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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Județul Buzău a terminat semănatul porumbului 
de consum și al altor culturi de primăvară

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Buzău au încheiat însă- 
mînțarea porumbului de consum in ogor propriu în sectorul socialist, 
precum și a celorlalte culturi din epocile I și a Ii-a, respectîndu-se 
normele de densitate si calitate, garanție a obținerii unor recolte mari, 
la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. In prezent eforturile sint 
concentrate la erbicidarea cerealelor păioase de toamnă. întreținerea 
culturilor de legume protejate, plantarea legumelor în cîmp. efectuarea 
lucrărilor de sezon in viticultură și pomicultură. De asemenea. în uni
tățile agricole se depun eforturi susținute pentru dezvoltarea zooteh
niei. acordindu-se o atenție deosebită asigurării bazei furajere în struc
tura optimă, astfel incit să se înregistreze. încă din acest an. o creștere 
substanțială a producțiilor animaliere. (Agerpres).

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, vineri, 24 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. La ședință au participat, ca 
invitați, miniștri, conducători ai altor institu
ții centrale economice și de sinteză.

Comitetul Politic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND REALIZAREA PRODUC
ȚIEI FIZICE PLANIFICATE, A EXPORTU
LUI ȘI A INVESTIȚIILOR ÎN PERIOADA 
1—20 APRILIE ȘI MĂSURILE NECESARE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A 
PLANULUI PE 1987.

în cadrul ședinței, conducătorii principale
lor ministere economice au raportat in legă
tură cu modul in care s-a realizat producția 
prevăzută pentru primele două decade ale 
acestei luni și, îndeosebi, despre măsurile pe 
care le-au stabilit pentru a asigura îndepli
nirea prevederilor de plan pe luna aprilie, pe 
întregul an.

Pornind de la situația prezentată, secretarul 
genera! al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a criticat lipsurile din 
activitatea unor ministere și a indicat să tie 
luate de urgență toate măsurile în vederea 
recuperării oricăror rămîneri in urmă și în
făptuirii in cele mai bune condiții a planu
lui pe luna aprilie, pe trimestrul doi și pe în
tregul an. în acest sens, s-a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor industriale, între
prinderilor să acționeze cu înalt simț 
do răspundere pentru rezolvarea operativă 
a problemelor care privesc realizarea ritmică 
a producției fizice, a tuturor produselor și 
sortimentelor prevăzute în plan și in con
tractele economice, pentru desfășurarea nor
mală a întregii activități productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că o 
atenție deosebită trebuie acordată, în conti
nuare, producției la export, recuperării, în zi
lele care au mai rămas din această lună, a tu
turor restanțelor ce mai există în acest do
meniu și realizării integrale a sarcinilor de 
plan pe luna aprilie, livrării producției Ia ter
menele prevăzute în contractele încheiate cu 
partenerii externi.

în ceea ce privește investițiile, secretarul 
general al partidului a relevat că se impune 
mobilizarea tuturor forțelor pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă și darea în folosință la 
timp a obiectivelor prevăzute. în acest scop, 
trebuie luate măsuri hotărîte care să asigure o 
mai bună organizare a muncii pe șantiere, 
realizarea și livrarea tuturor utilajelor și insta
lațiilor necesare punerii în funcțiune a noilor 
capacități de producție.

Referîndu-se Ia necesitatea de a se face to
tul pentru realizarea în bune condițiuni a tu
turor indicatorilor cantitativi și calitativi ai 
planului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca în fiecare sector de activitate să se acțio
neze cu fermitate pentru perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor de produc
ție, reducerea consumurilor de materii prime 
și materiale și valorificarea lor superioară, 
pentru instaurarea unei ordini și discipline dc- 
săvîrșite în producție, a unui climat de exi

gență și răspundere, individuală și colectivă, 
față de îndeplinirea planului, pentru reali
zarea unei înalte calități și eficiențe în întrea
ga economie.

A fost subliniată necesitatea aplicării ferme 
în întreaga activitate a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, precum și rolul deosebit ce 
revine în această privință centralelor indus
triale, ca titulare de plan și unități de bază ale 
autoconducerii și autogestiunii, care poartă 
răspunderea directă pentru realizarea planu
lui la toți indicatorii.

Apreciind că există toate condițiile pentru 
îndeplinirea planului, secretarul general al 
partidului și-a exprimat convingerea că oa
menii muncii, întregul nostru popor vor ac
ționa cu toate forțele pentru a asigura reali
zarea exemplară a prevederilor planului pe 
luna aprilie și pe întregul an, pentru a întimpi- 
na ziua de 1 Mai cu noi și tot mai mari 
succese în toate domeniile de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
CONTRACTAREA PRODUCȚIEI ȘI A OBIEC
TIVELOR PREVĂZUTE IN PLANUL PE 
ANUL 1987 ÎN INDUSTRIE ȘI INVESTIȚII- 
CONSTRUCȚII. S-a atras atenția asupra nece
sității de a se lua măsuri neintirziate în ve
derea încheierii tuturor contractelor pentru 
acest an atît la intern, cît și la export. S-a 
cerut să se acorde o atenție deosebită înche
ierii contractelor cu țările socialiste, in confor
mitate cu acordurile de lungă durată pe care 
Ie avem cu aceste state, cu programele de 
colaborare economică și tehnico-științifică 
existente, precum și cu partenerii din celelalte 
țări, luindu-se toate măsurile pentru reali
zarea la termen a tuturor contractelor și asigu- 
rîndu-se, pe această bază, dezvoltarea conti
nuă a activității de comerț exterior.

în legătură cu MERSUL LUCRĂRILOR 
AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ, secretarul 
general al partidului a cerut să se ia măsuri 
hotărite, să se mobilizeze larg toate forțele din 
agricultură, pentru a se grăbi ritmul de lucru 
și a se termina, în cel mai scurt timp, toate 
lucrările de însămințări.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, de asemenea, UNELE AS
PECTE ALE SITUAȚIEI INTERNAȚIONALE 
și in mod deosebit ale luptei pentru dezar
mare, in primul rînd pentru dezarmare nu
cleară. în acest sens, Comitetul Politic Execu
tiv a salutat și a apreciat importanța întilnirii 
și convorbirilor recente sovieto-americane de 
la Moscova și a exprimat convingerea că pe 
baza propunerilor existente se poate ajunge, 
în cel mai scurt timp, la realizarea unui acord 
privind rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune care să aibă drept scop eliminarea to
tală a acestora din Europa. In același timp a 
fost evidențiată însemnătatea propunerilor 
Uniunii Sovietice privind retragerea rachete
lor operativ-tactice din R.S. Cehoslovacă și 
R.D. Germană și distrugerea lor totală.

Abordind unele aspecte ale situației eco
nomice mondiale. Comitetul Politic Executiv 
a subliniat necesitatea intensificării eforturilor

pentru rezolvarea globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe 
extrem de mari care împovărează țările in 
curs de dezvoltare, pentru lichidarea marilor 
decalaje dintre țările bogate și cele sărace, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv apreciază că pro
blema fundamentală a țărilor in curs de dez
voltare este asigurarea dezvoltării lor econo- 
mico-sociale independente, lichidarea in timp 
cit mai scurt a stării lor de subdezvoltare. 
Aceasta cere să se facă totul pentru intărirea 
continuă a colaborării dintre ele, in vederea 
asigurării progresului lor multilateral, pentru 
stabilirea unei strategii comune în negocierile 
cu țările dezvoltate.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că este 
necesar să se acționeze mai hotărit pentru o 
reducere simțitoare a dobinzilor de eătfe toate 
organizațiile financiar-bancare, inclusiv de că
tre Banca Mondială, ale căror dobinzi continuă 
să fie inadmisibil de mari, pentru înlocuirea 
actualului sistem financiar și monetar inechi
tabil cu un sistem nou, care să contribuie in 
mod real la stimularea activității de produc
ție, Ia progresul economic și social al tuturor 
statelor.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat 
voința României de a sprijini eforturile în
dreptate spre promovarea unor relații noi in 
viața internațională, bazate pe deplină egali
tate și echitate, care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, și in primul rind al 
celor rămase in urmă, dezvoltarea armonioasă 
și stabilitatea economiei mondiale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv. examinînd evoluția' relațiilor interna
ționale ale partidului nostru, a exprimat hotă- 
rirea Partidului Comunist Român de a milita 
cu fermitate și de a întreprinde noi acțiuni și 
inițiative în vederea întăririi în continuare a 
colaborării cu partidele comuniste și munci
torești, a realizării unei noi unități îutre toate 
aceste partide, bazată pe deplina egalitate, pe 
respectarea independenței și a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine stătător 
linia politică, strategia și tactica revoluțio
nară, corespunzător condițiilor concrete în 
care își desfășoară activitatea, fără nici un 
amestec din afară.

în același timp, a fost reafirmată hotărîrea 
partidului nostru de a conlucra tot mai strins 
cu partidele socialiste, social-democrate, cu 
toate forțele progresiste, democratice de pre
tutindeni in lupta pentru dezarmare și pace, 
pentru soluționarea constructivă, in interesul 
tuturor popoarelor, a gravelor și complexelor 
probleme ce confruntă lumea contemporană.

Comitetul Politic Executiv apreciază că in 
condițiile actuale este necesar să crească și 
mai mult rolul maselor in lupta pentru o 
politică nouă, de dezarmare, de independență, 
de asigurare a dreptului fundamental al oa
menilor, al națiunilor, la viață, Ia existență 
liberă și demnă, Ia pace.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, unele probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Diamantele muncii
Intre Valea Jiului 

fi Rovinari, e pe cale 
de a lua naștere — 
intre mineri există 
dintotdeauna o ase
menea întrecere — 
o competiție a recor
durilor. Recorduri ale 
muncii. Anul trecut, 
cind ortacii între
prinderii miniere Pa- 
roșeni au anunțat 
obținerea celui mai 
bun rezultat de muncă 
din activitatea lor — 
realizarea unei pro
ducții de un milion 
tone de cărbune, din 
care 60 000 de tone 
peste plan — cei de la 
întreprinderea minie
ră Rovinari anunțau 
fi ei o performanță 
deosebită — realizarea 
unei producții de a- 
proape 9 milioane 
tone ! Iar la începutul 
anului 19S7 amindouă 
unitățile, datorită re
zultatelor obținute in 
anul anterior, au lan
sat chemări la între
cere către minerii din 
subteran și, respectiv, 
de la suprafață.

Apropierea zilei de ' 
1 Mai — Ziua muncii 
— imprimă întrecerii • 
socialiste un ritm de 
gîndire și de efort 
propriu oricărei com
petiții. Cele două 
unități miniere din

cele două văi ale 
cărbunelui obțin re
zultate care le dau 
dreptul amînduroya să 
stea — ca să ne ex
primăm in termeni 
sportivi — pe locul I. 
Cei de la Paroșeni a- 
nunțau zilele trecute 
că au realizat peste 
plan pină la data de

însemnări 
de pe traseele 

întrecerii

23 aprilie aproape 
6 000 tone de cărbune. 
Cel de la Rovinari, 
care extrag cărbunele 
la suprafață, anunțau 
pină la aceeași dată 
că au rotunjit bine 
peste plan cifra de 
300 000 de tone.

întrecerea dintre 
cele două aspirante 
la locul unu în com
petiția muncii și hăr
niciei pune în valoare 
pregătirea profesiona
lă, efortul oamenilor, 
cit și dotarea tehnică 
a celor două unități 
miniere. Rezultatele 
harnicilor mineri dau 
astfel expresie utiliză

rii cu maximă price
pere a tehnicii de înalt 
randament de care dis
pun, hotăririi colecti
velor de muncă de a 
face totul pentru spo
rirea neîncetată a pro
ducției de cărbune. 
Iar cele două uni
tăți au asemenea oa
meni care știu și
pot să promoveze in
munca lor, pe o
treaptă înaltă, și pro
gresul tehnic, și efi
ciența economică. Cei 
din Valea Jiului obțin
— datorită înaltei pre
gătiri profesionale, 
cunoștințelor tehnice 
pe care le-au însușit
— cele mai bune re
zultate in exploatarea 
complexelor mecani
zate. aceste „uzine" 
subterane ale mineri
tului. Cei de la Ro
vinari au atins cele 
mai înalte randamente 
în folosirea capacității 
orare a excavatoarelor
— circa 15 ore pe zi 
in medie.

Cine va ciștiga, pină 
la urmă, întrecerea ? 
Ea are, în cele două 
unități, concurenți re
dutabili. Cu șanse 
egale. Faptele acestor 
mineri sint adevărate 
„diamante" ale mun
cii și hărniciei. (C. 
Priescu). ,

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi
In perioada care a trecut de la 

începutul anului, unitățile econo
mice din județul Timiș au livrat 
suplimentar economiei naționale 10 
milioane mc gaze libere. 283 tone 
laminate finite pline, motoare e- 
lectrice însumînd o putere de 30 000 
kW. aparataj electric de joasă ten
siune in valoare de 10 milioane 
lei. mijloace de automatizare elec
trotehnică. electronică și ale tehni
cii de calcul în valoare de 17 mi
lioane lei. utilaje și instalații spe
cifice agriculturii în valoare de 13 
milioane lei. precum și importante 
cantități de materiale de construc
ții. cherestea, tricotaje și alte măr
furi industriale și bunuri de con
sum. Succesul are la bază aplica

rea cu fermitate a măsurilor cu
prinse în programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare 
a producției, care au condus la 
creșterea productivității muncii, 
utilizarea mai bună a capacităților 
de producție, valorificarea supe
rioară a materiilor prime. în con
dițiile reducerii consumurilor spe
cifice materiale si energetice. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de colectivele întreprinderilor „E- 
lectromotor". .,Electrometal". „Elec- 
trotimiș", de aparate electrice de 
măsurat, de memorii electronice, 
de mecanică pentru agricultură — 
Timișoara. „Ciocanul" — Nădrag, 
de încălțăminte Lugoj. (Cezar 
Ioana).

TURDA : Produse 
de înaltă calitate livrate 
suplimentar la export

De mai mulți ani la rînd. între
prinderea chimică din Turda se nu
mără printre unitățile fruntașe in 
întrecerea socialistă. Pentru reali
zările sale, colectivul acestei uni
tăți a fost distins, anul trecut, cu 
Ordinul Muncii clasa I. Chimiștii 
turdeni iși onorează și acum titlul 
de fruntași. Pentru a întimpina cu 
rezultate cît mai bune ziua de 
1 Mai, aici au fost organizate zile 
record. Ing. Gyorgy Victor, direc
torul întreprinderii, ne-a făcut cu
noscut că in această perioadă au 
fost întreprinse acțiuni pentru creș
terea randamentelor instalațiilor în 
toate schimburile, antrenindu-se 
specialiștii la buna organizare a 
producției și modernizarea produ
selor. O atenție prioritară s-a acor
dat exportului, realizării în devans 
a producției contractate cu parte
neri externi, cum sint firme din 
Italia, R.F.G., Cehoslovacia, Polo
nia, Iugoslavia, Olanda. Astfel s-a 
reușit ca planul pe 4 luni la acest 
indicator să fie îndeplinit înainte 
de termen. Se lucrează susținut 
pentru onorarea în devans a unor 
noi comenzi. îneît, pină la 1 Mai, 
vor fi fabricate și expediate supli
mentar față de plan beneficiarilor 
externi produse chimice în valoare 
de 2,5 milioane lei. Pe lîngă hidro- 
xidul de potasiu și carbonatul de 
potasiu, întreprinderea a oferit la 
export și alte produse noi de înalt 
nivel calitativ. Demnă de relevăt 
este și preocuparea de a onora în 
devans, pină la 1 Mal, și anumite 
produse contractate cu beneficiarii 
interni, urmărindu-se în perma
nență o valorificare superioară a 
materiilor prime, materialelor și 
energiei. Pînă acum, la instalațiile 
de fabricare a carbonatului de po
tasiu și a hidroxidului de potasiu 
s-au economisit 50 MWh energie 
electrică și 100 tone combustibil 
convențional. (Marin Oprea).

IAȘI : Autogrederul 
cu nr. 1 000

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
colectivul de muncă de la între
prinderea mecanică „Nicolina" din 
Iași a obținut un succes deosebit 
în producție. în aceste zile a ieșit 
de pe banda de montaj autogrede- 
rul cu numărul 1 000, utilaj tehno
logic de mare randament și ro
bustețe în exploatare, folosit cu 
prioritate in construcții și în agri
cultură, la amenajarea de drumuri 
și șosele, precum și la regulariza
rea albiilor de rîuri, ori la alte lu
crări ce necesită transportul, nete
zirea și imprăștierea pămîntului. 
Comparativ cu primele utilaje de 
acest tip, autogrederul cu numărul 
1 000 prezintă substanțiale îmbu
nătățiri tehnice și funcționale, toa
te componentele din structura lui 
fiind asimilate în țară și peste 70 
la sută la „Nicolina". (Manole 
Corcaci).

Din noua arhitectură a municipiului 
Constanța
Foto : Sandu Cristian

întărirea capacității politico-organizatorice 
a organizațiilor de partid - 

condiție esențială pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socială

Prin însemnătatea problematicii a- 
bordate, prin adoptarea unor docu
mente importante menite să asigure 
înaintarea fermă a României pe ca
lea progresului și civilizației socia
liste, corespunzător hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 
martie se inscrie ca un eveniment cu 
o semnificație deosebită in viața po
litică a țării. Noi direcții de acțiune, 
noi orientări privind perfecționarea 
întregii activități economice, politice 
și sociale, in consens cu cerințele de 
mare complexitate ale perioadei pe 
care o străbatem, și-au aflat o clară 
definire in cuvintarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită in înche
ierea lucrărilor plenarei.

îndeplinirea tuturor indicatorilor 
de plan. îndeosebi cei privind pro
ducția fizică și exportul, ener
gia, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor și spo
rirea mai accentuată a produc
tivității muncii, concomitent cu în
făptuirea programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, realizarea programelor de 
investiții, efectuarea Ia timp a repa
rațiilor tuturor instalațiilor, reduce
rea cheltuielilor materiale, dezvol
tarea in toate județele a micii indus
trii și a serviciilor, creșterea eficien
ței întregii activități economice, exe
cutarea în ritm rapid și de bună ca
litate a însămințărilor de primăvară, 
înfăptuirea programelor din zooteh

nie reprezintă, așa cum s-a subliniat 
în cadrul lucrărilor plenarei, sarcini 
prioritare pentru îndeplinirea cărora 
organele și organizațiile de partid 
sint chemate să folosească intreaga 
capacitate politică și organizatorică, 
intreaga lor forță de mobilizare a 
maselor de oameni ai muncii.

în acest context, avind in vedere 
locul pe care partidul îl ocupă in 
sistemul politic al țării noastre și 
stabilind un raport dialectic între 
necesitatea obiectivă a afirmării cu 
mai multă vigoare a rolului conducă
tor al partidului și cerințele actuale 
ale dezvoltării societății noastre, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia : „Va trebui să acționăm pen
tru creșterea și perfecționarea acti
vității tuturor organizațiilor și orga
nelor de partid, pentru sporirea răs
punderii și a rolului lor in buna or
ganizare a activității în sectoarele 
unde își desfășoară munca, pornind 
de la ceea ce am menționat și in alte 
împrejurări, că activitatea comuniș
tilor, a organizațiilor și organelor de 
partid trebuie judecată nu după vor
be sau după numărul de ședințe, ci 
după felul cum se îndeplinesc hotă- 
ririle partidului, programele de dez
voltare economico-socială". în spiri
tul acestor cerințe, plenara a anali
zat, pe lingă probleme economice de 
stringentă actualitate, și laturi esen
țiale ale activității politico-organiza- 
torice desfășurate anul trecut de or
ganele și organizațiile partidului 
nostru, stabilind, totodată, măsuri 
corespunzătoare pentru ridicarea ca

lității muncii de partid in ansamblul 
ei, in concordanță cu exigențele în
făptuirii hotăririlor adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Datele cuprinse în documentele 
aprobate de plenară reliefează încă 
o dată faptul că în prezent avem un 
partid viguros, aproximativ o treime 
din populația ocupată in indus
trie, agricultură, in celelalte ramuri 
ale activității economico-sociale fiind 
cuprinsă in partid,, că practic, așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului, nu există unitate econo
mică și socială, nu există sat. nu 
există sector unde să nu avem pu
ternice organizații de partid. Prin 
integrarea profundă a activității co
muniștilor in munca și viața colec
tivelor de oameni ai muncii, in siste
mul organizațiilor de masă și ob
ștești, al organismelor democrației 
muncitorești revoluționare, partidul 
se află într-o unitate indisolubilă cu 
întregul popor. Partidul Comunist 
Român acționează permanent în 
strinsă legătură cu poporul și pen
tru popor, este centrul vital al socie
tății, forța politică conducătoare a 
întregii noastre națiuni.

Este o realitate care confirmă 
cu pregnanță adevărul că de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
cind în fruntea gloriosului nos
tru partid a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, forța partidului, 
capacitatea sa de a conduce națiu-

(Continuare în pag. a V-a)

Amplă mobilizare de forțe 
pentru încheierea în cel 

mai scurt timp a însămințărilor
• Pînă în seara zilei de 23 

aprilie, culturile de primă
vară au fost însămînțate în 
total pe 75 la sută din su
prafețele planificate.
• Au mai rămas de semă

nat cu diferite culturi 1369383 
hectare, din care 669517 hec
tare cu porumb și 114548 
hectare cu soia.
• Pretutindeni, prin orga

nizarea activității în două 
schimburi, redistribuirea o- 
perativă a mijloacelor me
canice și identificarea tere
nurilor zvîntate, semănatul 
poate și trebuie să fie în
cheiat cît mai grabnic.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu toate forțele și cu toate mijloacele, 
folosind din plin fiecare oră bună de lucru pentru 
urgentarea la maximum a insămințărilor I

Nu precupețiți nici un efort pentru încheierea 
semănatului in cel mai scurt timp pe toate 
suprafețele prevăzute!
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Un eîsn cunthiuu ni stăruitor pentru reducerea 
consumurilor materiale si a costului investițiilor
In paralel cu eforturile stăruitoare consacrate 

realizării cu ritmicitate înaltă a lucrărilor de 
construcții-montaj, pe șantierele de investiții a 
fost inițiată o amplă acțiune de reducere a con
sumurilor de materiale și de diminuare a costu
rilor de investiții, izvorît din necesitatea obiec
tivă de a folosi mai rațional mijloacele mate
riale și financiare alocate investițiilor, acest 
amplu, efort trebuie să angajeze, practic, toate 
forțele existente in acest domeniu, să-și afirme 
cu pregnanță în cel mai scurt timp marea sa 
eficiență economică. După cum este cunoscut, 
la plenara C.C. ai P.C.R., din luna martie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu se

veritate neajunsurile manifestate pe unele șan
tiere de investiții, tendința de a se construi încă 
scump, de a se folosi, fără să fie nevoie de 
eie, cantități exagerate de materiale, îndeosebi 
de ciment, metal și cabluri electrice. Materiale 
care printr-o utilizare nerațională sînt, de fapt, 
sustrase din circuitul economic activ, creîndu-se 
dificultăți în aprovizionarea lor pe o serie de 
alte șantiere de importanță deosebită.

Sarcinile și indicațiile secretarului general al 
partidului conturează un vast domeniu de ac
țiune pentru proiectanți și beneficiari, construc
tori și montori, pentru toți cei cuprinși în aceas

tă acțiune. Reducerile de consumuri materiale 
obținute la un șir de obiective evidențiază con
cluzia că posibilitățile de îmbunătățire a solu
țiilor constructive sînt incă departe de a fi 
epuizate.

Cum se acționează pentru îndeplinirea aces
tor sarcini trasate de secretarul general al 
partidului ? Ce probleme trebuie rezolvate în 
continuare ? lată subiectul sondajului de astăzi 
al „Scînteii" pe șantierele Trustului antrepriză 
generală de construcții industriale din Oradea 
și întreprinderii de construcții-montaje siderur
gice din Călărași.

Rezultatele bune
La Trustul de antrepriză generală 

pentru construcții industriale din 
Oradea, consiliul oamenilor muncii 
a dezbătut sarcinile deosebite ce ii 
revin în direcția creșterii eficienței 
economice a investițiilor, îndeosebi 
prin reducerea consumurilor de 
materiale.

