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Pentru dezvoltarea susținută a economiei

PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE Șl ȚIȚEI
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Asigurarea și dezvoltarea în con
tinuare a bazei de materii prime și
resurse energetice proprii reprezintă
una din sarcinile economice priori
tare stabilite de conducerea partidu
lui nostru. Practic, nu există proces
de producție care să se poată des
fășura fără consumuri materiale și
de energie. De altfel, însăși funda
mentarea indicatorilor de plan ai
dezvoltării economico-sociale pe
acest an și pe întregul cincinal por
nește de la asigurarea materiilor
prime și a materialelor, a energiei
necesare desfășurării în condiții co
respunzătoare a activității producti
ve. Dacă subliniem numai faptul că,
pină la sfirșitul lunii octombrie,
minerii țării trebuie să asigure un
stoc de 6 milioane tone de cărbune
în gospodăriile centralelor electrice,
stoc pentru iarnă, în afara consumu
rilor zilnice, este limpede că fără
eforturi, fără o muncă temeinic or
ganizată. fără extinderea tehnologi
ilor moderne de extracție, preparare
și transport, fără grăbirea lucrări
lor de deschidere a noilor capacități
de producție la cărbune și minereuri,
nu pot fi realizate aceste importante
sarcini pentru buna desfășurare a
activității productive.
Analizindu-se activitatea desfășu
rată in sectoarele producției în
primul trimestru al anului se poate
aprecia că minerii țării au obținut
rezultate mai bune decît în aceeași
perioadă a anului trecut, concretizate
in realizarea și depășirea planului la
lignit și cărbune brun, plumb și zinc
în concentrate, argilă refractară,
caolin, sare și alte produse nemetali
fere. Totodată, în ultirha perioadă a
crescut și producția, de țiței și gaze
naturale.
Cu toate acestea, ' rezultatele pe
primele patru luni ale anului in uni
tățile din industria extractivă nu pot
fi apreciate ca mulțumitoare. Crite
riul esențial de apreciere a activitații ministerului de resort, a centralelor. combinatelor miniere, a trustu
rilor de foraj și extracție, a consili
ilor de conducere din unități il re
prezintă nivelul de îndeplinire a
planului. Or. după încheierea celor
patru luni de activitate din acest an.
s-au acumulat restanțe apreciabile
la producția de cărbune și de țiței,
pentru a ne referi numai la două din
resursele energetice și de materii

prime de bază, ceea ce dovedește că
nu s-au luat cele mai indicate
măsuri tehnice și organizatorice pen
tru înfăptuirea programelor stabilite.
Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului la plenara C.C. al
P.C.R. din luna martie, este necesar
să se tragă toate concluziile din
activitatea desfășurată în primele
luni ale anului și să se acționeze cu
toată răspunderea pentru înlăturarea
lipsurilor și deficiențelor manifesta
te, pentru recuperarea restanțelor,
pentru introducerea unui riguros
spirit de ordine și disciplină in în
deplinirea tuturor sarcinilor de plan.
Fără îndoială, problemele ce se
impun a fi rezolvate pentru îmbu
nătățirea activității și sporirea pro
ducțiilor de cărbune și țiței diferă
de la o unitate la alta, de la o cen
trală la alta, de la un trust la altul.
Totuși, sînt multe cauze comune care
au generat lipsurile existente, desprinzîndu-se cîteva direcții principa
le de acțiune care trebuie avute în
vedere în ansamblul măsurilor ce se
impun a fi întreprinse de urgență
pentru îndeplinirea indicatorilor de
plan pe trimestrul II, pentru recu
perarea restanțelor, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan
pe acest an.
FOLOSIREA CU INDICI SUPE
RIORI, LA ÎNTREAGA CAPACITA
TE A UTILAJELOR ȘI INSTALAȚI
ILOR DIN DOTARE CONSTITUIE
O CALE SIGURA DE SPORIRE A
PRODUCȚIEI. în industria de ex
tracție a cărbunelui, ramură care
beneficiază în continuare de un pro
gram prioritar de dotare, există în
acest sens mari rezerve nevalo
rificate. Așa de pildă, in primul tri
mestru al acestui an. indicele de
folosire a utilajelor, la Combinatul
minier Rovinari, a fost de numai
57.7 Ia sută, față de 65,5 la sută cit
era planificat. La Combinatul minier
Motru, acest indice a fost și mai
mic : 44.4 la sută, iar la I.M. Me
hedinți de numai 42 la sută. Iată una
din cauzele care au dus la acumula
rea unor importante restanțe în rea
lizarea planului. La încheierea celor
patru luni din acest an, întreprin
derile miniere Motru. Jilț. Dragotești,
Roșia și Urdari, datorită slabei orga.nizări a muncii, a numărului mare
do opriri a instalațiilor, planul a fost

