului final, calitatea muncii indi- 

pere s-ar putea economisi anual 540 
tone metal și peste 70 000 ore ma
noperă. Rezultate asemănătoare pot 
fi înregistrate și la alte întreprin
deri. cum ar fi cele aparținind Cen
tralei industriale de autoturisme din 
Pitești, la întreprinderile de rul

menți. la „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș. „6 Martie" Zărnești, între
prinderea de tractoare Miercurea- 
Ciuc. întreprinderea mecanică Bis
trița. „Timpuri Noi" și „Steaua Ro
șie" din București. întreprinderea de 
piese auto din Sibiu și multe altele.

Care sîpt cauzele ce intîrzie gene
ralizarea procedeului ? Și în acest 
caz, o dată mai mult, se confirmă 
adevărul că „omul sfințește locul". 
Lipsa unui număr suficient de 
specialiști cu o corespunzătoare 
pregătire teoretică în domeniile fi
zicii solidului șl plastomecanlcii 
și o anumită experiență practică 
constituie, într-adevăr, unul din 
principalele motive care trenează 
generalizarea procedeului. Acolo unde 
au existat oameni care s-au preocu
pat. care au avut curajul de a în
drăzni mai mult, acolo procedeul se 
aplică și se fac în continuare efor
turi de extindere, obținîndu-se im
portante economii de metal, energie 
și manoperă.

■ Nu este mal puțin adevărat că 
generalizarea tehnologiei de extru
dare implică și existența unor uti
laje specifice, cum ar fi prese pen
tru debitarea de precizie dotate cu 
cintare electronice, prese de extru
dare automatizate de înaltă produc
tivitate. cuptoare spepiale de trata
ment termic, instalații de fosfatare 
ș.a. — problemă ce angajează nu 
doar cercetarea și proiectarea, ci și 
activitatea de organizare și planifi
care a ‘producției de asemenea uti
laje.

Ce trebuie întreprins pentru extin
derea procedeului de extrudare ? 
Fiind un factor cu influență decisi
vă asupra reducerii consumurilor de 
metal, ehergie și manoperă, este cit 
se poate de limpede că această teh
nologie trebuie să se înscrie in pro

pierde vremea, specialiștii au ela
borat tehnologia de fabricație, con
ducerea întreprinderii s-a ocupat de 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale și, ca urmare a hărniciei 
oamenilor, la începutul lunii aprilie, 
comanda a fost livrată. Deși unele 
contracte sint onorate înainte de 
termen, trebuie spus că aceasta nu 
se face niciodată in detrimentul ca
lității produselor. Dimpotrivă, me
rită evidențiat faptul că, pînă acum, 
întreprinderea din Bacău nu a pri
mit nici un refuz și nici o reclama- 
tie de la partenerii externi.

în spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa'Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., colectivul întreprin
derii mecanice din Bacău este 
hotărît să sporească producția pen
tru export. în acest scop, în 
unitate a fost elaborat - un am
plu program de măsuri politi
co-educative și tehnico-organiza- 
torice menite să asigure creșterea 
producției fizice la toate sortimen
tele și îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. în toate secțiile 
și atelierele de producție au fost 
organizate formații speciale care lu
crează numai pentru export, a fost 
îmbunătățită asistenta tehnică in 
toate schimburile, se asigură din 
timp aprovizionarea cu materii pri
me și materiale de bună calitate, 
a locurilor de muncă. Toate aces
tea vor putea conduce la o creștere 
mai accentuată a productivității 
muncii’ și la o calitate ireproșabilă 
a produselor, ceea ce va ridica în 
continuare activitatea pe trepte su
perioare de eficientă.

viduale lnglobîndu-se în prestigiul 
fabricii.

— Așadar, tovarășe director, cum 
rezolvați problema calității ?

— Calitatea reprezintă rezultanta 
exigentei fiecărui om al muncii în 
parje. Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., accentua din nou 
ideea mobilizării exemplare, crește

gramele abordate prioritar de către 
cele trei ministere constructoare de 
mașirii, în vederea sprijinirii între
prinderilor din subordine pentru re
ducerea normelor de consum.

Efectele economice rezultate din 
aplicarea procedeului sint mult prea 
importante pentru ca acțiunea de 
generalizare să continue a mai fi 
lăsată la voia intimplării. Ia liberul 
arbitru al unei întreprinderi, așa cum 
se intimplă in momentul de față. Se 
impune, prin urmare, ca in cadrul 
programelor de organizare și mo
dernizare a întreprinderilor extru
darea să fie prezentă ca o măsură 
prioritară, urmărită îndeaproape de 
către direcțiile tehnice ale ministe
relor. serviciile tehnice ale centra
lelor industriale, institutele centrale, 
institutele tehnologice de specialita
te și compartimentele de concepție 
ale intreprinderilor. făcind posibilă 
astfel înlocuirea treptată, pînă la 
eliminare completă, a proceselor de 
așchiere a metalului. în toate cazu
rile unde extrudarea este posibilă.

în momentul de față doar puține 
întreprinderi (întreprinderea de au
tocamioane si cea de tractoare din 
Brașov. „23 August" București, 
„Electroprecizia" Săcele. ARO Mus
cel etc.) și-au propus prin progra
mele de modernizare adoptarea și 
generalizarea tehnologiilor de extru
dare. Trebuie ca aceste programe să 
fie revăzute, iar direcțiile tehnice 
ale celor trei ministere constructoa
re de mașini să insiste și să urmă
rească extinderea procedeului. în 
condițiile economiei noastre, in care 
predomină seriile de fabricație mici 
Si mijlocii-, se apreciază ca oportună 
organizarea unor capacități de ex
trudare zonală, care să deservească 
mai multe unități industriale. Un 
bun exemplu in acest sens îl oferă 
întreprinderea „Conect" București 
care asigură piese extrudate pentru 
alte 6—7 întreprinderi cu profil elec
tronic și electrotehnic. La fel. între
prinderea de autocamioane Brașov 
care în calculele de creare a noii 
capacități a inclus prelucrarea prin 
extrudare a circa 500 tone piese pe 
an pentru „OLTCIT". Firește, solu
țiile concrete ce trebuie adoptate ar 
fi necesar să fie elaborate de cele 
trei institute centrale ale construc
ției de mașini. Și tot în sarcina in
stitutelor centrale stă activitatea de 
concepere și elaborare a unei siste
me unitare de mașini — îndeosebi 
prese de debitare și extrudare, cup
toare de tratament ș.a. — care să 
permită generalizarea tehnologiei.

Sint doar cîteva din problemele 
ce trebuie avute în vedere pentru ca 
această eficientă tehnologie să-și gă
sească locul cuvenit în economia 
națională. Este, așadar, momentul 
acțiunilor energice, stăruitoare, efi
ciente 1

Vlalcu RADU 

rii răspunderii fiecăruia, de la mun
citor, maistru și inginer la fiecare 
cadru de conducere dintr-o unitate 
economică pentru asigurarea cali
tății, mai cu seamă cînd produsele 
realizate sînt destinate exportului. 
Pentru aceasta în fiecare secție avem 
constituite cercuri de calitate care 
dezbat, analizează, studiază și elabo
rează soluții pentru orioe situație 
ivită oricît de măruntă ar putea 
părea.

în timpul documentării noastre, la 
unul din războaiele de țesut unde 
urma să se execute un articol pen
tru export au apărut cîteva defecte. 
Prompt, au fost depistate cauzele, 
stabilite soluțiile de remediere, iar 
comanda s-a realizat în condiții 
normale și la timp. Stilul acesta de 
muncă s-a încetățenit, iar principiul 
potrivit căruia „eu conduc, eu con
trolez" a fost extins și la utilaje.

începînd cu anul 1982 întreprinde
rea este deținătoarea blazonului de 
mare prestigiu „Woolmark". Aceasta 
confirmă că parametrii țesăturilor 
realizate la Sibiu se încadrează în 
totalitate în prevederile și normele 
„Woolmark" și, de asemenea, că 
produsele fabricii sînt superioare al
tora, realizate în țări cu veche tra
diție în acest domeniu de activitate.

Drept urmare, începînd cu acest 
an. întreaga producție, . pentru ex
portul direct sau indirect, este pro
filată pe devize convertibile, gama 
produselor realizate aici fiind ex
portată în peste 20 de țări, fără să 
fi fost înregistrată vreo reclamație 
privind, calitatea. Iată explicația, 
faptului că planul de export este 
acoperit în acest an prin contracte 
in proporție de sută la sută.

în vederea menținerii prestigiului 
cîștigat, specialiștii întreprinderii au 
creat peste 600 de desene și poziții 
coloristice, folosind o paletă cro
matică inspirată, în pas cu cerințele 
mondiale ale modei, îmbinată armo
nios cu preferințele clienților. în 
acest sens, atelierul de creație, do
tat cu utilaje moderne și cu perso
nal tehnic artistic de specialitate, a 
devenit un puternic nucieu ae pro
movare a noului, a celor mai rafi
nate variante estetice. în acest sens, 
există programe de creație elabora
te în comun cu firme din Italia, 
Marea Britanic. S.U.A., Canada, 
R.F. Germania etc.

în lumina indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R., con- 

Aspect de muncă din turnătoria Întreprinderii 
mecanice Alba lulia
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. ducerea întreprinderii, consiliul oa
menilor muncii au adoptat un pro
gram de măsuri menit să conducă 
la recuperarea imediată a unor res
tanțe înregistrate la planul de export 
direct în primul trimestru al anului. 
De menționat că exportul indirect 
a fost îndeplinit în această peri
oadă în proporție de 142 la sută.

O activitate de export de o ase» 
menea anvergură presupune, fi
rește, în primul rînd asigurarea unei 
forțe de muncă de înaltă califioare. 
Pentru aceasta, anual, întregul per
sonal muncitor trece printr-o formă 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale, activitate privită complex și 
desfășurată diferențiat pe ateliere, 
secții, profil de fabricație.

Cu toate că întreprinderea este 
dotată cu utilaje moderne, la nivel 
mondial, există o preocupare per
manentă pentru organizarea și mo
dernizarea proceselor de producție. 
Măsurile recent stabilite vizează 
creșterea productivității muncii în 
condițiile reducerii consumurilor de 
energie, combustibil și materie pri
mă, concomitent cu creșterea cali
tății producției. Astfel, au fost asi
milate noi utilaje : la preparația fi
laturii vor fi introduse 7 mașini de 
pieptănat, ceea ce va conduce la o 
calitate mai bună a producției, prin 
realizarea unui fir de calitate su
perioară; au fost aduse modernizări 
la utilaje existente ; au fost elabo
rate tehnologii noi de vopsire a 
linii la o temperatură mai scăzută, 
menajîndu-se astfel fibra de lină, 
concomitent cu realizarea unei în
semnate economii de combustibil ; a 
fost asimilată o tehnologie nouă de 
creștere a rezistentei firelor în 
timpul țesutului, fapt ce contribuie 
la obținerea unor suprafețe mai‘ne
tede, la îmbunătățirea calității.

încă de anul trecut în întreprin
dere a fost introdus un sistem au
tomat de prelucrare a datelor, care 
semnalează conducerii, zilnic, pro
ducția fizică realizată. Din acest an 
vor fi urmărite cu ajutorul calcu
latorului stocurile de materii prime 
și piese de schimb. Toate acestea 
nefiind altceva decît măsuri con
crete în vederea menținerii și creș
terii prestigiului cîștigat pe piața ex
ternă.

Gheorqhe BALTA 
Ion Onuc NEMES 
corespondenții „Scinteii’

BIHOR: Produse 
peste prevederi

Angajați cu toate 
forțele pentru îndepli
nirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin 
în acest an, oamenii 
muncii din industria 
județului Bihor acor
dă o atenție deosebită 
organizării superioare 
a producției, promo
vării unor măsuri 
ferme care să asigure 
folosirea mai bună a 
timpului de lucru și a 
zestrei tehnice de 
care dispun. Din bi
lanțul producției fizi
ce se detașează reali
zările minerilor biho- 
reni, colectiv fruntaș 
in întrecerea socialis
tă, care a livrat peste 
prevederi economiei 
naționale mai bine de 
55 000 tone lignit. în 
perioada care a trecut 
de la începutul anu
lui, economia bihorea
na a mai furnizat su
plimentar aproape 2,3 
milioane metri cubi 
gaze libere și asocia
te, produse de meca
nică fină în valoare 
de peste 10 milioane 
lei, 1 300 tone uleiuri 
minerale, confecții- 
textile în valoare de 
45 milioane lei, în
semnate cantități de 
utilaje tehnologice, 
cherestea, materiale 
de construcții, trico
taje, țesături. Rezul
tate dintre cele mai 
bune au obținut mi
nerii de Ia Voivozi, 
energeticienii orădeni, 
colectivele de la în
treprinderile de con
fecții Marghita și O- 
radea, „Metalica" — 
Oradea, întreprinde
rea de subansamble și 
piese de schimb auto 
și „Miorița" — Ora
dea. (loan Laza).

HARGHITA: 
Angajament 
mobilizator

Acționind în spiri
tul indicațiilor și o- 
rientărilor formulate 
de secretarul general 
al partidului, de a se 
îndeplini in mod e- 
xemplar sarcinile la 
expo,rt. colectivele de 
oameni ai muncii de 
la întreprinderea de 
stofe mobilă din 
Gheorgheni, între
prinderea de tricotaje 
din Toplița și altele 
s-au angajat să reali
zeze și să depășească 
producția destinată 
exportului și in acest 
al doilea trimestru, 
așa cum de altfel a 
fost realizată și depă
șită și în trimestrul I 
al anului. Promovarea 
pe scară largă a me
todelor moderne de 
organizare și moder
nizare a dat posibili
tate întreprinderilor 
de a se prezenta la 
contractări cu produse 
competitive. (Nicolae 
Șandru).

0 IDEE Șl VALOAREA El

Informația -
„materie prim<r‘ 
a modernizării

„Vă facem cunoscut faptul că ma
șina de frezat palete rotorice și sta- 
torice cu portal deplasabil a trecut 
cu bine probele de încercare, prelu- 
crind palete de turbină pentru im
portante hidrocentrale din țara noas
tră. Mulțumim călduros pentru spri
jinul acordat de specialiștii dumnea
voastră, care ne-au pus la dispoziție 
o impresionantă bancă de date, atit 
de necesară intr-o informare ope
rativă și completă privind tema 
noastră de cercetare. După cite știm, 
în lume au fost puse în funcțiune 
numai două mașini de acest tip : 
una in întreprinderea noastră și alta 
la Șantierele navale Boston—S.U.A."

„De cele mai multe ori specialis
tul în documentare este „bătut" la 
cap pînă cind termină lucrarea și 
apoi „uitat" cînd apar rezultatele. 
Ne facem, de aceea, o datorie de 
onoare din a vă transmite mulțu
mirile noastre pentru colaborarea 
promptă și eficientă, considerîndu-vă 
părtași la acțiunea noastră de în
noire a produselor".

Am reprodus cîteva rîndurl din 
scrisorile de mulțumire adresate, 
prima, de către întreprinderea de 
construcții de mașini-Reșița, iar a 
doua de întreprinderea „Electrocon- 
tact“-Botoșani, Institutului Național 
de Informare și Documentare 
(I.N.I.D.) din București. Desigur, a- 
semenea scrisori de apreciere nu 
sint atit de obișnuite între colabora
torii unei teme complexe de cerce
tare. Adesea, sint uitați, chiar in cli
pa cind se serbează împlinirea unei 
realizări deosebite, tocmai cei care 
asigură principala materie primă a 
cercetării — informația. Sînt uitați « 
documentariștii ! Nu și în cazurile 
prezentate. Cind mașina a frezat pri
mele palete, constructorii reșițeni 
Împreună cu colectivul Centrului de 
cercetări pentru echipamente hidro
energetice i-au făcut părtași la bucu
ria lor pe cei ce asiguraseră „materia 
primă" — cercetătorii documenta
riști.

La fel a procedat colectivul de Ia 
„Electrocontact“-Botoșani care, por
nind de la aceeași fructuoasă cola
borare, a reușit să creeze și să im
pună la nivel internațional produsul 
„Genion", aparat de aeroionizare, 
realizat astăzi in mai multe varian
te pentru diverși beneficiari din țară 
și de peste hotare. Informația de ul
timă oră, furnizată de același presti
gios institut I.N.I.D., i-a ajutat pe 
cei de la „Electrocontact" să evalue
ze. în deplină cunoștință de cauză, 
nivelul mondial al produselor simi
lare și să depună la O.S.I.M. peste 
30 de cereri de brevet în domeniul 
aeroioni zării.

Nu despre telegrame și scrisori de 
mulțumire este vorba în aceste e- 
xemple. ci despre informație, despre 
temeinicia informării și documentă
rii, atunci cind o nouă temă de cer
cetare se profilează într-o întreprin
dere sau un institut. Iar la Insti
tutul Național de Informare si Do
cumentare s-a acumulat astăzi unul 
dintre cele mai impresionante fon
duri de reviste, cărți și articole de 
specialitate, extrem de utile cadre
lor tehnice.

— Numai in ultimul an, ne preci
zează directorul institutului, ing. 
Gheorghe Anghel, am asigurat peste 
500 teme de cercetare bibliografică 
in cele mai diverse domenii. Am o- 
norat, de asemenea, peste 200 000 a- 
bonamente la informații curente. La 
sala de lectură — unde au fost soli
citate aproximativ 4 000 de cărți, re
viste, articole și teze de doctorat — 
frecvența zilnică a fost de 150 de 
cititori. Judecind după aceste cifre, 
n-am putea spune .că sînt puțini cei 
care utilizează „tezaurul" de infor
mații al I.N.I.D.-ului. Dar am putea 
face observația că sint încă multi 
care nu au cunoștință despre acest 
important fond de informații. Fond 
care, folosit operativ și cu eficientă, 
contribuie la buna informare a spe
cialiștilor și, prin aceasta, la desfă
șurarea în bune condiții a comple
xului proces de înnoire și moderni
zare a producției. Ia reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie, in ultimă instanță, 
la ridicarea competitivității produ
selor românești.

Pentru cei ce cunosc mai puțin 
fondul de documentare existent la 
I.N.I.D., menționăm că, aici, pot fi 
consultate 132 000 colecții anuale de 
reviste tehnice : 160 000 cărți, trata
te, manuale, ghiduri. broșuri ; 82 500 
microfișe, ce pot fi parcurse cu ra
piditate. prin intermediul unui citi
tor de microfișe cu copier ; 100 000 
de traduceri din reviste de speciali
tate ; 85 000 de standarde ; 47 000 de 
cercetări bibliografice apărute pină 
in prezent. Amintim că institutul 
pune la dispoziția beneficiarilor săi 
din economia națională cărți și bro
șuri prin împrumut pe termen limi
tat, de la 15 pină la 30 de zile. Dem
ne de semnalat sint, de asemenea, 
lucrările de cercetare informațională 
complexă efectuate, la cerere, de co- 
lectivul I.N.I.D.-ului, necesare în re
zolvarea temelor cuprinse in pro
gramele prioritare de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic în 
unitățile noastre economice. Astfel, 
lucrările, elaborate pe baza unor 
instrumente specifice de analiză in
formațională („vocabulare controla
te", tezaure de descriptori sau cu- 
vinte-cheie etc) cuprind o amplă cer
cetare bibliografică, schițe, tabele, 
grafice și texte extrase din litera
tura științifică și tehnică, xerocopii, 
sinteze documentare. Tezaurele de 
descriptori sau de cuvinte-cheie, 
specifice unui anumit domeniu, pot 
fi ulterior utilizate pentru gestiunea 
bazelor de date bibliografice cu aju
torul minicalculatoarelor, programe
le informatice fiind elaborate. în pri
mul rind, la Institutul de tehnică de 
calcul și informatică.