— Gospodărirea cu maximă res
ponsabilitate a resurselor materiale 
de care dispunem, încadrarea ri
guroasă în consumurile normate con
stituie, de mai multă vreme, pentru 
întreg colectivul nostru, preocupări 
de prim ordin, ne-a spus ing. Petru 
Cărmăzan, directorul trustului. Și 
actuala analiză întreprinsă de orga
nul colectiv de conducere a trustu
lui a ajuns la concluzia că, în redu
cerea consumurilor, nici nu poate fi 
vorba să ne limităm la rolul de 
simpli executanți ai unor lucrări 
proiectate de alții. A aștepta numai 
de-a gata soluții de economisire 
furnizate de institutele de profil este 
o optică păgubitoare. Dimpotrivă, 
trebuie să revedem în permanentă 
posibilitățile noastre, ale constructo
rilor, și să adoptăm măsuri cores
punzătoare.

Faptele, rezultatele confirmă cele 
spuse de interlocutorul nostru. în 
cursul anului trecut, economiile ob
ținute la nivelul trustului însumează 
53 tone metal și 218 tone ciment. Ce 
relevă un asemenea bilanț ? In 
primul rînd, o activitate bine gîndită 
și organizată, acțiuni judicios dirija
te pentru întronarea unui ferm spi
rit gospodăresc la fiecare loc de 
muncă. O primă soluție la care s-a 
recurs a fost organizarea unui ate
lier centralizat pentru fasonarea 
armăturilor din oțel .beton. Se asigu
ră, astfel, nu numai'o productivitate 
ridicată, ci și utilizarea la maximum 
a oțelului beton, pînă la segmente 
cu lungimi de 5—10 cm. Practic. în 
acest mod se reduce cu 5—10 la sută 
sub norme pierderile admise în cazul 
acestui material. Tot în scopul obți
nerii unor randamente superioare a 
fost, centralizată și producția indus
trială, al cărei volum se apropie, 
anual, de un sfert de miliard de lei. 
în cadrul acesteia sint confecționate 
o gamă largă de piese și șubanșnm-'. 
ble, începînd cu piese metalice 
înglobate de dimensiuni mici pînă 
la ferme metalice cu deschideri mari.

Cu aceeași stăruință s-a acționat 
și în direcția diminuării consumului 
de ciment. Aplicarea în premieră în 
țară a tehnologiei betonului va- 
cuumat la execuția de drumuri și 
platforme a avut drept efect nu 
numai o scădere de circa 4 ori a du
ratelor de' execuție a lucrărilor, ci 
și reducerea cu 15 la sută a necesa
rului de ciment. De asemenea, utili
zarea cenușii de termocentrală în 
proporție de maximum 2 la sută în 
rețeta bctoanelor determină anual o 
economie de 500 tone ciment. O altă 
premieră, de fapt o realizare de con-

Realizările urbanistice ale obștii 
sporesc prin contribuția 

și răspunderea obștească
Cine nu se mîndrește cu lo

calitatea de baștină 1 Locuitorii 
de azi ai Fălticenilor ar putea is
torisi ore și ore despre felul cum 
s-a ridicat urbea lor, din colb și a- 
nonimat, despre ritmul dinamic al 
vieții economico-sociale de astăzi. 
Fostul tirg, căruia Sadoveanu îi de
dicase cartea intitulată „Locul unde 
nu s-a intîmplat nimic", trăiește din 
plin ritmul înnoitor al țării. Astăzi, 
oamenii au de ce să fie mîndri de 
orașul lor. Un sentiment care ia 
forma concretă a participării la acti
vitatea obștească, cetățenii dovedin- 
du-se „aprigi" în a-și înfrumuseța 
în continuare orașul, în a păstra 
ceea ce au realizat împreună, dar și 
în a-i aduce la ordine pe cei ce 
le nesocotesc munca.

TRAIECTORIA DEZVOLTĂRII. 
Vorbind despre orașul său, un ce
tățean spunea : „Las’ să fie bine, că 
destul a fost rău 1“ Comparațiile nu 
se mai fac aici cu trecutul mai în
depărtat. ci cu perioade mult mai 
recente. „în 1976, ne spune tova
rășul Costică Arteni, primarul orașu
lui, producția industrială era de 620 
milioane lei ; astăzi, unitățile noi și 
moderne ale industriei realizează a- 
nual produse în valoare de 3,5 mi
liarde lei. S-au construit peste 6 500 
de apartamente, cămine pentru ne- 
familiști cu sute de locuri, 25 000 mp 
spații comerciale, alte edificii social- 
culturale. s-a modernizat rețeaua de 
străzi. Au fost executate, în acest in
terval de timp, importante lucrări — 
termoficarea, introducerea gazului în 
bucătării, triplarea aducțiunii de apă 
potabilă și cite altele. S-au investit, 
de la buget, peste patru miliarde de 
lei, numai în ultimele două cin
cinale.

Dar la acest considerabil efort al 
statului s-a adăugat masiva partici
pare a cetățenilor. Pe baza unor 
propuneri venite de Ia cetățeni șl 
cu contribuția lor efectivă au fost 
efectuate lucrări demne de apreciat : 
amenajarea unui muzeu de științele 
naturii cu sprijinul muzeului „Gri- 
gore Antipa". (Printre sutele de ex
ponate — un original glob terestru 
— executat cu o infinită migală : 
formele de relief sint... in relief, in
clusiv „dorsalele" muntoase aflate

pot fi amplificate
cepție proprie, este mașina de turnat 
peree, care, dincolo de faptul că 
asigură un spor de 7 ori al produc
tivității muncii, înlătură și pierderile 
de beton, implicit de ciment. Să mai 
notăm și amenajarea unui poligon de 
prefabricate din beton armat, mai 
cu seamă pentru elemente produse 
în serii mici, dar cu diversitate mare. 
Punind „în operă" ideea maistrului 
Gheorghe Iovan, aici au fost confec
ționate și se utilizează cofraje me
talice plane universale, eliminîn- 
du-se complet consumul de cheres
tea.

— Desigur, posibilitățile noastre 
sint cu mult mai mari. Și vom 
acționa, in continuare, mai hotărît 
pentru valorificarea lor. Dar efor
turile noastre nu pot fi desprinse de 
cele ale proiectanților. Esențial este 
ca, incă din faza de proiectare, șă 
se adopte soluții economicoase, 
adăuga inginerul Petru Cărmăzan. 
în ce ne privește, la fiecare nouă 
investiție, conlucrăm activ cu spe
cialiștii din proiectare. Chiar și după 
elaborarea proiectelor păstrăm o le
gătură strinsă cu aceștia pentru opti
mizarea unor soluții. Un exemplu. 
La puțin timp după plenara C:C. al 
P.C.R. din luna martie, am avut un 
dialog la fața locului, pe șantier, cu 
specialiștii de la Institutul de studii 
și proiectări hidrotehnice din Bucu
rești asupra soluției propuse pentru 
executarea pereelor la acumularea 
Tileagd, din cadrul Amenajării 
hidroenergetice a Crișului Repede. O 
analiză care s-a soldat cu eficiența 
scontată. Prin redimensionarea struc
turii plaselor de sîrmă sudată, ne
cesarul acestora a scăzut cu aproape 
40 la sută, cconomisindu-se 950 tone 
de metal, fără să fie afectată în nici 
un fel calitatea lucrării.

Șirul exemplelor ar putea con

Eforturile constructorilor trebuie 
susținute îndeaproape de proiectanți

întreprinderii de construcții-mor;- 
taje. siderurgice, din Călărași .îi .re
vine, in primul rînd, importanta 
sarcină de a realiza combinatul si
derurgic din același oraș — obiectiv 
de amploare și Complexitate tehnică 
cu totul deosebite. Pe acest șantier 
de investiții de primă mărime sint 
executate în permanență volume 
considerabile de lucrări, ceea ce 
implică folosirea unor cantități apre
ciabile de materiale de toate catego
riile. în mod firesc, utilizarea lor cu 
spirit gospodăresc și diminuarea, 
prin toate mijloacele, a consumurilor 
de materiale reprezintă una dintre 
condițiile majore pentru creșterea 
eficienței în activitatea constructori
lor și montorilor. Cum acționează ei 
in acest scop ? Iată tema convorbirii 

sub apa oceanelor). Tot prin con
tribuția cetățenilor s-a amenajat casa 
lui Sadoveanu, drag inimii celor mici 
și mari, nu numai din Fălticeni. 
Cele două locuri devenite celebre, 
datorită marelui scriitor — „Dum
brava minunată" și „Nada florilor" — 
păstrîndu-și frumusețea dăruită de 
natură, au fost înzestrate cu atribute
le unor moderne locuri de agrement: 
bazine de inot, terenuri de sport, 
cabane, căsuțe și altele. Ca o dovadă 
incontestabilă a îmbinării unor ves
tigii respectate ale trecutului orașu
lui cu noul și modernul, in centrul 
urbei se ridică un ceas electronic, 
cum n-am văzut in alt oraș, realizat

însemnări 
din orașul Fălticeni

de un colectiv de specialiști de la fi
latura de in și cînepă, care arată — 
simultan — ora pe toate meridiane
le globului. Sînt lucrări ce întregesc 
noua urbanistică și care oglindesc 
nu numai spiritul gospodăresc al ce
tățenilor, dar și noua lor structură 
profesională.

N-am amintit de volumul mare de 
muncă depus de cetățeni pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a 
străzilor și cartierelor. Un permanent 
„certificat" în acest sens este cu
rățenia otașului. La Fălticeni nu am 
văzut hîrtii purtate de vint, spații 
verzi călcate în picioare, mucuri de 
țigări sau coji de semințe pe trotua
re. Este un oraș curat, pentru că 
cetățenii nu-și îngăduie nici un fel 
de mici neglijență.

O EXIGENȚA LESNE DE ÎNȚE
LES. O întimplare petrecută, nu de 
mult, arată că locuitorii acestui 
oraș atît de darnici cu priceperea și 
munca în folosul tuturor, devin 
extrem de severi față de cei ce nu 
le respectă efortul. Un tinăr, anga
jat intr-un stupid „pariu", a deterio
rat ceva la amintitul ceas din centru, 
pentru care maiștrii Costică Dulghe- 
ru, Dumitru Maftei, Vasile Amariței, 
inginerul Stoleru și alți cîțiva 
inimoși, printre care și un fost coleg, 
azi pensionar, Grigore Pascaru, au 
lucrat nu mal puțin de șapte luni, 

tinua, desigur. Considerăm însă util 
să enumerăm succint și cîteva dintre 
măsurile stabilite de către consiliul 
oamenilor muncii în ședința de care 
aminteam la începutul articolului : 
utilizarea Ia executarea unor instala
ții electrice a traseelor de cabluri de
finitive o dată cu realizarea lucrări
lor de organizare : reducerea la 
maximum a pierderilor tehnologice, 
la pozarea cablurilor prin compararea 
lungimilor cablurilor livrate cu cele 
efectiv necesare pe șantiere ; utili
zarea capetelor de cabluri și conduc
tori rezultați din lucrările de montaj 
in atelierele de confecții secundar- 
industriale ; folosirea cupoanelor de 
cabluri prin mufare la lucrările de 
organizare de șantier ; reducerea cu 
7—10 Ia sută a consumului de oțel- 
beton prin utilizarea unor mărci 
superioare, îndeosebi a PC-60, și a 
plaselor sudate ; folosirea îmbinări
lor uscate la structura halelor in
dustriale cu parter, tehnologie care 
asigură diminuarea la aproape jumă
tate a consumului de armături pe 
fiecare nod ; generalizarea transpor
tului betonului cu autotransportoare 
speciale și punerea în afară a aces
tuia cu pompe de beton ; reducerea 
consumului de betoane prin compac
tarea terenurilor cu texturi ușoare 
la fundații ; intensificarea conlucră
rii cu proiectantul în toate fazele de 
execuție a investiției.

Concluzia, așadar, este lesne de în
trevăzut : numai o preocupare insis
tentă, numai un efort susținut sînt 
în măsură să dea rezultate. Ceea ce 
au înțeles și au dovedit, și de această 
dată, specialiștii și muncitorii trus
tului orădean. Firește, aceste măsuri 
nu trebuie privite decît ca un punct 
de plecare în inițierea altor acțiuni, 
în funcție de situația existentă pe 
fiecare șantier în parte, în scopul 
valorificării tuturor rezervelor exis
tente, folosirii cu eficiență maximă: 
a resurselor materiale.

purtate cu ing. Nistor Belu, șeful 
serviciului C.T.C. al unității.

— Criticile îndreptățite-Ia adresa 
Celor care participă la realizarea noi-, 
lor obiective de investiții pentru con
sumurile exagerate de materiale. în
registrate în special la ciment, metal 
și cabluri, ne-au determinat să re- 
analizăm imediat modul nostru de 
lucru și să stabilim noi măsuri de 
economisire severă a acestor mate
riale. Iar rezultatele obținute sau 
preconizate ne dau convingerea că 
dispunem încă de mari rezerve ce 
așteaptă să fie puse în valoare.

— Vă rugăm să concretizați.
— Pentru reducerea substan

țială a cimentului se află în curs 
de derulare cîteva măsuri cu 
eficiență economică deosebită. Este 

în timpul lor liber. Dorina Botez, 
secretara comitetului de partid de la 
filatură, ne spune că tinărul res
pectiv a fost pus in discuția colecti
vului țesătoriei unde lucra și criticat 
atît de aspru încit, de rușine, și-a 
cerut singur transferul în altă loca
litate.

Severitatea opiniei colectivului de 
la .filatură este proprie majorității 
locuitorilor orașului. Ea se regăsește 
și intr-o hotărire (nr. 4) adoptată la 
sesiunea consiliului popular din ia
nuarie 1986, aplicată cu consecvență. 
In articolul 1 al acestei hotăriri se 
arată că toate unitățile și persoanele 
„sint obligate să contribuie nemijlo
cit la buna gospodărire, înfrumuseța
re și modernizare a localității, la 
întărirea ordinii și disciplinei,, men
ținerii stării de curățenie și igienă, 
la îngrijirea și păstrarea bunurilor 
materiale de utilitate publică". Nu 
este scăpat din vedere nici un amă
nunt : banalul comerț cu semințe, 
atirnarea lenjeriei în balcoane, ca 
să nu mai vorbim de „crearea" de 
cărări peste spațiile verzi sau parca
rea autoturismelor altundeva decit 
în locurile permise. Se precizează 
desigur și sancțiunile ce se aplică 
celor ce încalcă această hotărire ce 
exprimă opinia majorității cetățe
nilor.

Dar... în tot cursul anului trecut 
nu s-a aplicat nici o amendă, pen
tru că... n-a fost cazul. (In urmă cu 
3—4 ani se încasau 300 000—400 000 de 
lei amenzi !). Aceasta pentru că. pa
ralel, se desfășoară o amplă activi
tate de educație civică. Profesori la 
această „școală" fără clase, la care 
învață a fi buni cetățeni mii și 
mii de locuitori, sint activiștii ob
ștești — deputății, membrii celor 29 
de comitete de cetățeni din cartiere 
și ai celor 14 asociații de locatari din 
blocuri, reprezentanții diferitelor or
ganisme obștești. întrecerile pentru 
„cel mat frumos balcon", „cel mai 
frumos apartament", „cea mai fru
moasă stradă" nu au un caracter 
formal. „Lupta" pentru ciștigareă 
trofeelor este reală și ea se ma
terializează, de fapt, in înfățișarea 
plăcută a orașului.

Am vizitat incinta scării din blocul 
65, strada 30 Decembrie, locatarii de 
acolo fiind ciștigătorii primului loc 
la întrecerea respectivă pe 1986. Flori 
și plante decorative, oglinzi, per- 

vorba de prepararea betonului în 
stații centralizate, fapt care permite 
o dozare automată și riguros exactă 
a tuturor componenților săi în func
ție de marca dorită. Practic, pierde
rile înregistrate îr> cazul unei dozări 
subiective, pe baza aprecierii unuia 
sau altuia dintre lucrătorii noștri, 
sînt eliminate complet. De asemenea, 
pentru scăderea raportului apă- 
ciment și, totodată, pentru creșterea 
rezistențelor mecanice și de îngheț a 
betonului confecționat folosim pe 
scară largă plastifianți Ia prepararea 
lui. îp al treilea rind, ne-am con
centrat atenția și asupra îmbunătă
țirii calitative a agregatelor sortate, 
ceea ce influențează, o dată în plus, 
sporirea rezistenței diferitelor mărci 
de beton. Turnarea betonului pe 
șantier nu se face decit folosind 
mijloace mecanizate, pentru a putea 
folosi un beton cu raportul apă- 
ciment scăzut, deci cu un conținut 
mai redus de ciment. In sfîrșit, pen
tru diferitele categorii de lucrări 
utilizăm betoane diferite.

în ceea ce privește reducerea con
sumului de oțel-beton, am trecut la 
folosirea mărcilor ridicate, care 
asigură scăderea considerabilă a me
talului. Totodată, au fost puse in 
funcțiune mașini de sudat, „cap la 
cap", al barelor de armătură, cu 
scopul introducerii în circuitul pro
ductiv a resturilor de oțel rezultate 
în procesul de fasonare ca armătură 
constructivă și la elementele masive, 
slab armate.

— După cum este cunoscut, la ple
nara C.C. al P.C.R. din martie au 
fost criticate aspru risipa și exage
rările în folosirea cablurilor pe șan
tiere. Ce măsuri ați luat pentru 
curmarea acestei stări de lucru, în- 
tîlnită ,și pe șantierul combinatului 
siderurgic.

— Au fost, mai întîi, analizate 
toate traseele de cabluri ce urmează 
să fie. realizate. în vederea utilizării 
tuturor posibilităților de scurtare a 
acestora. Propunerile de reducere a 
traseelor amintite au fost predate 
beneficiarului și proiectantului spre 
aprobare. în același timp, am hotărît 
să micșorăm la maximum posibil 
rezervele de cabluri pentru execuția 
capetelor terminale și a manșoane- 
lor. Totodată, din experiența acumu
lată pînă acum am observat că — 
pentru racordarea utilajelor — se 
cere să folosim lungimile scurte de 
cabluri electrice rămase de la execu
ția traseelor principale.

Măsurile Ia care m-am referit nu 
reprezintă decît începutul unei ac
țiuni mult mai vaste vizînd reduce
rea accentuată . ă consumurilor de 
materiale pe șantier. Acțiune care, 
pentru a avea eficiența scontată, 
impune, pe lingă eforturile noastre, 
și o largă participare din partea pro
iectanților, cei care preconizează so
luțiile tehnologice și constructive ale 
noilor obiective de investiții.

Ioan 1AZA
Mihai DUMITRESCU 
Cristian ANTONESCU

dele la toate geamurile. Realiza
rea acestei ambianțe plăcute, încă de 
la intrarea in bloc, este rezultatul 
folosirii vorbei convingătoare, a e- 
xemplului personal, al creării unei 
opinii exigente a locatarilor din cele 
554 de apartamente. Și celelalte 
„scări" au început să se gospodăreas
că mai bine. Totuși, ni se relatează 
că a fost un caz cînd adunarea ge
nerală a cerut evacuarea din locuință ; 
fusese vorba de o locatară căreia îi 
plăcea confortul, dar nu și munca, 
drept care acumulase o datorie de 
peste 5 000 de lei (contravaloarea chel
tuielilor de întreținere pe o lungă pe
rioadă de timp), pe lingă numeroa
se reclamații ale vecinilor pentru pe
treceri zgomotoase.

Vizităm blocul 80, din strada Re
publicii, dat recent în folosință. Dar 
nimic nu trădează urmele șantierului 
abia închis : pe scări — covoare, o 
bogată vegetație suspendată în vase. 
„Secretul" acestei rapide instalări a 
ordinii il aflăm pe loc citind un 
anunț în hol. Un copil (i se dă și 
fotografia) comisese o faptă rea 
(luase un ghiveci cu flori). Părinții 
fuseseră amendați și poftiți Să-l 
educe mai atent in spiritul respec- 
thlui pentru munca oamenilor.

Avea dreptate primarul afirmînd

Oficiul de calcul al întreprinderii „Tractorul'' din Brașov Foto : E. Dichiseanu

De ce șuruburi „artizanale" 
cînd există soluții industriale?

în cuvîntarea rostită Ia recenta Consfătuire de lucru 
pe probleme economice-de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a insistat asupra necesității 
impulsionării activității de organizare și modernizare 
a producției, pentru adoptarea cu perseverență a celor 
mai bune experiențe și procedee tehnologice menite să 
contribuie la creșterea eficienței economice.

O bună organizare a muncii înseamnă și SPECIA
LIZAREA PRODUCȚIEI, O PROFILARE A ÎNTRE
PRINDERILOR determinată de rațiuni economice bine

fundamentate, menite să asigure o mai judicioasă uti
lizare a capacităților de producție și a forței de mun
că, a materiilor prime și energiei. în acest context, 
aducem in discuție o problemă de un deosebit in
teres privind organizarea și funcționarea cu eficien
ță superioară a unor UNITĂȚI SPECIALIZATE in fa
bricarea unor repere absolut necesare economiei na
ționale — și anume, organele de asamblare. Mai pre
cis. este vorba de gravele consecințe economice ce 
decurg din faptul că in acest domeniu există încă o 
insuficientă organizare a activității productive.

La prima vedere, pentru un nespe- 
cialist, șuruburile par să fie cele 
mai elementare și neînsemnate com
ponente ale unui produs. In fond, ce 
poate fi mai simplu decit fabricarea 
unui șurub ? Orice specialist știe 
însă că șuruburile — sau mai exact tot 
ceea ce se înțelege prin denumirea 
generică de organe de asamblare — 
joacă un rol extrem de important în 
execuția unui 
produs. Dealtfel, 
nu există dome
niu al construc
ției de mașini în 
care îmbinarea 
prin filet și crea
rea unor organe 
de asamblare de 
calitate superioa
ră să nu fi fă
cut posibilă creș
terea performan
telor mașinilor și 
instalațiilor care 
le utilizează. La 
un autoturism, de 
pildă, cota-parte 
a șuruburilor din 
greutatea sa to
tală este de circa 
26 kg. Pentru exe
cutarea unei com
bine de recoltat cereale de tipul 
C-14 sînt necesare 125 kg de organe 
de asamblare, iar la un motor 
diesel de 120 C.P. aproape jumă
tate din numărul reperelor ce-1. com
pun sint șuruburi, piulfțe, prezoane, 
bolțuri etc.

Tocmai pentru a se putea satisface 
nevoile unităților economice în țara 
noastră s-a creat o industrie proprie 
de confecționat organe de asamblare, 
dotată cu mașini și instalații specia
lizate, de mare productivițate. Numă
rul organelor de asamblare neces'ăr 
anual economiei naționale este- de 
ordinul cîtorva miliarde. in mai 
multe mii de sortotipodimensiuni. 
Dar nu atît cantitatea a cin- 
tărit în balanța creării unei in
dustrii specializate în acest dome
niu, cit criteriile riguroase, de efi
ciență economică, determinate de u- 
tilizarea optimă a metalului și ener
giei, de indici de productivitate și 
costuri de fabricație.

Deci, din acest punct de vedere, 
lucrurile par a fi bine puse la punct. 
Ce se intimplă însă în realitate ? Deși 
avem un sector bine dezvoltat de fa
bricare a organelor de asamblare, 
se constată că multe întreprinderi iși 
execută totuși singure multe din 
aceste repere, cu consumuri energe
tice și de metal și cu indici de pro-

Noi construcții de locuințe la Fălticeni

că educația cetățenească începe de 
timpuriu...

CE ESTE „CIVICA" ? Anul trecut, 
pe străzile orașului și-au făcut apa
riția, din loc in loc, cetățeni din 
rîndul acelora pe care părul alb îi 
face respectabili, purtînd pe braț o 
banderolă roșie cu inscripția „Civi
ca". Misiunea lor era — și va con
tinua să fie și în acest an — aceea 
de a veghea la păstrarea curățeniei 
orașului. Consiliul popular a avut 
această bună idee ca acei pensionari 
care doresc să se înscrie in această 
acțiune inițiată în cadrul Legii 1 din 
1985. Astfel, „Civica" numără circa 
600 de membri. în mod planificat, 
pe zile și străzi, ei fac un sever 
control. Sigur, la început, observa
țiile au primit diferite replici, nu 
erau întotdeauna recepționate cores
punzător. Curînd însă s-a aflat că 
nu e de glumit, că oamenii.cu ban
derolă poartă în buzunar și un 
chitanțier și, mai de voie, mai de 
nevoie, chiar și recalcitranții își con
trolează comportamentul pe strada. 
Au fost citeva cazuri cînd oameni 
în toată firea s-au apucat șă culeagă 
flori din... straturile de pe străzi. 
Ca sancțiune morală, fotografiile lor 
au stat afișate zile întregi în locuri 

ductivitate, am putea spune, de-a 
dreptul aberanți.