diminuat cu importante cantități de
cărbune energetic.
Și în industria petrolului, unde în
acest an urmează să se realizeze 90
la sută din producție cu fonaul de
sonde existent, utilizarea la întreaga
capacitate a potențialului productiv
de care dispun schelele de produc
ție petrolieră constituie unul din
principalele obiective. Subliniem
acest fapt deoarece practic în toate
schelele de producție, dar mai ales
în cele din cadrul trusturilor Bolintin. Arad. Boldești și Moinești, există
încă sonde al căror potențial pro-,
ductiv nu este exploatat corespun-'
zător. Se întîrzie efectuarea inter
vențiilor și a lucrărilor de reparații
ori se efectuează lucrări de slab
nivel calitativ. Aceste neajunsuri au
la bază, in principal, deficiențe de
ordin organizatoric. cu consecințe
directe asupra nivelului îndeplinirii
planului. Este greu de admis că spe
cialiștii schelelor de producție pe
trolieră Găești, Poeni, Stoina și Cra
iova s-au preocupat cu răspundere
de folosirea întregii capacități de
producție a sondelor din moment ce
în prima jumătate a lunii mai. deci
într-o perioadă în care nu se mai
pot invoca condițiile atmosferi
ce grele, s-au realizat produc
ții mai mici decît cele obținute
la jumătatea lunii ianuarie. La
Stoina. de exemplu, șe extrăgea la
15 ianuarie a.c. cu 141 de tone țiței
mai mult decît la 3 mai. în luna
ianuarie, la schela de producție Cra
iova. sondele pompau zilnic cu 65 de
tone mai mult țiței decît în luna mai.
Cauzele ? Insuficienta preocupare
pentru utilizarea întregului parc de
sonde.
Concluziile ce se desprind din
această succintă prezentare a situa
ției referitoare la folosirea utilajelor
și instalațiilor din dotare sînt cit se
poate de clare. în fiecare întreprin
dere minieră, in fiecare schelă pe
trolieră de producție este necesar să
se acționeze cu mai multă fermitate,
potrivit programelor stabilite pentru
perfecționarea tehnologiilor de lucru,
întărirea ordinii și disciplinei. îmbu
nătățirea asistenței tehnice in toate
<Tle trei schimburi, ridicarea califi
cării profesionale, astfel incit să șe
asigure . folosirea deplină. cu înalt
randament a utilajelor și instalațiilor
moderne din dotare. Aceasta este