La noi. ca și pretutindeni în lume, 
informația de ultimă oră și de ca
litate. a devenit indispensabilă mo
dernizării structurilor economiei na- 
t'onaîe. înnoirii producției. Ea este 
-i'as*ic spus, „materia primă" de 
bază în acest amplu și complex 
proces. Apreciind munca „nevăzută" 
a documentariștilor, aceste rinduri 
se constituie. în același timp. într-o 
invitație pentru toți specialiștii de a 
folosi cu eficientă „comoara" de idei 
aflată la binecunoscutul Institut Na
țional de Informare și Documentare.

Valeria ICHIM
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Cifrele înscrise pe harta reprezintă, în procente, suprafețele însâmînțate cu floarea-soarelui pînâ în 
seara zilei de 9 aprilie. Județele notate cu o linie nu cultiva floarea-soarelui. (Date furnizate de Ministerul 
Agriculturii)

Ce întreprindeți pentru realizarea 
vitezelor zilnice prevăzute la semănat?

Pentru încheierea însămînțărilor pină la 20 aprilie este necesar ca, 
pe ansamblul țării, să fie realizată o viteză zilnică de lucru care să în
sumeze peste 300 000 hectare. în ultimele zile, datorită măsurilor luate 
in vederea folosirii la întreaga capacitate a tractoarelor și utilajelor 
agricole, organizării muncii in schimburi de zi prelungite la semănat și 
de noapte la pregătirea terenului, ritmul de lucru a crescut. Totuși, in 
unele județe nu au fost atinse vitezele zilnice prevăzute la semănat. Co
respondenții noștri au solicitat, prior cadre de conducere județene să 
precizeze ce se face pentru impulsionarea lucrărilor și, totodată, au 
urmărit pe teren cum se materializează măsurile respective.

MUREȘ

Măsuri 
pentru generalizarea 

experienței bune

Utilajele disponibile - 
concentrate 

la semănatul 
porumbului

Potrivit datelor furnizate de direc
ția agricolă, in cursul zilei de ieri, 
10 aprilie, in cooperativele agricole 
din județul Giurgiu s-a încheiat se
mănatul sfeclei de zahăr pe toate 
cele 9 930 hectare și se acționează cu 
forțe sporite pentru ca in cel mult 
2—3 zile să se 'finalizeze și însămin- 
țatul florii-soarelui și soiei. Tot
odată a fost declanșat pe un front 
larg semănatul porumbului pe cele 
peste 46 200 hectare rezervate aces
tei culturi numai in cooperativele 
agricole de producție. De altfel, pină 
ieri a și fost insâmințat porumbul pe 
o suprafață de peste 11 000 hectare.

„Pentru ca însămînțările să se în
cheie pină la 20 aprilie au fost luate 
măsuri deosebite, de ordin tehnic și 
organizatoric. care să conducă la 
mărirea vitezei zilnice de lucru — 
ne spune Ilie Muscalu, inginerul-șef 
al trustului județean S.M.A. în acest 
scop, incepind de ieri, forța mecani
că destinată insămințării porumbului 
a sporit cu încă 50 semănățpri, care 
au devenit disponibile prin încheie
rea semănatului la sfecla de zahăr. 
Acestor semănători le-au fost aduse 
îmbunătățiri tehnice in atelierele 
specializate ale trustului, prin adap
tarea brăzdarelor. iar dimineața au 
și intrat in brazdă la semănatul po
rumbului. De asemenea, pentru asi
gurarea unui front larg de lucru și 
menținerea apei in sol, la pregătitul 
terenului s-a renunțat la folosirea 
discurilor in favoarea grapelor cu 
colți reglabili, cu 8 cimpuri de ac
țiune, fiecare din aceste agregate 
realizînd pină la 50 hectare pe zi, 
față de 15 hectare cite realizau 
discurile".

Efectul practic al acestor măsuri 
l-am putut vedea la fața locului in 
cooperativele agricole din Stănești, 
Ghizdaru și Slobozia. „Se lucrează 
repede și bine — a ținut să precizeze 
Stelea Jantea, directorul S.M.A. 
Giurgiu. Practic, noaptea executăm 
pregătirea terenului cu combinato- 
rul. în acest scop, folosim numai 
mecanicii de pe combine și pe cei de 
la atelierele unității. Ziua efectuăm

erbicidarea, iar o dată cu semănatul, 
care se realizează numai cu viteza I 
rapidă, facem și fertilizarea. Orga- 
nizîndu-ne astfel munca reușim să 
realizăm zilnic o viteză medie la se
mănat de 12 hectare pe fiecare se
mănătoare, ceea ce ne dă garanția 
că ne vom încadra in timpul optim 
stabilit pentru această cultură". (Ion 
Manea).

BACĂU

Forțele au fost 
reevaluate 

și reorganizate
„Ne-am reevaluat forțele și am 

întocmit grafice noi de lucru — ne 
spune tovarășul Gh. Antochi, secretar 
al Comitetului județean de partid. 
Peste 400 de tractoare sînt folosite și 
în schimburi de noapte și în schimbu
rile prelungite, la pregătirea tere
nului. S-a reușit astfel ca numai în 
două zile să se discuiască aproape 
10 000 hectare și să se însămînțeze 
cu porumb circa 4 000 hectare, oele 
mai mari suprafețe fiind realizate 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Podu Turcului, Traian, 
Sascut și Răcăciuni. La pregătirea 
terenului se folosesc cu deosebire 
combinatoarele, cu care pămintul se 
afinează mai bine și se realizează o 
viteză mai mare. Aceasta conduce 
atit la ciștig de timp, cit și de car
buranți. Avem astfel posibilitatea să 
depășim viteza zilnică de lucru pre
văzută și să semănăm cu porumb 
întreaga suprafață de aproape 50 000 
hectare, pină la 20 aprilie".

în numeroase unități agricole, 
aceste măsuri se aplică întocmai. La 
C.A.P. Fărăoani, bunăoară, întreaga 
suprafață de teren care nu se erbi- 
cidează este pregătită cu cele 5 
tractoare numai noaptea. Ziua intră 
in funcțiune la pregătirea patului 
germinativ și tractoarele prevăzute 
cu dispozitive de erbicidare. Patru 
semănători introduc sămința sub 
brazdă din zori și pină seara tîrziu. 
La fel de repede și bine 6e mun
cește și in cooperativele agricole 
Nicolae Băloescu, Cleja, Parava, 
Răcăciuni, Săucești, Berești-Bistrița, 
Letea Veche, ca și în fermele în
treprinderilor agricole de stat Tra
ian, Sascut și Bacău. (Gheorghe 
Baltă.).

„Prin utilizarea agregatelor com
plexe și organizarea activității in 
schimburi prelungite la semănat și 
în două schimburi la pregătirea te
renului, viteza de lucru la semănat 
este in creștere — ne spune ing. 
Teodor Ardeleanu, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană. Ca atare, pină în seara 
zilei de 9 aprilie sămința a fost în
corporată în sol pe 43 000 hectare — 
31 la sută din suprafața planificată. 
De altfel, după încheierea însămin- 
țării sfeclei de zahăr, mazării. inului 
și cînepii pentru fibră, acum se ac
ționează intens la finalizarea însă- 
mințării soiei. iar in ultimele două 
zile a fost declanșat și semănatul 
porumbului pe cele peste 56 000 hec
tare planificate. Cu semănătorile și 
agregatele de care dispunem și utili
zarea la pregătirea terenului a agre
gatelor de grape cu lamă de nivelare 
apreciem că pină la 19 aprilie să- 
mînța de porumb va fi încorporată 
în sol pe întreaga suprafață prevă
zută".

Că în județul Mureș se lucrează 
repede și bine ne-au demonstrat-o 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Sărmașu, unde suprafața destinată 
porumbului ocupă 3 770 hectare. Ex
plicația faptului că aici fiecare cul
tură a fost semănată pină acum în 
perioadele optime constă in buna 
organizare a muncii în cîmp, iar ca
drele de conducere și specialiștii din 
unități se află permanent in mijlo
cul mecanizatorilor și al cooperato
rilor. Concludent este modul în care 
se acționează, in aceste zile, in coo
perativa agricolă Șăulia de Cimpie. 
Anul trecut, pe cele 400 ha cultiva
te am obținut o producție medie de 
12 240 kg porumb știuleți la hectar 
— ne spune Alexandru Bărbat, ingi
nerul-șef al cooperativei. Vrem ca 
în acest an să demonstrăm că și pe 
aceste dealuri se pot obține 15 000— 
20 000 kg porumb știuleți la hectar. 
De aceea, ca și anul trecut, am în
ceput primii semănatul porumbului".

Și in alte unități agricole din jif- 
dețul Mureș ritmul' de lucru a cres
cut simțitor. Ne referim îndeosebi la 
cele din consiliile agroindustriale 
Bahnea, Iernut, Sighișoara. Tîrgu 
Mureș, unde semănatul porumbului 
avansează pe un front larg. Este ne
cesar ca acum, cind semănatul a fost 
declanșat și în unitățile agricole din 
nordul județului, să se realizeze vi
teze sporite. (Gheorghe Giurgiu).

în județul Olt: RITMURILE DE LUCRU
AU SPORIT SUBSTANȚIAL

Pe narcursul a numai citeva zile, în agri
cultura județului Olt s-a produs o redre
sare in ce privește insămințarea culturilor de 
primăvară. Ca urmare a măsurilor întreprinse 
in mod operativ de comitetul județean de 
partid pentru folosirea tuturor forțelor în ve
derea intensificării la maximum a ritmului de 
lucru, viteza la semănat a crescut puternic de la 
o zi la alta. Astfel, in ziua de miercuri (8 apri
lie), prima zi cind s-a putut lucra cu toate 
forțele și in unitățile agricole din centrul și nor
dul județului, suprafețele insămințate — 16 508 
hectare — au depășit cu mult prevederile și- 
așteptările. Aceasta înseamnă cu 4 000 hectare 
mai mult decit viteza stabilită de Ministerul 
Agriculturii pentru județul Olt și cu 2 500 hec
tare mai mult fată de viteza de lucru stabilită 
de comitetul^ județean de partid pentru in- 
cheierea lucrărilor din actuala campanie de

primăvară pină pe 18 aprilie. Important este că 
ritmul de lucru a crescut în continuare, joi fiind 
insămințate 16 700 hectare, iar vineri, deși in 
timpul nopții a plouat — 13 000 hectare. 
Astfel, pînă in seara zilei de 10 aprilie supra
fața totală insămințată a ajuns la circa 69 000 
hectare — 33 la sută din prevederi. Despre 
resorturile acestei îmbunătățiri a ritmului la 
însămînțări ni s-a vorbit la direcția agricolă 
județeană.

Pe bună dreptate am fost criticați pentru ră- 
minerile in urmă la semănat — ni s-a spus — 
determinate. în bună măsură, de unele nea
junsuri manifestate in activitatea noastră, 
a organizațiilor de partid de Ia sate și 
a conducerilor de unități agricole. Analiza 
promptă de către comitetul județean de partid 
a situației create a condus la măsuri ferme pen

tru trecerea cu toate forțele la semănat. Con
siderăm că important este acum să acționăm 
energic pentru aplicarea măsurilor și indica
țiilor privind urgentarea fa maximum a insă- 
mințărilor. Pentru aceasta, urmărim ca zilnic 
să realizăm la semănat viteze sporite, la nive
lul posibilităților mari de care dispunem. Putem 
spune cu toată răspunderea că, datorită modului 
superior în care ne-am organizat și se desfă
șoară întreaga activitate, abnegației și hărniciei 
cu care acționează mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii, unitățile agricole din județul Olt vor 
fi în măsură să raporteze încheierea însămință- 
rii culturilor de primăvară pînă pe 18 aprilie, așa 
cum ne-a cerut secretarul general al partidului.

Secvențele de muncă intensă. înregistrate pe 
un traseu prin mai multe unități agricole din 
centrul județului și pină la Dunăre, confirmă 
că acest obiectiv va fi realizat intocmai.

în actualitate - semănatul porumbului!

în imagine redăm o secvență o- 
bișnuită de lucru înregistrată la 
C.A.P. Crușov : terenul bine pregă
tit este erbicidat pentru însămînța- 
rea porumbului. De altfel, însămîn- 
țarea porumbului — plantă ce de
ține ponderea ca suprafață in struc
tura culturilor de primăvară — este 
acum in plină actualitate. In toate 
cele 10 cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Vișina a- 
ceastă lucrare a început din prima zi 
și cu toate forțele. La C.A.P. „Viața 
Nouă" din Brastavățu am ajuns 
tirziu, la apusul soarelui. Totuși, se 
lucra ca la începutul'zilei. Ingine
rul Marcel Zamfir ne preciza : 
„Avem la lucru 6 semănători pen
tru porumb. Azi am pus sub braz
dă sămința pe primele 100 hectare. 
Ritmul pe o semănătoare este bun. 
Peste 15 hectare. La semănat lu
crăm pină nu se mai vede urma 
marcatorului. Asta înseamnă 14—15 
ore de lucru efectiv". Pe ansamblul 
județului, pină in seara zilei de 10

aprilie, porumbul a fost semănat pe 
14 la sută din suprafața prevăzută. 
Din zilele următoare insă, o dată 
cu încheierea insămințării sfeclei 
de zahăr și a florii-soarelui, ritmul 
la porumb va crește mult in inten
sitate.

Direcția agricolă a pus la punct 
un program special pentru întraju
torarea cu forță de muncă. în con
siliile agroindustriale Ianca. Izbi- 
ceni, Vlădila și Rusănești din sudul 
județului au fost aduși 188 de me
canizatori din nord, unde nu se
putea lucra. Aceștia au lucrat la
pregătirea terenului și semănat
pînă cind activitatea a început și
in unitățile lor. în a doua parte a 
campaniei, 300 de mecanizatori din 
sudul județului vor fi transferați 
la unitățile rămase în urmă din 
centrul și nordul județului Este o 
măsură ce va permite ca și in a- 
ceste zone însămînțările să se în
cheie pină la termenul stabilit.

Pe primul plan - calitatea!

„Pe lîngă realizarea unor ritmuri 
Înalte de lucru — remarca Ion Flo- 
rea. directorul S.M.A. Vișina (în 
imaginea de mai sus împreună cu 
Marian Moanță, inginerul-șef al 
C.A.P. Bucinișu) — recuperarea ră- 
minerilor in urmă la semănat tre
buie să se facă și prin executarea 
lucrărilor la un nivel calitativ ire
proșabil. Este o problemă căreia îi 
acordăm o atenție chiar mai mare 
decit vitezelor de lucru în sine. 
Fiindcă de calitatea lucrărilor la 
înființarea culturilor depinde mai 
bine de 80 la sută din nivelul re
coltelor". Pretutindeni ne-am putut 
convinge că problemele de calitate 
sint situate in prim-planul activi
tății. Toți mecanizatorii au ordine 
de lucru in care sînt trecute densi
tatea. adîncimea de semănat și cei
lalți indici de calitate pe care îi 
respectă cu rigurozitate. De reținut 
că atit in consiliul Vișina, cit și in 
celelalte din județ, mii de oameni 
au fost mobilizați la strîngerea res

turilor vegetale de pe cîmp. pentru 
ca semănatul să se poată face in 
teren foarte bine pregătit.

„Dacă grăbesc campania — sub
linia Gelu Dragomir, directorul 
I.A.S. Corabia — o fac și pentru 
a menține apa din sol. Pentru a- 
ceasta. pe toată suprafața executăm 
o lucrare ușoară pentru a rupe 
capilaritatea. Acum semănăm soia, 
cultură foarte pretențioasă fată de 
apă și. în general, față de calitatea 
lucrărilor. Avem 3 200 hectare. Dacă 
nu am face semănatul repede, dar 
și bine, am avea serioase dificul
tăți la răsărire". După cum ni s-a 
spus la direcția agricolă, realizarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate constituie un obiectiv prioritar, 
pentru a se pune deplin în valoare 
potențialul productiv al pămîntului 
prin lucrări ample de scarificare, 
alinare profundă și amendare care 
se realizează de mai multi ani pe 
mari suprafețe.

Se pregătește schimbul de noapte

La secția de mecanizare nr. 8 
Urzica am surprins momentul 
cind. cei 12 mecanizatori din 
schimbul de noapte se pregă
teau pentru a începe lucrul. Pro
gramul este de la ora 19 la 
ora 6.30 dimineața. După un scurt 
instructaj despre sarcinile ce revin 
fiecăruia, au trecut la treabă 
te. imaginea de mai sus. „Pen- 
.tru a folosi deplin fondul de timp, 
atit de prețios In această perioadă 
— ne preciza Constantin Mîndrea- 
nu. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Vișina — ne-am or
ganizat de așa manieră încit 
să facem din noapte zi. Dacă 
nu am lucra noaptea la pregă
tirea terenului nu am putea rea
liza vitezele sporite la semănat pe 
care ni le-am propus. La toate cele 
10 cooperative din consiliu lucrează 
în schimbul doi 180 de tractoare. 
Ele pregătesc solul pe 1 200 hec
tare. care ziua sint erbicidate și 
semănate". Acest mod de lucru —

noaptea la pregătit terenul si ziua 
la erbicidat și semănat — este ge
neralizat in tot județul. In acest 
scop, peste 720 de mecanizatori lu
crează în schimbul doi. de noapte. 
Fără îndoială, prima explicație a 
ritmurilor foarte bune de lucru din 
ultimele zile constă tocmai in a- 
cest mod de organizare a activită
ții. care permite crearea unui larg 
front de lucru la semănat.

Noaptea tîrziu. pe terenurile 
C.A.P. „Unirea" din Corabia am 
văzut la treabă pe cei 10 mecani
zatori din schimbul doi. Era în 
cîmp și primarul orașului. Ion Di- 
mienescu. „La toate cele trei coo
perative din raza orașului Corabia 
— ne spune acesta — schimbul de 
noapte este la datorie. M-am con
vins de aceasta trecînd pe la fie
care punct de lucru. O fac în fie
care seară, să văd dacă totul se 
desfășoară conform cu programul 
stabilit. Pe 18 aprilie încheiem se
mănatul".

O soluție gospodărească
Plantarea cartofilor este una din 

lucrările la care sint mobilizați 
acum un mare număr de oameni. 
La C.A.P. Urzica, această lucrare se 
face manual. Iana Creac. șefa fer
mei de legume, ne-a dat citeva in
formații. La plantat participă zilnic 
peste 120 de oameni. Mecanic se 
execută doar bilonarea terenului. 
De asemenea, transportul cartofi

lor de sămînță se face numai cu 
atelajele. în felul acesta rezultă o 
mare economie de combustibil.

Intrucît în același mod se proce
dează în toate unitățile cultivatoa
re de cartofi, cu motorina econo
misită pe ansamblul județului se 
pot însămința zilnic citeva mii de 
hectare de porumb sau soia.