Dintr-un sondaj efectuat in mai 
multe întreprinderi din București, 
desprindem citeva aspecte care ar 
trebui să dea multora de gindit. Iată, 
în acest .sens, cazul concret al 
întreprinderii „Semănătoarea". Din 
motive pe care le vom prezen
ta într-un viitor articol, între

prinderea iși confecționează sin
gură o mare cantitate de orga
ne de asamblare. Numai in ul
timii doi ani, aici au fost realizate a- 
proape 5 milioane de șuruburi și pre
zoane cu un coeficient mediu de uti
lizare a metalului de 0,38 și peste 4.5 
milioane piulițe cu un coeficient de 
utilizare a metalului la fel de scă
zut, uneori chiar sub 0,25 ; și aceasta 
în vreme ce aceleași organe de asam
blare sint produse la orice unitate 
specializată cu un. coeficient de,..scoar 
(ere intre 0,85 și 0?95. Situații ase
mănătoare se întâlnesc și la alte în
treprinderi din ramura construcțiilor 
de mașini. Sute de mii, milioane de 
șuruburi, piulițe, bolțuri, șaibe și 
prezoane sînt confecționate, anual în 
mod artizanal, ca să ne exprimăm 
plastic, la întreprinderile „Timpuri 
Noi". „Autobuzul", „Conect", între
prinderea de echipamente periferice, 
întreprinderea de electronică indus
trială și întreprinderea de aparate 
electrice de măsură și industriale, 
pențru a cita doar pe acelea la care 
s-au efectuat analize în acest sens, 
în cea mai mare parte, aceste orga
ne de asamblare sint fabricate prin 
așchiere pe mașini-unelte nespecia
lizate, cu un indice de utilizare a 
metalului de două-trei ori mai mic, 
decit în cazul producerii lor în între- 

publice, alături de relatarea faptei 
și a amenzii aplicate.' Se spune că 
nu atît amenda, cit publicitatea a 
tăiat apetitul eventualilor imita
tori. „Cheltuim anual un milion și 
jumătate de lei 'pe flori, ne spunea 
primarul, pentru ca orașul să suridă 
în toate anotimpurile. Dacă fiecare 
locuitor ar culege cîte o floare, ar 
însemna 30 000 de flori' distruse. Nu 
ar fi mai bine să planteze fiecare 
cite două ? Orașul ar avea 60 000 
de flori mai .mult."

Chiar în aceste zile au fost planta
te primele flori ale anului — pan
selele. Vor urma curînd tranda
firii. Se vor mai planta 5 000 
de arbori și arbuști ornamentali, 
peste 30 000 de salcîmi și tei, care 
vor consolida terenul in partea dc 
sud a orașului, oferind, totodată, 
materie primă meliferă pentru albi
ne ; de asemenea, se vor amenaja 6 
noi terenuri de joacă pentru copii, 
se vor moderniza. în continuare, ar
terele de circulație, se vor încheia 
lucrările Ia baza nautică.

Deci, orașul își va spori frumuse
țea. Iar o dată cu aceasta va crește, 

. desigur, și grija cetățenilor ppntru a 
o păstra neștirbită.

Rodica ȘERBAN 

prinderi specializate și pe mașini 
anume concepute pentru asemenea 
producție.

Ce Înseamnă acest lucru ? Jude
cind doar din punct de vedere al ri
sipei de metal, rezultă — numai la 
întreprinderile amintite mai sus — 
sute de tone de metal transformat 
in șpan. Dar calculele pot fi extinse 
la alte și alte întreprinderi din țară, 

unde situația se 
repetă identic. 
Normal ar fi ca 
asemenea analize 
să fie făcute de 
ministerele de re
sort, care ar tre
bui să fie ingri- 

, jorate de faptul 
că multe unități 
din economie sint 
puse în situația 
nefirească dea-și 
executa singure 
milioane de or
gane de asam
blare, cu pierderi 
imense de metal. 

De altfel, nu 
numai de metal, 
ci și de ener
gie electrică. Iată 
doar un singur 

exemplu ce pune în evidență 
un consum de energie electrică cu 
totul și cu totul nerațional. La între
prinderea „Autobuzul" din Bucu
rești, pentru confecționarea unui șu
rub tip metric 12 de 65 mm lungime 
sînt folosite patru mașini-unelte di
ferite și se consumă 1581 kWh 
energie electrică. Același șurub 
se realizează însă la întreprinderea 
mecanică din Brașov pe o mașină 
specializată cu un consum de ener
gie de 420 de ori mai mic. Nu este 
de .mirare atunci că, in anul 1985, a- 
ceastă întreprindere numai pentru 
producerea șuruburilor a consumat 
circa 78 000 kWh, că la întreprinde
rea „Timpuri Noi" din Capitală, pen
tru aceleași scopuri s-au utilizat 
380 000 kWh și că, de asemenea, în
treprinderea „Semănătoarea" este 
nevoită să-și încarce balanța ener
getică cu circa 1 000 000 kWh pe an.

Consecințele economice ale produ
cerii organelor de asamblare în în
treprinderi nespecializate, pe mașini 
de utilizare generală, - sint evidenția
te și prin costul de fabricație ridi
cat și productivitatea foarte scăzută. 
Dacă la întreprinderea mecanică 
Brașov, specializată in producerea 
organelor de asamblare, costul de 
fabricație al unui șurub M 10x1, 
25x35 este de numai 0.43 lei, pentru 
același reper confecționat la „Semă
nătoarea" se cheituie 3,76 lei. Cit 
privește productivitatea, pentru ori
ce șurub executat pe mașini-unelte 
universale, aceasta este de 300—700 
de ori mai scăzută față de cea în
registrată la mașinile specializate. 
Deci toate intreprinderile nevoite 
să-și producă singure organe de a- 
samblare iși încarcă cheltuielile de 
producție'cu milioane și zeci de mi
lioane de lei anual, transformînd în 
șpan zeci și sute de tone de metal, 
consumind inutil, neeconomic mili
oane de kilowați-oră energie electri
că. De pildă, pentru producerea unor 
șuruburi din gama M 12 cu lungimi 
între 40 și 110 mm intr-un număr de 
aproape un milion de bucăți, chel
tuielile de producție la întreprinde
rea „Semănătoarea" au fost încărca
te cu aproape 5 milioane de lei. De 
asemenea, pentru confecționarea a- 
eestor șuruburi a fost transformat în 
șpan peste 130 tone de metal și s-au 
consumat mai mult de o sută de mii 
ore-manoperă.

Consecințele determinate de faptul 
că multe întreprinderi sint puse in 
situația de a-și produce singure sute 
de mii, milioane de organe de asam
blare pe mașini nespecializate nu se 
opresc insă aici. în anul 1985, de 
pildă, la secția de prelucrări meca
nice a intreprinderii „Semănătoarea" 
au fost necesare aproape 500 000 ore- 
manoperă numai pentru confecționa
rea unor organe de asamblare neli
vrate la timp de către unitățile 
specializate. Anul trecut. situa
ția era oarecum asemănătoare, 
timpul afectat producerii acestor re
pere fiind, de asemenea, de ordinul 
sutelor de mii de ore. La întreprin
derea „Timpuri Noi", din aceleași 
motive, anual, circa 20 la sută din 
timpul de lucru a două linii de pro
ducție din atelierele de prelucrare,, 
dotate cu 24 de mașini-unelte dife
rite, este afectat fabricării unor or
gane de asamblare, cu un coeficient 
de utilizare a metalului extrem de 
scăzut, pentru unele repere acestea 
fiind de numai... 14 la sută. Altfel 
spus, dintr-o tonă de metal, 860 kg 
s-au transformat in șpan și numai 
140 kg se regăsesc in produsele fi
nite. Pare incredibil, dar așa se în- 
timplă ! La fel, manopera necesară 
pentru execuția șuruburilor la cele 
patru întreprinderi cu profil electro
nic se ridică la aproape 150 000 ore 
anual.

Iată deci cum micile și aparent 
neînsemnatele șuruburi și piulițe 
pot provoca situații cu consecințe din
tre cele mai grave asupra .activității 
productive din multe unități econo
mice. Și, încă o dată, precizăm că 
pentru a avea o imagine exactă asu
pra amplorii fenomenului este nece
sar a fi făcută o analiză riguroasă, 
la scara Întregii economii.

Vom reveni într-un număr viitor 
al ziarului pentru a vedea de ce 
sint puse diferite unități industriale 
în situația de a-și confecționa sin
gure milioane de organe de asam
blare.

Vlaicu RADU
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Inițiativă și hărnicie

Brigada „Scinteii44

URMAȚI-LE

Semănatul porumbului la C.A.P. Stejaru, județul Tulcea Foto : I. Herțeg

Cînd organizarea este bună,
semănatul avansează pe orice vreme

EXEMPLUL!

FIECARE ORĂ BUNĂ DE 
LUCRU - FOLOSITĂ DIN 
PLIN ! După cum ne spunea ingi
nerul Vasile Duță, directorul direc
ției agricole, în această campanie, în 
județul Argeș au fost doar patru zile 
pline bune de lucru. Cum s-a reușit 
totuși ca in aceste condiții să se în- 
sămințeze pînă joi seara 60 801 
tare — 72 la sută din suprafața 
văzută ?

Ne oprim in cîteva unități 
Consiliul agroindustrial Mărăcineni, 
unde predomină terenurile in pantă, 
cu posibilități de scurgere mai rapi
dă a apelor provenite din ploi. De 
la bun început trebuie făcută urmă
toarea precizare : în această zonă 
sînt unități cu terenuri de luncă mai 
ușoare lingă Argeș sau Rîul Doam
nei — Bascov. Ștefănești, Colibași, 
Mărăcineni, Micești și Dărmănești — 
și altele cu podzoluri — Albota și 
Bradu — unde se menține umiditate 
crescută. La C.A.P. Colibași, deși 
plouase cu puțin timp înainte, se lu
cra din plin la plantarea cartofilor 
pe ultimele 40 de hectare. Cum se 
proceda practic ? La ferma nr. 1, 
unde solul este mai nisipos și s-a 
zvîntat mai repede, a fost introdusă 
mașina de plantat. Pe o altă parcelă, 
unde din cauza umidității ridicate 
nu se putea planta mecanic, sămîn- 
ța de cartofi era pusă sub brazdă de 
cooperatori. „Manual sau mecanic — 
ne spune brigadiera Vasilica Alexan
dru — lucrarea trebuie încheiată cit 
mai repede. De aceea nu pierdem 
nici o oră bună de lucru". La fel se 
procedează și în celelalte unități din 
cadrul consiliului. C.A.P. Albota are 
o situație mai aparte, avînd terenu
rile situate într-o zonă mai plană. 
De aceea această unitate are și cea 
mai mare suprafață cu porumb din 
consiliu — 650 hectare. Firesc, aici 
au fost concentrate principalele for
țe mecanice, organizate în două ta
bere. La una din formații este pre
zent inginerul Moise Popescu, direc
torul S.M.A. Mărăcineni. „Pămîntu- 
rile noastre, de tip podzol, țin apa 
timp îndelungat, din care cauză tre
buie să controlăm permanent parce
lă cu parcelă. Lucrăm pe cele mai 
înalte, ocolind crovurile și zonele 
umede. Astfel am reușit azi, pină la 
această oră (3 după-amiază — n.n.), 
să pregătim 28 de hectare și să în- 
sămințăm 22". Este puțin, este mult ? 
Cerem părerea inginerului-șef al u- 
nității, Ionel Gherghina. „Nu e ușor 
să lucrezi în astfel de condiții. Am 
însămînțat 200 de hectare în 20 
parcele. Sîntem de multe ori în 
tuația să întrerupem lucrul ca să 
se degradeze solul. Datoria mea 
specialist este să găsesc soluții 
totuși să lucrăm fără să facem rabat 
la calitate. De aceea căutăm fără în
trerupere, parcelă cu parcelă. Ieri 
am lucrat efectiv la pregătirea tere
nului pînă la ora 12 noaptea, pentru 
că a fost posibil. Acum am adus se
mănătorile și așteptăm puțin să „în
florească" pămîntul.

PENTRU PRODUCȚII 
MARI - NICI UN RABAT DE 
LA CALITATE ! Agricultorii ar
geșeni s-au pregătit bine in acest an 
pentru a obține producții ridicate de 
porumb. Una dintre măsuri : a fost 
schimbată complet structura hibrizi
lor. S-au asigurat numai hibrizi de 
cea mai mare productivitate, care iu 
fost amplasați pe zone de favorabi- 
litate. în zona colinară se folosesc

hibrizi timpurii, in zona de centru — 
Pitești, Căteasca, Stoinici, Vedea — 
hibrizi semitardivi, iar în sud — Slo
bozia, Miroși, Izvoru, Costești — hi
brizi tardivi. Punerea in valoare a 
acestor hibrizi este însă condiționa
tă de însămînțarea la timp și mai 
ales de calitatea lucrărilor, cu atit 
mai mult cînd e vorba de producția 
de sămînță. Modul in care se lucrea
ză in unitățile agricole din Consiliul 
agroindustrial Slobozia este edifica
tor în acest sens. C.A.P. Mozăceni se 
numără printre unitățile mari produ
cătoare de sămînță. în 4 din cele 
9 ferme ale unității se insămințau

«

transmite din județul Argeș

loturile de hibridare, lucrare care 
cere mare precizie și grad înalt de 
tehnicitate. De dimineață burnița și 
totuși la ora amiezei semănătorile 
erau în brazdă. După cîteva sondaje, 
inginerul Constantin Tamagă. direc
tor cu producția vegetală la direcția 
agricolă, a apreciat ca bună lucrarea. 
Solul era bine curățat de resturi ve
getale. măruntit cu combinatorul la 
adîncimea de semănat. „Putem lucra. 
Trebuie doar să curățăm mai 
patinele de pămint — ne spune 
ginerul-șef al unității. Ilie Niță. 
1 960 de hectare. în momentul 
față mai avem de însămintat 420. în 
zilele bune de lucru s-au însămintat 
cîte 150 de hectare pe zi. așa că. dacă 
nu mai plouă, în trei zile încheiem 
campania". Tocmai de aceea, cele trei 
formații alcătuite din cite 8 grape cu 
discuri, trei combinatoare, 4 semănă
tori și două instalații de erbicidare, 
conduse de șefii de fermă, sînt tot 
timpul în cîmp, gata să folosească 
din plin fiecare oră bună de lucru.

La C.A.P. Stefan cel Mare era pre
zent la una din formații tovarășul 
Marin Ciobanu, președintele Consiliu
lui agroindustrial Slobozia, de la care 

aflăm : „Avem in cimp 250 de trac
toare, toată forța mecanică a stațiu
nii. Au rămas de insămînțat 1 000 
hectare din 4 000. Facem continuu 
mișcări de utilaje între ferme și, cind 
e cazul, între unități, ca să nu scă
păm nici o oră bună de lucru".

DACĂ S-AR ACȚIONA 
PESTE TOT CU ACEEAȘI 
RĂSPUNDERE. Marți, cînd tim
pul a fost favorabil, în județul Argeș 
s-au însămințat 3 900 hectare, viteza 
maximă înregistrată în această cam
panie. Miercuri. în nordul și centrul 
județului a plouat continuu. S-a ou- 
tut lucra în prima jumătate a zilei 
numai in consiliile agroindustriale 
Slobozia și Costești, situate în partea 
de sud a județului. Drept urma
re. pe ansamblul județului; miercuri 
s-au însămînțat doar cîteva sute 
de hectare. Desigur, nimeni nu 
poate să ceară unui specialist 
să însămînțeze pe ploaie sau pe 
teren moale. Dar dacă terenul 
permite, e cea mai mare greșeală să 
nu lucrezi. Pe parcursul documentă
rii am găsit și unele parcele unde 
solul putea fi pregătit și insămințat 
in condiții bune. Am străbătut o bună 
parte din terenurile C.A.P. Negrași 
fără să întilnim tractoare în cimp. 
Ne oprim la marginea unei sole. Ve- 
rificînd terenul, directorul cu pro
ducția vegetală al direcției agricole, 
care ne-a însoțit in raidul nostru, a 
apreciat că se putea lucra. într-ade- 
văr, dacă se proceda la fel ca in ce
lelalte unități prin care am trecut, și 
aici se putea insâmînța. în aceste 
zile, in care soarta recoltei depinde 
de prezenta specialiștilor permanent 
in cimp. căutînd necontenit parcele
le bune de lucru și dirijînd acolo uti
lajele. pe întinderi mari de teren a- 
parținînd unității de mai sus nu-si 
făcuse apariția nici un inginer, nici 
factorii de răspundere din comună 
sau consiliul agroindustrial.

Lucian CIUBOTARII 
Gheorqhe CtRSTEA 
corespondentul „Scinteii 

în județul DOLJ se desfășoară 
intens semănatul porumbului. Da
torită bunei organizări și folosirii 
cu randament maxim a tractoare
lor și mașinilor agricole, numeroase 
unități, între care cooperativele a- 
gricole Bratovoiești, Ghidici, Barie
ra Vilcii, Ciupercenii Vechi, Locus- 
teni ș.a., au încheiat însămințările. 
Referitor la măsurile ce se între
prind acum pentru intensificarea 
ritmului de lucru, tovarășul Dumi
tru Constantin, secretar al comite
tului județean de partid, ne spune : 
„Specialiștii, activiștii de partid și 
de stat, membrii comandamentului 
județean pentru agricultură contro
lează permanent starea fiecărei sole 
în parte, dirijînd operativ semănă
turile acolo unde condițiile sînt 
bune. Nu ne permitem nici o clipă 
de răgaz in această adevărată bă
tălie cu capriciile vremii. Se lucrea
ză in paralel la semănat și elimina
rea excesului de apă de pe ogoare, 
și semănături".

Cum se acționează în unitățile a- 
gricole doljene pentru grăbirea se
mănatului 7 Din inițiativa comanda
mentului județean, au fost detașați 
în agricultură, pînă la terminarea 
campaniei, din unitățile economice, 
de la întreprinderea de execuție și 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și de la alte între
prinderi, 277 de mecanizatori care 
lucrează in schimbul II pe trac
toare. Astfel, la pregătirea terenului 

Exigența la semănat 
asigură toamna rod bogat
După trei zile în care ploile au 

căzut aproape fără întrerupere, 
soarele a reapărut, ceea ce a făcut 
ca, în cursul zilei de joi, în unită
țile agricole din județul MUREȘ, în- 
sămințările să fie reluate pe un 
front larg. Lucru firesc dacă avem 
în vedere că, pînă în seara zilei de 
23 aprilie, însămințările de primă
vară erau efectuate pe 70 la sută din 
suprafața prevăzută, că mai erau 
încă de semănat 22 370 hectare cu. 
porumb, cultură la care sint con
centrate principalele forțe; Totoda
tă, în consiliile în care unele unități 
agricole au încheiat și insămința- 
rea porumbului, semănătorile sint; vele agricole Acățari, Sintana, Pă- 
date in sprijin unităților învecinate, net, mai rămase in urmă. unde, de 
astfel ca — atunci cind starea 'de la caz la caz, au fost aduse semă- 
umiditate a solului permite acest, nători și de la unitățile agricole in 

care această lucrare a fost înche
iată. La C.A.P. Sintana, unde am 
ajuns în jurul orei 10, în urma unei 
semănători, inginerul-șef al coope
rativei, Kocsis Adalbert, urmărea 
și verifica, pas cu pas, cum se în
corpora sămînță in sol. „Ne grăbim, 
dar respectăm normele de calitate 
— ne spune el. In acest scop, pe lin
gă realizarea unei adincimi optime 
la semănat, urmărim asigurarea 
unei densități de peste 70 000 plante 
recoltabile la hectar". în această 
unitate, cit și în cooperativele agri
cole Acățari și Pănet, unde semă
natul a înregistrat viteze superioa
re de lucru celor dinaintea ploilor.

lucru — să se acționeze cu un nu
măr sporit de semănători.

Un asemenea mod de organizare 
a activității am întîlnit în Consiliul 
agroindustrial Tîrgu Mureș, unde 
porumbul ocupă o suprafață de 
4 297 hectare, din care, pînă acum, 
sămînță a fost încorporată în sol 
pe aproape 3 000 hectare. De reținut 
că, in acest consiliu, cooperativele 
agricole Mureșeni, Nazna, Singeor- 
giu de Mureș au încheiat primele 
in județ însămînțarea porumbului, 
iar la C.A.P. Sîntioana se des
fășoară pe ultimele suprafețe. Stră- 
bătind terenurile cîtorva unități din 
acest consiliu agroindustrial, am re
ținut că aici, în preziua reluării 

...C.A.P. PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN. Deși pe anumite su
prafețe ocupate cu cereale păioase și semănături de primăvară apa 
din ploile căzute în ultima perioadă continuă să băltească, joi, 23 a- 
prilie, pe terenurile C.A.P. Peretu nu am văzut nici un cooperator 
care să acționeze pentru combaterea excesului de umiditate. S-ar 
putea ca din șoseaua ce duce spre Roșiori de Vede să nu se zărească 
„ochiurile** de apă aflate departe în cimp. Din trenul care circulă 
între Peretu și Roșiori de Vede insă, se pot observa suprafețele cu 
apă in exces. Cine ia măsurile ce se impun ? (Stan Ștefan).

...DIRECȚIEI AGRICOLE A JUDEȚULUI SALAJ. în gara din $im- 
leu Silvaniei se află însemnate cantități de amendamente. Să tot fie 
vreo 300—400 tone, după cum aprecia șeful gării. Și încă mai sosesc. 
Destinatarii se cunosc : cooperativele agricole de producție din zonă 

• Bănișor, Cizer, Horoatu Crasnei, Crasna. Pericei, Carastelec. Dat 
fiind faptul că unele cantități zac aici de aproape o lună, beneficiarii 
urmează să plătească penalizări. Două întrebări se pun : de ce nu 
sint transportate amendamentele acolo unde le este locul și cine anu
me va plăti penalizările pentru lipsa de interes cu care sînt „tratate14 
amendamentele ? (Eugen Teglaș).

...CENTRALELOR DE REPARAȚII CAPITALE ARDUD 
REU, JUDEȚUL SATU MARE. In mod normal, după ce ies 
rații capitale, tractoarele trebuie să fie bune de lucru. După 
semnalat Alexandru Raț, șeful secției de mecanizare de 
Vetiș, județul Satu Mare, nu așa s-au petrecut lucrurile cu 
tractoarele ce aparțin acestei secții. Cînd au fost puse Ia

ȘI ODO- 
din repa- 
cum ne-a 
la C.A.P. 
unele din 

— — —.— r—------—‘ „„ ..J,, puoc ia încercare,
au ieșit la iveală o seamă de deficiențe tehnice determinate de au
torii^ acestor reparații capitale defectuos executate cu citva timp în 
urmă. Astfel, un tractor nu a putut fi trimis în cimp pentru că avea 
scurgeri la transmisie (autorii „reparației" — centrul de la S.M.A. 
Ardud). De asemenea, recent a reieșit că două din tractoarele repa
rate fuseseră trimise de Centrul de reparații capitale Odoreu cu mo
toarele nerodate, această operațiune făcîndu-se în secție, dar cu pre
țul scoaterii acestora din lucru timp de două zile. (Octav Grumeza).
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se lucrează 24 de ore din 24 pentru 
a se crea front larg de lucru semă
nătorilor. Abia răsărise soarele cînd, 
pe terenurile C.A.P. Afumați din 
Consiliul agroindustrial Băilești, se
mănătorile lucrau din plin la. în
sămînțarea porumbului. Buna or
ganizare a muncii „era la ea aca
să". La acea oră matinală, în cîmp 
se aflau specialiștii, sămința, erbi- 
cidul, ingrășămintele chimice, asis
tența tehnică. Semănătorile erau 
supravegheate de președintele uni
tății, Ion Ceaușu, care ne spune : 
„Avind tot ce ne trebuie, realizăm 
16 hectare cu o semănătoare, în 
loc de 12—13 hectare".