una din principalele sarcini ce revin
minerilor și petroliștilor, organizați
ilor de partid din acest important
sector al economiei naționale.
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE LA
TERMENELE PREVĂZUTE A NOI
LOR CAPACITĂȚI DE PRODUC
ȚIE reprezintă, după cum se cu
noaște, o altă condiție esențială
pentru realizarea sarcinilor de plan
în cel de-al doilea trimestru și pe
întregul an. Importante cantități de
cărbune, țiței și minereuri urmează
să se extragă cu noile capacități de
producție care trebuie să fie puse în
funcțiune în acest trimestru sau care
trebuiau să producă pină la această
dată. Or, în primele patru luni ale
anului și pe unele șantiere de in
vestiții s-au manifestat o serie de
neajunsuri care prelungesc in mod
nejustificat perioada de execuție a
lucrărilor. Din cauza nerespectării
termenelor de livrare a unor utilaje
miniere (combine de înaintare, de
abataj,, transportoare cu racleți,
echipamente hidraulice) nu s-au pus
in funcțiune o serie de abataje de
mare productivitate, ceea ce a in
fluențat nivelul producției de căr
bune. Aceleași neajunsuri au existat
și în schelele de foraj, unde, fie
pentru că nu au fost stabilite ampla
samentele, fie din cauza unei slabe
aprovizionări cu burlane pentru
foraj, nu au fost puse în funcțiune
o serie de sonde noi. în momentul
de față, din cauza lipsei de burlane
s-a oprit forajul la 60—70 de instala
ții, întîrziindu-se nejustificat reali
zarea acestor importante investiții,
cu implicații rtiari asupra producției
de țiței și gaze naturale.
Perioada actuală este deosebit de
favorabilă activității pe șantiere și
sint necesare, mai mult ca pricind,
eforturi sporite, bine conjugate, din
partea constructorilor, monturilor,
furnizorilor de utilaje și beneficiari
lor pentru accelerarea ritmului de
lucru. In. domeniul forajului se știe
că perioada cea mai bună de lucru
este primul și al doilea trimestru al
anului. Iată de ce. așa cum s-a sub
liniat recent și in cadrul înaltului
for legislativ, este necesar să se gră
bească lucrările de deschidere și pre-

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
19 mai. pe tovarășul A. K. Antonov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele părții
sovietice in Comisia interguvernamentală româno-sovietică de colabo
rare economică și tehnico-științifică.
Oaspetele a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
din partea tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Mihail Gorbaciov un cald
salut, împreună cu cele mai bune
urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare tradiționale dintre țările și
popoarele noastre, care, in spiritul
înțelegerilor convenite la nivel înalt,
cunosc o continuă dezvoltare. S-a
subliniat că potențialul economic al
României și Uniunii Sovietice oferă
largi posibilități pentru adincirea și
diversificarea în continuare a cola
borării economice și tehnico-științifice, a cooperării și specializării in
producție, precum și a schimburilor
comerciale pe baze reciproc avan
tajoase. S-au stabilit noi măsuri și
acțiuni menite să asigure realizarea
Programului de lungă durată privind
dezvoltarea colaborării economice și
tehnico-științifice dintre Republica
Socialistă România și U.R.S.S. pe

perioada pină in anul 2000, semnat Ia
cel mai inalt nivel, creșterea coope
rării și a schimburilor comerciale in
actualul’ cincinal.
S-a apreciat că dezvoltarea conlu
crării dintre România și Uniunea
Sovietică pe plan economic, tehnicoștiințific și in alte sfere de activi
tate este in interesul și spre binele
ambelor țări și popoare, al cauzei
generale a socialismului și păcii in
lume.
La primire a .participat tovarășul
Dimitrie Ancuța, viceprim-minlstru
al guvernului, președintele, părții
române in Comisia interguvernamentală.
A fost de fată E. M. Tiajelnikov.
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.