Pe parcursul documentării noastre am înregistrat multe alte fapte de 
muncă, pe care doar din lipsă de spațiu nu le putem relata pe larg. 
A început erbicidarea cerealelor păioase, lucrare ce nu suferă o aminare, 
se fac pregătiri intense pentru declanșarea la momentul oportun a irigării 
culturilor, continuă plantarea legumelor etc. Toate acestea dau trăinicie 
angajamentului oamenilor muncii din agricultura județului Olt de a face 
cea mai scurtă campanie de insămințări și de a obține producții mari, 
care să onoreze titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Aure! PAPAD1UC 
Mihai GRIGOROȘCUȚA

Semănatul porumbului la C.A.P. „Viața Nouă" — Brastavățu
Fotografii : A. Papadiuc

• Deși vineri dimineața în toate 
zonele județului Tulcea a plouat, 
cantitățile de apă căzute fiind mici, 
lucrările în cîmp au continuat. In 
unitățile agricole din consiliul agro

industrial Baia s-au însămînțat a- 
proape 650 hectare, din care peste

400 hectare cu porumb. Practic, s-a 
realizat viteza zilnică de lucru sta
bilită. Nicolae Șamata, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial, ne 
spune că ploaia căzută, chiar dacă 
dimineață i-a împiedicat să lucreze, 
le-a ușurat apoi munca, terenul lu- 
crindu-se mult mai ușor. (Neculai 
Amihulesei).

• In județul lași s-a încheiat se
mănatul ovăzului, mazării boabe, 
inului pentru ulei, florii-soarelui. De 
citeva zile a început și semănatul 
porumbului și soiei. Pină în seara 
zilei de 10 aprilie au și fost însă- 
mînțate 10 826 hectare cu porumb, 
lucrările fiind avansate în consiliile 
agroindustriale Movileni, Ciurea, 
Podu lloaei, Hîrlău, Vlădeni, Țibă- 
nești, Tîrgu Frumos și altele. (Ma- 
noie Corcaci).

• In ziarul nostru de joi, 9 a- 
pri|ie, tot la această rubrică, sem
nalam unele neajunsuri în desfă
șurarea lucrărilor agricole la C.A.P. 
Ștefan cel Mare, județul Călărași. 
Aseară, Ion Trifon, președintele con
siliului agroindustrial Perișoru, ne-a 
relatat că joi toate semănătorile 
au fost folosite fără întrerupere. Ca 
atare, pînă la ora la care am 
primit mesajul, la cooperativa agri
colă Ștefan cel Mare fuseseră in- 
sămînțate 162 hectare, față de 150 
hectare planificate. Și activitatea 
continua intens. Pînă la căderea 
nopții mai erau două ceasuri bune 
de lucru. De fapt, pe întregul con
siliu agroindustrial Perișoru viteza 
zilnică a fost depășită cu 10 Ia sută 
față de cea planificată. (Mihail 
Dumitrescu).

I
| ...I.A.S. INSULA MARE A

BRĂILEI. La sediul complexului 
' agroindustrial Blasova al acestei 
I unităti este afișată decizia Comite

tului executiv al Consiliului popu
lar județean Brăila în care se a- 
rată : „Cadrele tehnice de la consi- 

Iliile agroindustriale, direcția agri
colă, trustul S.M.A. "și I.A.S., aso
ciații intercooperatiste, I.A.S. și 
C.A.P. vor fi prezente permanent 
la formațiile de lucru, organizind 
nemijlocit și în mod exemplar des
fășurarea întregii activități". O 

I constatare care contravine acestei
decizii. Pe inginerul Corneliu Gri- 
goriu, șef de fermă în complexul 
agroindustrial Blasova, l-am intilnit 

I la miezul zilei venind de la Brăila,

•**

unde a fost — spunea el — să-și 
caute dreptate intrucit fusese a-' 
mendat, de două ori in două zile, 
de agenți de circulație pentru că 
doi tractoriști care transportau mo
torina de la o fermă la alta n-au 
respectat reglementările în vigoare. 
Se puh cel puțin două întrebări : 
De ce nu se respectă normele la 
transportul motorinei ? Cui se apli
că amenzile ? (L. Ciubotarul.

...C.A.P. CERVENIA, JUDEȚUL 
TELEORMAN. In curtea secției de 
mecanizare care servește această 
unitate se aflau semănători nefolo
site. „Nu le folosim intrucît 
n-avem teren pregătit — afirmă 
șeful secției de mecanizare. Eugen

Rădulescu. Și nu putem intra la 
pregătirea terenului deoarece ogoa
rele au încă multe resturi vegeta
le". Cine să-i mobilizeze pe coope
ratori la strîngerea resturilor vege
tale de pe suprafețele respective ? 
Cu siguranță, președintele unității. 
Dumitru Miu, ar trebui să știe, dar 
și să ia urgent măsurile ce se im
pun. (Stan Ștefan).

...I.C.P.V.L.F. BUCUREȘTI. La 
complexul de ferme legumicole 
I.P.I.L.F. Moșneni, județul Con
stanța, trebuia să se încheie, la 
30 septembrie anul trecut, con
strucția a două hectare de sere-so- 
lar în care să se producă, în aceas
tă primăvară, 12 milioane fire de

răsad. Lucrările au întîrziat din ■ 
vina constructorului — brigada 
nr. 2 Mangalia a Antreprizei de I 
construcții industriale Constanța, 
care n-a rezolvat nici pînă acum 
problema aprovizionării cu unele 
materiale, dar și a proiectantului 
— Institutul de cercetări și proiec
tare pentru valorificarea legumelor I 
și fructelor București, oare încă n-a | 
dat detaliile pentru a se putea tre
ce la montajul celor 56 tronsoane | 
ale serelor-solar. Ca atare, benefi
ciarul nu mai poate... beneficia, în * 
actuala campanie, de această inves
tiție, rămînînd în schimb și cu o 
pagubă de două hectare teren scos | 
din producție pe tot anul. (George 
Mihăescu).
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PENTRU AFIRMAREA SUPERIORITĂȚII CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE 
IN CONFRUNTAREA CONTEMPORANĂ DE IDEI

VALOAREA PERENĂ A PRINCIPIILOR
CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE

Prin caracterul ei deschis, creator, 
prin notia sa perspectivă asupra pro
gresului social și uman, concepția 
revoluționară despre lume exercită 
o acțiune crescîndă in lumea de as
tăzi, constituind una dintre principa
lele forțe dinamizatoare ale istoriei 
contemporane. în planul dialogului 
de idei contemporan, această poziție 
se exprimă în ponderea însemnată a 
referirilor la concepția lui Marx în 
literatura social-politică și — nu mai 
puțin — in reacțiile critice față de 
ideile socialismului științific.

într-o anumită parte a acestei li
teraturi, în marxologie și in critica 
anticomunistă a lui Marx, domină 
în ultimii ani procedura inventarie
rii a ceea ce nu s-a realizat din 
„previziunile lui Marx“, încercin- 
du-se pe această cale să se argu
menteze ideea „limitelor doctrinei" 
sau a „crizei marxismului". Este con
struită adesea chiar o imagine, voit 
paradoxală, a unui „Marx contra 
marxismului". Semnificative în acest 
sens sînt lucrări apărute în ultimii 
ani, între care : J. Larrain, Marxism 
and Ideology (Macmillan, London,
1983) ; Marx heute. Pro und contra 
(hrsg. von. O.K. Flechtheim, Ham
burg, 1983) ; Douglas Kellner, Her
bert Marcuse and the Crisis of 
Marxism (Macmillan London Ltd.,
1984) ; R. P. Wolff, Understanding 
Marx. A Reconstruction and Critique 
of Capital-and its Classical Antece
dents (B. Blackwell, Oxford, 1985); 
M. Shaw (ed.). Marxist Sociology 
Revisited. Critical Assessments 
(Macmillan, London, 1985). Ceea ce 
se impune ca o evidență în aceste 
lucrări și altele de genul lor este 
faptul că, atît în prezentarea și 
critica lui Marx, cît și în în
cercarea de a „integra ideile lui 
Marx" in alte proiecte șl abordări, 
teoria revoluționară apare ca ter
men central de referință în ideo
logia contemporană, și asta chiar 
în contextul dezacordurilor cu te
zele sale de bază. Pe de altă parte, 
tendința generală a receptării Iui 
Marx poate fi definită ca una care 
se situează în afara a ceea ce teore
ticienii burghezi numesc „marxis
mul ortodox", termen prin care 
acești teoreticieni înțeleg, în genere, 
aplicarea și dezvoltarea gîndirii lui 
Marx în practica edificării socia-; 
liste și comuniste. Chiar într-un ase
menea context, se impune tot mai 
mult în exegezele ideologilor bur
ghezi ideea că „alternativa marxis
tă" a căpătat definitiv drept de ce
tate în construcțiile teoretice con
temporane.

De la „lectura critică" 
la antimarxismul 

nedisimulat
A pretinde, așa cum procedează 

azi criticii marxismului, ca Marx să 
fi oferit, în urmă cu aproape un se
col și jumătate, „toate soluțiile" la 
complexa problematică social-econo- 
mică a progresului istoric înseamnă 
a nu înțelege esența dialectică, re
voluționară a doctrinei întemeieto
rului socialismului științific. Așa- 
numita „criză a marxismului", ter
men pe care criticii Ihi Marx îl con
struiesc arbitrar, prin, contrapunerea 
unor teze disparate și a unor anu
mite interpretări și practici dogma
tice ale marxismului, nu ține de 
esența teoriei revoluționare, ci de 
deformări dogmatice, delimitate 
contextual în istoria marxismului. 
Noua configurație a raportului de 
forțe pe plan mondial nu aduce cî- 
tuși de puțin doctrina lui Marx, En
gels, Lenin în postura de „utopie", 
ci, dimpotrivă, face tot mai necesară 
dezvoltarea ei creatoare, generali
zarea noilor experiențe. Tocmai a- 
ceasta și nu inventarierea a „ceea 
ce nu s-a Realizat" din previziunile 
marxismului pune în lumină unita
tea dialectică dintre opera fondatori
lor socialismului științific și marxis
mul contemporan.

Pe de altă parte, ignorînd unita
tea teoretico-metodologică și unici
tatea marxismului, unii gînditori 
nemarxiști contemporani încearcă 
să transforme deschiderea, care îi 
este structurală teoriei revoluționa
re, într-o cale de acces spre o „inte
grare" a marxismului în concepții cu 
care el se află în fond într-un raport 
de incompatibilitate. Teoria Iui 
Marx insă rămine actuală nu prin 
„operșționalizarea" ei cu împrumu
turi din alte concepții, ci prin dez
voltarea ei creatoare în noile condi
ții istorice : în acest cadru, concepția 
marxism-leninismului este actuală 
tocmai pentru că nu oferă soluții 
de-a gata, ci lasă deschisă o cale ști
ințifică pentru aflarea de soluții ve
ritabile în condițiile noi ale dezvol
tării practicii și teoriei. Capătă în a- 
cest sens o deosebită importanță în 
analiza locului și rolului teoriei re
voluționare în gîndirea contem
porană poziția teoretică expri
mată în documentele partidului 
nostru. „Trebuie să avem per
manent în vedere — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că ge
neralul se realizează întotdeauna în 
condiții concrete și se afirmă in for
me particulare, deosebite de la o 
țară la alta — așa cum suma expe
riențelor sociale particulare se ex
primă in legile generale obiective 
ale dezvoltării societății omenești".

In concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, forța 
și vitalitatea concepției revoluționa
re, a teoriei socialismului științific, 
a principiilor generale ale edificării 
noii orînduiri constau nemijlocit în 
capacitatea de a recepta ceea ce este 
nou în practica socială, de a se dez
volta continuu în strînsă legătură 
cu viața. în această perspectivă re
voluționară adecvată, a spiritului 
viu al teoriei marxiste a revoluției, 
care, așa cum este cunoscut, a fost 
îmbogățită și dezvoltată de chiar în
temeietorii el, partidul nostru, se
cretarul său general relevă cu con
secvență faptul că în procesul revo
luției și construcției formele și căile 
Concrete de acțiune, metodele de 
conducere și organizare socială nu 
sint imuabile, stabilite o dată pen
tru totdeauna. Ele presupun, dimpo
trivă, un proces continuu de per
fecționare, în pas cu schimbările ce 
Se produc în viață, cu sarcinile pe 
care le impune procesul obiectiv al 
dezvoltării materiale și spirituale a 
societății.

întreaga evoluție a revoluției și 
construcției socialiste într-o parte

din țările lumii, relevă documentele 
partidului nostru, a demonstrat, prin 
realizările economico-sociale din a- 
ceste țări, prin progresele înregis
trate în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale, care ar fi fost 
de neconceput în alte orînduiri, jus
tețea principiilor generale ale socia
lismului. Iată de ce dezvoltarea în 
continuare a practicii și a teoriei 
revoluționare pornește la rîndul ei în 
mod necesar de la experiența și 
practica construcției socialiste, de la 
analiza proceselor sociale contempo
rane, care probează ele insele pe de
plin viabilitatea principiilor socialis
mului științific și ale comunis
mului. „Vorbind acum despre ne
cesitatea perfecționării socialismu
lui, sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consider că tre
buie să pornim de la învățămintele 
pe care le avem, de la experiența și 
practica construcției socialiste, dar 
să avem întotdeauna in vedere prin
cipiile invincibile ale socialismului 
științific, ale comunismului. Nu se 
poate vorbi de înnoire socialistă, de 
perfecționarea socialismului decit 
pornind de la aceste principii, de la 
necesitatea dezvoltării, a îmbogățirii 
lor cu uriașele cuceriri ale științei și 
practicii construcției socialiste, ale 
luptei revoluționare a popoarelor".

O dezbatere ilustrativă pentru 
mentalitatea și atitudinea unor gîn
ditori nemarxiști, atunci cînd este 
vorba de valoarea și actualitatea 
operei lui Marx, găsim într-o lucrare 
relativ recent apărută Critica socială 
a culturii la Marx, de L. Dupră. 
„Lectura mea critică asupra textelor 
Iui Marx, precizează cu inutilă pre
cauție autorul, nu vrea să fie o 
critică a lui Marx. Premisa ei de 
bază este aceea de a-i interpreta 
mesajul, nu de a-1 critica. Căci ac
țiunea de durată a analizelor lui 
Marx, scrie el, ne invită Ia un dia
log activ". Autorul analizează în 
acest spirit demersurile lui Marx din 
„Sfînta familie", „Contribuții la cri
tica economiei politice" și „Capita
lul".

Critica întreprinsă de Marx însuși, 
scrie Dupre, continuă să fie „o in
citare pentru atitudinile noastre de 
astăzi". El nu uită însă să acuze în 
acest context pe teoreticienii mar
xiști contemporani de „închiderea" 
criticii sociale „într-un set de prin
cipii gata făcute, aplicabile nedife
rențiat la orice epocă și civilizație".

Sensul mai adînc al rezervelor 
critice din aceste lecturi a textelor 
lui Marx apare în analiza „dialecti
cii structurale" și a conceptului de 
ideologie. Dialectica constituie, in 
opinia autorului acestei cărți, „par
tea cea mai formală a teoriei lui 
Marx", iar construcțiile în jurul ne
gării negației a celor trei legi ale 
dialecticii (Engels) îi apar ca „spe
culații". Din confruntarea în jurul 
acestei contradicții ar fi rezultat dis
crepanța fundamentală dintre mode
lul situației social-economice, pe de 
o parte, și modelul antropologic, pe 
de altă parte, al interpretării dialec
ticii lui Marx.

Prejudecățile ideologiei 
burgheze cu privire 

la socialism
O modalitate,, de data aceasta 

nedisimulat antimarxistă, de recep
tare a concepției materialist-dia- 
lectice despre rolul ideologiei este 
ilustrată în lucrarea lui Karl Die
trich Braher „Epoca ideologiilor. 
O istorie a gindirii politice în 
secolul XX". „Secolul nostru — 
scrie Braher (în „Cuvînt înain
te") — începe sub semnul unor 
transformări — cu consecințe gra
ve — ale ideilor politice în ideo
logii. Acest fenomen se repetă pină 
în zilele noastre : nu în cele din 
urmă însă, ea ar reprezenta o inter
pretare eronată a crizelor dezvoltării 
și ca predispoziție la modalități to
talitare de gîndire". Bazată pe 
o informare impresionantă și des
fășurată în analize ample ale 
conflictelor politice și Ideologice, cu 
trimiteri la documente istorice, la 
lucrări de istorie a ideologiilor, fi
lozofiei și gîndirii politice, lucrarea 
lui Karl Braher își propune să 
ofere o introducere în cunoașterea a 
ceea ce el numește „epoca ideologii
lor".

„Istoria gîndirii politice în seco
lul XX. scrie Karl Braher. se află 
la o intersecție a două mari tendin
țe. Ea constituie punctul culminant 
și revirimentul crizei moderne a 
ideilor ce înfloriseră începînd din 
secolul al XVIII-lea". Pe de altă 
parte, deja de la începutul veacului 
ar fi fost tot mai mult pus sub sem
nul întrebării progresul aparent de 
nestăvilit al economiei și al socie
tății sub semnul științei și tehnicii 
și al unei expansiuni mondiale a 
civilizației moderne. Este vorba de 
„întreruperi impresionante" ale pro
gresului în perioadele marilor răz
boaie și crize ale secolului nostru, 
evenimente prin care au fost distru
se multe „certitudini raționale". Eu
ropa devenind receptivă la „gîn
direa irațională". S-ar ajunge pe a- 
ceastă cale, in optica lui Karl Bra
her. la un amestec de „forțe mo
trice" radicale, de dreapta și de 
stînga, progresiste și romantic-reac- 
ționare, ce determină caracterul con- 
flictual al vieții ideologice contem
porane. „Trăim astfel într-un secol 
al ideologiilor. Cuvintările optimis
te despre un apropiat sfîrșit al epo
cii ideologice, ca și vorbele despre 
decăderea intelectualilor (autorul se 
referă la lucrările : D. Bell. The End 
of Ideology ; P. Bender, Das 
Ende des ideologischen Zeitalters, 
ș.a.) s-au dovedit la fel de în
șelătoare", întrucit tn perioada de 
după cel de-al doilea război mon
dial rămîne caracteristică „o nouă 
potențare a energiilor ideologice și 
a ademenirilor intelectuale". Fie că 
este vorba de mișcări neomarxiste, 
neoliberale. neoconservatoare „noi" 
sau nu. nevoia de ideologie, consi
deră autorul citat, nu-i nicidecum 
satisfăcută. Judecățile sale de valoa
re sint afectate aici de prejudecă
țile obișnuite ale ideologiei burghe
ze cu privire la socialism șl la con
figurațiile politice și ideologice din 
istoria socialismului. In lumea con
temporană ar avea loc o „funcționali-

zare și instrumentalizare a ideilor 
în slujba puterii și a politicii de 
influențare", ceea ce conduce la o 
contopire indisolubilă a ambelor ele
mente și la o ideologizare a gindirii 
politice in orice sistem social. Marea 
contradicție a gindirii politice în se
colul XX, consideră autorul, constă în 
faptul că. mai puternic și mai hotă- 
rît decît pînă acum, ea dezvoltă în 
același timp și critica ideologică. 
Epoca actuală scoate astfel la lumi
nă „cea mai puternică critică, dar și 
suprema glorificare a ideologiilor". 
Secolul nostru, apreciază Karl Bra
her. se distinge de celelalte „tocmai 
prin aceea că arată predispoziția 
generală a intelectualității și nu nu
mai a maselor pentru astfel de for
me de gîndire. EI a devenit secolul 
disponibilităților autoritariste tocmai 
întrucît a fost și a rămas o epocă 
a ideologiilor".