Continuăm investigația pe tere
nurile C.A.P. Băilești, Boureni, Si
liștea Crucii și I.A.S. Băilești. Cu 
mici excepții, și aici atmosferă de 
muncă spornică. Spunem cu mici 
excepții pentru că in alte locuri am 
constatat unele neajunsuri pe flu
xul bunei desfășurări a lucrărilor 
agricole. Nu peste tot s-a început 
lucrul de la primele ore ale dimi
neții, iar deplasarea tractoarelor șl 
mașinilor agricole de la un punct 
de lucru la altul nu se făcea seara 
tîrziu sau dimineața devreme, ci 
chiar în timpul zilei. Asemenea as
pecte, deși izolate, s-au manifestat 
în unități din consiliile agroindus
triale Circea și Bechet. Ele de
monstrează că există încă rezerve 
serioase pentru sporirea ritmului 
de lucru. (Nicolae Băbălău).

însămințărilor, cînd, pe alocuri, 
unele sole erau încă îmbibate cu 
apă, inginerul-șef al consiliului a- 
groindustrial, Vasile Almășan, îm
preună cu specialiștii din unitățile 
rămase în urmă la semănat au in
ventariat fiecare parcelă pe care, 
în ziua următoare, se putea lucra 
din plin. Acest lucru a permis ca, 
în cursul zilei de joi — cînd au 
fost reluate însămințările — să nu 
mai fie necesare tatonările, aștep
tarea unor decizii, mecanizatorii 

: intrind, încă in primele ore ale di- 
. mineții, direct în lucru. Așa au fost 
reluate însămințările în cooperati-
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s-au creat condiții ca în cel mult 
două zile bune de lucru însămință
rile să fie încheiate.

Din păcate, în alte unități agri
cole, unii mecanizatori nesuprave- 
gheați de specialiști au înțeles să... 
„grăbească" ritmul însămințărilor 
nu prin buna organizare a muncii și 
respectarea normelor agrotehnice.

Timpul bun nu trebuie 
așteptat acasă, ci în cîmp
Din raidul întreprins în unități 

agricole din Consiliul agroindustrial 
Ulmeni, județul MARAMUREȘ, am 
constatat o bună mobilizare la lu
cru. Pe parcelele aparținind Coo
perativei agricole de producție Lu- 
căcești, lucrările se desfășurau sub 
directa supraveghere a inginerului- 
șef, Ion Zlampareț, și a șefului sec
ției de mecanizare, Valentin Cri- 
șan. Inginerul-șef ne-a asigurat că 
porumbul va fi pus sub brazdă in 
următoarele două zile. Mecaniza
torii Gheorghe Pop și loan Coza 
lucrează zi-lumină pentru a 
termina cit mai grabnic aceas
tă importantă lucrare. La Coo
perativa agricolă de producție 
Mireșu Mare constatăm că toate 
forțele mecanice și umane sînt în 
cimp. Inginerul-șef, Andrei Băican, 
ne spune că insămințarea cartofi
lor este pe terminate, iar porum
bul la fel. în răstimpul cit am stat 
la Mireșu Mare, norii s-au împrăș
tiat. Inginerul-șef parcă ne ghiceș
te întrebarea : „Timpul bun de lu
cru nu se așteaptă acasă, ne spu
ne el, ci aici, in cîmp. Nu ne spe
rie cîțiva stropi de ploaie". Aceeași 
părere sănătoasă despre felul de a

Plantarea cartofilor
încheiată cit mai grabnic

De cîțiva ani la rind, județul CLUJ 
tși asigură din producție proprie 
întreaga cantitate necesară de car
tofi pentru consum, ca și cea mai 
mare parte a necesarului de să- 
mință. Și pentru acest an s-a pre
văzut plantarea cu cartofi a unei 
suprafețe care însumează 5 820 ha. 
Tovarășul Todor Trifan, directorul 
Trustului horticulturii, ne spunea 
că au fost luate măsuri, pentru am
plasarea culturii pe soluri afinate 
și după premergătoarele cele mai 
bune. Pe întreaga suprafață pla
nificată s-au aplicat in cantități 
corespunzătoare îngrășăminte na
turale și chimice. Pînă la această 
dată s-a încheiat plantatul carto
filor în unitățile consiliilor agroin
dustriale Mociu, Cîmpia Turzii, 
Iclod și Mihai Viteazul.

Cum s-a lucrat la cooperativa a- 
gricolă Viișoara din consiliul Cîm
pia Turzii ? Inginerul-șef, Lucian 
Boancă, ne spune că s-a terminat 
plantatul cartofilor in epoca optimă 
pe întreaga suprafață de 150 hec
tare. împreună cu ceilalți specia
liști, s-a urmărit ca pregătirea tere
nului să se facă în mod corespun
zător, ca de altfel și plantarea. Pre
ședintele consiliului unic Cîmpia

Grădina din cîmpie
Este bine cunoscută 

migala cu care gos
podarul își pregătește 
grădina de lingă casă 
in fiecare primăvară. 
Totul este orinduit in 
așa fel incit pină la 
urmă se creează ima
ginea unui frumos 
tablou pictat intr-o 
grădină. Senzația unei 
asemenea grădini, dar 
fără margini, âm 
avut-o pășind în a- 
ceste zile pe ogoarele 
întinse ale I.A.S. Ogra
da, județul Ialomița.

De o parte și de alta 
a drumurilor de țară, 
ochiul se desfată la 
priveliștea lanurilor 
de griu și orz de un 
verde crud, ce preves
tesc un rod bogat, pe 
măsura hărniciei și 
priceperii acestor oa
meni, care de-a lun
gul anilor au dat un 
renume atit de răsu
nător acestei unități 
de frunte a agricultu
rii noastre. Dar aricit 
de incintător ar părea 
covorul nesfirșit al 
lanurilor din care se 
vor plămădi viitoarele 
recolte de griu șt orz, 
el pare a fi totuși de
pășit de măreția bă
tăliei ce se defășoară 
aici pentru încheierea 
grabnică și în cele mai 
bune condiții a insă- 
mințărilor pe toate 
cele 7 000 hectare pre
văzute a fi cultivate 
cu diferite plante de 
primăvară. O dată pă
truns în imensitatea 
ogorului negru, nici nu 
știi ce să admiri mai 
intîl : pe cei cîțiva 
zeci de mecanizatori, 
care cu mașinile lor 
anume echipate mode
lează pămîntul in for
me și după reguli a- 
grotehnice ce se iden
tifică perfect cu ceea 
ce in imaginea noas
tră înseamnă teren 
pregătit grădinărește, 
sau pe cei care, pe 
masa netedă a ogoru
lui, trasează rindurile 
de semănătură ce par 
a fi copiate dintr-un 
manual de agrotehni
că ? Dincolo de multe 
din faptele deosebite 
de muncă, ceea ce dă 
valoare de experiență 

activității acăstor oa
meni pare a fi totuși 
arta cu care se mo
delează aici pămîntul, 
dindu-i acestuia înfă
țișarea unui ogor 
imens, neted ca o masă 
de biliard. Ce se face, 
de fapt ? Nimic deo
sebit. Vara sau toam
na se execută acea 
arătură care in mod 
normal ar trebui să 
se facă pretutindeni 
adică una de foarte, 
foarte bună calitate, 
care să dea unifor
mitate ogorului. Mo
delarea terenului con
tinuă primăvara de
vreme, prin tradițio-

însemnări de la
I.A.S. Ograda, 

județul Ialomița

nala lucrare cu grapa 
cu colți reglabili in 
cuplu, insă cu o lamă 
nivelatoare, lucrare pe 
cit de puțin indicată 
astăzi de tehnologia 
în vigoare, pe atit de 
folositoare pentru 
menținerea rezervei de 
apă și asigurarea uni
formității patului ger
minativ. După o altă 
lucrare cu grapa cu 
discuri sau combina
torul, dar în cuplu tot 
cu lama nivelatoare, 
terenul rămîne afinat 
și neted ca o masă 
perfect plană. Intr-un 
astfel de teren, ger
minația . boabelor și 
răsărirea plantelor se 
apropie de procentul 
de sută la sută. Iar 
cel ce l-au văzut la 
lucru și în această 
primăvară pe cei 153 
mecanizatori de la cele 
14 ferme vegetale ale 
I.A.S. Ograda vor
besc despre ei ca ade- 
vărați „modelatori" ai 
pămintului. Cine sînt 
ei ? In general oameni 
ai locului, care au la 
activul lor ani înde
lungați de muncă pe 
aceste terenuri. La 
unul din punctele de 
lucru am solicitat șe

ci, pur și simplu, lucrind cu viteza 
din treapta a doua a tractorului ! 
Așa a fost surprins de organele ju
dețene de îndrumare și control me
canizatorul loan Rucoi, de la C.A.P. 
Saschiz. Dind acest exemplu, pu
nem întrebarea : cu ce se ocupau, 
în acea zi, specialiștii de aici ? Și 
nu numai ei. (Gheorghe Giurgiu).

munci în această campanie întir- 
ziată am întîlnit și la cooperativele 
agricole din Sălsig și Ulmeni. La 
Sălsig s-a putut lucra bine pe so
lurile nisipoase. La Ulmeni il in- 
tilnim pe Vasile Moraru, președin
tele consiliului agroindustrial, cate, 
alături de Iosif Fogarasi, inginerul- 
șef, verifica terenurile pentru a a- 
lege parcelele bune de lucru. Ast
fel că în ziua raidului nostru nici 
o mașină de plantat cartofi, nici o 
semănătoare nu au stat. „Timpul 
schimbător din ultimele zile — ne 
spune președintele consiliului unic 
— a demonstrat că toți specialiștii 
trebuie să fie in cimp pentr.u a pu
tea indica grabnic acele parcele 
care pot fi lucrate. Acolo unde e- 
xistă suprafețe cu exces de umidi
tate, s-au format echipe care sapă 
rigole pentru a îndepărta apa. așa 
incit terenul să se zvînte repede. 
Organele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole sint 
în stare de veghe pentru a asigura 
condițiile necesare reluării lucru
lui în orice moment al zilei, pen
tru intensificarea ritmului Ia însă
mînțat". (Gheorghe Pirja).

Turzii, Vasile Florian, ne-a făcut 
cunoscut că și în celelalte coope
rative agricole, cum sint Ceanu 
Mare, Luna, Triteni-Colonie ș.a., 
s-a lucrat cu răspundere, specialiș
tii urmărind aplicarea întocmai a 
tehnologiilor pe toate cele 800 ha 
prevăzute in plan.

Au mai rămas de plantat cartofii 
în unele unități agricole din consi
liile unice Cluj-Napoca, Bonțida. A- 
ghireșu. Huedin. Rămîner.ile in urmă 
se datoresc in parte și faptului că. 
timpul nu a permis peste tot să se 
efectueze această lucrare la terme
nele prevăzute. Dar, a ținut să pre
cizeze directorul trustului horticul
turii, întîrzierile sint cauzate in 
principal de slaba organizare a 
muncii, nefolosirea din plin, cu ma
ximă eficiență, a fiecărei ore bune 
de lucru la sortarea cartofilor de 
sămință, pregătirea terenului șl 
plantat. Tocmai de aceea conduce-^ 
rile cooperativelor agricole rămase 
în urmă au datoria să mobilizeze 
forțele mecanice și umane necesare, 
ca, în paralel cu executarea celor
lalte lucrări, să încheie plantarea 
cartofilor în cel mai scurt timp. 
(Marin Oprea).

fei de fermă numele 
cîtorva fruntași. „La 
noi nu există frun
tași — ni se dă prompt 
răspunsul. Pentru că, 
dacă ar fi să facem 
o evidențiere, atunci 
ar trebui să întocmim 
o listă care i-ar cu
prinde pe toți. Oame
nii aceștia își plătesc 
cu sudoare retribuția 
pe care o primesc. Și 
de fapt ei nici nu-și 
pun problema cîștigu- 
lui. Dragostea lor pen
tru pămint și roadele 
acestuia sînt ciști- 
gul lor cel mare".

Ni s-a vorbit mult 
la I.A.S. Ograda des
pre munca și hărni
cia mecanizatorilor de 
aici. Și cu îndreptă
țit temei. Ceea ce 
se face aici pentru 
sporirea rodniciei pă
mintului ține foar
te mult și de pro- 
fesionalitatea agrono
milor. De munca și 
priceperea lor de a lu
cra pămîntul după re
guli care, deși nu sînt 
de ei inventate, par 
totuși o noutate prac
tică absolută. Dar pen
tru că ceea ce se face 
efectiv la I.A.S. Ogra
da pentru sănătatea și 
înnobilarea pămintului 
nu poate fi înțeles de- 
cit văzînd la fața lo
cului, socotim că un 
eventual schimb de 
experiență organizat 
aici ar da răspunsuri 
la multe din proble
mele la care în des
tule locuri nu s-a gă
sit încă rezolvare. S-ar 
putea vedea de fapt 
pe viu cum, în actua
lele condiții de dota
re, se pot face lucrări 
pentru care în alte 
locuri continuă să se 
solicite tot felul de 
utilaje sofisticate. Sin
gura condiție care se 
cere este ca agrono
mul să-și cunoască in
tr-adevăr meseria.. Și, 
spre cinstea lor, cei 
de la I.A.S. Ograda 
fac din plin dovada 
înaltei lor profesio- 
nalități.

Iosif POP
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COTA ACCELERAIĂA PR0DUCTIVITATII MUNCII
CERINȚA ESENȚIALA A PROGRESULUI ECONOMIC Șl SOCIAL

Accentuarea rolului facto
rilor intensivi în dezvoltarea 
economico-socială a Româ
niei — orientare fundamen
tală stabilită de Congresul 
al XIII-Iea. în ansamblul direcți
ilor de acțiune pentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al actua
lului cincinal — trecerea României 
în rîndul țârilor cu nivel mediu de 
dezvoltare economică — o contribu
ție hotăritoare înscrie înfăptuirea 
unei reproducții lărgite de tip in
tensiv pe baza valorificării superi
oare a muncii sociale. Trecerea la 
dezvoltarea intensivă în actuala eta
pă de făurire a societății socialiste 
are un caracter obiectiv. „în con
formitate cu hotărîrile Congresului 
al XIII-Iea al partidului — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — în 
întreaga noastră activitate din indus
trie, agricultură și alte sectoare pu
nem pe primul plan dezvoltarea in
tensivă, realizarea unei noi calități, 
înfăptuirea noii revoluții tehnico- 
științifice și a noii revoluții agrare, 
care presupun perfecționarea și mo
dernizarea întregii activități din pa
tria noastră, ridicarea acestei activi
tăți Ia nivelul celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii pe plan 
mondial".

Necesitatea accentuării rolului fac
torilor intensivi in etapa actuală de 
dezvoltare și în perspectivă este 
determinată de necesitatea realizării 
unor ritmuri susținute de creștere 
economică, participării cu eficiență 
sporită a țării noastre la circuitul 
economic mondial. Amploarea și in
tensitatea cerințelor privind asigu
rarea unei dezvoltări intensive a 
economiei naționale sînt evidențiate, 
de asemenea, de caracterul limitat 
și costul sporit al atragerii de noi 
resurse în circuitul economic pro
ductiv, precum și de necesitatea li
chidării intr-un termen cit mai 
scurt a decalajelor în domeniul efi
cienței economice față de țările dez
voltate și crearea condițiilor pentru 
trecerea României, pină în 1990, în 
rindul țărilor cu dezvoltare econo
mică medie, urmărind ca pină la 
sfîrșitul deceniului viitor să se 
transforme într-o țară multilateral 
dezvoltată.

Pe baza cunoașterii profunde a 
realităților-economiei românești, to
varășul Nicolae Ceaușescu a funda
mentat un model original al dez
voltării intensive, care se înscrie 
drept o contribuție de seamă la 
îmbogățirea tezaurului general al 
teoriei și practicii economice. Stra
tegia dezvoltării intensive și-a gă
sit o amplă fundamentare științifică 
în opera secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît in ceea ce 
privește conținutul și sfera de cu
prindere. cit și mecanismul de rea
lizare. căile, mijloacele și pirghiile 
de acțiune.

în scopul creării condițiilor pen
tru accentuarea rolului factorilor 
calitativi ai creșterii economice — 
din inițiativa și sub conducerea di
rectă a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost inițiat programul privind per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție, care 
marchează o nouă contribuție în 
aplicarea strategiei dezvoltării in
tensive în cadrul celei de-a treia 
etape a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Acest pro
gram are în vedere dublarea pro
ductivității muncii pină în anul 
1990.

Corespunzător orientărilor și in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, pe baza hotăririi Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1985, a fost 
constituită o comisie centrală pen
tru perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de produc
ție sub conducerea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național al Științei și învăță- 
mîntului, care a analizat în mai 
multe rînduri programele de măsuri 
elaborate de ministere, centrale și 
întreprinderi reprezentative ; la ni
vel de ramuri și in profil teritorial 
au fost create, de asemenea, comisii 
pe ministere, centrâle și întreprin
deri, respectiv pe județe.

Comisiile de organizare și moder
nizare special constituite in circa 
1 300 de întreprinderi industriale au 
întocmit programe cuprinzînd un 
total de peste 75 500 de măsuri, din 
care peste 35 000 au fost deja apli
cate în anul 1986.

Programele speciale elaborate pe 
Întreprinderi, centrale și ministere 
în vederea perfecționării organizării 
și modernizării proceselor de pro
ducție asigură accelerarea dezvoltă
rii intensive a industriei, agricultu
rii. a celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, valorificarea deplină 
a potențialului productiv, amplifi
carea participării tării noastre la 
circuitul economic mondial, creșterea 
continuă a eficientei economice in 
toate sectoarele de activitate.

înfăptuirea obiectivelor prevăzuta 
în programele de organizare și mo
dernizare și înscrierea fermă a eco
nomiei românești pe coordonatele 
unei dezvoltări intensive în actualul 
cincinal și în perspectivă va fi sus
ținută de promovarea largă a rezul
tatelor cercetării științifice si de in
troducere a progresului tehnic în 
perioada 1986—1990. Efortul de dez
voltare intensivă va fi susținut, de

Tema specifică pentru organi
zațiile de partid din industrie, 
construcții, transporturi, co
merț : Creșterea productivității 
muncii, lege obiectivă a pro
gresului economico-social. Du
blarea pină in 1990 a producti
vității muncii pe baza organi
zării științifice, a perfecționării 
tehnologiilor, a automatizării și 
robotizării, in conformitate cu 
cerințele fiecărui sector de ac
tivitate — sarcină centrală a 
organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii.< __  

asemenea, de orientarea prioritară a 
programului de investiții spre reuti- 
larea si modernizarea capacităților 
de producție, cit și de perfecționarea 
metodelor de organizare științifică a 
producției și a muncii, și ridicarea 
calificării personalului muncitor.

Conținutul și indicatorii 
productivității muncii. Sar
cinile stabilite în programul 
special și în legea cu privire 
la creșterea productivității 
muncii. Productivitatea muncii re
prezintă un indicator principal de ca
racterizare a eficienței economice și 
reprezintă eficacitatea cu care este 
cheltuită munca omenească. Produc
tivitatea muncii îmbracă două for
me : individuale și productivitatea 
muncii sociale, constituind expresia 
concentrată a dezvoltării forțelor de 
producție.

Productivitatea muncii individuale 
reflectă eficienta cu care este chel
tuită munca in condiții de dotare 
tehnică, de organizare, de calitate a 
forței de muncă și se calculează 
prin raportarea producției (exprima
tă în unităti naturale, valorice etc.), 
la timpul de muncă cheltuit (număr 
de personal, om-zile. om-ore efectiv 
lucrate). Productivitatea muncii so
ciale exprimă eficienta muncii de
puse în ramurile producției de bu
nuri și servicii materiale în condiții 
sociale medii de înzestrare tehnică, 
de organizare și de calificare a for
ței de muncă. Aceasta se calculează 
prin raportarea venitului national la 
populația ocupată in sfera produc
ției materiale (sau la numărul de 
om-zile sau om-ore efectiv lucrate).

Creșterea productivității muncii 
reprezintă prooesul prin care același 
volum de muncă se concretizează 
într-o masă mai mare de bunuri sau, 
altfel spus, aceeași masă de bunuri 
se realizează cu un volum mai mic 
de muncă. Nivelul și dinamica pro
ductivității muncii sînt determinate 
de gradul dezvoltării forțelor de 

producție, de condițiile tehnice, eco
nomice și sociale in care se desfă
șoară munca.

Pe măsura dezvoltării continue a 
forțelor de producție se manifestă 
tendința obiectivă de a economisi 
munca socială, tendință proprie , tu
turor modurilor de producție. Aceas
tă evoluție își găsește expresia in 
legea generală a creșterii producti
vității muncii sociale, a cărei acțiu
ne diferă de la o orînduire la alta 
în funcție de natura relațiilor de 
producție.

în orinduirea socialistă, cerințele 
obiective noi exprimate de legile 
economice specifice socialismului și 
avantajele oferite de dezvoltarea 
planificată a economiei naționale, 
precum și alti factori impun o creș
tere în ritm susținut a productivită
ții muncii. în aceste condiții, in so
cialism tendința obiectivă de econo
misire a muncii sociale se manifestă 
sub forma creșterii necontenite a 
productivității muncii.

Noile condiții existente în socia
lism. determinate de progresul con
tinuu al forțelor de producție, de 
caracterul relațiilor de producție și 
de mecanismul specific al economiei 
socialiste nu duc în mod automat 
la creșterea în ritm susținut a pro
ductivității muncii. Valorificarea a- 
cestor posibilități depinde de activi
tatea concretă a tuturor membrilor 
societății, de măsura în care politi
ca economică pune în acțiune toti 
factorii de mobilizare și stimulare a 
economisirii muncii sociale.

în anii construcției socialiste, po
litica promovată de partidul nostru 
de dezvoltare in ritm susținut a for
țelor de producție, pe baza indus
trializării. a creat condiții pentru 
creșterea în ritm înalt a producti
vității muncii și asigurarea unui 
înalt dinamism economic. Ca urma
re a creșterii gradului de înzestrare, 
a ridicării nivelului de oalificare și 
de organizare științifică a producției 
și a muncii, in perioada 1945—1986 
productivitatea muncii in industrie a 
sporit de peste 18 ori. ceea ce a 
permis o reducere importantă a de
calajelor existente în acest domeniu 
fată de țările dezvoltate.

Programul special privind crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii, perfecționarea orga
nizării si normării muncii în perioa
da 1983—1985 și pină in 1990, pre
cum și Legea cu privire Ia creșterea 
productivității muncii, perfecționarea 
organizării și normării producției și 
a muncii, elaborate sub conducerea 
directă și cu contribuția hotăritoare 
a secretarului general al partidu
lui, au în vedere cerințele ri
dicării pe o treaptă superioară a 
activității economice, posibilitățile 
oferite de puternicul potential pro
ductiv. tehnic și uman, de care dis
pune economia, națională, necesitatea 
asigurării unui nivel ridicat al pro
ductivității care să reflecte superio
ritatea societății noastre socialiste.

Programul special, cit si Legea 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii cuprind atît 
obiectivele si sarcinile, cit si căile 
concrete de acțiune pentru realizarea 

.acestora, stabilesc răspunderi pentru 
întreprinderi, centrale, ministere și 
instituții centrale în vederea promo
vării pe scară largă a progresului 
tehnic, perfecționării organizării pro
ducției și a muncii, ridicării califi
cării personalului muncitor.

Programul. special privind crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii pină in 1990, aprobat de 
Marea Adunare Națională în martie 
1984, avea ca obiectiv sarcina de a 
asigura dublarea productivității mun
cii în deceniul 1981—1990. Ținind sea
ma de măsurile prevăzute in pro
gramele de perfecționare a organi
zării și de modernizare a procese- 

-lor de producție. în vederea asigu
rării condițiilor pentru trecerea 
României în actualul cincinal de la 
stadiul de tară în curs de dezvol
tare la cel de tară mediu dezvolta

tă. Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a stabilit in decem
brie 1985 sarcina de a se asigura 
dublarea productivității muncii in 
anul 1990 fată de anul 1985.

Stabilirea acestui obiectiv are In 
vedere rolul hotăritor al productivi
tății muncii in accelerarea progresu
lui economic și social. In actualul 
cincinal, pe seama productivității 
muncii sociale se va asigura peste 
90 la sută din sporul venitului na
țional. La nivelul anului 1990, creș
terea cu un singur procent a pro
ductivității muncii sociale poate a- 
sigura un spor al venitului națio
nal de circa 12 miliarde lei. Prin 
creșterea prevăzută a productivității 
muncii se va asigura integral spo
rul prevăzut al producției industriale 
în actualul cincinal.