Lordul Francis Newall,
membru in Comisia pentru problemele de apărare din Camera Lorzilor
Parlamentului Marii Britanii
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, marți, pe lordul Francis
Newall, membru în Comisia pentru
problemele de apărare din Camera
Lorzilor a Parlamentului Marii Bri
tanii, membru al Adunării parlamen
tare a Consiliului Europei.
Oaspetele a exprimat mulțumiri
pentru întrevederea acordată, pentru
posibilitatea de a cunoaște munca și
realizările poporului român în dez
voltarea economică și socială a țării.
în cadrul întrevederii s-au rele
vat bunele relații de colaborare
existente între România și Marea
Britanie, apreciindu-se că există
posibilități largi pentru intensifi
carea acestor legături, îndeosebi a

cooperării economice, industriale și
tehnologice, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și .cooperării
in lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale vieții politice mon
diale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că, în actuala situație interna
țională, deosebit de gravă și com
plexă, se impune să se facă totul
pentru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare, în primul
rind la dezarmare nucleară, la adop
tarea unor măsuri care să ducă la
eliberarea omenirii de pericolul unui
război nuclear nimicitor, pentru pro
movarea fermă a politicii de destin
dere și securitate, de înțelegere, co
laborare și pace în lume. în acest

cadru, președintele Nicolae Ceaușescu
a apreciat însemnătatea realizării unui
acord cu privire la rachetele nuclea
re cu rază medie de acțiune, care să
asigure eliminarea totală a acestora
din Europa, precum și la retragerea
rachetelor operativ-tactice și distru
gerea lor totală, a înfăptuirii unor
măsuri concrete în direcția reducerii
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare.
La primire a luat parte generallocotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al
ministrului apărării naționale și
secretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei.
A fost de față ambasadorul Marii
Britanii la București, Hugh James
Arbuthnott.
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PENTRU RECOLTE MARI ÎN ACEST AN

Toate lucrările agricole
- efectuate exemplar!

Din noul peisaj al municipiului Pitești

IMPERATIVE ALE ACESTOR ZILE:
® Concentrarea principalelor forțe din agricultură la lucrările
de întreținere a culturilor
® Plantarea legumelor pe toate suprafețele prevăzute
• Aplicarea irigațiilor, acolo unde solul are nevoie urgentă
de apă
® Recoltarea neîntîrziată și depozitarea în cele mai bune
condiții a furajelor
IN PAGINA A III-A, relatări ale corespondenților „Scînteii* din județele Ialomița, Giurgiu și Botoșani

(CUM RĂSPUNDEM LA EXAMENUL
DE FIECARE ZI AL RĂSPUNDERII?
Caracteristică pentru etapa actuală este uriașa
concentrare de energii umane si materiale, so
licitată de ' rezolvarea complexelor probleme ri
dicate de dezvoltarea noastră multilaterală, in
tensivă. dezvoltare trasată in documentele progra
matice ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului.
Angajarea plenară, in spirit revoluționar, a fiecărui
om al muncii in acest proces de un dinamism impre
sionant iși are valențele sale specifice, se proiectează
sub semnul răspunderii pentru realizarea cu un ceas
mai devreme a mărețelor obiective prevăzute in noua
etapă a strategiei dezvoltării noastre. în aceste con
diții, ideea de răspundere — concept complex — ca
pătă un pregnant caracter social, distinct, conturat și
aplicat la nivelul locului ocupat de fiecare_ dintre noi
in societate. De aceea, și la recenta plenară a C.C. al

Ce înseamnă asumarea răspun
derii ?
— Sint om al practicii, obișnuit
să identific gradul de împlinire
sau neimplinire a Îndatoririlor
prin acțiuni concrete — ne spu
ne inginerul Gheorghe Matei,
directorul întreprinderii mecani
ce Valea Teleajenului din Vă
lenii de Munte. Deci, pentru
mine răspunderea se confundă,
dacă vreți, cu omul conștient de
îndatoririle sale in viața socială
sau in cea de producție, cu omul
pe care-1 intilnesc intotdeauna in
primele rinduri, acolo și in mo
mentul in care este necesar să se
realizeze ceva însemnat pentru co
lectivitate. Omul care răspunde
prezent cu întreaga lui forță de
gindire și de acțiune, gata să în
frunte greutățile, să găsească solu
țiile pentru rezolvarea dificultăți
lor.
— Ne înfățișați, de fapt, un mo
del al omului animat de spirit re
voluționar.

!