Curentul în care se înscrie în mod 
programatic lucrarea lui Karl Bra
her este în continuare, în chiar ter
menii cărții sale, acela al unei ideo- 
logizări antimarxiste și anticomu
niste. Studiul de istorie a ideilor 
contemporane pe care îl întreprinde 
autorul german rămîne astfel edifi
cator pentru o mentalitate dominan
tă în receptarea și critica occidenta
lă a marxismului. Este vorba, în 
principal, de acea mentalitate ce 
caută in opera fondatorilor socialis
mului științific „lipsa soluțiilor 
viabile pentru lumea de azi" și 
desparte această operă de practi
ca dezvoltării ideologiei revoluționa
re si a construcției socialiste și co
muniste. Autorul amintit, ca și alți 
critici ai comunismului, de altfel, 
asimilează constatarea unor disfunc- 
ționalități, a unor erori dogmatice 
cu existența unor vicii de structu
ră ale înseși concepției social-poli- 
tice revoluționare. Or, teoria re
voluționară este în esență o ideo
logie a -democrației și a uma
nismului, fiindu-i structural străi
nă orice tendință reducționistă, 
de genul celor pe care lucrarea is
toricului Karl Braher i le asociază 
în mod arbitrar. Este vorba în 
cazul marxismului nu de o sim
plă „năzuință către științificitate", 
cum scrie autorul, ci de o uni
tate între științific și ideologic, 
realizată exemplar în forma mo
dernă, superioară a prezentei și 
acțiunii ideologiilor în epoca noas
tră. Această unitate constă în carac
terul ei științific riguros, consub
stanțial cu un program transforma
tor democratic și umanist, în sensul 
în care, așa cum spunea Marx. uma
nismul pe deplin realizat coincide, 
în ultimă instanță, cu comunismul.

Problema libertății șl. a afirmării^' 
a personalizării capătă. în concepția 
marxistă, o explicație profund știin
țifică. devine parte integrantă a 
afirmării noului umanism și a noii 
instituiri valorice în și prin socia
lism. Socialismul și comunismul con
stituie astfel sensul evoluției în 
perspectivă a modelului umanist și 
a condiției înfăptuirii lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia, in acest sens, că „dintot- 
deauna socialismul și-a propus să 
realizeze o societate în care oamenii 
muncii, poporul însuși, sau popoare
le. să fie pe deplin stăpine pe bo
gățiile proprii, să-și făurească viito
rul in mod liber, așa cum doresc, 
concepînd aceasta ca o largă și ade
vărată democrație, în care masele, 
poporul să participe la conducerea 
tuturor sectoarelor, a întregii activi
tăți".

Unitatea organică dintre socia
lism, umanism și democrație în prac
tica revoluționară rămîne dova
da de necontestat a deschiderilor 
pe care le produce modul de via
ță socialist și ideologia comunis
tă în reașezarea cu adevărat umană 
a condiției umane. Comunismul per
mite cu adevărat unitatea dintre li
bertate și democrație. Perfecționarea 
activității statului democrației mun
citorești revoluționare, dezvoltarea 
sistemului de organisme democratice 
ale oamenilor muncii din diferite 
sectoare conduc nemijlocit la creș
terea continuă a participării active 
a maselor populare la conducerea 
statului, a întregii vieți economico- 
sociale. la democratizarea tot mai 
largă a societății noastre. în acest 
cadru, viața, practica dezvoltării 
sociale pun ele însele in evidență 
lipsa de fundament științific și ca
racterul profund eronat al tezelor 
potrivit cărora ar trebui să se li
miteze sau să se renunțe la rolul și 
funcțiile statului în conducerea acti
vității economico-sociale. Este con
textul în care cresc în același timp 
rolul și importanta activității parti
dului comunist.

Desigur, prejudecățile, considera
țiile abstracte (din necunoașterea sau 
ignorarea situației reale) despre sta
rea democrației în socialism trans
formă pledoaria criticilor teoriei și 
practicii revoluționare într-un dis
curs care se desfășoară în afara isto
riei- reale. Teoria, principiile socia
lismului elaborate de Marx, Engels, 
Lenin, ca șl aplicarea lor efectivă, 
creatoare constituie un cadru verita
bil de Împlinire umană, de afirmare 
a personalității, cadrul unei instituiri 
valorice cu totul noi în istoria uni
versală.

în raport cu transformările econo
mico-sociale contemporane, concep
ția revoluționară reprezintă o per
spectivă explicativă științifică și un 
proiect revoluționar al afirmării 
plenare a libertății și capacității 
umane de creație istorică. Teoria 
marxistă nu exclude în același timp 
dialogul critic cu alte explicații ce 
merg pe calea adevărului și a apă
rării valorilor progresului și uma
nismului. Pornind de la ideea că 
abordarea teoretică a problemelor 
majore ale epocii noastre angajează 
demersul filozofic într-o mare com
plexitate de forme în diferitele încer
cări de interpretare a evoluției pro
ceselor sociale, raportarea deschisă, 
critică, analitică a teoriei revoluțio
nare la alte concepții contempora
ne devine tot mai mult o modali
tate de validare a forței sale crea
toare și a caracterului său științific.

Prof. unlv. dr. 
Alexandru BOBOC

CASA DE CULTURĂ
-spațiu al educației muncitorești
Complexul vieții praho

vene dominat de existen
ta unor instituții culturale 
profesioniste binecunoscute 
și prețuite a cunoscut in 
ultimii ani o puternică dez
voltare a activității cultu
ral-educative în principale
le centre urbane. Am trecut 
în revistă nu de mult acti
vitatea unor cluburi munci
torești cu vechi și frumoase 
tradiții. Ar fi incomplet 
turul de orizont în acest
spațiu efervescent de spi
ritualitate dacă am omite 
activitatea Casei de cultu
ră a sindicatelor din mu
nicipiul Ploiești.

Situată în centrul locali
tății, într-o clădire ce abia 
a împlinit deceniul de 
funcționare, casa de cultură 
întrunește toate atributele 
pentru a-și atinge scopul : 
o sală de spectacol cu 
750 de locuri, o altă sală 
studio cu 200 de locuri, un 
excelent spațiu de expo
ziții, alte săli cu folosință 
polivalentă, o bibliotecă 
spațioasă și, în ansamblu, 
o zestre materială stimu
latoare. Pe acest fond și 
într-un timp scurt, casa de 
cultură și-a organizat cu 
forțe proprii un bogat pro
gram amplificat treptat 
pentru a deveni azi o ve
ritabilă instituție cultura
lă, care organizează la se
diu și în toate întreprin
derile municipiului, în ju
deț și în afara lui, acțiuni 
politico-educative și cul- 
tural-artistice urmărite în 
fiecare an de sute de mii 
de oameni ai muncii. Ca
litatea acțiunilor, atrage
rea și pregătirea celor mai 
buni artiști amatori, cola
borarea cu instituțiile pro
fesioniste, o permanentă și 
atentă îndrumare din par
tea forurilor sindicale și 
de partid locale au făcut 
din casa de cultură un spa
țiu relevant pentru viata 
spirituală ploieșteană.

Una din principalele 
direcții în care acționează 
colectivul de aici are sco
pul de a face mai bine cu
noscută politica de ansam
blu a partidului nostru. 
Intîlniri cu activiști de 
partid, dezbateri și prele
geri, simpozioane și mese 
rotunde pun in evidentă 
aspecte importante ale vie
ții social-politice interne și 
internaționale. In cadrul 
unui simpozion s-au ară
tat „Rădăcinile istorice ale 
făuririi Partidului Comu
nist Român", cu alt prilej 
s-au prezentat comunicări

ședințe de producție, ci 
din implicarea largă în 
spațiul educațional, din re
levarea cu mijloace adecva
te a virtuților politice, eti
ce, cetățenești. In acest fel, 
obișnuitele manifestări gru
pate sub genericul „Decă- 
da educației politice și teh- 
nico-științifice" au devenit 
mai diverse și influențează 
activitatea productivă.

La sporirea atractivității 
întregii munci politico-e
ducative participă cu re
zultate din cele mai bune 
formațiile artistice ale ca
sei de cultură : corul de

sau la cercul rebusiștilor. 
Clubul muncitorilor praho
veni sau „Univers club" 
organizează acțiuni multi
ple împreună cu celelalte 
formații sau în colaborare 
cu forțe din afară. De o 
deosebită apreciere se 
bucură filmele realizate la 
cineclub. Cei treizeci de 
membri au prezentat de-a 
lungul anilor pelicule in
teresante, dedicate aspec
telor vieții de întreprinde
re, promovării inițiativelor 
valoroase sau satirizării 
unor mentalități dăună
toare. Intre acestea au fost

despre „Figuri de tineri 
eroi", au avut loc prele
geri despre concepția tării 
noastre privitoare la rea
lizarea păcii și a colabo
rării pe continentul euro
pean, s-au prezentat pe 
larg acțiunile partidului 
nostru pe arena interna
țională.

Un loc tot mai important 
revine acțiunilor în spri
jinul producției. In forme 
diverse se dezbat aspecte 
legate de noua calitate a 
muncii, rolul progresului 
tehnic, factor hotărîtor al 
dezvoltării economiei in
tensive cu participarea co
misiilor de ingineri și teh
nicieni, creșterea producti
vității muncii, recuperarea 
și reciclarea materialelor 
refolosibile etc. Ceea ce 
prevalează In acest dome
niu este orientarea către 
acțiuni desfășurate direct 
în întreprinderi, pornin- 
du-se de la situații concre
te spre obținerea unor re
zultate nemijlocite; Valoa
rea de cunoaștere a unor 
asemenea acțiuni rezidă 
nu din caracterul lor di
dactic, din dublarea unor

cameră mixt, corul femi
nin „Cantilena", ansamblul 
folcloric „Chindia", forma
ția de muzică ușoară, gru
pul de muzică tînără, au 
fost toate remarcate în 
Festivalul național „Cînta- 
rea României", ca și gru
purile de dans tematic, 
dans modern și dansuri 
populare. Sub conducerea 
unor experimentați dirijori' 
ca Florin Faur, Nicolae 
Ghiță sau Puiu Drăgan, 
activitatea acestor formații 
se regăsește aproape coti
dian pe scenele din locali
tate sau din județ, in con
fruntările de interes națio
nal și chiar internațional. 
Tot aici se dezvoltă fruc
tuoase relații cu oamenii 
de cultură profesioniști, 
are loc un permanent 
schimb de experiență, se 
instituie o competiție a ca
lității. O situație similară 
se observă și în activitatea 
formației de teatru munci
toresc condusă de directo
rul casei de cultură, a gru
pului de recitatori, a cena
clului de artă plastică 
„Pastel", a cenaclului de 
anticipație „Jules Verne"

remarcate : „Și în agricul
tură funcționează cei trei 
R“, „Happy-end", „Fieră
ria", „Partida", „Navetis
tul", „Jocuri distractive" 
etc., și realizatorii Emil 
Bogos sau Coman Nicolae. 
Multe din aceste pelicule 
sint laureate ale diferitelor 
concursuri și, după felul în 
care evoluează activitatea, 
în ritmul de 3—4 filme pe 
an, există premise ca și la 
viitoarele confruntări cu 
juriile sau la intîlniri le cu 
spectatorii să fie în conti
nuare apreciate. Să mai a- 
mintim de foto-club, de 
cercurile tehnico-aplicati- 
ve și mai ales de activita
tea bibliotecii care, cu cele 
peste 60 000 de volume și 
6 500 cititori, a devenit o u- 
nitate reprezentativă de a- 
cest gen în municipiu, și 
avem o imagine mai exactă 
a posibilităților casei de 
cultură de a se înscrie dis
tinct în circuitul vieții spi
rituale a zonei.

Viața de spectacol este 
intensă și deosebit de pro
ductivă. In afara obișnuite
lor seri pentru tineret, se 
organizează periodic o

mare acțiune sub genericul 
„Azi. casa de cultură vă 
aparține", unde sint atrase, 
alături de formațiile pro
prii. forțele culturale ale 
întreprinderilor. De ase
menea, „Cinstire muncii 
comuniste" a devenit o tra
dițională manifestare cul
turală și educativă dedica
tă fruntașilor în întrecerea 
socialistă. Nu de mult, cu 
prilejul sărbătoririi cente
narului întreprinderii de 
stofe „Dorobanțul", s-a 
prezentat un spectacol o- 
magial „La ceas de sărbă
toare", cu concursul forma
țiilor casei de cultură și ale 
întreprinderii. Principalele 
evenimente sînt sărbători
te în ca'drul unor seri cul- 
tural-distractive, șezători 
literare sau serbări în aer 
liber. Numeroase expoziții 
de artă plastică și fotogra
fii lărgesc paleta de expri
mare a acestor manifestări, 
le fac mai atractive, cu a- 
devărat populare. Con
cursul instituțiilor profesio
niste din municipiu, pre
zența unor formații pres
tigioase din țară lărgesc și 
mai mult cuprinderea ac
țiunilor realizate la casa 
de cultură a sindicatelor, 
înscriind-o în rindul forțe
lor culturale reprezentati
ve ale județului, etalon al 
culturii de masă si munci
torești. Experiența dobin- 
dită în timp, mijloacele de 
care dispune, sprijinul larg 
de care se bucură și audi
ența de public creează nu 
numai premisele stimula
tive ale unor succese vii
toare, ci și noi obligații în 
tentativa de a obține per
formanțe tot mai înalte și 
de a stimula printr-o în
drumare metodică cores
punzătoare ansamblul de 
forțe creatoare al marelui 
eșalon al muncitorimii pra
hovene.

Emil VASI1ESCU

Călătorie la izvoare
(Urmare din pag. I).
României" și distinsă, 
in 1983, cu Marele Pre
miu al Uniunii artiști
lor plastici. Pentru ea 
frumosul implică nu 
doar o stare de 
admirație, ci și lupta; 
o luptă că arta popu
lară să se realizeze 
„fără chiciuri" (ciți , 
'dintre „artizanii" ce 
nasc frumuseți îndo
ielnice știu sensul a- 
cestor cuvinte ?!). Re
centul concurs pe țară 
al artiștilor amatori 
din cooperație, desfă
șurat la Bistrița-Nă- 
săud, i-a prilejuit o 
mare bucurie : ansam
blul artistic „Chindia" 
al cooperativei „Arta 
populară" din Rimnicu 
Sărat a fost apre
ciat pentru frumusețea 
deosebită a costume
lor, constituindu-se in
tr-o adevărată paradă 
a portului popular. De 
curind, Adela Petre a 
avut ocazia să se in- 
tilnească cu multi co
pii direct in secțiile de 
producție ale celor 
două cooperative de 
artă populară din Bu
zău, explicindu-le, ca 
și aici, in expoziția de

dicată artei torsului de 
la Muzeul Satului, 
taine străvechi, pentru 
ca acestea să nu se 
piardă in era ciber
netică.

...„Mă intorc la tine, 
sat iubit, / Acolo unde 
am copilărit, / S-ascult 
din nou un cintec 
vechi / Și voci fără 

„^.perechi Să stau.
mai mult între 'bătrîni 
/ că ei sint blînzi și 
buni...". Sînt cuvinte 
din cintecul pe care 
Adela Petre l-a dedi
cat consătencelor ei 
din Valea Sibiciului, 
creatoare și păstrătoa
re ale tradițiilor popu
lare autentice. O voce 
caldă, cu mlădieri tul
burătoare, convingă
toare. „Adela Petre 
este o renumită crea
toare populară, un ne
secat izvor de alte 
minunății, nu doar din 
arta țesutului și a tor
sului, pe care le 'îm
părtășește cu multă 
sensibilitate tinerelor 
generații" — adăuga 
o concluzie gindurilor 
noastre Ioana Ar- 
mășescu, șefă de secție 
la Muzeul Satului, una 
din organizatoarele a- 
cestei manifestări la

care am cunoscut-o pe 
Adela Petre.

Copiii care o în
conjurau — cerindu-i 
autografe ca unei ade
vărate artiste, între- 
bînd-o despre satele 
buzoiene, despre cin- 
tecele ei, despre costu
mele populare — pă
reau niște nepoți ve- 
niți la bunica lor după 
covrigei și floricele, 
după mingiieri șt po
vești. Ciți nepoți are 
Adela Petre ? Doar cei 
doi de la Buzău, sau 
trebuie să-i mai adău
găm și pe Diana Mus
că, Gașpar Cosmin, 
Tofan Marius Claudiu, 
Petrescu Florentina și 
Pal Alina Carmen de 
la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din 
sectorul 3 al Capita
lei ? Pe toți, desigur, 
pentru că ei vor con
tinua ceea ce cu atita 
pasiune Adela Petre 
aduce spre noi, înfru- 
musețindu-ne viața : 
arta populară autenti
că, „fără chiciuri".

Ascultîndu-ne bătrî- 
nii, ne prelungim ti
nerețea, ne recucerim 
copilăria...

Georqeta ADAM

ROMÂNIA-FILM prezintă:

Recital în grădina cu pitici
o producție a Casei de filme unu

Scenariul : Mihai Opriș, Aurora Icsari ; muzica : Răzvan Cernat ; imagi
nea : Adrian Drăgușin ; regia : Cristiana Nicolae. Cu : Mirela Sînzeana 
Popa, Rodica Mandache, Victoria Șerban Cociaș, Laurențiu Lazăr, Coca 
Andronescu; Troian Stănescu, Ioana Moldovan, Natașa Rab, Marian 
Negrescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinemato- 

graficâ „București"

Intre comuna Dra- 
godana din județul 
Dîmbovița și satul a- 
cesteia, Picior de Mun
te, trecătorul poate 
vedea la orice oră a 
zilei umblind slobode, 
fie prin curtea hanu
lui din localitate, fie 
prin pădurea din zonă, 
sute de păsări și ani
male. Trecătorii se în
treabă : ale cui să fie? 
Iar răspunsul, cunos
cut de toți cetățenii 
comunei, e cit se poa
te de simplu : ale co
operativei locale de 
producție, achiziții și 
desfacere a mărfu
rilor.

Chibzuind împreună 
asupra problemei — 
cum se poate participa 
mai bine la autoapro-

Gospodărește
vizionarea comunei ? 
— gospodarii din con
ducerea cooperativei 
locale au ajuns la con
cluzia că pot procura 
și întreține pe lingă 
cooperativă un număr 
mare de păsări și ani
male. De animale au 
făcut rost, dar ce să 
li se dea să mănince? 
Răspunsul s-a găsit : 
resturi alimentare de 
la unitățile comerciale 
ale comunei, iarbă din 
pădure, o parte din 
recolta a doua obți
nută de lucrătorii co
merciali pe terenurile 
ce le-au fost atribuite 
de la C.A.P., resturi 
menajere etc.

Fiind vorba de sute 
de animale, s-a pus și 
problema adăposturi

lor. Gospodarii comu
nei au hotărît să le 
amenajeze, cu forțe 
proprii, din resurse 
locale — materiale 
ușoare și ieftine.

A treia problemă : 
cine să le îngrijească ? 
Răspunsul firesc : lu
crătorii cooperativei.