Sporirea productivității muncii 
constituie un factor esențial pentru 
asigurarea ridicării nivelului de trai, 
deoarece mărimea și dinamica aces
teia influențează în mod hotăritor 
evoluția venitului național. Viața 
demonstrează că, cu cit este mai 
mare productivitatea muncii sociale, 
cu atît este mai mare și venitul 
național pe locuitor, creîndu-se posi
bilitatea unui volum sporit al fon
dului de consum pe locuitor.

O condiție esențială pentru dez
voltarea corespunzătoare a economiei 
naționale este ca intre veniturile oa
menilor muncii, respectiv nivelul re
tribuției, și al productivității muncii 
să existe o strinsă corelare. Creș
terea mal rapidă a productivității 
în raport cu retribuția este o core
lație obligatorie care asigură teme
lia pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai. Numai printr-o creș
tere mai rapidă a productivității se 
poate compensa sporirea cheltuielilor 
de producție ca urmare a majoră
rilor de retribuții.

Nivelul înalt al productivității 
constituie o condiție esențială pen
tru sporirea competitivității econo
mice a produselor românești pe 
piața internațională, deoarece prețu
rile sint influențate de nivelul me
diu, aflat în continuă creștere, al 

productivității muncii pe plan mon- 
aial. Pentru a asigura o participare 
eficientă la schimbul mondial de 
valori este necesar ca cheltuielile de 
muncă vie și materializată încorpo
rate în produsele destinate exportu
lui să nu fie mai mari decît prețu
rile care se obțin pentru aceste 
produse. Altfel s-ar înregistra un 
export fără echivalent al unei 
părți din venitul național.

Politica științifică promovată de 
partidul nostru pentru dezvoltarea 
susținută a forțelor de producție a 
asigurat o creștere rapidă a produc
tivității muncii, ritmul mediu anuai 
în perioada 1951—1985 fiind de 
peste 7 la sută. Deși ritmul de creș
tere a productivității muncii obținut 
in anul 1986 — de 7,4 la sută și cel 
prevăzut in legea de plan pe anul 
1987 — de 7,5—3.5 la sută sînt supe
rioare celor înregistrate sau pre
văzute in alte țări, cerința de a 
asigura dublarea productivității 
muncii în actualul cincinal impune 
realizarea în continuare a unor rit
muri superioare de creștere a pro
ductivității muncii mai mari decit 
cel prevăzut in legea planului cin
cinal — 11,2 la sută. Aceasta im
pune ca în acest an să acordăm o 
atenție deosebită înfăptuirii și de
vansării sarcinilor prevăzute in pro
gramele de organizare și moderni
zare.

Căile și modalitățile prin 
care colectivele de oameni 
ai muncii contribuie efectiv 
la sporirea productivității 
muncii. Factorul hotăritor de creș
tere a productivității muncii îl con
stituie introducerea și generalizarea 
progresului tehnic. Principalele căi 
de promovare a progresului tehnic 
sint definite de Programul special 
și legea privind creșterea producti
vității muncii și ele se referă in 
principal la : introducerea unor teh
nologii noi care să asigure extinde
rea gradului de mecanizare, auto
matizare, cibernetizare a proceselor 
de producție ; asimilarea In fabrica
ție a unor mașini, utilaje, instalații 
și produse cu parametri tehnici și 
funcționali superiori, care să con
tribuie la modernizarea proceselor 
de fabricație, creșterea în ritm sus
ținut a productivității muncii și re
ducerea consumurilor materiale șl 
energetice ; introducerea electronicii 
și microelectronicii, a roboților și 
microprocesoarelor, a dispozitivelor 
și aparatelor moderne de mă-sură și 
control ; creșterea gradului de tipi
zare și standardizare a pieselor, 
subansamblelor, produselor ; extin
derea mașinilor specializate, a mași- 
nilor-agregat și liniilor automate de 
prelucrare la operațiile de bază ale 
proceselor de producție ; moderni
zarea. o dată cu reparațiile capitale, 
a liniilor și instalațiilor tehnologice 
existente etc.

Una din problemele esențiale, care 
se cuvine abordată cu maximă res
ponsabilitate, este asigurarea îndepli
nirii sarcinilor prevăzute in pro
gramele de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic. Exigențele dez
voltării intensive a economiei na
ționale impun ca rezultatele activi
tății de cercetare să sprijine nemij
locit realizarea măsurilor prevăzute 
î-n programele de organizare și mo
dernizare.

Un alt factor important de creș
tere a productivității îl constituie 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii prin aplicarea celor mai 
eficiente metode, tehnici și procedee 
care să conducă la utilizarea deplină 
a capacităților de producție. In acest 
scop trebuie luate măsuri care să 
asigure pregătirea și programarea 
corespunzătoare a producției pe baza 
documentației tehnioe de fabricație, 
asigurarea dotării cu scule și aparate 
de măsură și control, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime a locurilor 
de muncă în cantitatea și calitatea 

prevăzute în documentațiile tehnice 
și in programele de producție.

Un accent important trebuie pus, 
de asemenea, pe organizarea rațio
nală a activității de transport uzinal, 
de manipulare și depozitare a ma
teriilor prime, materialelor și pe 
extinderea pachetizării, paletizării, 
conteinerizării și a altor sisteme 
moderne de transport.

îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii presupune, de ase
menea, perfecționarea activității de 
întreținere și reparații, extinderea 
lucrului la mai multe mașini, apli
carea celor mai eficiente forme, me
tode și mijloace de control al cali
tății produselor, întărirea ordinii și 
disciplinei in producție și folosirea 
integrală a timpului de lucru.

Creșterea rapidă a. productivității 
muncii este condiționată în mod 
hotăritor de ridicarea continuă a 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor în strinsă concordanță cu 
cerințele introducerii progresului 
tehnic, cu gradul ridicat de tehnici
tate al mașinilor, instalațiilor și pro
duselor și cu formele superioare de 
organizare a producției și a muncii. 
Asigurarea condițiilor de creștere a 
productivității muncii impune o 
preocupare susținută din partea uni
tăților pentru organizarea corespun
zătoare a cursurilor de policalifi
care, ținind seama de schimbarea 
structurii producției, de asigurare a 
unui înalt nivel tehnic și calitativ al 
tuturor produselor.

O condiție importantă phntru asi
gurarea creșterii mai accentuate a 
productivității muncii o constituie 
perfecționarea sistemului de normare 
a producției și a muncii in deplină 
concordanță cu schimbările care au 
loc în structura și nivelul tehnic al. 
mijloacelor de producție, în califi
carea și perfecționarea pregătirii 
profesionale a forței de muncă ; pe 
această bază trebuie să se asigure o 
corelație directă între productivi
tatea muncii fizice și consumurile 
de muncă pe produs și acordarea 
retribuțiilor in raport cu munca de
pusă.

Potrivit sarcinilor stabilite prin 
programul special privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, normele de muncă elaborate 
și aplicate trebuie să asigure redu
cerea sistematică a consumului de 
muncă pe produs și creșterea prevă
zută a productivității muncii, să con
tribuie la extinderea și generalizarea 
celor mai avansate tehnologii de 
fabricație, procedee de organizare a 
producției și a muncii, astfel incit 
produsele, activitățile și serviciile de 
același fel sau categorie să se reali
zeze cu un consum minim de muncă.

Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid, ale 
consiliilor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea progra
melor speciale privind spori
rea mai accentuată a pro
ductivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, creș
terea eficienței. 111 vederea 
realizării obiectivelor stabilite prin 
plan privind creșterea rentabi
lității și a eficienței economice, or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii din toate 
unitățile economice trebuie să urmă
rească și să asigure elaborarea și 
fundamentarea temeinică cu măsuri 
a programelor speciale privind spo
rirea mai accentuată a productivită
ții muncii și reducerea costurilor 
de producție, ținind seama de 
sarcinile stabilite prin programele de 
organizare și modernizare, de nor
mativele economico-financiare apro
bate.

Avînd' în vedere rolul hotăritor al 
progresului tehnic în asigurarea con
dițiilor de realizare a obiectivelor 
stabilite în domeniul, eficienței, este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid să asigure mobilizarea și 
valorificarea contribuției specialiști
lor din sectoarele de concepție, a 
tuturor cadrelor tehnice din între
prinderi, centrale, ministere In ve
derea stabilirii de soluții tehnice și 
tehnologice competitive, realizabile cu 
forțele proprii, care să conducă la 
reducerea consumului de muncă pe 
unitatea de produs, încadrarea în 
costurile și normativele economico- 
financiare aprobate.

O importanță deosebită pentru asi
gurarea condițiilor de îndeplinire a 
sarcinilor de creștere a productivită
ții muncii și a eficienței economice 
o prezintă urmărirea permanentă a 
modului de realizare a programelor 
speciale, a situației îndeplinirii sarci
nilor de plan, stabilirea operativă a 
măsurilor necesare pentru lichidarea 
cauzelor rămânerilor in urmă.

O sarcină deosebit de importantă a 
organelor și organizațiilor de partid 
și a consiliilor oamenilor muncii o 
constituie mobilizarea colectivelor de 
muncă pentru a asigura aplicarea 
cit mai rapidă a măsurilor pre
văzute pentru acest an in pro
gramele de organizare și moder
nizare, precum și a celor restante 
din anul 1986 și devansarea altor 
măsuri care apar necesare pentru în
deplinirea obiectivelor stabilite.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii trebuie 
să pună accentul pe controlul exi
gent al modului de aplicare a legilor, 
asigurind aplicarea corectă a retri
buirii în acord global și acord 
direct, Întărirea disciplinei și forma
rea unei atitudini noi față de muncă, 
în cuvin tarea la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 20 februarie a.c., secretarul ge
neral al partidului a subliniat nece
sitatea ca toate organele și organi
zațiile de partid să acționeze cu mai 
multă fermitate în direcția mobiliză
rii largi a oamenilor muncii, a tu
turor colectivelor din întreprinderi 
pentru ridicarea la un nivel tot mai 
înalt de eficiență și calitate a în
tregii activități, pentru dezvoltarea 
unui puternic spirit revoluționar în 
muncă și pentru creșterea exigenței 
și a răspunderii tuturor cadrelor din 
economie în realizarea în cele mai 
bune condiții a tuturor indicatorilor 
de plan, a obiectivelor și sarcinilor 
stabilite de Congresul al XIII-Iea al 
partidului, pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a țării și ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai al 
întregului popor.

Dr. Stellan MILITARU
Comitetul de Stat al Planificării

J

Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Oradea Foto : Sandu Cristian

ORIZONTUL NOILOR VALORI CULTURALE
Oricît ar părea de curios, se mai 

întimplă ca. muncind pe o vatră pe 
care te-ai Și născut, și considerind 
astfel că ii cunoști toate marile 
succese, mai ales pe cele din cultu
ră. să-ți dai seama-că, în fond, nu 
știi prea multe și că destule lucruri 
de seamă ți-au scăpat din vedere sau 
le-ai uitat, chiar dacă ai participat 
la plămădirea lor. Tocmai așa cum 
mi s-a întîmplat mie. în Bihorul meu 
natal. Nu ca scriitor, ci ca un ga
zetar care trebuie să scotocească pre
tutindeni și să le vadă pe toate. 
Așa că. propunîndu-mi să cunosc 
mai îndeaproape noutățile din cul
tura și artele de la Bihor, am avut 
surpriza de a afla cu adevărat multe 
lucruri noi.

Am discutat prietenește (intr-un 
oraș cit Oradea, toți cei din cultu
ră sintem prieteni) cu președintele 
comitetului județean de cultură, to
varășa Gheorghe Lucia, care- mi-a 
spus că numai cele dezbătute în șe
dințele săptămînale de lucru, cind 
sint convocați toți conducătorii in
stituțiilor culturale, ar putea consti
tui o bază pentru un material larg 
și foarte frumos despre' prezenta ju
dețului nostru în Festivalul națio
nal „Cîntarea României". Inspecto
rul Nicolae Mihai, a adăugat inter
locutoarea mea. are o evidență foar
te bine ținută a tuturor structurilor, 
formelor, cifrelor și datelor necesa
re. Cap electronic, acesta mi-a do
vedit tocmai ce spuneam în deschi
derea acestui reportaj : că știu mul
te, adică aproape nimic, din calei
doscopul bogat și fascinant al mun
cii culturale. în fapt al muncii de 
creație din județul nostru.

Să încep cu un fapt de senzație : 
în 1965 exista în Bihor o singură 
„Universitate cultural-științifică". cu 
numai patru cursuri și 126 cursanți. 
Astăzi sint 95 de asemenea univer
sități. cu 1979 de cursuri și aproa
pe 40 000 de cursanți. dintre care 
18 000 sint tineri, sub virsta de 30 
de ani. Saltul este spectaculos și 
prin faptul că. în ultimii ani. în con
dițiile autofinanțării, numărul soli- 
citanților la cursuri a fost și este 
in continuă creștere.

Există, la Oradea, și un institut 
de învățămînt superior, în fruntea 
căruia se află un reputat inventa
tor. Dincolo de sarcinile direct pro
fesionale. institutul orădean este im
plicat și el în activitatea științifică 
de masă prin Săptămâna universita
ră, care reunește, la Oradea, anual, 
oameni de știință din toată țara. Se 
lntilnesc astfel cu oamenii muncii, 
specialiști din industrie, agricultură, 
învățămînt, sănătate, pentru stimula
rea creației tehnico-științifice. ridi
carea nivelului de.gîndire economi
că a oamenilor muncii, creșterea, 
pregătirii lor profesionale, generali
zarea experienței pozitive — deci 
tocmai în direcțiile esențiale de ac
țiune preconizate de partidul nos
tru. de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
anii cincinalului acestuia. Iar dacă, 
tot în zona legării științei de des
tinul producției, adăugăm si activi
tatea rodnică a celor 292 de bri
găzi științifice în care iși aduc con

ARGEȘ. Timp de două zile,. în 
municipiul Pitești s-a desfășurat 
consfătuirea de lucru a cadrelor 
din rețeaua cinematografică a ță
rii. Participanții, reprezentanți ai 
întreprinderilor județene de profil, 
au analizat realizările din cadrul 
concursului republican pentru in
tensificarea in mase a culturii prin 
intermediul filmului românesc. 
Totodată, ei au luat parte la festi
vitatea de premiere a intreprinde- 
rii cinematografice Argeș, carb a 
ocupat locul intii pe țară. (Gheor
ghe Cîrstea).

HARGHITA. Numeroase mani
festări prilejuite de „Luna cărții in 
întreprinderi și instituții" se desfă
șoară in localitățile județului. Pre
zentarea volumului „A doua tine
rețe a cărbunelui" la întreprinde
rea minieră Harghita, expoziția de 
carte „Tehnologia construcțiilor de 
mașini" de la întreprinderea teh- 
no-utilaj din Odorheiu Secuiesc, 
prezentarea aparițiilor editoriale 
sub genericul „Noutăți în știința și 
tehnica contemporană" la Casa de 
cultură a sindicatelor din Gheor- 
gheni, sînt cîteva dintre acțiunile 

tribuția peste 1 500 specialiști din 
diferite domenii, atunci activitatea 
științifică și rosturile științei se ro
tunjesc. in tendința de deplinătate, 
in Bihor, ca și in alte județe. Fără 
nici o deosebire de naționalitate, de 
limbă de exprimare, la acest pro
ces patriotic participă specialiști și 
oameni ai muncii de toate naționa
litățile. în marea bibliotecă jude
țeană (despre care vom vorbi mai 
jos) ei au la îndemînă publicații și 
cărți in toate limbile — in limba 
română și maghiară, in primul rind.

Am continuat cu biblioteca pentru 
că. în condițiile lumii moderne, bi
bliotecile fac; pretutindeni, o mun
că științifică. Dincolo de alcătuirea 
și catalogarea ei științifică, bibliote
ca bihoreana participă și la activi
tatea de formare a conștiinței socia
liste. Un simpozion anual în jurul 
cărții științifice și enciclopedice (cu

BIHOR

participarea editurii cu același nume) 
la care autori celebri iau parte la 
lansarea cărții lor — lansări de cărți 
de literatură, mai cu seamă ale au
torilor locali. în fine. în special, sirfi- 
pozionul Biblioteca si tineretul, avind 
ca scop atragerea tineretului spre 
carte, pătrunderea acesteia la locul 
de muncă și rolul ei în creșterea 
productivității muncii, a economiei 
socialiste. Or, cu aceste idei sintem 
iarăși în plină activitate de influen
ță a culturii asupra producției de 
bunuri materiale și asupra gîndirii 
economice a cititorilor.

Muzeul „Țării Crișurilor". printre 
cele mai mari și mai reputate mu
zee din România, desfășoară și el 
o activitate științifică creatoare, con
cretizată în cărți de specialitate, de
seori de Interes național și interna
țional. Sint aici exegeți de istorie, 
de artă, de istoria artei, de științe
le naturii, autori de lucrări cu care 
ne putem mîndri oriunde în tară și 
peste hotare. Manifestările muzeului 
nostru sînt numeroase, se țin aproa
pe lanț, nici una fără un sens ma
jor. Rețin ca manifestare de primă 
mărime simpozionul Muzeul, factor 
activ de educație socialistă, ținut la 
cite doi ani o dată, si adunînd, la 
seminariile diferitelor discipline 
umaniste, specialiști în materie de 
la toate muzeele republicii.

Desigur că toate manifestările sînt 
organizate cu participarea comună a 
comitetului de cultură și educație 
socialistă, a comitetului județean 
U.T.C.. a consiliului județean al sin
dicatelor. a inspectoratului școlar, a 
revistei „Familia", a ziarelor „Cri- 
șana" și „Faklya". Sînt chemați, de 
asemenea, la aceste manifestări cul
turale. și membrii cenaclurilor .,Io
sif Vulcan" și „Ady Endre" din O- 
radea, ..Luceafărul" si „Arany la- 
nos", din Salonta. ,.Astra" din Be- 
iuș, ..Miron Pompiliu" din Petru 
Groza, „Zorii" din Aleșd, pentru ca

CARNET CULTURAL
acestor zile la care au participat 
numeroși oameni ai muncii. (Nico
lae Șandru).

VRANCEA. „Dialogul hărniciei" 
— manifestare complexă cultural- 
artistică și de creație tehnico-știin- 
țifică în care sint antrenate toate 
unitățile economice și instituțiile 
social-administrative din județ — 
se bucură în continuare de o largă 
audiență. Cu sala plină și-au dis
putat recent șansele pentru un 
punctaj cit mai bun in clasamen
tul general al concursului forma
țiile întreprinderii de aparataj elec
tric pentru instalații și cele ale în
treprinderii comerciale de stat măr
furi industriale din Focșani. (Dan 
Drăgulescu).

TIMIȘ. în cadrul fazei județene 
a Festivalului național „Cintarea 
României", in spațiile expozițio- 
nale ale galeriilor „Bastion" din 
Timișoara s-a 'deschis expoziția de 

deja, de tineri, scriitorii de limbă ro
mână sau de limbă maghiară să 
participe la scrierea montajelor, a 
textelor de brigăzi artistice, a poe
melor recitate pe scenă, la radio sau 
televiziune. Tot așa participă fi
liala din Oradea a Uniunii artiști
lor plastici la expoziții de artă, de 
afișe, etc., artiști români sau de na
ționalitate maghiară, animați de a- 
ceeași pasiune nobilă pentru crea
ție.

Aceeași înfrățire se manifestă și 
în creșterea potențialului artistic. 
Peste 2 300 formații cu peste 36 000 
de artiști amatori sint antrenate în 
cadrul celei de-a șasea ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Sînt artiști amatori ve- 
niți spre județ și apoi spre Capi
tală din toate satele județului și cu
cerind premii. Același lucru se poa
te spune despre colectivele institu
țiilor profesioniste Teatrul de stat, 
Teatrul de păpuși, avînd secții ro
mâne si maghiare, iar „Filarmoni
ca", deopotrivă, interpreți si dirijori 
români și maghiari.

Cu totul originale sint. în zona 
culturii de masă, unele manifestări 
de prestigiu ale artei populare din 
Bihor. Așa sint Zilele culturii popu
lare bihorene. manifestare de largă 
respirație a artei populare din zo
nele etno-folclorice locale — Tirgul 
meșteșugurilor populare, care pun la 
vedere si in vînzare produsele meș
terilor olari, sumănari. cojocari, 
lemnari etc. și. în fine. Mindru-i cin- 
tecu-n Bihor, festival al portului, al 
dansului și-al cîntecului popular, cu 
participarea generală a peste 1 000 
de artiști amatori. Deci în aceste 
trei manifestări sînt cuprinse, prac
tic. toate artele populare. Inclusiv 
cea de teatru popular prin teatrul 
vorbit (din comuna Holod). un fel 
de improvizație de teatru creat ad- 
hoc pe o temă sau alta. în genul co
mediei dell’arte. în incheiere, origi
nală și proprie Bihorului este și or
ganizarea. la doi ani o dată, a con
cursului de artă fotografică națio
nală sub genericul Premfoto. Cum 
și a unei expoziții filatelice națio
nale.

Sînt, desigur, numai o parte din 
punctele de rezistență — să le nu
mim așa — și de originalitate a- 
tinse de bihoreni în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Ele constituie o descoperire plină de 
surprize pe care însuși omul locu
lui o poate face in însăși lumea cul
turii în care lucrează. Bucuria ini
mii mele este cu atît mai mare cu 
cît. la multe din manifestările cul
turale bihorene. am participat în ju
rii. am deschis expoziții, am fbst ca 
reporter si am scris. Dar proverbul 
cu „vedem copacul, dar nu vedeau 
pădurea" se adeverește si de data 
asta. Aceste rinduri nu se vor de
cit una din necesarele infirmări ale 
străvechiului dicton. Esențial fiind 
faptul că realitatea e atit de bogată, 
de generoasă în revelații, încit re
porterul are de unde alege și pro
pune atenției cititorului. .

Al. ANDRIȚOIU

ROMANIAFILM prezintă în premieră 

„0 ZI LA BUCUREȘTI" 
o producție a Casei de filme 5

imaginea : Alexandru Popescu 
muzica : Dumitru Capoianu, Adrian 
Enescu, Nicu Alifantis, Maribs

Țeicu
scenariul și regia : Ion Popescu 

Gopo
cu : Cesonio Postelnicu, Ovidiu Bă- 

dilă, Anda Căiugăreanu, Dem 
Radulescu, lurie Darie, Gică Pe
trescu, Ioana Radu, Angela Simi- 

. lea, Jorj Voicu, Horațiu Mălăeie, 
Horia Moculescu, Ana Maria Mo- 
culescu, Rodica Popescu-Bitănes- 
cu, Anca Sigartău, Simona Ne
grea, Adrian Daminescu și alții. 

Film realizat in studiourile Centrului 
de producție cinematografică 

„București" 

artă plastică a creatorilor amatori 
din județ. Sint expuse lucrări de 
'pictură, sculptură și grafică, sem
nate de membrii cercurilor de artă 
plastică de la cluburile muncito
rești, căminele culturale și casele 
de cultură, avind ca sursă de in
spirație eforturile creatoare ale 
oamenilor muncii pentru progresul 
economico-social al țării. In cadrul 
aceleiași faze județene, la secția 
de etnografie a complexului mu
zeal Timiș s-a deschis expoziția 
de artă populară. (Cezar Ioana).

TELEORMAN. în organizarea co
mitetului județean al Uniunii Tine
retului Comunist, in mai multe 
localități urbane și rurale din ju
dețul Teleorman s-a desfășurat o 
serie de manifestări politico-edu
cative prilejuite de concursul de 
creație literară „Tinerețea noastră 
— tinerețea patriei". Au avut loc, 
între altele, întîlniri ale iubitorilor 
de literatură din întreprinderi, in
stituții și școli cu poeți și proza
tori. dezbateri, expoziții de carte, 
medalioane literare, recitaluri de 
muzică și poezie patriotică. (Stan 
Ștefan).
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REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor și 
al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
Întrecerii, la 31 martie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 727,1 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Arad, cu 459,5 puncte.
Locul III : întreprinderea electro- 

centrăle Timișoara, cu 440,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE

ȘI PREPARARE 
A MINEREURILOR

Locul I : Mina Fundul Moldovei, 
județul Suceava, cu 1 092,2 puficte.