P.C.R., in recentele cuvîntări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a Insistat cu deosebire asupra
întăririi spiritului de răspundere la toate nivelurile,
de la muncitor pină la ministru. accentuîndu-Se asu
pra faptului că realizarea mărețelor noastre programe
este string condiționată de oameni, de felul cum mun
cesc ei. cum iși indeplinesc responsabilitățile încredin
țate de societate.
Pornind de la această realitate, ne-am propus o in
vestigație în rindul unui cerc larg de oameni ai mun
cii de diferite profesii și preocupări. O investigație
pornită de la două grupe de întrebări :
1. CE ÎNȚELEGEȚI PRIN RĂSPUNDERE ?
2. CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNTĂRIREA SPIRI
TULUI DE RĂSPUNDERE ?

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ
— Exact. Și am in minte nu
meroși oameni concreți, tovarăși ai
mei de muncă — muncitori,
maiștri, ingineri — care. în ultimii
ani, s-au autodepășit, făcind din
această întreprindere, pină mai ieri
tipică pentru industria locală pres
tatoare de servicii către populație,
o veritabilă uzină capabilă să re
zolve probleme de producție la ni
velul celor mai moderne uzine din
țară. Procesul răspunderii față de
viitorul uzinei, in acest caz. de o
mare complexitate, s-a declanșat
la nivelul intregului nostru colec
tiv. în adunări generale ale oame
nilor muncii, în fiecare colectiv de
producție s-a ridicat chestiunea
fundamentală a însușirii unei noi
concepții industriale, de anvergură,
capabilă să răspundă exigentelor

tehnologiilor inaintate pe care
urma să nt le insușim rapid și te
meinic, așa cum ne cere perma
nent să procedăm secretarul gene
ral al partidului. Ne-am evaluat
forțele. rezervele de creație, am
conceput programe precise in do
meniul perfecționării profesionale,
s-au născut numeroase idei, propu
neri. inițiative. Dorința de înnoire
era generală. Pentru a o transfor
ma in realitate s-a pus pentru fie
care problema de a-și reinvăța
meseria. Un act de voință, de răs
pundere. pe care cei mai conștiin
cioși dintre noi l-au făcut si îl fac
in continuare ; alții, așa cum se lh*
tîmplă in viață, i-au înțeles necesi
tatea mai greu, tarați de rutină, de
sentimentul suficienței, al comodi
tății. în tot acest proces de creș

tere foarte complicat, comuniștii
unesc . energiile, sint exemplu de
inițiativă, se confruntă primii cu
greutățile, intreținind in fiecare
membru al colectivului flacăra
răspunderii.
Cum se cultivă spiritul de răs
pundere ? în ce climat se manifes
tă ? Sint întrebări la care răspun
surile s-au caracterizat printr-o
varietate deosebită, toate scoțînd
in evidență, de la bun inceput,
faptul că formarea și manifestarea
spiritului de răspundere, in toată
plenitudinea, sint posibile numai
in climatul democratic, fertil, al
confruntării de idei creatoare pri
lejuit de participarea tuturor oa
menilor muncii la rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică activi
tatea practică. Iată una dintre opi
niile exprimate in acest sens, aparținind tovarășului^ Gheorghe
Popescu, primarul comunei Glodeanu Siliștea din județul Buzău.
— Comuniștii, organizațiile de
partid — argumentează interlocu
torul nostru — acordă cea mai
mare atenție creării acestui climat,
ii imprimă prospețimea și dinamis
mul necesar, considerindu-1 cadrul
optim al formării si întăririi spiri
tului de răspundere al celor ce
muncesc. în cooperativa din comu
na noastră, de pildă, comuniștii au
luat in dezbatere, la un moment
dat, rezultatele nesatisfăcătoare
obținute de-a lungul unei întregi
perioade de timp. Analiză la amă
nunt, aspră, fără ocolișuri, ihdicin-