La ora aceasta efec
tivul animalelor, deși 
nu este încă mare, 
crește pe zi ce trece. 
Pentru moment, va
loarea animalelor exis
tente se ridică la apro
ximativ 300 000 de lei, 
iar gospodarii coope
rativei declară că nu 
te vor opri nici la un 
milion I

Gh. GRAURE

Răspunsuri neconvingătoare
In paginile „Scînteii" 

au mai fost publicate 
opinii ale unor cum
părători privind slaba 
calitate a chibriturilor, 
nerespectarea numă
rului de bețe ambala
te in cutii sau monta
rea inversă a etichete
lor cutiilor etc. La 
semnalele cititorilor, 
factorii de decizie de 
la Fabrica de chibri
turi București au în
cercat, de fiecare dată, 
să se scuze, aruncind 
vina... pe alții : ba că 
furnizorul nu livrează 
clei corespunzător, ba 
că au fost unele neca
zuri cu utilajele din 
cauza pieselor de 
schimb, ba... Nici un 
cuvint despre pro
priile deficiențe, des
pre slabul control de 
calitate din întreprin
dere.

De cîtva timp au 
început să sosească 
din nou la redacție

alte sesizări des
pre calitatea chi
briturilor. Bunăoară, 
în scrisoarea adresată 
redacției, ing. Corne
lia Teodor ne semna
lează : din cele 50 de 
bețe, prevăzute într-o 
cutie, 5—1 nu au gă
mălie, 5—10 au gămă
lia foarte mică și se 
sting imediat, 5—10 
bețe te împroașcă cu 
jerbe de scîntei și doar 
ceea ce mai rămine 
poate fi utilizat co
respunzător. Rapor- 
tind cele aproape un 
milion de cutii de chi
brituri utilizate zilnic 
la nivel național, s-ar 
putea spune că fabri
ca irosește păduri în
tregi — chiar dacă ti
părește pe cutii eti
chete cu însemnul 
„Protejați pădurea"...

Ca răspuns la aceas
tă scrisoare, sub sem
nătura ing. I. Grigoriu, 
directorul* fabricii de

chibrituri, ni se dau 
din nou ca „justifi
cări", problema cu 
cleiul, cu furnizorii, 
cu... tn plus, sîntem 
înștiințați că actualul 
cazan care asigură a- 
burul tehnologic este 
in reparație capitală. 
Dintr-o altă scrisoare, 
însă, primită la re
dacție chiar de la pro
priul colectiv de mun
că, aveam să aflăm că 
reparația respectivului 
cazan se tergiversează 
de mai multe luni, da
torită nu unor factori 
externi, ci lipsei de 
preocupare a factori
lor de răspundere din 
intreprindere.

întrebăm de aceea : 
cînd va arunca con
ducerea întreprinderii 
o privire mai exi
gentă, mai serioasă și 
in propria... gospo
dărie ?

Dumitru MAN OLE

Inscripție cu catran
Mult timp n-am să 

uit acest număr : 
96 860 ! Nu reprezintă 
vreun record, nici n-a 
jucat un rol aparte în 
viața cuiva. Este nu
mărul de inventar al 
unui frigider „Arctic", 
scris în maniera nota
țiilor făcute cu creta 
pe vagoanele de mar
fă.. Ni s-a impus de 
cum am intrat în ca
mera 114 a cochetului 
hotel „Steaua" din Si
ghișoara. Cifrele lui 
de-o șchioapă, negre- 
negre pe fondul alb- 
alb, erau trasate pro
babil cu un vîrf de 
bită sau cu coada unei 
bidinele. Păreau tra
sate cu smoală, cremă 
de ghete ori catran, 
deși n-ar fi exclus să 
fie chiar vopsea.

E destul să faci doi 
pași spre fereastră și 
să-ți întorci privirea, 
că te izbește alt nu
măr, și mai impozant : 
„9 907". Mînjit cu 
același tip de mate-

Se poate spune că 
edilii municipiului de 
la malul mării — Con
stanța — oferă un bun 
exemplu de cum pot 
fi întreținute mijloa
cele de transport in 
comun. Am urmărit 
mai multe zile la rînd 
tramvaiele și troleibu
zele de pe mai multe 
linii și, fapt lăudabil, 
n-am văzut nici mă
car un singur vehicul 
cu uși blocate ori cu 
geamuri sparte, cu 
garniturile de la uși 
stricate sau cu scaune 
rupte, cu podelele de
teriorate și murdare 
etc., etc. — așa cum se 
pot vedea in alte loca
lități.

riale, dar cu cifre și 
mai proeminente. Pe 
acestea chiar le-am 
măsurat. Primul „9" : * 
7,5/4 cm; al doilea „9": 
8.6/3,6 cm; zero : 8,7/2,8 
cm (e foarte ascuțit) 
în sfîrșit cifra „7“ : 
7,5/4,5 cm. Sint „pic
tate" pe furnirul de 
culoare galben-pai al 
televizorului „Clasic 
E“. Grandoarea di
mensiunilor a fost im
pusă, probabil, de
existența pe același 
furnir de culoarea pa
iului a încă unui nu
măr — 114. Cel care 
l-a scris dispunea de 
vopsea roșie și era 
mai obsedat de orto
grafie, pentru că a a- 
dăugat semnelor de-o 
șchioapă și un punct.

Privind lustrul tă
bliei patului, un ma
tematician nărăvit 
s-ar putea înfunda în
tr-un calcul : 9 la pu
terea 1 125 ! Caracte
risticile ne permit să 
presupunem că poate

Din autobuz
Exemplul întreprin

derii locale de trans
port din Constanta 
vine să demonstreze — 
dacă mai era necesar 
— că acolo unde exis
tă interes și preocupa
re se pot asigura con
diții civilizate de că
lătorie pentru publicul 
larg. (Să mai mențio
năm că pentru colori
tul mijloacelor de 
transport constănțene 
s-a apelat la artiști 
plastici, specialiști in 
design...).

La aceste cuvinte 
(meritate) de laudă 
vom adăuga și o ob
servație critică. La 
Constanța, tichetele de 
călătorie (mijloacele

nu e vorba de 91,2S ci 
tot de un număr de 
inventar scris, ca să 
nu spunem scrijelit 
sau mînjit pe mobilă, 
cînd se termina vop
seaua, catranul sau 
vaxul.

Am văzut multe mo
duri de a fixa numă
rul de inventar pe o- 
biecte și nu contestăm 
utilitatea acestei ope
rații. Stanțate pe 
plăcuțe ori vopsite pe 
părțile nefinisate ale 
mobilei, nu deranjea
ză privirea. Mîzgălitu- 
rile brutale de la ho
telul „Steaua" Sighi
șoara, adevărate aten
tate la estetica mobi
lierului, lucrat cu gri
jă de creatorii lui, re
prezintă un exemplu 
al felului în care, a- 
tunci cînd se manifes
tă formal, grija pen
tru avutul obștesc pro
duce efecte contrarii 
intențiilor.

Serțfiu ANDON

de transport sînt cu 
autotaxare) nu pot fi 
cumpărate decît in se
turi de patru bilete. 
Dacă un localnic, un 
delegat sau un turist 
are de făcut numai o 
călătorie dus-întors 
pină intr-un punct al 
orașului (pe traseul 
gară — centru, de 
exemplu) el este obli
gat să cumpere... pa
tru bilete. Ceea ce este 
un act de risipă și o 
„forțare" a cetățeanu
lui. contrastantă cu în
suși spiritul de poli
tețe relevat prin mă
surile menționate mai 
sus.

Mihai IONESCU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi 
lc adresați cu ocazia survolării teritoriului Greciei și doresc să vă transmit 
urările mele cele mai bune de bunăstare și prosperitate poporului prieten al 
Republicii Socialiste România, de sănătate și fericire pentru dumnea
voastră personal..

CHRISTOS A. SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Vizita Comisiei pentru relațiile cu statele europene 
nemembre a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Delegația Comisiei pentru relațiile 

cu statele europene nemembre a 
Adunării Parlamentare a Consiliu
lui Europei, condusă de Kurt 
Hugosson, președintele comisiei, 
care, la invitația Grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, efectuea
ză o vizită în tara noastră, a 
avut convorbiri cu membri ai 
conducerii unor ministere, institu
ții centrale, organizații de masă, cu 
reprezentanți ai cultelor, precum și 
Ia consiliile populare județene Bra
șov și Covasna. au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
aceste județe și din Capitală.

înainte de plecare, delegația s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai presei 
centrale. Agenției române de presă 
Agerpres și ai Radioteleviziunii.

Cu acest prilej, Kurt Hugosson și 
Peter Sager, vicepreședinte al comi
siei, și-au exprimat satisfacția de a 
se fi aflat în România, de a cunoaș
te mai bine realitățile 
subliniind că această 
parte din contactele pe 
narea Parlamentară a
Europei dorește să le stabilească la

româneștl, 
vizită face 
care Adu- 
Consiliului

nivel parlamentar cu toate țările 
nemembre în vederea identifi
cării posibilităților de aderare a 
tuturor statelor europene la o 
convenție privind protecția mediului 
înconjurător, intensificarea schimbu
rilor în domeniile învătămîntului, 
culturii, sportului și în alte sfere ale 
activității sociale.

Membrii delegației — au relevat 
vorbitorii — au putut constata ni
velul de dezvoltare economică atins 
de tara noastră, bogata viată cultti- 
rală a poporului român, ceea ce le-a 
făcut o deosebită impresie. în acest 
context, ei au reliefat că în Româ
nia. cu deosebire în județele Bra
șov și Covasna. ai căror oaspeți au 
fost, au putut vedea că naționalită
țile conlocuitoare trăiesc si mun
cesc împreună cu poporul român, 
participă la această vastă activitate.

Referindu-se la rolul parlamente
lor și parlamentarilor în viața in
ternațională. Kurt Hugosson a evi
dențiat necesitatea adîncirii contac
telor dintre parlamente, ca o contri
buție importantă la oauza dezarmă
rii și păcii pe continent și în întrea
ga lume.

Cronica zilei
In zilele de 2—10 aprilie a.c„ o 

delegație de activiști ai Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, con
dusă de tovarășul Țevigmid Tu- 
mengiin, adjunct al șefului Secției 
Industrie a C.C. al P.P.R. Mongol, 
a efectuat, la invitația C.C. 
P.C.R.. o vizită pentru schimb 
experiență în țara țioastră.

Membrii delegației mongole 
avut oonvorbiri la C.C. al P.C.R., 
la conducerea unor ministere, la Co
mitetul județean Dolj al P.C.R. și 
Ia comitetele municipale Petroșani 
și Hunedoara ale P.C.R., au vizitat 
întreprinderi industriale și obiective 
social-culturale din Capitală și jude
țele Dolj și Hunedoara.

La1 încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.P.R. Mongol a fost 
primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La primire a fost de față 
B. Purevsuren, însărcinat cu afa
ceri a.i. al R.P. Mongole la Bucu
rești.

al 
de

au

crate Coreene, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Zo Iăng Guk, 
a organizat vineri după-amiază, la 
sediul ambasadei, o gală de film, 
urmată de un cocteil.

Au participat adjunct! de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului 
Externe, Asociației de 
mâno-coreene, activiști 
de stat.

Afacerilor 
prietenie ro
de partid și

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII”

CALAFAT : Se extinde 
zestrea urbanistică

Asemenea tuturor orașelor dol- 
jene, și Calafatul cunoaște în a- 
ceastă perioadă ritmuri înalte de 
dezvoltare urbanistică. Astfel. în 
perioada care a trecut din acest 
an. au fost date în folosință noi 
apartamente din planul pe acest 
an. care se adaugă celor peste 
2 500 construite pînă în prezent. 
Concomitent cu construcția de lo
cuințe s-au intensificat lucrările 
de finisaj la noul spital cu 250 pa
turi. cuplat cu policlinică, ce va fi 
dat în folosință în curind, și s-au 
extins lucrările 
Prin finalizarea 
tul acestui an 
toate cartierele 
ficate. (Nicolae

de termoficare. 
acestora, la sfîrși- 
Calafatul va avea 
de locuințe termo- 
Băbălău).

BUZĂU : Valorificarea 
resurselor locale

Bacăului se aduc zilnic circa 300 
tone de materiale care, la prima 
vedere, nu mai pot avea nici o 
întrebuințare. Pînă de curînd, a- 
cestea erau împrăștiate și tasate cu 
un compresor, operațiune care 
anula, practic, orice încercare de 
a mai recupera ceva. Conducerea 
exploatării de gospodărie comunală 
a organizat aici o echipă care să 
strîngă toate materialele recupe
rabile. în scurt timp, echipa res
pectivă a recuperat și predat în
treprinderii de resort 250 tone de 
oțeluri, 220 tone cupru. 250 tone de 
bronz, 150 tone alamă, 50 tone hîr- 
tie, însemnate cantități de zinc, 
aluminiu și alte materiale. Alte 
resturi menajere sînt folosite acum 
drept combustibil pentru încălzirea 
serei de flori care a fost amena
jată în incinta rampei, precum și 
la producerea biogazului. O idee 
de pe urma căreia pagubele au 
fost transformate în cîștig. (Gheor- 
ghe Baltă).

U.R.S.S. R.P. BULGARIA
Acțiuni pentru dezvoltarea

Producția de protei
nă furajeră a U.R.S.S. 
urmează să crească în 
următorii cinci ani cu 
aproximativ o treime. 
Acest spor a fost pre
văzut de un program 
special aprobat de Co
mitetul agroindustrial 
de stat al U.R.S.S. 
Mutațiile cele mai im
portante se vor înre
gistra în structura so
lelor cerealiere ale 
tării. De o preferință 
aparte se bucură plan
tele leguminoase cul
tivate pentru boabe : 
în loc de 6 milioane 
de hectare, ele ur
mează să ocupe 10 
milioane hectare. Se 
vor extinde considera-

bil semănăturile cu 
porumb. Asolamentul 
culturilor agricole cu
prinde într-o măsu
ră tot mai mare 
unele Plante relativ 
noi pentru agricultorii 
sovietici. cum sint 
sorgul, ranița si alte 
culturi cu un conținut 
superior de proteine. 
Acum se acumulează 
semințe de sorg pen
tru zonele din sud. iar 
răpită se aclimatizea
ză activ în gospodării
le din Siberia. La rîn- 
dul ei. industria mi
crobiologică își moder
nizează si extinde în
treprinderile. cu sco
pul ca producția de 
drojdie furajeră să a-

R. P. CHINEZĂ

zootehniei
iungă la trei milioane 
de tone. Concomitent, 
se mărește producția 
de furaje cu un con
ținut superior de pro
teine în industriile a- 
limentară. piscicolă, 
pentru produse din 
lapte si alte ramuri 
ale industriei.

Programul privind 
sporirea producției de 
proteină furajeră este 
parte componentă a 
unui vast complex de 
măsuri trasate de 
Congresul al XXVII- 
lea al P.C.U.S. vizind 
creșterea considerabi
lă a producției de car
ne. lapte, ouă si alte 
produse ale zooteh
niei.

Noi tipuri 
de vagoane 

pe magistralele 
feroviare

Constructorii de mașini din Dria- 
novo (R.P. Bulgaria) au realizat un 
nou tip de vagoane de pasageri. 
Prototipul lui se distinge chiar si 
ca exteripr de modelele vechi prin 
forma aerodinamică și designul fe
restrelor. Conceput pentru distante 
medii, vagonul oferă condiții bune 
de confort prin amplasarea si for
ma fotoliilor. Finisajele interioare 
sînt executate în majoritate din în
locuitori.

Principala noutate, relevă agenția 
B.T.A., constă în faptul că. fată de 
modelele similare anterioare, vago
nul a pierdut in greutate trei tone, 
iar prețul Iul de .revenire s-a re
dus cu 20 la sută.

R.P.S. ALBANIA

★
Cu prilejul celei de-a 75-a aniver

sări a zilei de naștere a tova
rășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo-

★
Ambasadorul R.S.F.

București, Boro Denkov, a organi
zat vineri, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă în legătură cu 
oea de-a 14-a ediție a * 
Mondiale Universitare 
care se vor desfășura la 
perioada 8—19 iulie a.c.

La această importantă 
internațională a sportivilor studenți 
se vor desfășura întreceri la atle
tism, baschet, caiac-canoe, canotaj, 
fotbal, înot, gimnastică, tenis, să
rituri în apă, polo pe apă, scrimă 
și volei.

Au luat parte reprezentant! ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Co
mitetului Central al U.T.C., ai 
U.A.S.C.R., Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, zia
riști.

Iugoslavia la

Jocurilor 
de vară, 
Zagreb în

competiție

(Agerpres)

Cu ultimele loturi de produse li
vrate în această săptămină, între
prinderea județeană de producție 
industrială și prestări servicii, 
unitate reprezentativă a industriei 
mici buzoiene, și-a îndeplinit, 
înainte de termen, planul la ex
port pe primele patru luni ale 
anului. Avansul de timp cîștigat 
permite harnicului colectiv de 
muncă de la această întreprindere, 
care prin noi investiții de gîndire 
tehnică proprie asigură o valori
ficare superioară a resurselor lo
cale de materii prime și materiale, 
să depășească planul aferent peri
oadei cu 12 la sută. Demn de evi
dențiat este și faptul că toate pro
dusele livrate la export au cores
puns exigențelor partenerilor, fapt 
ce a determinat pe aceștia să su
plimenteze unele comenzi și să 
solicite onorarea lor în avans. 
(Stelian Chiper).

BACĂU :
Oameni gospodari

La rampa de depozitare a rezi
duurilor menajere și industriale a

IAȘI : Ritm intens 
la împăduriri

Silvicultorii din județul Iași, spri
jiniți’ de cooperatori, uteciști și 
pionieri, desfășoară în aceste zile 
ample acțiuni de împădurire pe 
întreg teritoriul județului. Hotă- 
rîrea lor este de a realiza în a- 
ceastă primăvară întregul plan de 
700 hectare prevăzut pentru tot 
anul, din care 430 hectare în fon
dul forestier, 60 hectare în tere
nuri degradate și 180 hectare în 
zonele unde se fac lucrări de com
batere a eroziunii solului și de 
irigații. Inginerul Paul Zamfires- 
cu, șeful inspectoratului silvic ju
dețean, ne precizează că atenția 
este îndreptată spre plantarea spe
ciilor autohtone valoroase, cum 
sînt gorunul, stejarul. paltinul, 
frasinul, cireșul, precum și spre 
extinderea răchităriilor cu încă 33 
hectare. Pînă în prezent s-au îm
pădurit circa 500 hectare. Cele mal 
bune rezultate s-au obținut în ca
drul ocoalelor silvice Pașcani, 
Podu Iloaiei, Iași șl Hîrlău. (Ma- 
nole Corcaci).

Noi centrale
tn China se construiește 

măr fără precedent de ______
electrice, fapt care deschide per
spective promițătoare pentru pro
ducția națională de electricitate in 
următorii cinci ani, relevă publica
ția „Beijing Information".

China , și-a fixat drept obiectiv 
sporirea de patru ori a valorii pro
ducției sale industriale și agricole 
pină in anul 2000. Pentru moment 
însă, penuria de electricitate repre
zintă un obstacol serios in calea 
realizării acestui obiectiv. Pentru 
remedierea acestei situații și asigu
rarea unei dezvoltări continue a 
economiei naționale în anii viitori,

R.D. GERMANĂ

construcție
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VA INFORMAM DESPRE:

Aparate moderne, de înaltă tehnicitate

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ : 
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 10 APRILIE 1987

electrice în
statul prevede construirea a 
meroase centrale electrice.