Locul II : Mina Baia Sprie, jude
țul Maramureș, cu 1 015,7 puncte.

Locul Iii : Mina Deva,, județul 
Hunedoara, cu 978,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 614.9 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 606.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Suceava, cu 231,5 puncte.

IN INDUSTRIA 
DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 

AGRICOLE, AUTOCAMIOANE 
ȘI TURISME, RULMENȚI 

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea de gar

nituri de frînă și etanșare Rîmni- 
cu Sărat, județul Buzău, cu 391 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE.

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 555,2 
puncte.

Locul II :. întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, 
cu 404,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura 

de fire „Melana" Botoșani, cu 238 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

' Locul I : întreprinderea de faian
ță și sticlărie Baia Mare, cu 630 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Porțe
lanul'1 Alba Iulia, cu 284,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani, cu 262,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 618,4 puncte.

Locul II : întreprinderea „ADES- 
GO“ București, cu 351,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vinuri 

și șampanie „Zarea" București, cu 
1 023,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de vini- 
ficație și produse spirtoase Drăgă- 
șani, județul Viloea, cu 727,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de țiga
rete București, cu 621.6 puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE 

STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 848,1 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Alexandria, cu 769 puncte.

Locul III : întreprinderea agri

întărirea capacității politico-organizatorice 
a organizațiilor de partid

(Urmare din pag, I)
nea, de a găsi soluții corespunzătoa
re la noile probleme deosebit de 
complexe ridicate de construcția so
cialistă in România au crescut con
siderabil. Caracterul tot mai accen
tuat de masă al partidului’ nostru 
este puternic ilustrat de faptul că el 
unește în rîndurile sale aproximativ 
3 640 000 de membri. Deosebit de edi
ficator este că 65 la sută din noii 
membri de partid primiți anul tre
cut provin din rindul muncitorilor, 
ceea ce atestă orientarea fermă a 
conducerii partidului spre întărirea 
caracterului muncitoresc al partidu
lui, condiție fundamentală a dezvol
tării spiritului său revoluționar, a 
disciplinei și unității de voință și ac
țiune a tuturor membrilor săi.

După cum s-a subliniat la plenara 
C.C. al P.C.R., activitatea de întări
re a rîndurilor partidului va trebui 
să fie concentrată în viitor in direc
ția sporirii continue a exigenței fată 
de calitățile moral-politice și profe
sionale ale celor ce vor fi primiți în 
partid, astfel ca înaltul titlu de co
munist să fie atribuit numai acelora 
care — la locul lor de muncă, în 
viață și societate — dovedesc spirit 
revoluționar, o atitudine înaintată, 
responsabilitate în îndeplinire? sar
cinilor, o inaltă conștiință politică și 
cetățenească. Cerințele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului cu privire la calitatea 
membrilor de partid vor trebui să 
constituie repere fundamentale ale 
muncii organizațiilor de partid cu 
cei care solicită primirea in rindu- 
rile Partidului Comunist Român, ur- 
mărindu-se ca toți aceștia să cunoască 
și să aplice în viață prevederile Sta
tutului partidului, ale documentelor 
de partid, principiile și normele mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Totodată, organele 
și organizațiile de partid au 'îndato
rirea de a se ocupa de educarea per
manentă a comuniștilor in spiritul 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce 
le revin și, pe această bază, să 
determine creșterea continuă a rolu
lui conducător al partidului in toate 
sferele vieții politice, economice șl 
sociale.

Printre alte cerințe relevate de do
cumentele plenarei privind perfec
ționarea continuă a activității orga
nizațiilor și organelor de partid s-a 
aflat și cea referitoare Ia antrenarea 
mai puternică a activului de partid 

colă de stat Rimnicu Vilcea, cu 
682,3 puncte.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII- 

MONTAJ AL CONSILIILOR 
POPULARE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș, 
cu 755 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Dolj, 
cu 553,3 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timiș, 
cu 278 puncte.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

SPECIALIZAT PENTRU 
AGRICULTURA

Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
Buzău, cu 629,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
Mureș, cu 610,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Brașov, cu 546,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATĂ 
Locul I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 541,5 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată 

Cluj-Napoca Est. cu 236.7 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată 

Palas — Constanța, cu 125,5 puncte.
ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Ialomița, 
cu 311,9 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Giurgiu, cu
280.6 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vilcea, cu
279.6 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR, ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA 
Locul I : întreprinderea comerci

ală cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare Ialomița, cu 251,ă puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata metalochimice 
Timișoara, cu 209,6 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile-in- 
călțăminte Tirgu Mureș, cu 206,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Centrala de turism 

O.N T. „Litoral", cu 401,7 puncte.
Locul II : întreprinderea balneo- 

climatică Sovata, județul Mureș, cu 
269,8 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI DE 

LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 
ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 943,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina, București, cu 
753,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Foișor, București, cu 637,7 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 836,5 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Alba, 
cu 748.9 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Su
ceava, cu 737,6 puncte.

in îndeplinirea hotărîrilor de partid, 
a legilor țării, in desfășurarea in 
bune condiții a activității in toate 
sectoarele. „Activul de partid — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
constituie o forță hotăritoare iu spri
jinul organelor, al organizațiilor de 
partid, in activitatea lor — si trebuie 
să-i acordăm alentia necesară și să 
ne sprijinim pe el mai mult decit 
pînă acum". Devenită o condiție 
obligatorie a muncii de partid, folo
sirea activului este rezultatul unei 
cerințe obiective deoarece este greu 
de imaginat cum ar putea face față 
organele de partid sarcinilor ce le 
revin, fără a se baza în întreaga lor 
activitate pe această forță inepuiza
bilă de gindire și acțiune pe care o 
reprezintă, la scara întregii țări, prin 
cei peste 590 000 de comuniști, acti
vul de partid. Ceea ce nu inseamnă 
că, în stilul de muncă al unor orga
ne de partid privind alegerea mo
mentelor, a direcțiilor de angajare a 
activului de partid, nu se manifestă 
uneori tendințe de imobilism deter
minate de o anumită înțelegere de
ficitară a misiunii activului potrivit 
căreia acesta trebuie mai mult con
sultat și mai puțin antrenat în stu
dierea și soluționarea problemelor 
aflate în fața organelor și organiza
țiilor de partid. Sînt de făcut, in a- 
cest domeniu, al mai bunei folosiri 
a activului de partid, importanți 
pași înainte pentru a valorifica 
cu mai multă eficientă puternicul 
potențial pe care acesta îl reprezintă, 

înfăptuirea obiectivelor strategice 
ale dezvoltării economico-sociale ale 
României socialiste stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
— creșterea puternică și moderniza
rea forțelor de producție, accentua
rea laturilor intensive ale activității 
economice, afirmarea puternică a 
noii revoluții tehnico-științifice. a 
noii revoluții agrare, perfecționarea 
relațiilor de producție și sociale, con
tinuarea cu fermitate a procesului 
de transformare revoluționară a so
cietății — presupune existenta unor 
cadre cu inaltă pregătire politică și 
profesională, capabile să conducă cu 
competentă, să utilizeze eficient în 
slujba societății uriașul potențial 
creator al maselor. Tocmai de aceea, 
în dezbaterea recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului, un 
loc important l-a ocupat analizarea 
activității desfășurate de organele de 
partid, de stat și organizațiile de 
masă în anul trecut pentru infăp- 
tuirea politicii de cadre a partidului.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
in legătură cu programul de lucru 

în zilele de 25—26 aprilie și 1—2 mai 1987
Ținind seama de faptul că zilele 

de 1—2 mai sînt zile nelucrătoare, 
pentru asigurarea realizării inte
grale a sarcinilor de producție, zi
lele de 25 și 26 aprilie vor fi zile 
lucrătoare potrivit programului sta
bilit pentru fiecare unitate, de că
tre ministere, celelalte organe cen
trale și locale.

în zilele de 1—2 mai se vor lua 
măsuri pentru funcționarea normală

Încheierea lucrărilor sesiunii anuale de comunicări științifice 
a Centrului de Cercetări pentru Problemele Tinerelului

Vineri s-au incheiaț în Capitală 
lucrările sesiunii anuale de comu
nicări științifice a Centrului de Cer
cetări pentru Problemele Tineretu
lui efi tema ..Pregătirea și perfec
ționarea profesională a tineretului și 
cerințele progresului tehnico-științi- 
fi c“.

Dezbaterea principalelor proble
me referitoare la formarea și edu
carea profesională a tinerei genera
ții în condițiile revoluției științifico- 
tehnice contemporane a prilejuit for
mularea unor importante concluzii 
ale cercetării științifice privind 
orientarea școlară și profesională, 
opțiunile profesionale ale diferitelor 
categorii de tineri, condițiile sociale, 
economice și culturale in care are 
loc integrarea socio-profesională a 
tinerei generații.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
Forțelor Armate Populare ale R.P.D. 
Coreene, vicemareșal O Gin U, cu 
prilejul celei de-a 55-a aniversări a 
Zilei Armatei Populare Coreene.

Cu același prilej, la Academia 
Militară a avut loc o adunare fes
tivă la care au luat parte cadre 
militare din garnizoana București.

La adunare a participat și a luat 
cuvintul general-locotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit colonel supe
rior Riu Sing Riong. atașatul mi
litar. aero si naval al R.P.D. Co
reene in țara noastră. De asemenea, 
atașatul militar coreean s-a întîlnit 
cu militari din două unități ale 
armatei noastre.

Cu aceeași ocazie, la Casa arma
tei din Brașov a avut loc o adunare 
la care au luat parte ofițeri, mai
ștri militari, subofițeri din garni
zoană.

Participanții la manifestări au vi
zionat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Ar
matei Populare Coreene și filme do
cumentare.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a creării Armatei Populare Co
reene. atașatul militar, aero și naval 
al R.P.D. Coreene la București, co
lonel superior Riu Sing Riong, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, generali și ofițeri su
periori. ziariști.

Au luat parte Zo Iăng Guk. am
basadorul , R.P.D. Coreene la Bucu
rești. alti șefi de misiuni diploma
tice. atașați militari, aero si navali 
acreditați în tara noastră.

t V
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Evidențiind bunele rezultate obținu
te în activitatea de selecționare, pre
gătire și promovare a cadrelor, 
plenara a apreciat, totodată, că in 
acest domeniu s-au manifestat și 
unele lipsuri care au influențat ne
gativ rezultatele din unele sectoare 
economice și sociale.

în cuvintarea rostită la plenară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat idei și aprecieri de o deose
bită importanță pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului, in- 
sistind asupra respectării prevederi
lor statutului, ale legilor țării pri
vind promovarea cadrelor în diferite 
sectoare de activitate, asupra apli
cării cu consecvență a principiului 
rotației cadrelor și a încetățenirii cu 
fermitate a practicii de a prezenta 
cel puțin trei propuneri pentru nu
mirea intr-o funcție de răspundere 
sau alta. „Munca activiștilor, a ca
drelor din toate sectoarele — subli
nia secretarul general al partidului 
— se judecă nu după declarații, nu 
după numărul de rapoarte sau refe
rate, ci după rezultatele concrete, 
practice pe care le obțin în sectoarele 
respective de activitate !“. în spiri
tul acestor cerințe, organele și orga
nizațiile de partid trebuie să-și spo
rească exigența față de modul în 
care cadrele de partid și de stat răs
pund, zi de zi, înaltelor lor îndato
riri politice și profesionale. în orice 
funcție s-ăr afla, comunistul trebuie 
să dea dovadă de înaltă principiali
tate și să militeze cu toată hotărirea. 
împreună cu colectivele unităților in 
care lucrează, pentru înfăptuirea po
liticii partidului, pentru realizarea 
programelor de dezvoltare econo- « 
mico-socială a țării, avînd mereu în 
față exemplul de muncă și viață al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
vingătoare lecție de ceea ce înseam
nă a acționa impreună cu masele, a 
fi mereu în mijlocul lor și a le mo
biliza, a purta un permanent dialog 
cu muncitorii, țăranii, intelectualii, 
cu toate categoriile de oameni ai 
muncii.

O atenție deosebită a acordat 
plenara C.C. al P.C.R. perfec
ționării continue a vieții și demo
crației interne a organizațiilor de" 
partid. întăririi si pe această cale a 
capacității lor de a cuprinde și so
luționa problemele ce le stau în față 
într-o perioadă sau alta. Secretarul 
general al partidului a relevat fap
tul că aplicarea cu fermitate a prin
cipiilor democratice din statut va ri
dica nivelul' general al activității 

a unităților de producție cu proces 
continuu de muncă, a unităților de 
construcții-montaj, precum și a uni
tăților care au restanțe in realizarea 
producției, in special a celei pentru 
export. De asemenea, se va lucra 
potrivit programului stabilit in uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste care nu au terminat insămîn- 
țările la culturile de primăvară.

S-a relevat atenția deosebită ce 
trebuie acordată, in condițiile muta
țiilor determinate — în conținutul 
muncii și pregătirii profesionale — de 
utilizarea noilor tehnologii, partici
pării nemijlocite a tineretului la in
troducerea progresului tehnic in 
toate domeniile activității social- 
economice. implicării sale directe, in 
acțiunea de modernizare a unităților 
productive și sporirea eficientei eco
nomice. valorificării in mai mare 
măsură a potențialului de creativi
tate al oamenilor muncii. Totodată, 
au fost puse în lumină modalități și 
căi practice de implicare a cercetă
rii științifice din domeniul problema
ticii tineretului în fundamentarea 
unor direcții de acțiune cu privire 
la perfecționarea pregătirii profe
sionale.

Ambasada Uniunii Sovietice la 
București a organizat, vineri, o con
ferință de presă la care au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai presei centra
le. Agenției române de. presă — 
Agerpres. Radioteleviziunii, precum 
și corespondenți ai presei străine 
acreditați în tara noastră.

Cu acest prilej au fost înfățișate 
unele aspecte ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a Uniunii Sovietice, co
respunzător obiectivelor stabilite de 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
precum și direcții actuale 'ale politi
cii externe a U.R.S.S. S-au relevat 
noile propuneri ale U.R.S.S., ale 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, privind 
realizarea unui acord in problema 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune, retragerea și eliminarea 
tuturor acestor arme de pe conti
nentul european și lichidarea totală 
a rachetelor operativ-tactice din Eu
ropa.

în acest cadru au fost apreciate 
inițiativele României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în direcția înfăptuirii dezarmă
rii și instaurării păcii in lume.

★ ,
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațțile culturale cu străină
tatea.' vineri a fost deschisa în Capi
tală o expoziție documentară cuba
neză de fotografii și afișe.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură.

A luat parte, de asemenea, dele
gația Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba. care, la invitația C.C. al 
U.T.C.. efectuează o vizită in țara 
noastră.

A fost prezent Rodney A. Lopez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

(Agerpres)
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partidului, constituind un factor 
hotăritor în creșterea rolului său 
conducător în toate domeniile, inclu
siv în dezvoltarea democrației mun
citorești revoluționare din tara noas
tră. De aceea este necesar ca 
organele și organizațiile de partid 
să asigure în mod real și efi
cient participarea tuturor comu
niștilor la activitatea de partid, 
pentru ca aceștia să-și spună 
părerea deschis și fără rezerve, in 
cadru organizat, să contribuie la 
adoptarea și aplicarea măsurilor me
nite să ridice munca întregului 
colectiv din care fac parte la 
un nivel mai înalt. Experiența 
confirmă că acolo unde organi
zațiile de partid se preocupă de 
această latură fundamentală a acti
vității — s.tabilind cu răspundere or
dinea de zi a adunărilor generale de 
partid, asigurînd buna lor pregătire, 
solicitîndu-le permanent comuniști
lor punctele lor de vedere, stimulind 
combativitatea partinică față de lip
suri, manifestind receptivitate față 
de sugestiile și propunerile pe care 
le fac — se realizează practic cerința 
vitală a concordanței intre consulta
rea largă și participarea directă a 
tuturor membrilor partidului la 
adoptarea hotărîrilor și imperativul 
răspunderii nemijlocite și acțiunii 
concrete a fiecăruia dintre ei pentru 
înfăptuirea obiectivelor propuse.

în întreaga. țară s-au încheiat 
adunările și conferințele pentru 
dare de seamă și alegeri — mo
ment important pentru perfecțio
narea activității organizațiilor de 
partid. Participarea directă a comu
niștilor ia analizarea și dezbaterea 
tuturor aspectelor dezvoltării econo
mico-sociale. a tuturor problemelor 
legate de asigurarea bunului mers al 
unităților și instituțiilor economice 
și sociale, de înflorirea localităților, 
a întregii țări a demonstrat cu pu
tere faptul că partidul nostru este 
un partid cu un profund caracter de
mocratic, larg deschis opiniilor și 
soluțiilor menite să accelereze pro
gresul economic și social al patriei 
noastre socialiste. Noilor organe a- 
lese le revine in prezent înalta înda
torire de a milita cu toată fermita
tea pentru ca sarcinile care decurg 
din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, din documentele a- 
doptate de plenara C.C. al P.C.R., 
prevederile hotărîrilor adoptate de 
adunări și conferințe să fie 
transpuse pe terenul concret al fap
telor, asigurînd înfăptuirea integra
lă, la toți indicatorii, a planului pe 
anul 1987. Este un mod comunist, 
muncitoresc de a întimpina eveni
mentul politic major al acestui an 
— Conferința Națională a partidului.

Gameni^îte, ^emn^icătil

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
I ................................................................................ ... ....... . ....................... —--------------------------------------------------------------------——  —

Praga - orașul veșnic tînâr
Un nume în lumea științifică a 

sfirșitului de veac XIX — l-am 
numit pe lordul Kelvin — susținea 
și demonstra că «dacă ceea ce 
afirmi se poate măsura și exprima 
in numere, atunci poți spune că 
cunoști ceva despre acest lucru ; 
cind însă nu-1 poți măsura și ex
prima in numere, cunoașterea do- 
bindită este slabă și nesatisfăcă
toare». Adevărul este și nu este 
acesta.

Dovada ? Iată o prezentare... mi- 
nistatistică a orașului Praga, capi
tala Cehoslovaciei : există de 
aproape unsprezece secole ; acum 
ocupă o suprafață de 496 kmp (din 
1967, prin includerea a 51 de loca
lități limitrofe, aria i-a sporit cu 
300 kmp, făcind-o să fie de 2,6 ori 
mai mare decit în 1950, de exem
plu) ; are peste 2 000 de monumen
te istorice și de arhitectură ; cele 
două părți ale orașului despărțit de A 
apa Vltavei sînt unite de 13 po
duri (unul, cel numit Carol, ridi
cat între anii 1357—1380, lung de 
520 m și lat de 10 m, împodobit cu 
30 de statui și grupuri statuare su
perbe, este acum cel mai vechi din 
Europa centrală) ; transportul ur
ban este asigurat de tramvaie, de 
cele 980 de autobuze și de metrou 
(primul tronson a fost inaugurat 
la 9 mai 1977, acum funcționează 
liniile numite „A", ț,B“ și „C“ cu 
o lungime de 30 km. iar noua linie 
„D“, aflată in construcție, precum 
și altele vor permite ca Praga 
anului 2000 să dispună de aproape 
100 km de cale subterană cu 103 
stații) ; trăiesc în ea 1 193 513 locui
tori (o zecime din populația actua
lă a Cehoslovaciei).

Iată și citeva... curiozități : nu
mărul zilnic al navetiștilor este de 
125 000 (pentru muncă) și 40 000 
(pentru studii) ; s-a calculat că un 
praghez iși petrece 9—11 ore pe 
săptămînă în mijloacele de trans
port in comun, deși 40 la sută din
tre familii posedă autoturisme pro
prii (firește că cele mai multe sint 
«Skoda» și «Tatra», dar am văzut 
rulind in oraș — nu puține 1 — și 
binecunoscutele «Dacia" și «Aro»),

Și aceasta este Praga. Dar sta
tisticilor — chiar dacă ar fi com
plete — le scapă multe. Ele nu răs
pund decit la întrebarea cil ? și se 
dovedesc inoperante atunci cind 
vrei să afli de ce capitala Ceho
slovaciei a fost supranumită prin 
ani ba «Roma Nordului», ba 
«Orașul de aur». Ca să ințelegi 
astfel de expresii nu-i suficientă 
nici „prezentarea prin hublou" — 
deși este de salutat inițiativa pilo- 
ților de a face un tur pe deasupra 
orașului, inainte de a-și așeza aero
navele pe pistele betonate de la 
«Ruzine» — nici „prezentarea prin 
parbriz", din goana automobilului... 
Praga este orașul care nu ți se de- 
voaleazâ decit dacă-1 străbați cu 
pasul, pe străzile-i ferite de înce
tineală, cu inimă neobosită și cu 
mintea îmbogățită de Istorie și 
de... istoriile care-au burdușit li
teralmente cu evenimente peste 
zece secole din depozitul cu mile
nii aflătoare in custodia lui Cro
nos. Numai procedînd astfel poți 
vedea, auzi, constata (și chiar nota) 
că există o Praga a turiștilor și 
deopotrivă a ' construcțiilor și a 
constructorilor, a legendelor, a 
muncitorilor și intelectualilor, a 
teatrelor și a afișelor, a parcurilor 
și a stadioanelor, a muzicii... și 
chiar a praghezilor (paradoxul este 
doar aparent). Numai procedind 
astfel poți apoi încerca să înțelegi 
ce va fi vrut să spună Înțeleptul 
atunci cind afirma că, de multe 
ori, întregul este mai mare decit 
suma părților. Să facem cunoștin
ță cu aceste... diviziuni ale între
gului. Deci :

Praga turiștilor. Zilnic, capitala 
Cehoslovaciei primește 65 000 de 
oaspeți străini (anual, 23 725 000 !). 
De toate culorile și umorile, sosesc 
din toate punctele cardinale. O cu
riozitate ca o foame și un orgoliu 
fără breșă ii impinge să devoreze 
cu privirile, să (se) fotografieze, 
să (se) filmeze : ei și Piața Vă- 
clavske. ei și Hradcany, ei și pala
tul Belvedere, ei și minăstirea 
Strahov, ei și insula Kampa. ei și 
Turnul Pulberăriei, ei și monumen
tele lui Jan Hus și Carol al IV-lea, 
ei și orologiul Primăriei Vechi, ei 
și Zlata Ulicka (strada aurarilor, 
zisă și a alchimiștilor, zisă și... de 
aur), ei și U Calicha (legată de 
numele bravului soldat Svejk)... 
Peste tot. ei, turiștii, și iar ei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 aprilie, ora 21 — 28 apri
lie, ora 21. în (ară : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil, cu în- 
norări mai ' accentuate în nordul și 
estul tării. Ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, vor cădea în nor
dul și în estul tării, și izolat în rest. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la munte și în 
regiunile estice. Temperatura aerului 
în scădere în partea a doua a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse, în ge
neral, între zero șl 10 grade, iar maxi
mele, în general. între 10 și 20 de 
grade. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul variabil. Con
diții de ploaie slabă. Vîntul va prezen
ta intensificări de scurt,ă durată. Tem
peraturile minime vor oscila între 3 
și 7 grade, iar cele maxime între 16 șl 
20 de grade.

Excursiile primăverii
în aceste zile, pe Litoral se fac 

intense pregătiri pentru 'deschide
rea sezonului turistic estival 1987. 
Turiștii care vor veni să-și petrea
că aici concediul vor beneficia de 
hoteluri cu un grad sporit de con
fort față de anii precedenți.

Răspunzind cu promptitudine so
licitărilor, oficiile județene de tu
rism și I.T.H.R. București organi
zează. cu prilejul zilei de 1 Mai, 
excursii cu trenul în stațiunile de 
la Marea Neagră.

Pentru turiștii individuali sau în 
grup care iși procură biletele 
prin agențiile O.J.T.-urilor și ale 
I.T.H.R. București se acordă o re
ducere de 25 la sută la transportul, 
dus-întors, pe calea ferată cu tre
nuri de persoane.

Vocile ghizilor și țăcănitul declan
șatoarelor, mai ales sîmbăta și du
minica, domină prin firide și chiar 
prin lucarnele de pe cornișele a- 
coperite cu țigle parcă betonate de 
mușchii și lichenii nordului... Dacă 
s-ar putea lua — așa cum se ia 
praful pe pantofi — pe ochi, ori 
pe lentilele aparatelor de imorta
lizat imagini, cred că Praga ar dis
părea în scurtă vreme.