Dionisie ȘINCAN
(Continuare in pag. a V-a)

FORMELE DEMOCRATICE DE CONDUCERE^
A SOCIETĂȚ[[ INIȚIATE DE PARTID
ÎSI CONFIRMĂ VIABILITATEA
_________________________________________________________________________

Azi, despre:

Democrația economică socialistă
Definind unul din principiile de bază ale
conducerii democratice ale societății in anii
de după Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că numai cu partici
parea tuturor oamenilor muncii pot fi soluționate in
mod corespunzător problemele complexe ale întregii
activități economico-sociale. Socialismul il construim
cu oamenii ți pentru oameni și ei sint deci cei care
hotărăsc asupra felului in care trebuie să fie înfăptuit,
asupra felului in care trebuie să arate socialismul pe
care il realizăm.
Pornind de la acest principiu fundamental, din
inițiativa secretarului general al partidului în țara
noastră s-au afirmat și s-au adîncit continuu forme
ale conducerii profund democratice a intregii activi
tăți economice, de la nivelul secțiilor de producție și
al întreprinderilor la nivelul centralelor industriale și
al ministerelor și pină la nivelul intregii economii.
Este vorba de democrația economică socialistă, parte
integrantă a democrației revoluționare socialiste,
menită să asigure - in condițiile afirmării rolului
conducător al partidului in întreaga societate - parti
ciparea permanentă, liberă și conștientă a tuturor oa
menilor muncii, in calitatea lor de proprietari, condu
cători, producători și beneficiari, la fundamentarea
deciziilor, înfăptuirea lor și exercitarea controlului
atît la nivel microeconomic, cit și la nivel macroeco
nomic.
Este evident că democrația economică socialistă
trebuie abordată ca o parte integrantă a democrației
revoluționare socialiste. Ea nu apare pe un teren gol,
ci se afirmă și evoluează necontenit tocmai datorită
cadrului prielnic oferit de democrația revoluționară
socialistă, a cărei componentă fundamentală este, în
tregul proces fiind inițiat și dirijat conștient de
către partid. Afirmarea și adincirea democrației eco
nomice, departe de a constitui un fenomen conjunctural, s-a impus ca un proces social-politic obiectiv,
ca o condiție hotărîtoare a progresului economic și
social al țării, încadrîndu-se organic în ansamblul
măsurilor luate de partid pentru valorificarea plenară
a spiritului de inițiativă și a capacității creatoare a
tuturor oamenilor muncii în sfera decisivă a existenței
umane - producția materială.

Ca parte organică a democrației revoluționare
socialiste, democrația economică socialistă capătă un
contur specific printr-o serie de trăsături fundamentale,
desprinse din însăși sfera sa de manifestare — munca
socială, în general, și munca producătoare de bunuri
materiale, în special. O dată cu instaurarea proprie
tății socialiste asupra mijloacelor de producție, oame
nii muncii participă, și trebuie să participe, ca parte
indispensabilă la intregul proces de valorificare de
plină a potențialului productiv al societății, de la
elaborarea deciziei economice și pînă la înfăptuirea
ei. Acesta este momentul istoric, cu profunde rezo
nanțe politice și umane, cind omul muncii, pe lingă
proprietar, producător și beneficiar, devine și conducă
tor direct, intr-un sistem democratic garantat. „Noi
concepem clasa muncitoare — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu ca o masă chemată numai
să realizeze hotărîrile, ci ca o clasă conducătoare,
ca o clasă conștientă de rolul său istoric. Așa au
conceput-o, de altfel, și clasicii marxism-leninismului
și nici nu poate fi concepută altfel".
Democrația economică socialistă - ca realitate și
noțiune - apare și mai evidentă dacă o abordăm in
contextul relației dintre economic și politic în con
struirea socialismului. Cum se știe, adevărata demo
crație socialistă poate fi, și este instaurată, ntimai
prin cucerirea puterii politice de către clasa munci
toare, pe măsura întăririi continue a rolului conducător
al partidului. Instituțiile democrației socialiste, puterea
politică însă se vor putea dezvolta numai și numai pe
baza proprietății socialiste, pe un fundament eco
nomic trainic, caracterizat, pe plan social și politic,
printr-o democrație adecvată. Am putea conchide aici
afirmind că de fapt democrația economică este esen
țială în susținerea, afirmarea și dezvoltarea demo
crației socialiste, că numai asigurind o permanentă și
directă participare a oamenilor muncii la realizarea
marilor obiective ale construcției economice a socia
lismului, numai realizînd, în fapt, o puternică dezvol
tare a forțelor de producție ale societății democrația
socialistă are consistență.