In cursul celui de-al șaptelea 
plan cincinal (1986—1990) se acordă 
o mare atenție construirii unor 
mari termocentrale in principalele 
zone producătoare de huilă și in a- 
propierea orașelor de coastă. In ce 
privește construirea de hidrocen
trale, se acordă prioritate exploa
tării resurselor cursului superior al 
fluviului Galben, cursurilor mediu 
și superior ale fluviului Yangtse și 
fluviului Hongshui, precum și con
struirii unui număr de hidrocen
trale de mare capacitate pe malu
rile acestor fluvii.

un nu- 
centrale

nu-

Ample acțiuni de recuperare a materialelor
esteRecuperarea materialelor 

privită în R.D. Germană ca o pro
blemă de interes major, la 
iau parte toți cetățenii și. în prin
cipal, tineretul și elevii. Realizările 
cele mai de seamă s-au obținut, 
acest sens, în colectarea hîrtiei, 
ceasta constituind în prezent 50 
sută din materia primă utilizată 
industria hîrtiei. Anul trecut 
relatează agenția A.D.N. — s-au 
colectat, în întreaga țară, peste 17 
kilograme de deșeuri de hîrtie pe 
locuitor, .ceea ce a contribuit, po-

care

în 
a- 
la 
în

R.S.F. IUGOSLAVIA

trivit calculelor, la înlocuirea lem
nului a nu mai puțin de 16 000 de 
brazi, precum și la importante e- 
conomii de apă și energie electrică.

Totalul deșeurilor reciclate în 
1986, între care figurează sticla, 
metalele și unele categorii de ma
terial plastic, se ridică la peste 30 
milioane tone. Se preconizează ca 
pînă în anul 1990 asemenea mate
riale reutilizabile să reprezinte 15 
la sută din materia primă necesară 
în diverse sectoare.

Promovarea 
cercetării științifice
Albania dispune la ora actuală de 

peste 60 000 de cadre cu pregătire 
superioară și 270 000 cu pregătire 
medie, iar numărul institutelor de 
cercetare și de proiectare depășește 
50. Preocuparea de a conferi acti
vității științifice un caracter cît 
mai larg este pusă în evidență și 
de faptul că asemenea activități se 
desfășoară nu numai în instituțiile 
de învățămînt superior și institu
tele de cercetare științifică, dar și 
în întreprinderile economice, co
operativele agricole și alte unități.

Contribuția activității științifice 
Ia realizarea planurilor de dezvol
tare economică șl socială a țării 
este ilustrată, între altele, de stu
diile înfăptuite în perioada prece
dentului plan cincinal pentru des
coperirea și punerea in valoare a 
unor rezerve de minereuri, utiliza
rea mai bună a capacităților de 
producție existente. Pe baza activi
tății tehnico-științifice, au fost in
troduse în fabricație noi produse, 
iar agriculturii i-au fost oferite so
luții pentru sporirea în continuare 
a recoltelor.

R.P. POLONA

Sporirea capacităților siderurgice
Potrivit unui program, producția 

de oțel a Iugoslaviei urmează să 
atingă 7,2 milioane tone în ultimul 
an al actualului cincinal. Transpu
nerea în yiață a acestor prevederi 
va permite livrări sporite pentru 
satisfacerea cererilor mai mari pe 
plan intern și va crea, totodată, 
condiții pentru extinderea exportu
lui de produse finite din otel.

Investițiile planificate în vederea 
atingerii nivelului menționat de 
producție vor fi folosite in primul 
rînd pentru reconstrucția și moder
nizarea capacităților de producție 
existente.

Otelăriile din Zenita, Smederevo, 
Niksici, Store, Râvne, Iesenite, Si-' 
sak și Skopie proiectează să reali
zeze in acest an 5,4 milioane tone 
de oțel.

Utilizarea surselor 
hidroenergetice 

locale
în R.P. Polonă se acordă o 

atenție sporită utilizării surselor 
locale de energie și, în primul rînd, 
celor hidraulice. Specialiștii au în
tocmit o hartă specială a tuturor 
rîurilor țării pe care se pot instala 
microcentrale electrice cu investi
ții relativ reduse. Numărul unor 
asemenea microcentrale a ajuns în 
Polonia la 50, relatează agenția 
P.A.P. Ele prezintă avantajul de a 
fi un factor stabilizator pentru re
țelele electrice locale și dș a nu 
polua mediul înconjurător.

vremea
întreprinderea de aparate elec

tronice de măsură și industriale. Pe 
scurt — I.E.M.I. Este firma unei 
binecunoscute întreprinderi bucu- 
reștene din domeniul electronicii, 
unde ne-am aflat in aceste zile. 
Mai intîi, am fost în. secțiile de 
prelucrări mecanice. Aici se reali
zează repere și subansamble meca
nice necesare diferitelor aparate 
electronice. Tot aici, într-un atelier 
special, sint realizate și citeva din 
sutele de tipuri de circuite impri
mate ce intră in cbmponența apa
raturii pe care o vedem apoi rea
lizată în secțiile de asamblare e- 
lectronică, secții-hale dispuse ca 
niște vaste laboratoare.

O discuție cu ing. Eugen Preotu. 
directorul întreprinderii de aparate 
electronice de măsură și industria
le, este edificatoare privind preo
cupările actuale și de perspectivă 
ale colectivului de aici : „Am rea
lizat și introdus in fabricație noi 
tipuri de produse și am implemen
tat tehnologii noi, dar, ținînd sea
ma de domeniul de virf pe care-1 
reprezintă industria electronică în 
care ne desfășurăm activitatea, ca 
și de profilul nostru, avem încă 
multe sarcini de rezolvat. Este de 
menționat faptul că sintem impli
cați in aproape toate programele 
prioritare ce se desfășoară in pre
zent in ramurile industriale și 
avem deosebite sarcini de export 
de indeplinit, iar performanțele în 
ramurile de vîrf cer oameni cu o 
înaltă pregătire profesională și o 
continuă modernizare pe toate pla
nurile". Interlocutorul se explică : 
„Primul pas trebuie făcut în mo
dernizarea oamenilor, eliminînd 
mentalități vechi, metode empirice, 
cunoștințe sumare, închistări, ră- 
mîneri în urmă sau angajări în ac
tivități industriale neproductive, al 
doilea, in organizarea științifică a 
producției și a muncii. Activitatea 
de perfecționare a organizării și 
modernizării producției presupu
ne un efort imens și o corelare 
precisă între om și mașină. O linie 
de fabricație — subliniază directpT 
rul — se proiectează și se realizea
ză astfel incit să asigure calitatea 
care apoi se verifică, pe baze obiec
tive, după știința calității. Și, în 
sfîrșit, al treilea pas ține de apli
carea largă, generalizată a progre
sului tehnic, îneepînd cu tehnologii 
noi. moderne, din care să rezulte 
produse noi, solicitate atit in tară, 
cit și de partenerii externi".

Important este felul in care ies 
noile produse pe poarta întreprin
derii, felul cum se prezintă la 
greul examen al competitivității.

în acest scop, întregul colectiv al 
întreprinderii se străduiește să rea
lizeze produse numai de calitate, 
eficiente și fiabile, dîndu-le cu cea 
mai mare exigență viză de... ieși
re. Pentru că viza asta, ni se spu
ne, se răsfringe asupra întreprin
derii, asupra prestigiului ei. Con
cret, care sint aceste produse ? Ni 
le prezintă directorul întreprinde
rii : „Dezvoltăm profilul de
A.M.C.-uri (aparate de măsură și 
control) pe mai multe niveluri : 
A.M.C.-uri clasice, interfațabile cu 
calculatorul, programabile cu mi
croprocesor, sisteme automate de 
măsură și testare, aparatură de 
diagnoză tehnică, sisteme de tele- 
diagnoză, celelalte profiluri cuprin- 
zînd aparatură radiotelefonică și de 
comunicații profesionale. Altfel 
spus, întreprinderea produce apa
ratură electronică pentru măsurat 
mărimi electrice, de pildă frec- 
vențmetre, osciloscoape, voltme- 
tre, generatoare, punți de măsură; 
aparatură electronică pentru mă
surat mărimi neelectrice, cum ar fi 
sisteme modulare tensometrice, ta- 
hometre, nivostate, precum și sur
se de alimentare de curent continuu 
și alternativ, aparatură de radioco- 
municații profesionale — radiotele
foane portabile, mobile, fixe.

Din 1980 pînă astăzi întreprinde
rea și-a dublat capacitatea, fapt 
care a permis abordarea unor noi 
profile atît ca proiectare, cit și ca 
execuție. Spre exemplu, am dez
voltat aparatura de testare atît 
pentru componente, cît și pentru 
subansamble și produse finite. în
treprinderea noastră putînd realiza 
acum produse și pentru alți bene
ficiari. Am abordat, de asemenea, 
realizarea și a unor elemente spe
cifice pe care, pînă nu de mult, le 
aduceam din import : reductori, 
indicatori de tură, comutatori spe
ciali".

Pentru realizarea acestor produ
se atît de 
tehnologii 
tehnologii 
iectării și 
de fabricație în care se 
munca manuală, tehnologii necon- 
venționale în sculărie. prelucrări 
mecanice și montaj electronic, teh
nologii informatice, tehnologii spe
cifice de prototipuri ș.a.

La ora actuală, colectivul 
prinderii depune eforturi 
a moderniza infrastructura 
sului de fabricație, în vederea a- 
daptării din mers la exigențele care 
se impun, deoarece fiecare produs 
este solicitat prioritar în economia 
națională și trebuie să se țină sea-

complicate se folosesc 
de electronică digitală, 
de automatizare a pro- 
a reglajului, tehnologii 

elimină

între- 
pentru 
proce-

ma de intercorelarea dintre cerințe
le fiecărei ramuri industriale. Con-' 
comitent cu aceasta, conducerea 
întreprinderii este preocupată de 
programul de export, avînd per
manent în atenție promovarea teh
nicilor de virf și fabricarea 
lor de produse de cea mai 
calitate, competitive.

Și pentru realizarea unui 
foarte eficient — precizează 
torul — nivelul cel mai înalt la 
care trebuie acționat în cincinalul 
acesta, al dezvoltării intensive, în
seamnă a cunoaște și a stăpîni 
investițiile în oameni, dotarea în
treprinderii și dezvoltarea activi
tății în anii următori. O ilustrare 
concretă in ce privește „investițiile 
în oameni", cum îi place directoru
lui să spună, ni se pare și atelierul 
de proiectare mecanică, organizare 
și design, condus de ing. Ovidiu 
Călărașu. Aici se prefigurează pro
dusele din punct de vedere al for
melor, ținindu-se permanent legă
tura între proiectarea mecanică și 
design. Și tot aici, de la specialiști, 
desigur, la cei mai talentați mun
citori, electroniști, mecanici etc. 
promovați din întreprindere in 
urma unor teste de înaltă profe- 
sionalitate, după macheta designe- 
rului se proiectează produsul, se 
realizează prototipul. Tocmai se 
lucra partea mecanică a unor mul
timetre... Țelul specialiștilor aces
tui atelier ? Ca de la prima linie 
trasă, de la gîndire, deci, pînă la 
intrarea in fabricație, timpul să fie 
cît mai scurt. Pretutindeni, bătă
lia cu timpul...

Discutăm și cu alți specialiști ai 
I.E.M.I. : cu inginerii Cornel Bri- 
ciu, șeful atelierului proiectare 
tehnologică. Gheorghe Popescu, șe
ful biroului export, și Nicolae Mo- 
roianu. Aflăm astfel că beneficia
rii interni sînt toate ramurile in
dustriale din economia națională : 
în construcții — radiotelefoanele 
pentru comunicații pe șantiere, in 
agricultură și îmbunătățiri funcia
re, în exploatări miniere și fores
tiere, pentru asigurarea traficului 
în transport, în învățămînt, cerce
tare. Pe plan extern, întreprinderea 
a avut o contribuție importantă în 
ce . privește dotarea unor obiective 
complexe construite de România 
în străinătate. Menționăm că', fată 
de realizările la export din 1986, în 
primele luni ale anului 1987 colec
tivele de muncitori, tehnicieni, in
gineri și-au realizat sarcinile de 
plan, fiind în avans fată de ter
menele contractuale.

Extragerea
15 34 70.

Extragerea
41 82 57 33.

Fond total

I : 26 75 27 79 23

a Il-a : 52 40 86 74

39

59

de cîștiguri : 910 220 lei.

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 aprilie, ora 20 — 14 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi in-

stabilă, mal ales In prima parte a in
tervalului, cînd și cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea ploi care vor 
avea șl caracter de averse Însoțite de 
descărcări electrice în cea mal mare 
parte a țării. Izolat, cantitățile vor de
păși 15 litri pe metrul pătrat in 24 de 
ore. La munte, precipitațiile vor fi mal 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări locale

Îndeosebi la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 2 și 12 grade. 
Izolat mai coborîte, iar cele maxime 
intre 10 șl 20 de grade, local mal ridi
cate. în București : Vreme instabilă, cu 
cerul mal mult noros. Va ploua sub 
formă de averse. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 5 șl 
8 grade, Iar cele maxime între 16 și 20 
de grade.

loturi- 
inaltă

export 
direc-

Marta CUIBUȘ

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
— 13 ; (sala Atelier) : Fata din An
dros — 14 ; Teatrum Mundi — 18 ; 
(sala Studio-99) : Medalion liric „M. 
Emineseu“ — lfi,30
© Filarmonica ..George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : Duete pentru

chitară. Cristian Alivej, Liviu Diml- 
triu — 17,30
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Silvia 
- 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 : (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) » Pa
chetul cu acțiuni — 18

• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 ; (sala Studio) : Craii de Curtea 
Veche — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giuleșt^ 
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18,30 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
tntre caftan și smoking — 18

UNIVERSIADA ’87 ZAGREB 
IUGOSLAVIA

Cea de-a XlV-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare, principalul 
eveniment sportiv al acestui an 
preolimpic, va avea loc in țara 
vecină și prietenă — Iugoslavia. 
Orașul care va găzdui Universiada 
’87 este Zagreb, capitala Republicii 
Socialiste Croația, al doilea oraș ca 
importanță din Iugoslavia și cel 
mai puternic centru industrial al 
țării. în afară de Zagreb, alte nouă 
orașe din Croația vor organiza 
unele dintre concursurile Univer
siadei.

Organizatorii iugoslavi estimează, 
după datele ce le dețin pînă in mo-

mentul de față, că la marea com
petiție studențească vor lua parte 
aproximativ 5 300 sportivi și 1 800 
însoțitori din 100 de țări. De ase
menea, se contează pe prezența a 
circa 1 200 de reprezentanți ai pre
sei scrise și ai radioteleviziunii.

In programul J.M.U. ’87, sînt în
scrise următoarele ramuri sportive: 
atletism, gimnastică, natație, sări
turi în apă, polo, fotbal, baschet, 
volei, scrimă, tenis și caiac-canoe. 
Această ultimă ramură a fost în
scrisă la cererea organizatorilor, 
dată fiind popularitatea caiacului 
și canoei în Iugoslavia.

FOTBAL: Componența lotului olimpic
A mai rămas o săptămînă pînă 

la meciul România — R.F. Ger
mania din preliminariile olim
pice, meci programat la Cluj- 
Napoca, in ziua de 18 aprilie. An
trenorul Em. Jenei, în calitate de 
coordonator al loturilor reprezenta
tive, împreună cu C. Drăgușin și 
Gh. Staicu, au fixat componența 
lotului nostru pentru partida cu 
selecționata olimpică vest-germană. 
In general, au fost menținuți jucă-

torii utilizați la ultimul meci inter- 
țări de la Brașov și care pot face 
parte și din echipa olimpică. Prin 
urmare, lotul care se va reuni lu
nea viitoare va avea alcătuirea : 
Liliac, Speriatu, Mihai Marian, 
Varga, Belodedici, Bumbescu, Ște
fan (F. C. Argeș), Weissenbacher, 
Eduard, Balint, Bălan, Movilă, 
Cristea, Majearu, Muzsnai, Vaișco- 
vici, Cîmpean II, Cramer (Steaua).

CAIAC-CANOE: Premieră 
la Călimănești

Lacul de acumulare al hidrocen
tralei Călimănești pe Olt, din sta
țiunea balneară cu același nume, a 
devenit pentru prima oară gazda 
campionatului republican de caiac- 
canoe fond. Locul desfășurării a- 
cestei competiții, la Călimănești, a 
fost ales nu intîmplător, motivele 
derivînd în principal din condițiile 
speciale ale luciului de apă, care 
solicită un plus de efort și de pre
gătire din partea concurentilor. La 
această ediție participă peste 200 
concurenți din 24 cluburi și asocia
ții sportive din întreaga țară, în 
rîndurile cărora se numără perfor
meri de talie mondială, așa cum 
sint campionul mondial Aurel Ma-

carencu, cîștigătorul a două me
dalii de aur și una de argint la 
campionatele mondiale din 1986, 
ori campioana olimpică Tecla Bor- 
cănea. De fapt, sînt prezenți la Că
limănești aproape toți componenții 
flotilei de aur care au urcat pe po
dium și au încintat anul trecut 
miile de spectatori la campionatul 
lumii găzduit de Canada.

După ce s-au desfășurat probele 
de caiac I, II și IV fete și băieți, 
vor urma la rînd canoiștii, in pro
bele finale la simplu și dublu. Con
cursul de la Călimănești pregătește 
seria viitoarelor regate la care vor 
participa sportivii români și care 
vor culmina cu marile examene.

• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87“ — 
15,30; 19

cinema
• Primăvara bobocilor : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 10

• Pădureanca : VICTORIA (16 28 79)
— 15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 15; 
17; 19
• Așa bunic, așa nepot : VICTORIA
— 9; 11; 13
• Trenul de aur : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 15; 18
• Sania albastră : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : PACEA
(71 30 85) — 15; 17: 19
• Punct... și de la capăt : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17: 19
• Program special pentru copii ș! 
tineret — 9; 11; 12,45: 16.30: 18.30;

respectiv cu regata Jocurilor Mon
diale Universitare de la Zagreb 
(Iugoslavia) și cea a campiona-

telor 
în R.F.
(Ion Stanciu).

mondiale ce va avea loc !n 
Germania, la Duisburg.

SUB EGIDA „DACIADEI"
• O frumoasă manifestare sportivă de masă va avea loc duminici 

in Capitală, in organizarea Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul Universitar București.

Un mare număr de studente și studenți vor participa la această 
acțiune sportivă încadrată in competiția națională „Daciada" — locul de 
desfășurare fiind terenurile de pe platforma Institutului politehnic 
București.

Spicuim din programul care va începe la ora 10 : întreceri la atle
tism, baschet, fotbal, volei, tenis, tenis de masă și badminton pentru 
„Cupa U.A.S.C.R.", crosul studenților bucureșteni, concursurile sportive 
ale studenților politehniști ; demonstrații la ciclism, aero, auto și rache- 
tomodele, precum și la o disciplină foarte la modă — gimnastica aerobică. 
Și pe această cale, studenții institutelor de invățămint superior bucu- 
reștean sint invitați să participe cu toții la manifestarea sportivă de masă.

• Din domeniul sporturilor tehnice, vă informăm că săptămină viitoa
re se va desfășura la Cluj-Napoca (18—19 aprilie) concursul național de 
carting pentru „Cupa de primăvară". 0 De asemenea, semnalăm că, in 
premieră la Vaslui (29 aprilie — 2 mai), vor avea loc întrecerile finale 
ale complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei", la cele trei categorii 
de vîrstă 15—16 ani, 17—18 ani și 19—20 ani.