Turiștii nu iartă, nimic : mișună 
peste tot, scotocesc tot, întreabă 
tot, pretind tot. Bineînțeles că 
pentru ăsta și plătesc... tot (Și încă 
bine 1) Bărbații intră prin localuri 
doar pentru ca să vadă inscripții 
gen «Dumnezeu a lăsat berea pen
tru cei care nu suportă apa» (la 
bodega „Două inimi", Mala Strana 
109), ori chiar să dea de dușcă o 

,halbă-două la „Tigrul de aur" (pe 
strada Husova), femeile lor fac 
coadă ca s-apuce un loc pe la 
„Șarpele de aur" (cea mai veche 
cafenea din Praga, deschisă de 
arjneanul Gorgos Atalah El Damșki 
pe la începutul sec. XVII), in timp 
ce tinerele fete (firește, tot turis
te), nesinchisindu-se defel de so
lemnitatea locului dominat de in
scripția Maria Theresia Imperato- 
rix, fac risipă de zimbete și de ges
turi pentru a-i sili măcar să cli
pească pe ostașii aflați de gardă 
de-alstinga și de-a dreapta masi-

Insemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovacă

vei porți a Hradului, spațiu de tre
cere spre Cancelaria Republicii...

Si acesta este „orașul de aur", 
dar nu numai. Există și o Pragă a 
legendelor : a «Soarelui Pragăi» 
(piesă de tezaur datind din 1699, 
cu 6 620 diamante 1) și a Madonei 
negre — ambele la minăstirea Lo- 
reta ; a „temniței datornicilor" și 
a turnului Daliborka ; a maestru
lui ceasornicar Hanuf, orbit, 
pare-se, ca să nu mai poată face 
un al doilea mecanism asemănător 
cu cel al orologiului care funcțio
nează de cinci secole în turnul pri
măriei din Stromestske nămesti ; 
a Golemului, uriașul din lut despre 
care a scris și Kafka..., dar cite le
gende nu sint ?

Există și o Praga a construcții
lor și a constructorilor. Pe ultimii 
îi întilnești peste tot acolo unde 
municipalitatea a hotărit să redea 
fațadelor vechilor clădiri frumuse
țea de odinioară, peste tot acolo 
unde s-a simțit nevoia reîmprospă
tării confortului. înarmați cu 
șuierătoare furtunuri cu aer com
primat. înlătură negrele depuneri 
ale pulberilor timpului, apoi cu... 
cosmeticele aferente profesiei lor 
înfrumusețează, fixează, înviorea
ză, dacă mai e cazul ! Un șef de 
departament la primăria capitalei 
spunea : „în perioada următoare 
trebuie demolate la Praga încă 
15 000 de locuințe. E firesc, timpul 
nu iartă pe nimeni, nici măcar... 
piatra construcțiilor. Cine vrea să 
aibă un oraș frumos trebuie să su
porte și inerentele și pasagerele 
dificultăți legate de demolări, de 
mutări. Firește, ceea ce-i bun se 
păstrează, se supraînalță, se mo
dernizează. Așa se procedează cu — 
după opinia aceluiași interlocutor 
— „clădirile care au fost atit de 
bine construite incit merită să fie 
reconstruite. Numai în acest cinci
nal. al 8-lea, trebuie modernizate 
6 000 de locuințe, deși sînt suges
tii care propun sporirea număru
lui acestora la 10—12 000. Este fi
resc, unele cartiere au fost ridicate 
acum un secol, clădirile n-aveau 
apă curentă, grupuri sanitare exis
tă cite unul pe etaj, mai multe 
generații locuiau impreună. Acum 
doar patru la sută din familii mai 
stau laolaltă, pentru celelalte pro
blema a fost rezolvată. Fiecare al 
doilea apartament a fost construit 
la Praga după război, în total 
260 000 de locuințe, din care 53 000 
au fost înălțate în cincinalul pre
cedent. După anul 1990 vom dispu
ne de peste 520 000 de locuințe, iar 
problema acestora va fi atunci re
zolvată definitiv. Cele construite 
pină acum sînt la marginea orașu
lui și acolo vor rămîne, nu ne mai 
putem permite nici o extindere, ar 
însemna să ne facem rău cu mina 
noastră, știrbind din suprafața ara

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
RUGBI: Azi, la Tbilisi, România - V.R.S.S.

La Tbilisi va avea loc astăzi 
ultimul meci al echipei României 
din campionatul european, ediția 
1986—1987, în compania reprezenta
tivei U.R.S.S.

★
BASCHET. Turneul internațional 

masculin de baschet disputat în sala 
sporturilor din Oradea și în cea din 
orașul Dr. Petru Groza a fost cîști- 
gat de prima reprezenta ti vă a Româ
niei. urmată, in clasament, de Un
garia, România tineret și Polonia. 
Vineri, in ultima zi a competiției, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : România tineret — Polonia 
96—75 (42—36) și România A — Un
garia 81—70 (46—37). Cel mai eficace 
jucător al turneului a fost Dan 
Niculescu, din reprezentativa Româ
niei. care a înscris 77 puncte.

GIMNASTICA. In Sala „Victoria" 
din Ploiești au început vineri între
cerile celei de-a 30-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de gimnas
tică ale României, la care participă 
sportivi și sportive din 21 de țări. 
Jn prima zi s-a desfășurat proba 
individuală masculină (exerciții liber 
alese), locul intii fiind ocupat de 
Marius Gherman (România), cu 57,65 
puncte, urmat in clasamentul final 
de Casimiro Suarez (Cuba) — 57,20 
puncte, Marius Tobă (România) 56,90 
puncte. Valentin Pintea (România) 
— 56,75 puncte. Vladimir Muraviev 
(U.R.S.S.) — 56,50 puncte, Viaceslav 
Martinov (U.R.S.S.) — 56 puncte.

Astăzi are loc concursul feminin, 
iar duminică finalele pe aparate.

POLO. în prima zi a turneului de 
polo pe apă de la Varșovia, selec
ționata României a întrecut cu scorul 
de 8—7 (2—2, 2—3, 3—0, 1—2) for
mația Greciei. Principalul realiza
tor al echipei române a fost Vlad 
Hagiu, care a înscris trei goluri.

Alte rezultate : Polonia — Suedia 
15—6 (3—3, 3—1, 2—1, 7—1) ; U.R.S.S. 

bilă a împrejurimilor. Este și ra
țiunea pentru care vom construi 
exclusiv in arealul actualului peri
metru. Nu-i singurul motiv, ne 
îndeamnă la asta și calculele eco
nomice. Reamenajarea prin mo
dernizare a unui apartament in 
vechea vatră a orașului ne costă 
acum 190 000 de coroane, pe cind 
prețul unui apartament la margi
nea orașului se ridică pină la 
800 000 de coroane. De ce ? Pentru • 
că, firește, la respectivul cost tre
buie adăugate sumele cheltuite 
pentru extinderea canalizării, a li
niilor electrice și telefonice, de 
tramvaie și autobuze, a metroului, 
asigurarea cu suprafețe comerciale, 
cu clădiri destinate spitalelor, poli
clinicilor, creșelor, cinematografe
lor, apoi amenajările sportive... Nu 
ne mai putem permite luxul de a 
cheltui ca pină acum...".

Există și o Praga a muncii, do
vadă că aici este asigurată 15 la 
sută din producția Cehoslovaciei 
socialiste. Populația activă a capi
talei numără acum 680 000 de per
soane, din care 250 000 fac parte 
din categoria socio-profesională 
numită generic «muncitori». Unde 
lucrează aceștia ? în zeci, sute de 
uzine și fabrici intre care «nr. 1» 
rămine în continuare C.K.D. (lo
comotive diesel, motoare electrice 
de mare putere, tramvaie, utilaje 
chimice, compresoare...). în proxi
mitatea imediată a C.K.D. se află 
«AVIA», binecunoscută in lume 
datorită producției sale de autoca
mioane (circa 14 000 anual, număr 
în care sint incluse și autobascu
lantele, și microbuzele), apoi renu
mita «TESLA» (trei fabrici)... Mi 
s-a spus că nu există ramură in
dustrială care să nu fie reprezen
tată la Praga. fie numai și printr-o 
unitate economică. 75,5 la sută din 
producția acestor 'întreprinderi este 
destinată exportului (50 la sută in 
U.R.S.S., iar diferența în R.D.G., 
Polonia, Ungaria, România). Obiec
tivul major în noua etapă de dez
voltare a R.S.C. este acela al dez
voltării economiei pe cale intensi
vă. Industriei țării — deci și celei 
pragheze — ii revine sarcina creș
terii producției, în actualul cinci
nal, cu cel puțin 3,5 la sută pe an. 
Pe ce căi ? în primul rind se scon
tează. pe ridicarea productivității 
muncii ca urmare a unei mai bune 
conlucrări intre știință și practică, 
pe implicarea și mai accentuată a 
științei în soluționarea problemelor 
de care depinde progresul econo
miei. Se consideră că pirghiile ho
tăritoare ale cincinalului 1986—1990 
trebuie să fie deopotrivă atit auto
matizarea, robotizarea și electroni- 
zarea. cit și schimbarea ideilor și 
psihologiei cadrelor pentru cunoaș
terea și aplicarea in timp util a ce
lor mai noi realizări ale științei și 
tehnicii, pentru extinderea unui 
climat de activitate creator și sti
mularea spiritului novator la fie
care loc de muncă.

Si aceasta este Praga. Capitala 
Cehoslovaciei este însă șl un oraș 
al colaborării internaționale. Fi
rește. m-au interesat relatiile cu 
țara noastră, care—pe baza hotă- 
ririlor stabilite la nivelul cel mai 
înalt, cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak — au cunoscut o 
dezvoltare pe multiple planuri. Un 
singur exemplu : in Planul de co
laborare dintre Academia de Ști
ințe a R.S.C. și Academia Repu
blicii Socialiste România am nu
mărat nu mai puțin de 31 de teme. 
Conținutul lor ? O simplă enume
rare a partenerilor români este e- 
dificatoare : Universitatea Bucu
rești, I.N.C.R.E.S.T. I.C.E.F.I.Z., 
I.C.I.E., I.C.E.C.H.I.M., Politehnica 
Iași, I.C.E.B.I.O.L., Politehnica 
București, Comisia de cibernetică 
a Academiei, I.C.S.I.T.. institutele 
de istorie și arheologie din Iași, 
Cluj-Napoca și București. Institu
tul de istorie și teorie literară «G. 
Călinescu», centrele de cercetări de 
filozofie și sociologie din Bucu
rești, Craiova, Cluj-Napoca...

Și aceasta este Praga. Dar nu 
numai, pentru că mai există și o 
Praga a muzicii, a teatrelor, a mu
zeelor, a stadioanelor, a .tiraghezi- 
lor... Este nespus de greu să defi
nești Praga. Ceea ce este sigur : 
că întreg «orașul de aur» de pe 
malurile Vltavei este mai mare — 
și mai frumos — decit suma păr
ților sale...

Mircea BUNEA

Antrenorul Mihai Naca' a selecțio
nat pentru partida de la Tbilisi un 
număr de 21 de jucători, in frunte 
cu experimentalii internaționali 
Mircea Paraschiv și Florică Murariu.

★
(selecționata studențească) — Ce
hoslovacia 10—10 (2—2, 1—4, 2—3,
5—1).

ȘAH • In runda a 7-a a turneu
lui feminin de la Hyeres (Franța), 
Elisabeta Polihroniade a ciștigat la 
Kuncer, Gaprindașvili la Cuevas, 
Joseliani la Klimova, Karakas a 
învins-o pe Muligan, iar partidele 
Janus — De Graaf și Feustel — 
Fischdick s-au încheiat remiză. în 
clasament conduce Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), cu 6,5 puncte, urmată de 
coechipiera sa Joseliani — 6 puncte, 
Elisabeta Polihroniade (România) 
ocupă locul 5, cu 4,5 puncte • în 
penultima rundă, a 10-a, a turneu
lui de la Bruxelles, marele maestru 
iugoslav Liubojevici, jucînd cu 
piesele negre, l-a învins pe danezul 
Larsen, în timp ce partidele Karpov
— Kasparov, Tal — Korcinoi, Van 
Der Wiel — Torre și Winants — 
Short s-au terminat remiză.

înaintea rundei finale, lider al cla
samentului este Liubojevici, cu 8 
puncte, urmat de Kasparov — 7,5 
puncte, Karpov — 6 puncte (1), Tal
— 6 puncte, Korcinoi — 5,5 puncte, 
Timman — 5 puncte (2) etc.

SCRIMĂ. Selecționata feminină de 
floretă a României va participa în 
zilele de 25 și 26 aprilie la tradițio
nala competiție internațională de 
scrimă „Trofeul Jeanty", ce se des
fășoară la Paris. La acest tradițional 
turneu vor fi prezente Reka Lazăr, 
Georgeta Beka, Elisabeta Tufan, 
Claudia Grigorescu și Rozalia Oros- 
Husti. Același lot de sportive va fi 
prezent și la „Trofeul Esperia", com
petiție ce se va desfășura în perioa
da 9—10 mai Ia Como (Italia).



Schimb de mesaje ia nivel înalt 
româno- palestinian

ALGER 24 (Agerpres). — To
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat tova
rășului Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, un cald 
salut, împreună cu urări de sănă
tate și fericire, de noi succese pe ca
lea înfăptuirii aspirațiilor naționale 
ale poporului palestinian.

Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul 
Yasser Arafat a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său, al militanților palesti
nieni, calde urări de sănătate și fe
ricire. împreună cu expresia înaltei 
considerații și aprecieri pentru soli
daritatea României, pentru activita
tea desfășurată de șeful statului ro
mân in sprijinul cauzei juste a po
porului palestinian.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii conducătorului dele
gației Partidului Comunist Român 
la lucrările Consiliului National 
Palestinian, tovarășul Miu Dobrescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de către pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în cadrul căreia au fost evo

cate cu' satisfacție bunele relații ro- 
mâno-palestiniene și au fost discu
tate unele probleme actuale ale miș
cării palestiniene și situației din 
Orientul Mijlociu.

Subliniind că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este un mare 
prieten al poporului palestinian, care 
a militat permanent pentru unitatea 
mișcării palestiniene, a țărilor arabe, 
președintele O.E.P. a relevat că una 
dintre marile contribuții ale pre
ședintelui României la cauza păcii 
este faptul că a fost primul șef de 
stat care a propus convocarea 
Conferinței internaționale pentru 
Orientul Mijlociu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat 
președintele O.E.P. — a desfășurat o 
largă activitate politică pentru pro
movarea acestei idei în viata inter
națională, iar astăzi numeroase țări 
ale lumii, precum și mișcarea pales
tiniană, acționează pentru convo
carea conferinței internaționale.

*
Conducătorul delegației Partidului 

Comunist Român a avut întilniri de 
lucru cu șeic Abdul Hamid al-Sayeh, 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian, cu alți conducători palesti
nieni.

PENTRU PACE ȘI SECURITATE INTERNAȚIONALĂ
Apei al organizațiilor pacifiste din Olanda

HAGA 24 (Agerpres). — Olanda ar 
trebui să ia inițiativa și să se pro
nunțe în cadrul N.A.T.O. pentru 
dezarmare și destindere in relațiile 
Est-Vest — se spune într-o scrisoa
re deschisă, adresată de liderii orga
nizațiilor olandeze în favoarea păcii 
primului ministru al guvernului de 
la Haga, Rud Lubbers. Popoarele 
Europei — se arată în document — 
au luat-o înaintea guvernelor în 
ceea ce privește năzuința și hotă- 
rîrea de a acționa pentru apărarea

păcii. în prezent, cînd în țările din 
estul Europei se manifestă voința 
pentru încheierea unor acorduri in 
această direcție — continuă scrisoa
rea — se creează impresia că unele 
guverne vest-europene au hotărit să 
stăvilească acest proces. Acest fapt 
nu poate produce decit mîhnire 
și îngrijorare, erodarea încrederii 
fată de declarațiile acestor guverne 
de promovare a unei politici de 
pace si securitate internațională.

Program de acțiune în favoarea 
eliminării eurorachetelor

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai mișcărilor militan- 
tilor pentru pace din Marea Brita- 
nie. Olanda și Belgia au lansat, la 
Bruxelles, un apel pentru ca S.U.A. 
și U.R.S.S. să ajungă cit mai curînd 
posibil la un acord în vederea eli
minării de pe pămintul Europei a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
si cu rază scurtă de acțiune — 
transmite agenția A.N.S.A. Spre a 
susține această inițiativă, autorii ei 
au anunțat o serie de manifestații, 
ce se vor desfășura în cursul lunilor 
viitoare în țări ale Europei occiden
tale unde se află amplasate eurora- 
chete.

Militanțiî pentru pace din Belgia 
Si Olanda au declarat că vor cere 
guvernelor țărilor lor să oprească 
pregătirile pentru amplasarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune ale N.A.T.O. pe teritoriile 
respective. în vederea realizării unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. De 
asemenea, reprezentanții mișcărilor 
pentru pace din aceste două țări și 
din Marea Britanie au subliniat că 
apreciază eliminarea eurorachetelor 
numai ca un prim pas spre denu- 
clearizarea continentului și spre de
zarmare, el trebuind să fie urmat 
de alți pași concreți în această di
recție, relevă agenția A.N.S.A.

R. F. GERMANIA

Camioane încărcate cu rachete nucleare americane
— implicate într-un accident rutier

BONN 24 (Agerpres). — Trei ca
mioane încărcate cu rachete nuclea
re americane au fost implicate în
tr-un accident rutier. în zona loca
lității Wiirzburg. din landul Bava
ria. Accidentul s-a datorat, după 
cum a declarat ulterior politia loca
lă. frînării neașteptate a unuia din
tre camioane, aflat într-un convoi de 
20 vehicule, ca urmare a faptului că 
unul dintre conducătorii auto a 
pierdut controlul vehiculului. La lo
cul accidentului, traficul a fost în
trerupt în ambele sensuri 'pînă cînd

militarii americani au ridicat rache
tele și mașinile avariate.

Organizațiile militanților pentru 
pace din R.F. Germania au expri
mat. în numeroase ocazii, protestul 
opiniei publice în legătură cu depla
sarea pe drumurile publice a unor 
convoaie militare americane destina
te transportului de rachete nucleare, 
subliniind pericolele grave ne care 
le implică asemenea acțiuni pentru 
populație. — amintește agenția 
E.F.E.

Convorbiri româno-sovietice privind 
extinderea colaborării tehnico-stiintifice
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MOSCOVA 24 (Agerpres). — To
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ms- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
Învățămîntului, i-au fost transmise 
un mesaj de salut împreună cu cele 
mai alese urări de noi și mari suc
cese în activitatea pe care o des
fășoară în folosul progresului știin
ței, tehnologiei și învățămintului 
din România de către Boris Tolstih, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru Știință și 
Tehnică, precum și de către Gurii 
Marciuk, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Mulțumind pentru mesaj, au fost 
adresate, din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășilor B. Tolstih ți 
G. Marciuk, oamenilor de știință 
sovietici sincere urări de noi suc
cese pe linia transpunerii in viață 
a politicii partidului și statului so
vietic în domeniul progresului teh- 
nico-științific, exprimîndu-se, tot
odată, convingerea că bunele relații 
de colaborare dintre oamenii de 
știință din cele două țări vor cu
noaște o continuă dezvoltare în fo
losul reciproc.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirile pe care tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, le-a avut. Ia Mos

cova, cu conducerile Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnică și 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

In spiritul hotăririlor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor româno-sovietice 
la nivel înalt, au fost examinate 
stadiul și rezultatele colaborării 
tehnico-științifice româno-sovietice 
și au fost convenite măsuri comune 
pentru intensificarea în perspectivă 
a acestei activități, pentru creșterea 
contribuției colaborării tehnico- 
științifice la dezvoltarea cooperării 
economice dintre cele două țări.

A fost exprimată dorința comună 
de a adinei conlucrarea în dome
niile prioritare ale economiilor na
ționale ale celor două țări.

La intilniri a participat Ion M. Ni
colae, ambasadorul țării noastre in 
U.R.S.S.

★
Totodată, acad. Ion Ursu a avut 

întilniri cu acad. A. M. Prohorov, 
președintele secției de fizică a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., acad. 
Veinstein, directorul Institutului de 
cristalografie al Academiei, cu alți 
oameni de știință și specialiști so
vietici și a vizitat unele institute de 
cercetare științifică. Au fost exami
nate aspecte concrete ale colaborării 
tehnico-Științifice dintre unitățile 
de cercetare de profil din cele două 
țări, căile de adîncire și creștere a 
calității și eficienței acestei activi
tăți.

SOFIA

Conferință internațională 

consacrată problemei 

cipriote
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat lucrările conferinței 
internaționale consacrate examinării 
problemei cipriote. In cadrul dezba
terilor s-a subliniat că reglementa
rea justă și durabilă a problemei ci
priote este indisolubil legată de in
tensificarea eforturilor pentru con
solidarea păcii și securității pe pla
neta noastră, pentru independență 
națională. S-a reliefat, totodată, ne
cesitatea lichidării bazelor militare 
străine din insulă și s-a reafirmat 
sprijinul față de propunerea de con
vocare a unei conferințe internațio
nale, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite, care să examineze as
pectele cardinale ale problemei 
Ciprului, în conformitate cu rezolu
țiile O.N.U. în această problemă.

LUCRĂRILE CONGRESULUI DE CONSTITUIRE 

A NOULUI PARTID AL STÎNGII ELENE

SALUTUL TRANSMIS
DE REPREZENTANTUL P.C.R.

MOSCOVA

întrevedere sovieto-siriană
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Vi

neri, la Moscova au avut loc, con
vorbiri între Mihail, Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și președintele R. A. Siriene, Hafez 
Al-Assad, relatează agenția T.A.S.S. 
Cu acest prilej au fost discutate 
evoluțiile din Orientul Mijlociu, 
relațiile dintre statele din zonă, 
precum și dintre acestea și U.R.S.S., 
perspectivele și soluțiile posibile 
pentru situațiile conflictuale.

A avut loc un schimb de informa
ții privind acțiunile pe care fiecare 
dintre părți le-a întreprins și ur
mează să le întreprindă pentru pro
movarea ideii convocării unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu, pronunțîn- 
du-se cu hotărîre pentru o regle
mentare politică, singura care poate 
duce la o depășire echitabilă și 
multilaterală a crizei.

Reuniunea ministerială a „Grupului 
celor 77"

REPRESIUNI SlNGEROASE 
IN R.S.A.

PRETORIA 24 (Agerpres). — Șase 
persoane și-au pierdut viața și alte 
13 au fost rănite in cursul confrun
tărilor dintre poliție și participanții 
la greva lucrătorilor din domeniul 
transporturilor în apropierea Johan- 
nesburgului. Demonstranții au că
zut victimă terorii declanșate de 
poliție împotriva participanților la 
acțiunile de protest. Au fost opera
te, de asemenea, numeroase ares
tări.

HARARE 24 (Agerpres). — Poli
tica de destabilizare a situației din 
sudul Africii provoacă anual daune 
țărilor membre ale Conferinței de 
coordonare pentru dezvoltare a sta
telor din sudul Africii în valoare 
de peste 4,5 miliarde dolari zimbab- 
weeni, s-a arătat în cursul unui se
minar care se desfășoară la Harare. 
Participanții care discută probleme 
vizînd acțiuni de răspuns la politica 
imperialistă au arătat că acțiunile 
agresive ale R.S.A. prezintă un pe
ricol nu numai pentru țările regi
unii, dar și pentru cele africane, în 
general, soldîndu-se și cu repercu
siuni pe plan mondial.

ATENA 24 (Agerpres). — La 
Atena au continuat lucrările con
gresului de constituire a Noului 
Partid al Stîngii Elene.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în șe
dința de vineri, reprezentantul par
tidului nostru, tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis participanților la 
congres un călduros salut și cele 
mai bune urări de succes în activi
tatea consacrată unirii forțelor 
muncitorești, progresiste și demo
cratice în lupta pentru promovarea 
intereselor fundamentale ale oame
nilor muncii, ale poporului elen.

După ce se exprimă satisfacția 
pentru cursul ascendent al raportu
rilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Gre
cia — interior, inițiatorul constitui
rii Noului Partid al Stîngii Elene, în 
mesaj se arată :

în actualele condiții grave și com
plexe din lume, partidul nostru 
apreciază că apărarea păcii și în
făptuirea dezarmării constituie pro
blema cardinală a lumii contempo
rane, sarcina cea mai urgentă a 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste și democratice de pretutin
deni.