In pagina a ll-a a ziarului prezentăm citeva din
principiile fundamentale și elementele constitutive ale
democrației economice socialiste.
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„Am creat un cadru larg de organisme democratice care, timp de peste 15 ani, și-au dovedit pe
deplin justețea și asigură participarea largă a tuturor categoriilor sociale la conducerea societății.
Am creat, pe plan național, o serie de organisme democratice de conducere - și ele și-au dove
dit și iși demonstrează în mod corespunzător rolul lor important in asigurarea participării po
porului la conducerea întregii țări“.
NICOLAE CEAUȘESCU

CONSULTAREA PERMANENTĂ A OAMENILOR MUNCII

SCURT
ISTORIC
• 1967 : In Raportul prezen
tat la Conferința Națională a
P.C.R. de tovarășul
Nicolae Ceaușescu AU FOST
PREZENTATE PRINCIPIILE FUN
DAMENTALE
SI
MĂSURILE
PRINCIPALE INIȚIATE DE PAR
TID PENTRU PERFECTIONAREA
CONDUCERII Șl PLANIFICĂRII
ECONOMIEI NAȚIONALE.
® 196S : Prin Hotărirea Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. și a Consiliului de
Miniștri, SE CONSTITUIE PRI
MELE ORGANE DEMOCRATICE
DE CONDUCERE COLECTIVA
DIN ÎNTREPRINDERI - NUMITE
COMITETE DE DIRECȚIE.
® 1970 : Plenara C.C. al
P.C.R. din luna iulie a dezbă
tut proiectul LEGII ORGANIZĂ
RII PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
IN AGRICULTURĂ, adoptată in
același an de Marea Adunare
Națională.
© 1971 : Este adoptată Ho
tărirea C.C. al P.C.R. cu pri
vire la crearea unui SISTEM
NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE
A PREGĂTIRII CADRELOR IN
DOMENIUL CONDUCERII ȘTI
INȚIFICE A ACTIVITĂȚII ECO
NOMICE Șl SOCIALE.
• 1972 : Este adoptată LE
GEA CU PRIVIRE LA ORGANI
ZAREA SI FUNCTIONAREA CON
SILIULUI CENTRAL DE CON
TROL MUNCITORESC AL ACTI
VITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE.

o realitate politică dinamică
Consultarea largă, permanentă, de
către forurile conducătoare, a mase
lor muncitoare, in legătură cu o serie
de probleme de larg interes privind
fundamentarea unor obiective majore
ale dezvoltării, perfecționarea între
gii activități, a vieții economicosociale. valorificarea deplină a po
tențialului creator, productiv al so
cietății. a cunoscut, in perioada de
după Congresul al IX-lea aJ partidu
lui și pină in prezent, o puternică
amplificare, marcind, practic, expri
marea unui principiu nou al demo
crației economice socialiste. Realizat
intr-o varietate de forme, principiul
consultării permanente a maselor de
oameni ai muncii s-a afirmat siste
matic, an de an. conturind o expe
riență aparte, care in prezent cu
noaște o extindere, in forme speci
fice. șl in alte țâri socialiste.
Intre formele concrete de consul
tare a maselor, la loc de frunte se
situează — date fiind profundele lor
semnificații pentru adincirea demo
crației economice socialiste — con
tactul direct, dialogul permanent al
conducerii partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cu oamenii mun
cii din unitățile economice. La in
tervale scurte de timp, secretarul
general al partidului, însoțit de ca
dre din conducerea partidului și a
statului, de factori responsabili din
diverse sectoare de activitate, se de
plasează in fabrici și uzine, instituții
științifice, unități din agricultură și
construcții ș.a.. din întreaga tară.
Aceste vizite sistematice prileju
iesc. de fiecare dată, cunoașterea
amănunțită a realităților, examina
rea. in discuțiile directe cu munci
torii. inginerii si tehnicienii, cu ca
drele de răspundere, in organismele