RUGBI: La Constanța, meci 
în campionatul european

Duminică, la Constanta, echipa 
reprezentativă a României va juca 
Împotriva formației Italiei penulti
mul său meci din ediția 1986—1987 
a campionatului european, dotat cu 
„Cupa F.I.R.A." (Ultima partidă va 
fi aceea de la Tbilisi — 25 aprilie 
— in compania echipei U.R.S.S.).

în situația că rugbiștii noștri ar 
câștiga aceste ultime două jocuri, 
atunci ei ar ocupa locul al treilea 
In clasamentul final al competiției

CICLISM. Cea de-a doua etapă a 
cursei cicliste internaționale Nie- 
dersachsen, desfășurată pe traseul 
Meppen — Bad Bentheim (136 km), 
a revenit rutierului vest-german 
Uwe Messerschmidt în 2h 57’42”, 
urmat, cu același timp, de olandezii 
Rokers și Bol, polonezul Wrona și 
românul Nicolae Aldulea. în clasa
mentul general individual conduce 
Wrona, urmat de Dekker la 10”, 
Karlowicz la 10”, Nicolâe Aldulea 
la 15”. Henn la 15”, Messerschmidt

Toate pinzele sus (III) — 14,30 :
DOINA (16 35 38)
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45; 20
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9;ii: 13; 15: 17: 19 
0 Carmen: COSMOS (27 54 95) — 9: 
12: 15: 18
0 Tupac Amaru : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
0 Gară pentru doi : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 18
0 Mari regizori, mari actori : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 10,45; 12,30:

europene. De aceea, sperăm că Pa- 
raschiv. Alexandru, Murariu și 
colegii vor lupta din răsputeri, nu 
numai pentru o revanșă în fața 
italienilor (aceștia au cîștigat în 
tur cu 19—3), ci mai ales pentru un 
loc mai bun în clasamentul euro
pean.

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

Ludwiniak lala 33”, Krin Ia 40”, 
41” etc.

ȘAH. In perioada 
Ia Bruxelles se va 
superturneu international de șah, 
la care vor lua parte actualul cam
pion - - --
fostul 
marii 
cinoi.
Van Der Wiel, 
maeștrii international! Vinant și 
Molders.

11—26 aprilie, 
desfășura un

al lumii, 
campion, 

maeștri 
Hiibner,

Garri Kasparov, 
Anatoli Karpov, 

Liubojevici. Kor- 
Timman,

Larsen,
Short, 
Torre,

14,15; 16,15; 18,15; 20,15. STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30 
0 Amada : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17; 19
0 Locuri in Inimă : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
0 Acțiunea Topollno : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19. GRIVIȚA — 9; 
11: 13
0 Cine este omul acesta : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19
0 Visul unei balerine i VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19



jH INTERESUL PĂCII, AL DESTINDERII INTERNAȚIONALE
Oprirea și reducerea cheltuielilor militare

- imperativ major al încetării cursei înarmărilor 
și trecerii la dezarmare

în ziarele de ieri a fost publicată 
„PROPUNEREA STATELOR PARTI
CIPANTE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA CĂTRE STATELE 
MEMBRE ALE N.A.T.O. ÎN PRO
BLEMA MORATORIULUI ASUPRA
CHELTUIELILOR MILITARE", pro
punere oare, potrivit înțelegerii 
prealabile dintre statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, a fost 
tranSmisă de către Ministerul Afa
cerilor Externe al României repre
zentanților diplomatici ai statelor 
membre ale N.A.T.O. Punind în lu
mină, încă o dată, spiritul de răs
pundere pe care îl manifestă față de 
soarta păcii, statele membre ale Tra
tatului de la Varșovia adresează prin 
acest document țărilor membre ale 
N.A.T.O. chemarea de a se institui, 
pe bază de reciprocitate, un mora
toriu de 1—2 ani asupra creșterii 
cheltuielilor militare. Aceasta con
stituie. fără îndoială, o propunere 
concretă de lucru, cu caracter con
structiv, în deplin consens cu inte
resele fundamentale ale tuturor po
poarelor lumii, ale cauzei păcii.

Importanța acestei propuneri se 
relevă și mal pregnant finind sea
ma de cadrul politic general, de 
faptul că în actualele împre
jurări Internationale — deosebit 
de grave ca urmare a escaladei

. continue a cursei înarmărilor. în pri
mul rînd nucleare, și. implicit, a bu
getelor militare — au crescut și se 
mențin 
care ar avea consecințe incalculabile 
asupra 
ra 
se 
înscrie pe linia 
propuneri făcute de-a lungul ani
lor de către _L.'_ ' 
la Tratatul de la 
de 
la oprirea acestei escalade nefaste a 
înarmărilor și cheltuielilor militare, 
la prevenirea primejdiei unui război, 
la instaurarea unui climat de încre
dere, destindere, securitate pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

Reține, desigur, atenția faptul 
că această propunere a fost trans
misă de către țara 
România socialistă. Așa 
știe, militînd neobosit, cu 
energie, pentru curmarea ______
tot mai vertiginoase a armamente
lor, mai ales nucleare, pentru
salvgardarea dreptului suprem al oa-. 
menilor la viață, la pace, ca proble
mă fundamentală a vremurilor noas
tre, România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au propus, de-a 
lungul anilor, ample și cuprinză
toare programe de acțiune în dome
niul dezarmării,' care înscriau per
manent, la loc de frunte, oprirea 
creșterii cheltuielilor Irosite pentru 
înarmări, reducerea acestora și Uti
lizarea în scopuri constructive, pen
tru progresul economico-social. a re
surselor astfel economisite.

în această poziție constantă. Româ
nia, președintele ei au pornit și por
nesc de ,1a legătura nemijlocită din
tre sporirea continuă și accelerată a 
bugetelor militare și proliferarea neîn
treruptă, cantitativă și calitativă, a 
înarmărilor, ceea ce a dus la accentua
rea instabilității și a surselor de con
flict. Potrivit studiilor O.N.U. și al
tor foruri internaționale, perioada 
1970—1986 s-a caracterizat printr-un 
ritm tot mai înalt al cheltuielilor

riscurile unei conflagrații,

întregii 
preconizată, 
reamintește 

pe

umanități. Măsu- 
care. după cum 
în document, se 

unui șir de

statele participante 
Varșovia, este 

natură să' contribuie efectiv

noastră, 
cum se 
nesecată 
spiralei

militare, care de la circa 270 de mi
liarde au ajuns în prezent la peste 
1 000 miliarde dolari anual, în pre
zent omenirea cheltuind în aceste 
scopuri peste două milioane de do
lari pe minut ! Pe bună dreptate 
este considerată ca intolerabilă 
situația actuală, cind, deși ome
nirea cunoaște încă atîtea tragi
ce realități, se cheltuiesc mij
loace fabuloase pentru distrugere, 
pentru multiplicarea unor tehnici de 
luptă tot mai ucigătoare. în ace
lași timp, cursa înarmărilor se con
stituie într-o tot mai grea și insu
portabilă povară financiară pe ume

rii tuturor popoarelor. Este un tra
gic paradox al lumii contemporane 
că în timp ce nu se găsesc in măsu
ră suficientă fondurile necesare în
făptuirii proiectelor și programelor 
de dezvoltare a diferite state. în pri
mul rind a celor rămase în urmă din 
punct de vedere economic, sume 
imense iau calea nefastă a creșterii 
bugetelor militare. In general, trans
ferul galopant de mijloace financia
re din sectorul civil spre cel militar 
reprezintă unul din principalii fac
tori ai crizei economice și financia
re mondiale, care se răsfrînge, într-o 
măsură mai mică sau mai mare, asu
pra absolut tuturor statelor.

Tocmai pornind de la a- 
semenea realități, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că: 
„înghețarea cheltuielilor militare ?• 
trecerea la reducerea lor constituie 
o necesitate atit pentru diminuarea 
cursei înarmărilor și a pregătirilor 
de război, cît și pentru crearea con
dițiilor necesare depășirii crizei eco
nomice mondiale, relansării activită
ții cconomico-sociale".

Pronunțîndu-se stăruitor și nea
bătut pentru înghețarea și reducerea 
bugetelor militare. România socialis
tă consideră că o asemenea mă
sură ar putea constitui o verigă de
cisivă pentru înfrînarea, pentru 
oprirea generală a cursei înarmărilor 
și trecerea la o autentică dezarmare. 
Pornind de la faptul că dezarmarea 
nu poate fi realizată dintr-o dată, 
că ea poate fi abordată eficient prin 
măsuri treptate, de la simplu la 
complex, pasul prim, cel mai simplu 
si mai lesnicios, l-ar constitui în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare. Tocmai în acest spirit, Româ
nia socialistă a desfășurat și desfă
șoară o activitate perseverentă la 
O.N.U., la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva și în alte foruri 
unde se dezbat problemele înarmării, 
propunînd. în oadrul programului 
general de dezarmare pe care-1 
susține, ca pină în 1990 să se ajungă 
la o diminuare cu 25—30 la sută a 
acestor cheltuieli, urmînd ca în 
perspectivă, pină în anul 2000, re
ducerea să atingă cel puțin 80 la 
sută. Și. după cum se știe, 
unind vorba eu fapta. România 
a efectuat anul trecut o reducere 
cu 5 la sută a efectivelor și arma
mentelor și cu aproape 10 la sută a 
cheltuielilor militare, măsură rati
ficată cu însuflețire de întregul po
por prin referendumul care a avut 
loc la 23 noiembrie 1986.

Desigur, instituirea moratorlulul 
propus acum nu ar însemna, automat, 
trecerea la măsuri de dezarmare — 
dar, pentru prima dată de la înche
ierea celui de-al doilea război mon
dial, ar pune capăt creșterii con
tinue a cursei înarmărilor, creînd pre
mise favorabile și deschizînd per
spective pentru trecerea de la înghe
țare sau moratoriu la reducerea 
efectivă, la micșorarea acestor chel
tuieli in favoarea programelor de 
dezvoltare economico-socială. a In
staurării unui climat de pace și în
țelegere.

Propunerea statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia prezintă 
o deosebită însemnătate și în lumi
na diferitelor negocieri ce au loc 
în prezent pe plan internațional 
în_ ce privește oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. 
Adoptarea măsurii propuse ar aduce 
o mare, substanțială și valoroasă 
contribuție la întărirea încrederii in
tre state, la reducerea tensiunii in
ternaționale, la stimularea unui cli
mat politic nou, în care s-ar deschide 
calea și pentru alte măsuri în direc
ția întăririi păcii și securității pe con
tinentul nostru și in întreaga lume.

Este astfel știut că Ia ordinea zi
lei se află problema stringentă a re
tragerii rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa, care formează 
obiectivul unor intense activități di
plomatice. Or. propunerea privind

instituirea unui moratoriu asupra 
cheltuielilor militare, contribuind la 
înseninarea atmosferei politice 
generale, ar fi de natură să 
înlesnească realizarea unui acord 
în această privință. Mai mult, pro
punerea privind moratoriul vine să 
lărgească acest cadru și să-l com
pleteze, întrucît, așa cum subliniază 
documentul, se are în vedere ca 
lichidarea armelor nucleare — ca 
și a celor convenționale — să fie 
însoțită de reducerea proporțională 
a cheltuielilor militare, cu toate 
efectele favorabile ce decurg de aci.

O deosebită importanță prezintă 
reafirmarea clară in document a 
poziției constructive potrivit căreia 
mijloacele financiare disponibilizate 
prin oprirea creșterii cheltuielilor 
militare și apoi reducerea acestora 
să nu fie orientate spre crearea de 
noi tipuri de arme sau în alte 
soopuri militare, ci să fie folosite 
pentru nevoile dezvoltării econo
mice și sociale. Apare limpede că 
în condițiile lumii de astăzi, cînd 
situația țărilor în curs de dezvoltare 
devine tot mai dramatică, sub po
vara crizei eoonomiCe șl a dato
riilor externe zdrobitoare, stăvilirea 
uriașei risipe de fonduri și resurse 
irosite de cursa înarmărilor ar opri 
procesul de înrăutățire a situației 
acestor țări, ar contribui la redre
sarea acestei situații, la Înfăptuirea 
programelor lor de propășire eco
nomică și socială. De asemenea, in
stituirea moratoriului propus ar 
contribui la atenuarea dificultăților 
economice care afectează celelalte 
state ale lumii, inclusiv cele dez
voltate din punct de vedere indus
trial. Iar o dată cu trecerea ulteri
oară la reducerea cheltuielilor mili
tare s-ar deschide perspectiva unei 
însănătoșiri și puternice consoli
dări a întregii economii mondiale.

Este știut că în ansamblul chel
tuielilor militare mondiale pon
derea principală — peste 80 la sută 
— revine statelor din cele două 
alianțe politico-militare existente : 
N.A.T.O. si Organizația Tratatului 
de la Varșovia. Or, instituirea 
moratoriului propus ar echivala, 
practic, cu un moratoriu general, 
mondial în această privință.

Sînt acestea tot atîtea temeiuri 
care vin să sublinieze însemnătatea 
măsurii propuse în documentul ță
rilor Tratatului de la Varșovia. 
Țara noastră, alături de celelalte 
state autoare ale acestei propuneri, 
își exprimă speranța că statele 
membre ale N.A.T.O. vor manifesta 
receptivitate, vor răspunde favo
rabil în ceea ce privește aplicarea 
unei asemenea măsuri constructive, 
de profundă semnificație pe planul 
acțiumloi*, menite a proba concludent 
unitatea dintre vorbă și faptă, do
rința de a se păși efectiv pe calea 
unei dezarmări reale.

în actualele împrejurări este 
necesar mai mult ca oricînd să 
se manifeste spirit de răspunde
re. luciditate, să se dea dovadă 
de voință politică pentru a se 
opri cît mai grabnic» cursul pe
riculos al evenimentelor, pentru 
a se pune capăt. fără întîr- 
ziere, escaladei înarmărilor șl chel
tuielilor militare, pentru a se salv
garda pacea și securitatea, bunurile 
cele mai de preț ale omenirii. în acest 
spirit, așa cum a arătat în repetate 
rinduri secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia socialistă este animată de hotă- 
rîrea de a acționa cu aceeași ener
gie ca și pină acum, alături de cele
lalte state participante la Tratatul 
de la Varșovia, de toate statele so
cialiste. de celelalte state ale lumii, 
de forțele înaintate de pretutindeni, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
dezvoltare pașnică a popoarelor, 
pentru triumful politicii de cola
borare, dezarmare și pace în întreaga 
lume.

Romulus CAPLESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
Contacte privind posibilitatea organizării unei conferințe 

internaționale in problema Orientului Mijlociu
LONDRA 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a conferit cu regele Hus
sein al Iordaniei in legătură cu pro
bleme referitoare la Orientul Mijlo
ciu. A fost examinată între altele, 
posibilitatea organizării preconizatei 
conferințe internaționale privind so
luționarea conflictului arabo-israe- 
lian — transmite agenția A.P.A.

în cursul unor dezbateri din Ca
mera Lorzilor, Janet Mary ¥oung, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Marii Britanii, a declarat că 
in opinia guvernului britanic există 
un consens tot mai larg asupra rolu
lui pozitiv pe oare îl poate avea b 
conferință internațională pentru de
pășirea actualului impas in care se 
află problema Orientului Mijlociu. 
Salutînd eforturile depuse în vede
rea convocării acestei conferințe, 
vorbitoarea a apreciat că este ne
cesară pregătirea corespunzătoare a 
reuniunii, inclusiv a prooedurii, 

’reprezentării și modului de lucru 
ale conferinței — relatează agenția 
KUNA.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Dacă 
în următoarele luni nu va fi organi
zată o conferință internațională pen
tru soluționarea conflictului israe- 
liano-arab, vor fi pierdute șansele 
actuale de reglementare pașnică a 
situației din Orientul Mijlociu — a

declarat ministrul de externe israe- 
lian, Shimon Peras. El a apreciat că 
apropierea alegerilor prezidențiale 
din S.U.A. va concentra tot mai mult 
atenția oamenilor politici americani 
asupra competiției electorale, dimi- 
nuînd eforturile în vederea amorsă
rii procesului de pace in Orientul 
Mijlociu.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Forțele 
Israeliene* au lansat un. nou raid 
aerian asupra zonei Saida din sudul 
Libanului. După cum informează a- 
gențiile de presă, elicoptere militare 
israeliene au bombardat in noaptea 
de joi spre vineri două tabere de 
refugiati palestinieni de lingă Saida, 
în cursul atacului asupra taberei 
Ain El Hilweh trei persoane au fost 
ucise și șase au fost rănite. Se a- 
preciazâ că noua acțiune agresivă 
israeliană vizează agravarea situației 
in regiune, in momentul in care apă
ruseră semnele unei diminuări a 
stării conflictuale.

Pe de altă parte, vineri diminea
ța vedete israeliene au patrulat In 
zona de litoral libaneză In largul 
orașului-port Saida, în timp ce a- 
vioane de luptă survolau regiunea.

La Beirut, autovehicule ale Crucii 
Roșii Internaționale au continuat 
evacuarea răniților din taberele de 
refugiați palestinieni, care au fost 
internați In spitale din vestul capi
talei libaneze.

Protocol româno-bulgar 
în domeniul transporturilor

SOFIA 10 (Agerpres) — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Gheorghi Atanasov, 
l-a primit pe Pavel Aron, ministrul 
român al transporturilor și teleco
municațiilor, aflat in vizită la Sofia. 
Au fost examinate posibilitățile de 
dezvoltare in continuare a colaboră
rii bilaterale in domeniul trans
porturilor.

în cadrul vizitei In Bulgaria, mi
nistrul român, împreună cu Vasil 
Țanov, ministrul bulgar al trans
porturilor, au semnat un protocol și 
un program pe termen lung între 
România și Bulgaria în domeniul 
transportului feroviar și rutier pină 
in anul 1990.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 10 (Agerpres). — For

țele iraniene au lansat un nou con
traatac in cadrul operațiunii „Kar- 
bala-8" declanșată marți la est de 
Basra. Un comunicat militar citat 
de agenția IRNA arată că în cursul 
luptelor de joi au fost uciși și ră
niți 700 de soldați irakieni și au 
fost doborite două avioane de luptă 
irakiene. In total, numărul soldaților 
irakieni uciși sau răniți in cursul 
acestei operațiuni se ridică la citeva 
mii, arată agenția citată. Totodată, 
forțele armate iraniene au declan
șat pe frontul de vest, la nord de 
Qasr-E.-Shirin, operațiunea „Kar- 
bala-9“, în cursul căreia au fost

uciși și răniți 800 de militari ira
kieni arată IRNA.

BAGDAD 10 (Agerpres). — For
țele militare irakiene au respins 
joi un atac Iranian la est de Basra, 
în sectorul de sud al frontului, 
informează agenția I.N.A. în cursul 
luptelor au fost cauzate inamicului 
pierderi serioase în oameni și teh
nică militară. Pe de altă parte, un 
purtător de cuvint militară dezmin
țit la Bagdad că două avioane de 
luptă irakiene ar fi fost doborite 
de apărarea antiaeriană iraniană, 
relevă I.N.A.