Este necesar să se facă totul pen
tru a se ajunge intr-un timp cit mai 
scurt la un acord corespunzător în 
problema rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa — ca 
un prim pas spre eliminarea tutu
ror armelor nucleare de pe conti
nent, spre lichidarea totală a arse
nalelor nucleare. Milităm, totodată, 
pentru reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale, a efecti
velor și cheltuielilor militare. Româ
nia militează activ pentru întărirea 
păcii, dezvoltarea bunei vecinătăți în 
Balcani, pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă liberă de 
arme nucleare și arme chimi
ce. fără baze militare străine. 
Subliniem cu satisfacție similitudi

nea pozițiilor României și Greciei 
în această problemă deosebit de 
importantă nu numai pentru zona 
balcanică, a cărei realizare va in
fluenta pozitiv, procesul destinderii 
și încrederii pe continent. De ase
menea. România sprijină crearea 
unor asemenea zone în nordul și 
centrul Europei. în alte regiuni ale 
continentului nostru și ale lumii.

Totodată, ne pronunțăm ferm și 
acționăm consecvent pentru elimi
narea forței și amenințării cu for
ța din relațiile internaționale, pen
tru soluționarea tuturor conflictelor 
pe cale pașnică, prin tratative. în 
spiritul deplinei egalități, ăl respec
tării reciproce a independentei și 
suveranității naționale, fără nici un 
amestec din afară. în acest sens, a- 
preciem necesară organizarea unei 
conferințe internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu, care să 
aibă loc sub egida O.N.U., cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a O.E.P. și a Israelului.

Avem convingerea — se relevă în 
continuare — că rezolvarea justă și 
durabilă a marilor probleme ale e- 
pocii noastre impune, mai mult ca 
oricind. extinderea colaborării tutu
ror forțelor progresiste și democra
tice iubitoare de pace, indiferent de 
convingeri politice, filozofice si re
ligioase.

Partidul Comunist Român este de
cis să dezvolte și în viitor rapor
turile de prietenie, solidaritate și co
laborare cu toate partidele comunis
te și muncitorești, cu partidele so
cialiste si social-democrate. cu toa
te forțele progresiste și democrati
ce. situînd ferm la baza acestora 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectului reciproc, dreptului 
inalienabil al fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică, strategia șl 
tactica revoluționară corespunzător 
condițiilor istorice naționale și so
ciale din propria țară.

în încheiere. în mesaj se adresea
ză urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor congresului, precum și în 
activitatea consacrată îndeplinirii 
hotăririlor sale.

HAVANA 24 (Agerpres). — La 
Palatul Convențiilor din Havana au 
continuat vineri lucrările celei de-a 
Vl-a reuniuni ministeriale a „Grupu
lui celor 77". în centrul dezbateri
lor au figurat principalele proble
me cu care se confruntă țările in 
curs de dezvoltare ca urmare a si
tuației grave ce caracterizează eco
nomia mondială. între problemele a 
căror soluționare nu suferă amîna- 
re a fost menționată datoria exter
nă a țărilor în curs de dezvoltare, 
de aproximativ 1 035 miliarde de do
lari. subliniindu-se necesitatea unei 
soluționări politice globale a aces
teia. S-a evidențiat, totodată, că ac
tuala reuniune constituie un bun 
prilej pentru realizarea unității de

acțiune a țărilor în curs de dezvol
tare. în acest sens existînd con
sensul asupra imperativului elimină
rii protecționismului statelor occi
dentale industrializate, a consecin
țelor negative ale datoriei externe 
și ale nivelului scăzut al prețurilor 
la materiile prime. S-a apreciat că 
aspectele' comune ce caracterizează 
economiile țărilor în curs de dez
voltare reprezintă baza pentru reali
zarea unității și obținerea de pro
grese în ceea ce privește cererile 
îndreptățite ale statelor in curs de 
dezvoltare, oare trebuie să se ma
terializeze în hotăriri concrete la 
U.N.C.T.A.D. VII. în luna iulie, la 
Geneva. . • .... .,

ORIENTUL MIJLOCIU
ALGER 24 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a ho- 
tărît admiterea Partidului Comunist 
Palestinian ca membru cu drepturi 
depline al O.E.P., relatează agen
țiile Taniug și Prensa Latina.

Decizia în acest sens a fost anun
țată de Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., care 
a prezidat lucrările sesiunii comite
tului, desfășurată la Alger.

KUWEIT 24 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului kuweitian

„Al Rai Al Aam“, Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe internaționale 
de pace asupra Orientului Mijlociu. 
Consiliul Național Palestinian a so
luționat, în cadrul actualei sale se
siuni, toate problemele cu care este 
confruntat, iar secretarii generali ai 
tuturor grupărilor palestiniene au 
depășit disputele dintre ei care îm
piedicau realizarea unui acord de 
opinie, a arătat președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P.

PREMIERA SPAȚIALA
Complex orbital sovietic format 

din patru aparate
MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 

cum informează agenția T.A.S.S., in 
seara de 23 aprilie s-a realizat 
joncțiunea dintre nava automată de 
transport „Progress-29“ și complexul 
orbital pilotat „MIR“.

Pentru prima oară a fost creat un 
complex științific orbital pilotat for
mat din patru aparate cosmice — 
stația de bază „MIR“. modulul as- 
trofizic specializat „QUANT". nava 
pilotată „SOIUZ-TM-2" și nava au
tomată de transport „PROGRESS-29".

Operațiunile de căutare reciprocă, 
de apropiere și de cuplare s-au rea
lizat cu ajutorul aparaturii automate 
de bord, fiind supravegheate de cos
monauta Iuri Romanenko și Alek
sandr Laveikin și de centrul de 
urmărire a zborului de pe pămlnt.

Nava „PROGRESS-29“ a fost cupla
tă cu complexul orbital prin siste
mul de joncțiune al modulului 
„QUANT“. S-au adus pe orbită car
buranți pentru instalațiile motoare, 
produse alimentare, apă, instalații 
și aparatură de cercetare, precum și 
așteptata „poștă".

Soluționarea globală a problemei datoriilor țărilor 
în curs de dezvoltare-o necesitate stringentă

MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU REU
NIUNII MINISTERIALE A „GRUPULUI CELOR 77" de Io Havana, consa
crată pregătirii celei de-a Vll-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., a fost primit cu 
deosebit interes de participanți, ca o contribuție constructivă, de ceriă 
semnificație politică și substanțială însemnătate pentru unirea și Inten
sificarea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, in lupta comună pen
tru depășirea dificultăților cu care se confruntă, în condițiile agravării 
fenomenelor negative din economia mondială.

Abordînd, in ședința de ieri, unele aspecte ale situației economice 
mondiale, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor pentru rezolvarea globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari care împovă
rează țările in curs de dezvoltare, pentru lichidarea marilor decalaje 
dintre țările bogate și cele sărace, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

In concepția României, problema fundamentală a țărilor în curs de 
dezvoltare este asigurarea dezvoltării lor economico-sociale independen
te, lichidarea în timp cit mai scurt a stării lor de subdezvoltare, aceasta 
impunind să se facă totul pentru întărirea continuă a colaborării din
tre ele, in vederea asigurării progresului multilateral, pentru stabilirea 
unei strategii comune in negocierile cu țările dezvoltate.

Constituie o realitate îngrijo
rătoare faptul că economia mon
dială este confruntată cu mari și 
grave dificultăți, care afectează toa
te statele lumii, și în mod deosebit 
țările în curs de dezvoltare. Date și 
cifre elocvente, furnizate de instituții 
internaționale competente, demon
strează că datorită crizei economice 
mondiale, relațiilor promovate de 
vechea politică imperialistă, colonia
listă șl neocolonialistă, in ultimii ani 
situația țărilor in curs de dezvoltare 
s-a înrăutățit și mai mult, datoriile 
lor externe au continuat să crească, 
s-au adincit decalajele dintre aceste 
țări și statele dezvoltate. Astfel — 
așa cum se arată într-un recent ra
port al „Grupului celor 24" (alcătuit 
din zeprezentanți ai țărilor în curs 
de dezvoltare în cadrul F.M.I.) — 
„creșterea economică și calitatea vie
ții în aoeste țări a scăzut sub nive
lurile înregistrate in decada anilor 
’70".

In același timp — așa cum se sub
liniază în mesajul președintelui 
României — negocierile dintre țările 
in curs de dezvoltare și țările dez
voltate, vizînd soluționarea proble
melor ce subminează economia mon
dială în ansamblu și, în mod deose
bit, situația țărilor în curs de dezvol
tare, continuă să se afle în impas, 
neducînd la nici un rezultat concret. 
Devine tot mai evidentă tendința 
unor state dezvoltate de a-șl păstra 
privilegiile, prin menținerea vechiu

lui sistem de raporturi internaționa
le, de a evita cadrul O.N.U. pentru 
examinarea și soluționarea proble
melor economice cu care se confrun
tă astăzi toate popoarele, și în pri
mul rînd cele din țările în curs de 
dezvoltare.

în acest cadru de ansamblu carac
terizat prin stagnare, datoria exter
nă constituie factorul cu ponderea 
negativă cea mai importantă, deve
nind, in ultima vreme, o adevărată 
„cămașă de forță" ce împiedică ță
rile în curs de dezvoltare să soluțio
neze problemele provocate de criză 
și să-și asigure condițiile necesare 
relansării economice. Cifre revelate 
de Banca Mondială, într-un raport 
special consacrat acestei probleme. 
Indică o creștere a datoriei externe 
în cursul anului 1986 cu 43 de mi
liarde de dolari, totalul datoriei ri- 
dieîndu-se la fantastica sumă de 
1 035 de miliarde de dolari, iar esti
mările aoeleiași instituții financiare 
prevăd o creștere cu 9 la sută a su
mei, adică pină la nivelul de 1 080 
de miliarde de dolari, dintre care 400 
de miliarde revin țărilor unui singur 
continent — America Latină.

Serviciul datoriei externe (plata 
ratelor scadente plus dobînzile) con
jugat cu scăderea afluxului de capi
tal (reducerea asistenței internațio
nale oficiale și a împrumuturilor 
băncilor private, lipsa de investiții 
externe directe) au dus la apariția 
și extinderea unui fenomen profund 
nociv : amplificarea transferului net,

deja important, de resurse financia
re din țările in curs de dezvoltare 
spre statele industrializate dezvolta
te. Numai în cursul ultimilor doi ani 
— 1985 și 1986 — țările debitoare au 
plătit net creditorilor peste 55 de 
miliarde de dolari, în timp ce anul 
trecut, de exemplu, națiunile cu pro
bleme de datorie externă au primit 
de la băncile private, ca noi credite, 
doar 6.8 miliarde dolari.

Acest proces de decapitalizare a 
redus țările în curs de dezvoltare, 
din punctul de vedere al activității 
productive, la o precară reproducție 
simplă fără creștere economică. De 
fapt, are loc un profund proces de 
„reproducere a subdezvoltării", in 
condițiile perpetuării vechilor rela
ții de inechitate, a practicilor de tip 
colonialist și neocolonialist, prin mai 
sofisticatele canale ale actualului sis
tem financiar sau comercial interna
țional.
Mesajul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu îndreaptă atenția 
și pune într-o puternică lumină fap
tul că dificultățile complexe pe care 
le întîmpină țările în curs de dez
voltare, aflate in această situație, in 
soluționarea problemei datoriei ex
terne sînt agravate de politicile eco
nomice și comerciale, protecționiste, 
practicate de statele dezvoltate, care 
închid, în fapt, „poarta" pieței lor 
pentru mărfurile provenind din zonele 
subdezvoltate. Semnificativ din acest 
punct de vedere este faptul că, în 
prezent, pentru anumite mărfuri mă
surile protecționiste afectează in ex
clusivitate numai cele produse în 
țările în curs de dezvoltare. Datorită 
acestui fapt, pentru a nu da decit 
acest exemplu, importurile S.U.A. 
din America Latină s-au redus de la 
aproximativ 16 la sută în 1983 la 13 
Ia sută în 1985, această deteriorare a 
schimburilor comerciale dintre cei 
doi parteneri fiind însoțită și de re
ducerea substanțială a investițiilor 
americane pe emisfera sudică.

Un alt aspect la fel de important 
II constituie manevrarea prețurilor 
la materiile prime în cadrul a ceea 
ce a fost denumit „comerțul captiv" 
(intre filialele și centrele societăților 
transnaționale), ca și pe piețele in
ternaționale și care a făcut ca. prac
tic, aceste prețuri să cunoască intre 
anii 1980—1986 o reducere cu 30 la 
sută, atingînd cel mai scăzut nivel 
din ultimii cincizeci de ani. La ac
centuarea deteriorării exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare o influ

ență puternică o are și instabilitatea 
ratelor de schimb monetare, în spe
cial a dolarului american, provocată 
de politica financiară a S.U.A., in
stabilitate care a introdus noi ele
mente de incertitudine în ce privește 
atît încasările lor din vînzările ex
terne, cît și cheltuielile pentru im
porturi.

Gravitatea deosebită a problemei 
datoriei externe este și mai mult 
amplificată de noile dimensiuni pe 
care ie va dobindi această datorie in 
anii care vin, dacă nu se vor găsi 
grabnic căi eficiente de soluționare 
corespunzătoare. Banca Mondială es
timează că două treimi din uriașa da
torie externă a țărilor în curs de dez
voltare de la sfirșitul anului 1985 va 
ajunge la scadență in următorii zece 
ani, cea mai mare parte concentrin- 
du-se in următorii cinci ani. Există 
și estimări potrivit cărora, in urmă
torii cinci ani, țările în curs de dez
voltare vor trebui să facă față sca
denței a aproape trei cincimi din da
torie, ceea ce înseamnă, ținind cont 
și de dobinzile aferente, o sarcină a- 
nuală de rambursare de peste 200 de 
miliarde de dolari, in medie, pentru 
fiecare din acești ani.

Iată de ce țara noastră consideră 
că este necesar să se acționeze mai 
hotărît pentru o reducere simțitoare 
a dobînzilor de către toate organiza
țiile financiar-bancare, inclusiv de 
către Banca Mondială, ale căror do- 
binzi continuă să fie inadmisibil de 
mari, pentru înlocuirea actualului 
sistem financiar și monetar inechi
tabil cu un sistem nou, care să con
tribuie în mod real la stimularea 
activității de producție, la progresul 
economic și social al tuturor statelor.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți. ROMANIA CONSIDERA — așa 
cum se subliniază în mesajul pre
ședintelui NICOLAE CEAUȘESCU — 
CA „ESTE IMPERIOS NECESARA 
UNIREA ȘI INTENSIFICAREA E- 
FORTURILOR TUTUROR ȚARILOR 
IN CURS DE DEZVOLTARE. PEN
TRU ANGAJAREA DE NEGOCIERI 
REALE CU ȚĂRILE DEZVOLTATE, 
ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII GLO
BALE A PROBLEMELOR SUBDEZ
VOLTĂRII — INCLUSIV A PRO
BLEMEI DATORIILOR EXTERNE 
EXTREM DE MARI, CARE LE ÎM
POVĂREAZĂ TOT MAI GREU, 
PENTRU INSTAURAREA NOII OR
DINI ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE". în concepția tării noastre, un 
rol important în acest sens revine ce

lei de-a Vll-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
care este chemată să contribuie 
efectiv la dezvoltarea dialogului din
tre țările sărace și cele bogate, 
la adoptarea de măsuri concrete în 
vederea reglementării problemelor 
economice mondiale.

Avînd in vedere gravitatea deose
bită a problemei datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare, Româ
nia apreciază că este necesar ca 
U.N.C.T.A.D. VII să contribuie la gă
sirea unei soluții globale, politico-e- 
conomice a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvolta
re, pe baza unor criterii și principii 
care să țină seama de nivelul de dez
voltare al țărilor debitoare, de po
sibilitățile lor de plată, cit și de e- 
forturile pe care aceste țări trebuie 
să le facă pentru asigurarea progre
sului lor economic și social.

în acest sens, mesajul reafirmă 
punctele de bază ale programului 
concret de acțiune formulat de 
România pentru soluționarea globală 
a problemei datoriei externe a aces
tui grup de state, prin anularea de 
către marile bănci și țările dezvol
tate a datoriilor țărilor celor mai să
race, prin reducerea generală, in 
proporții corespunzătoare, a datorii
lor tuturor celorlalte țări, prin reeșa- 
lonarea pe o perioadă de 15—20 de 
ani a restului datoriilor, cu o dobin- 
dă minimă sau chiar fără dobindă. 
Totodată, se impune să se asigure 
acordarea de noi credite țărilor in 
curs de dezvoltare, în condiții avan
tajoase. cu dobinzi raționale, în sco
pul dezvoltării lor economico-sociale.

Luind în considerare interdepen
dențele existente intre diferitele fe
nomene negative din economia mon
dială — datoria externă, reducerea 
prețurilor la materiile prime, dezor
dinea din domeniul monetar-finan- 
ciar, proliferarea protecționismului 
etc., in vederea soluționării tuturor 
acestor probleme grave și complexe. 
România consideră că ar fi necesar 
ca sesiunea U.N.C.T.A.D. să ducă la 
convocarea unei conferințe speciale 
in cadrul O.N.U., cu participarea, in 
condiții de deplină egalitate, atit a 
țărilor in curs de dezvoltare, cit și a 
statelor dezvoltate, in cadrul căreia 
să fie angajate negocieri efective, 
menite să ducă la obținerea unor re
zultate pozitive, in interesul- țărilor 
în curs de dezvoltare, al întregii eco
nomii mondiale.

Valentin PAUNESCU

Congresul Uniunii Sindicatelor Libere Germane
Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker

BERLIN 24 (Agerpres). — în cu- 
vintarea rostită la cel de-al XI-lea 
Congres al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane, care se desfășoară la 
Berlin, Erich Honecker, secretar 
general al C.C. ăl P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a subliniat rolul 
important al sindicatelor în edifi
carea în continuare a societății so
cialiste dezvoltate in R.D.G., contri
buția lor la realizarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.S.U.G.

Strategia noastră economică — a 
subliniat vorbitorul — asigură sin
dicatelor condiții pentru întreaga 
lor activitate și întărește convin
gerea fiecărui pm ,al muncii, privind 
necesitatea creșterii productivității 
muncii, pentru a atinge în domenii 
importante nivelul cel mai avansat 
pe plan internațional. Este foarte 
important faptul ca fiecare colectiv 
să înțeleagă responsabilitatea ce îi 
revine ca parte a întregii economii 
naționale și fiecare să știe că de 
munca Iui depinde activitatea altora.

Referindu-se la probleme ale vie
ții internaționale, E. Honecker a 
declarat că R.D.G. sprijină pe deplin 
noile inițiative ale U.R.S.S. vizînd 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și scurtă de acțiune și se pronunță 
in favoarea semnării, de către gu
vernele S.U.A. și U.R.S.S., a unor 
acorduri corespunzătoare.

în încheiere, ■ secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. a subliniat : Con
tribuția constructivă la asigurarea 
păcii reprezintă esența politicii 
R.D.G. de dialog și colaborare și 
această orientare va fi continuată în 
spiritul realismului și rațiunii, în 
strinsă colaborare cu toți cei pentru 
care pacea este lucrul cel mai im
portant. în acest spirit acționăm și 
spre edificarea relațiilor cu R.F.G.

Sînt convins că Uniunea Sindica
telor Libere Germane se va afla în 
permanență în primele rînduri ale 
eforturilor de înfăptuire în conti
nuare a politicii noastre de pace și 
socialism.

Deschiderea Congresului Partidului Comunist din Norvegia
OSLO 24 (Agerpres). — La Oslo 

s-au deschis vineri lucrările celui 
de-al XIX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Norvegia, la care 
participă delegați ai organizațiilor 
partidului, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești de peste hotare. Partidul 
Comunist Român este reprezentat de 
o delegație condusă de tovarășul 
Constantin Radu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Hans Kleven, președintele partidu
lui, a prezentat raportul privind acti
vitatea P.C. din Norvegia în perioa
da care a trecut de la congresul pre

cedent. în raport și în proiectele de 
rezoluții supuse dezbaterii congresu
lui se subliniază necesitatea conlu
crării forțelor de stingă pentru pro
movarea aspirațiilor de pace, progres 
și bunăstare ale poporului norvegian. 
P.C. din Norvegia, se arată în do
cumente, se pronunță ferm pentru 
încetarea cursei înarmărilor și adop
tarea unor măsuri ferme de reducere 
a cheltuielilor militare, pentru ac
țiuni privind dezarmarea generală, 
și îndeosebi dezarmarea nucleară, 
pentru pace și colaborare internațio
nală.
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LA TOKIO s-a deschis tradiționalul Tirg internațional, la care parti
cipă și 10 întreprinderi de comerț exterior din țara noastră care pre
zintă produse ale industriei chimice și petrochimice, confecții, încălță
minte, mobilier, covoare, textile. Standul romanesc a fost vizitat de 
prințul moștenitor al Japoniei, Akihito, care a apreciat calitatea expo
natelor, exprimindu-și dorința amplificării schimburilor economice între 
cele două țări.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO— 
FINLADEZE. în cadrul convorbi
rilor dintre Gustav Husak, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și 
Mauno Koivisto, președintele Fin
landei, aflat intr-o vizită oficială 
la Praga, au fost abordate cu 
prioritate relațiile bilaterale și mo
dalitățile de extindere și adîncire 
a acestora. S-a procedat, de ase
menea, la un amplu schimb 
reri asupra unor probleme 
naționale . actuale.

claie mixte chino-americane, Heng 
Toubin, ministrul chinez al comer
țului exterior și relațiilor econo
mice, și Malcolm Baldrige, minis
trul comerțului al S.U.A., au sem
nat programe de lucru 
cooperarea celor două 
dustriile electronică și 
lă, în telecomunicații.
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PUBLICITĂȚII LA PHENIAN 
este denunțată atitudinea părții 
sud-coreene de respingere totaiă 
a dialogului Nord-Sud. După ce s’e 
evocă demersurile repetate ale 
R. P. D. Coreene în scopul orga
nizării de convorbiri politice și 
militare în vederea eliminării grab
nice a confruntării politice și mi
litare acute dintre Nord și Sud, 
în document se arată că poziția 
neconstructivă a autorităților sud- 
coreene nu creează condiții pen
tru eliminarea neîncrederii și an
tagonismului dihtre Nord și Sud.

MANEVRE MILITARE. Forțe 
militare din cinci țări membre ale 
N.A.T.O. vor efectua, în perioada 
3—15 mai. un exercițiu de mare 
anvergură cu nave și mașini amfi- 
bii, au anunțat surse de la Car
tierul general al Alianței Nord- 
Atlantice. Manevrele, care se vor 
desfășura în sudul Europei, poar
tă numele codificat „Dragon Ham
mer ’87". Se informează că Franța 
va asista Ia aceste exerciții în ca
litate de observator.

NOI MANIFESTAȚII
ȚEȘTI au avut loc, joi, la Seul, 
în semn de protest împotriva re
presiunilor regimului dictatorial, 
in urma cărora un student a fost 
ucis, în beciurile poliției, în luna 
ianuarie. La intervenția brutală a 
forțelor de poliție, între cei peste 
1 000 de demonstranți și poliție 
s-au produs ciocniri. Numeroși 
studenți au fost răniți sau arestați.

CONGRES. în orașul Mauthau
sen, în apropierea căruia naziștii 
au construit un lagăr de concen
trare, a avut loc al XIV-lea Con
gres al Uniunii luptătorilor aus
trieci din rezistență. Au fost discu
tate probleme legate de necesitatea 
intensificării luptei împotriva ten
tativelor de reînviere a fascismului. I

L‘
COOPERARE. La încheierea lu

crărilor sesiunii Comisiei comer-

O LEGISLAȚIE ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI a fost adoptată de 
guvernul canadian, tn baza acestei 
legislații, se interzice fumatul in 
instituțiile oficiale federale. De 
asemenea, este interzisă publicita
tea pentru vinzarea tutunului. Mi
nistrul sănătății al acestei țări a 
relevat că in Canada sînt peste 9 
milioane de fumători și că in ul
timul timp s-a constatat o creștere 
a îmbolnăvirilor cauzate de con
sumul de țigări. |
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