Plenara C. C. al P. C. 
din Austria

VIENA 10 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Aus
tria. Raportul la plenară a fost pre
zentat de Franz Muhri, președintele 
P.C.A., document pe baza căruia au 
fost stabilite direcțiile principale de 
acțiune ale Comitetului Central al 
partidului, în lumina Congresului al 
XXVI-lea al P.C.A., desfășurat la 
sfîrșitul lunii martie anul acesta. 
Plenara a ales secretariatul C.C. al 
P.C. din Austria.

Reuniunea Comitetului 
Interimar al F.M.I.

WASHINGTON 10 (Agerpres). - 
Țările latino-americane au cerut 
țărilor industrializate să accepte „un 
dialog constructiv" pentru rezol
varea In comun a crizei economice 
internaționale. Poziția statelor la
tino-americane a fost prezentată Ia 
reuniunea Comitetului Interimar al 
Fondului Monetar Internațional.

în cadrul reuniunii, sublinia
ză agenția E.F.E., s-a constatat 
o divergență clară de poziții dintre 
țările industrializate și cele în cure 
de dezvoltare cu privire la evalua
rea actualei conjuncturi economice 
internaționale și la soluțiile de re
zolvare a crizei.

VIENA: încheierea celei de-a doua etape 
a reuniunii general - europene

VIENA 10 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : La palatul Hofburg s-au 
încheiat vineri lucrările celei de-a 
doua etape a reuniunii general-eu- 
ropene de la Viena. După o pauză 
de aproximativ trei săptămîni, parti - 
cipanțiii se vor întruni din nou în 
cadrul celei de-a treia etape, pentru 
continuarea dialogului general-euro- 
pean. a procesului de armonizare a 
pozițiilor și propunerilor lor și re
dactarea documentului final al re
uniunii.

Conținutul celei de-a doua etape 
a reuniunii l-au constituit prezen
tarea în continuare a pozițiilor sta
telor participante față de situația 
din Europa, față de toate aspectele 
cooperării și securității pe continent, 
în vederea materializării principii
lor și obiectivelor cuprinse în Actul 
final de la Helsinki și documentul 
final al reuniunii de la Madrid. De 
asemenea, în această etapă au fost 
avansate de către toate statele parti
cipante un număr — record — de 
135 de propuneri concrete, care aco
peră toate problemele cooperării, 
dezarmării și păcii în Europa. în 
ultimble săptămini, delegațiile sta
telor participante au procedat la o 
analiză aprofundată a propunerilor 
existente pe masa de lucru a re
uniunii.

în luările de poziție ale majorită

ții covirșitoare a statelor participan
te s-a dat expresie îngrijorării pro
funde a guvernelor și popoarelor, a 
opiniei publice europene în legătură 
cu persistenta unei încordări peri
culoase în viața politică a conti
nentului european.

S-a degajat concluzia, larg împăr
tășită de statele participante, că în 
actualele împrejurări reuniunea de 
la Viena are misiunea de înaltă răs
pundere de a identifica acele căi și 
modalități practice de acțiune, acele 
măsuri concrete, care să contribuie 
în mod efectiv Ia reducerea încor
dării și sporirea încrederii reciproce, 
la extinderea și dezvoltarea largă a 
cooperării dintre state pe multiple 
planuri, la stăvilirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, la 
construirea unei Europe a prieteniei 
și înțelegerii între popoare, a păcii 
și securității autentice. S-a subliniat 
că pentru aceasta este nevoie înain
te de toate ca raporturile dintre sta
tele participante să fie așezate pe 
baze noi, democratice, pe temelia 
marilor principii ale dreptului și le
galității. înscrise în Actul final de la 
Helsinki, astfel incit Europa să-și a- 
ducă o contribuție sporită la promo
varea cooperării, păcii și securității 
în lume, la soluționarea complexelor 
probleme ce confruntă lumea con
temporană.

Vizita de prietenie a secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, in R. S. Cehoslovacă
PRAGA 10 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei oficiale de prietenie pe care 
o efectuează in R.S. Cehoslovacă 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., la sediul C.C. al 
P.C.C. au avut loc vineri convorbiri 
cehoslovaco-sovietice, relatează a-

gențiile T.A.S.S. și C.T.K. în aceeași 
zi, la Praga s-a desfășurat un miting 
al prieteniei la care au luat cuvintul 
tovarășii Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C.. al P.C. din Cehoslova
cia. președintele R.S. Cehoslovace, șl 
Mihail Gorbaciov.

Convorbiri polono-bulgare
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Vi

neri s-a încheiat vizita prietenească 
de lucru efectuată la Varșovia de 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
la invitația lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. relatează agențiile 
P.A.P. și B.T.A. în cursul convorbi

rilor oficiale au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale și ale 
actualității internaționale.

în prezența conducătorilor de par
tid și de stat ai Poloniei și Bulga
riei a fost semnat un acord intergu- 
vernamental cu privire la coopera
rea în producție și în activitatea 
tehnico-științifică între întreprin
deri și organizații din cele două țări.

AMERICA CENTRALĂ
Pentru o soluție negociata a stării 

conflictuale din regiune
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PE TOATE MERIDIANELE

Noi acțiuni și luări de poliție
pentru pace

In favoarea lichidării rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Europa

10 (Agerpres). — Orga-
,,Marșurilor păcii" din 

vest-ge/rman Bavaria au

BONN 
nizatorii 
landul 
adresat un apel guvernului de la 
Bonn si Bundestagului de a acționa 
pentru materializarea ideii elimi
nării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa. Pro
punerile vizind lichidarea rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune de pe continentul nostru — 
relevă documentul — oferă o șan
să reală de a se trece la măsuri

rupeconcrete de dezarmare, de a 
cercul vicios al cursei înarmărilor.
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TOKIO 10 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Japoniei s-a pro
nunțat pentru lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Răspunzihd la o în
trebare a ziariștilor, in cadrul unei 
conferințe de presă, el a declarat 
că poziția Japoniei este ca rache
tele să fie complet înlăturate și din 
Asia — transmite agenția T.A.S.S. |

extinderii cursei înarmărilor în Cosmos 1
ra de neîncredere. Anthony Wedge
wood Benn, membru al Parlamen
tului britanic, a declarat că anul 
1987 este anul speranțelor pentru 
începerea dezarmării nucleare, iar 
oamenii de pretutindeni trebuie să 
facă totul pentru ca această spe
ranță să se transforme in reali
tate.

„NU"
LONDRA 10 (Agerpres). 

cadrul unui miting 
; Londra, participanta au ț necesitatea încetării imediate

In 
desfășurat la 

subliniat 
_________ __ ,____  a 

i cursei înarmărilor, a preintimpină- 1 rii răspîndirii ei in Cosmos. Vorbi- l torii s-au pronunțat pentru lărgirea 
J contactelor intre popoarele tuturor 
ț țărilor pentru a îndepărta atmosfe-
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Securitatea nu poate fi clădită pe „echilibrul fricii"
VI EV .4 io (Agerpres). — Pre

ședintele Austriei, Kurt Waldheim, 
intr-o cuvintare rostită la centrul 
O.N.lf. din Viena a reliefat necesi
tatea adoptării de ample măsuri de 
dezarmare, înainte de toate in do
meniul nuclear. Președintele Aus
triei și-a exprimat convijigerea că

speranțele oamenilor tn asigurarea 
păcii nu pot fi împlinite ca rezul
tat al „echilibrului fricii". Kurt 
Waldheim s-a pronunțat pentru 
tipizarea politicii ce vizează 
rantarea păcii și destinderea 
plan internațional.

ac- 
ga
pe

Zeci de mii de spanioli au participat zilele trecute la un marș spre baza 
militară americană de la Torrejon. Pe pancartele purtate de participant 
se putea citi : „NU - bazelor militare străine l“; „NU - armelor nucleare I"

MANAGUA 10 (Agerpres). — Pro
punerea de pace în America Centra
lă avansată de președintele Costa 
Ricăi, Oscar Arias, reprezintă un 
aport la căutarea unei soluții nego
ciate a stării conflictuale regionale
— a declarat, la Managua, vicepre
ședintele Nicaraguei, Sergio Rami
rez — transmite agenția nicaraguană 
de presă A.N.N. După o primă run
dă de negocieri avută cu delegația 
guvernamentală costaricană — care 
se află in vizită la Managua, pentru 
a informa oficial guvernul nicara- 
guan despre planul de pace In Ame
rica Centrală proțius de .Costa Rica
— vicepreședintele Nicaraguei a ară
tat că inițiativa costaricană trebuie 
să fie discutată la reuniunea regio
nală la nivel înalt, din iunie, de Ia 
Esquipolas, (Guatemala), în contex
tul general al eforturilor de pace ale 
Grupului de la Contadora și ținînd

seama de mecanismele de verificare 
și control propuse de acest grup.

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Intr-un discurs pronunțat 
in parlamentul Guatemalei, preșe
dintele Mexicului, Miguel de la Ma
drid, care întreprinde o vizită în a- 
ceastă țară centro-americană, s-a 
pronunțat pentru o politică autentică 
de securitate regională și a cerut 
respectarea voinței suverane a po
poarelor la autodeterminare. Șeful 
statului mexican a evidențiat nece
sitatea utilizării căilor dialogului po
litic și ale înțelegerii, pentru rezol
varea stării conflictuale centro- ame
ricane, respectîndu-se voința politi
că suverană de autodeterminare a 
fiecărui popor, căci aici — a preci
zat el — „se află In joc interesele 
legitime ale popoarelor din regiune 
si însuși viitorul Americii Latine".

Opoziție crescîndă a populației de culoare 
față de politica rasiștilor de la Pretoria
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PRETORIA 10 (Agerpres). — Re
gimul minoritar rasist de la Pretoria 
se confruntă cu o opoziție crescîndă 
din partea populației de culoare, 
care-și manifestă tot mai puternic 
dezacordul față de politica de apart
heid, promovată de autorități. Valul 
de greve ale personalului muncitor de 
culoare, declanșat în urmă cu cîteva 
zile, se extinde cu rapiditate pe tot 
teritoriul R.S.A, în aceste condiții, 
autoritățile nu ezită să ia măsuri 
aspre de reprimare a oricăror încer
cări de apărare a drepturilor legiti
me ale populației autohtone. Știrile 
sosite de la Pretoria relevă că în 
cursul zilei de 9 aprilie poliția a 
arestat. în apropierea orașului Jo
hannesburg 305 muncitori negri aflați 
în grevă. Aceștia se vor alătura, In 
închisorile suprapopulate din R.S.A.. 
altor sute și mii de oameni, care au 
cutezat să ridice vocea împotriva 
sistemului inuman al apartheidului.

NAIROBI 10 (Agerpres). — Un ra
port al Fondului O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.) difuzat la Nairobi, re
levă că în R.S.A. se duce un adevărat 
„război" împotriva copiilor. Se sub
liniază faptul că din cei circa 25 000 
de deținuți, aruncați în închisorile 
regimului rasist de la Pretoria după 
instituirea stării de urgență in iunie 
anul trecut, 10 000 sînt copii. Rapor
tul menționează, de asemenea, că un 
mare număr de copii de culoare au 
fost împușcați de poliție și de forțele 
de securitate în cursul acțiunilor de 
represalii lansate de autorități îm
potriva populației de culoare.

*
'-PRETORIA. Dtn cauza lipsei celor 
maț elerpentare-norme de securitate; 
vineri s-a produs o puternică ex
plozie de gaz metan Ia mina apar- 
tinînd companiei Ermelo. Treizeci 
de mineri și-au pierdut viața, în timp 
ce nouă au fost grav răniți.

AFGANISTAN
Rezultatele îndeplinirii planului de dezvoltare 

economico-socială In 1986
KABUL 10 (Agerpres). — La 

Kabul a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al C.C. al P.D.P, din 
Afganistan în cadrul căreia au fost 
examinate rezultatele îndeplinirii 
planurilor de dezvoltare econo
mico-socială a țării tn anul 1986, 
transmite agenția T.A.S.S. în ca
drul dezbaterilor s-a subliniat că 
ritmul de creștere a venitului na
țional In perioada menționată a fost

de 3.5 la sută. Biroul Politic al C.C. 
al P.D.P. din Afganistan a relevat 
că una din cele mai importante 
prevederi ale programului de re
conciliere națională o constituie dez
voltarea cooperării dintre sectoarele 
de stat și particular ale economiei, 
în cadrul ședinței a fost luată hotă- 
rirea creării pe lingă Consiliul de 
Miniștri a unui Consiliu Economic 
Consultativ.

Evoluția crizei de
ROMA 10 (Agerpres) — Criza gu

vernamentală din Italia a înregis
trat un nou moment decisiv. Impo
sibilitatea partidelor democrat-creș- 
tin și socialist de a conveni asupra 
unui program comun de guvernare 
împiedică refacerea coaliției guver
namentale în formula celor cinci 
formațiuni politice. Demisia mi
niștrilor democrat-creștini a atras 
pe cea a cabinetului condus de 
Bettino Craxi, premierul aflindu-se 
pentru a doua oară, într-un inter
val de cinci săptămîni, în situația de 
a cere președintelui Francesco

conductor! electronici fabricate 
în Japonia, informează agenția 
E.F.E.GENTI1LE DE PRESA 

e scurt

guvern din Italia
Cossiga exonerarea sa de sarcina de 
premier.

încă de vineri, șeful statului a 
început o nouă rundă de consultări 
în vederea soluționării crizei de gu
vern. După cele două misiuni în
credințate în ultimele săptămini — 
lui Giulio Andreotti și președin
telui Senatului. Nilde Jotți (acesta 
din urmă cu caracter exploratoriu), 
președintele Cossiga ar putea numi 
o nouă personalitate cu sarcina al
cătuirii unui guvern de coaliție ; 
dar nu este exclusă nici varianta 
convocării de alegeri generale anti
cipate.

CONGRES. La Sofia s-au înche
iat lucrările celui de-al X-lea Con
gres al sindicatelor bulgare, rela
tează agenția B.T.A. Congresul a 
adoptat noul statut al Uniunii sin
dicatelor bulgare și a ales Consi
liul General al Uniunii. Din Româ
nia. la lucrări a participat o de
legație a U.G.S.R. In prima plena
ră a Consiliului Central. Petăr 
Diulgherov a fost reales președinte 
«I acestui organism.

DEMONSTRAȚII. Acțiunile des
fășurate de oamenii muncii din 
Spania în cadrul „Săptămini! de 
acțiune" au atins vineri apogeul. 
Aproximativ un milion de munci
tori au încetat lucrul, ieșind pe 
străzi șl In piețele orașelor pentru 
a cere îmbunătățirea condițiilor 
de viață, încetarea concedierilor și 
asigurarea dreptului la muncă.

ALEGERI. La Cairo au fost date 
publicității rezultatele alegerilor 
parlamentare care s-au desfășurat 
la 6 aprilie în Egipt. Partidul Na
țional Democratic, de guvernămint, 
condus de președintele tării. Hosni 
Mubarak, a obținut 338 din cele 
459 de locuri din Adunarea Po- « 
porului. Restul locurilor au reve
nit altor formațiuni politice. Pen
tru 13 aprilie au fost anunțate

alegeri parțiale în nouă districte 
unde candidații nu au întrunit nu
mărul necesar de voturi.

VETO. Folosind dreptul lor de 
veto. Statele Unite și Marea Bri- 
tanie au blocat adoptarea. In Con
siliul de Securitate, a unei rezo
luții prin care se propunea Insti
tuirea de sancțiuni cuprinzătoare și 
obligatorii împotriva Republicii 
Sud-Africane. Proiectul de rezo
luție a fost prezentat in comun de 
mai multe țări la încheierea dez
baterilor Consiliului in problema 
namibiană. Documentul condamnă 
in mod ferm ocuparea ilegală a 
Namibiei de regimul minoritar de 
la Pretoria și declară pe deplin 
legitimă lupta poporului namibian 
pentru independență. în afara ve- 
toului celor două țări, împotriva 
rezoluției a votat și reprezentantul 
R.F.G., iar cei ai Franței. Italiei și 
Japoniei s-au abținut, ceea ce ii 
determină pe observatorii politici 
să noteze faptul că, din nou, sta
tele occidentale împiedică adopta
rea unor rezoluții in problema na
mibiană și de sancțiuni obligatorii 
împotriva rasiștilor sud-africani.

COMISIA C.E.E. a hotărît adop
tarea unei politici „antidumping" 
la importurile unor tipuri de semi

CAMERA REPREZENTANȚI-' 
LOR a Congresului S.U.A. a 
aprobat proiectul de buget pe 1988 
cu 230 voturi pentru și 193 împotri
vă. Acest proiect a fost elaborat 
de majoritatea democrată din Ca
mera Reprezentanților și prevede 
menținerea, practic neschimbată a 
cheltuielilor militare și civile și o 
creștere a impozitelor. Aceste mă
suri sint menite să reducă enor
mul deficit federal american, re
levă agenția E.F.E. Sursa mențio
nată subliniază că Administrația 
americană a criticat acest proiect 
considerînd că astfel se reduc 
„excesiv" cheltuielile militare. Față 
de proiectul guvernului care pre
vedea cheltuieli bugetare militare 
de 312 miliarde dolari, proiectul 
adoptat fixează acest volum al 
cheltuielilor la 288,7 miliarde do
lari.

CANDIDATURA. Senatorul Paul 
Simon (Illinois) și-a anunțat can
didatura pentru învestitura din 
partea Partidului Democrat la 
alegerile prezidențiale din S.U.A. 
Pină în prezent, din partea Parti
dului Democrat și-au mai anunțat 
candidatura la învestitură Bruce 
Babbitt, Richard Gephardt și Lyn
don Larouche. iar din partea Re
publicanilor Pete du Pont, fostul 
secretar de stat. Alexander Haig 
și Jack Kemp.

EXPLOZIA UNEI BOMBE a 
distrus filiala Băncii Franceze din 
Barcelona. Autorii atentatului sînt

membri ai ramurii militare a or
ganizației separatiste basce — ETA, 
transmite agenția E.F.E.. în ulti
mele luni, E.T.A.-militară a comis 
numeroase atentate împotriva re
prezentanțelor franceze in Spania.

ATENTAT. Trei persoane și-au 
pierdut viața și alte două au fost 
grav rănite ca urmare a unei pu
ternice explozii petrecute in noap
tea de .8 aprilie într-o suburbie a 
capitalei Botswanei, Gaberone. 
Agenția Reuter,' citată de T.A.S.S.,. 
menționează că acest cartier a fost 
ținta unui atentat cu bombe în mai 
1986, sâvîrșit de diversioniști din 
R.S.A. Atacurile se explică prin 
prezenta în acest perimetru a se
diului Forțelor de apărare a 
Botswanei. devenită tn ultimul 
timp obiectul atacurilor R.S.A. 
Botswana, ca și alte state „din 
prima linie", este acuzată de regi
mul rasist de la Pretoria pentru 
sprijinul acordat luptătorilor îm
potriva apartheidului.

ÎN CURSUL SCHIMBURILOR 
DE FOCURI care au avut loc. In 
ultimele cinci zile, între forțele 
frontului Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador și trupele trimise împo
triva lor, îndeosebi în zona vul
canului Guazapa. forțele guverna
mentale au pierdut 45 de comba
tanți — morți și răniți. Forțele 
insurgente au blocat. în același 
timp, principalele șosele ale tării 
impiedicind aprovizionarea trupe
lor care Încearcă să lanseze o 
contraofensivă antiinsurgentă.
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