democrației economice socialiste, a
problemelor economice principale,
fundamentindu-se. in comun, mă
suri eficiente pentru bunul mers al
activității unităților respective, pen
tru perfecționarea mecanismului de

crației economice socialiste pe baza
principiului consultării permanente
a maselor iși găsește o expresie eloc
ventă și in consfătuirile de lucru pe
ramuri de activitate, ca și in cele cu
cadre de bază, de partid și de stat

ARGUMENTELE FAPTELOR
® După Cpngresul al IX-lea al partidului și pină în
prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din conducerea
partidului și a statului, a efectuat 667 VIZITE DE LUCRU în
toate județele țării și în Capitală.
• Au fost făcute peste 2 350 VIZITE in unități econo
mice și social-culturale.
® !n ultimii 22 de ani au avut loc, în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, 253 CONGRESE, CONFE
RINȚE, CONSFĂTUIRI DE LUCRU, care au reunit cadre de
conducere, activiști de partid, alți oameni ai muncii din
toate domeniile de activitate.
ansamblu al activității productive,
precum și a mecanismului democra
ției economice. în urma contactului
direct al factorilor de decizie la nivel
macroeconomic cu realitățile pro
ducției se conturează o serie de pro
bleme de larg interes, care duc la
stabilirea unor soluții de ansamblu.
Cu caracter național, de importanță
primordială pentru dezvoltarea în
tregii economii.
Dezvoltarea consecventă a demo

din județe și din diferite sectoare de
activitate. Că și in această privință
este vorba de un sistem organizat
o dovedește faptul că in perioada
care a trecut de la Congresul al
IX-lea si pină Ia sfirșitul lunii apri
lie 1987 au avut loc 253 de con
grese, conferințe, consfătuiri, ședințe
și intilniri de lucru la nivel național.
Aceste consfătuiri nu constituie un
cadru de prezentare a unor rapoarte
generale de activitate, ci unul de

dezbatere practică și democratică a
problemelor actuale ale economiei
noastre, ale dezvoltării ei in condiții
de inaltă eficiență, de examinare cri
tică. deschisă a activității desfășura
te intr-un domeniu sau altul. $i,
ceea ce este deosebit de important,
ele se incheie cu hotăriri politice,
organizatorice și profesionale majore,
de mare utilitate practică.
Pentru milioane de cetățeni ai țării
noastre a devenit un fapt obișnuit să
ia cunoștință de principalele legi și
hotăriri din domeniul economic, mcă
din stadiul de proiect, si să-si expri
me opiniile asupra prevederilor lor
in cadrul unor largi dezbateri pu
blice. De altfel. înseși proiectele de
legi și hotăriri sint elaborate pe
baza consultării unui mare număr de
specialiști.' de activiști de partid și
de stal, de oameni ai muncii. Se
poate afirma, cu deplin temei, că
nu există lege sau hotărire mai, im
portantă adoptată in ultimii ani —
de la proiectele directivelor unui
cincinal și Programul partidului
și pină la legile cu caracter mai spe
cial privind un sector sau altul de
activitate — care să nu formeze, in
prealabil, obiectul unor ample dezba
teri in diferite adunări sau in presă,
aducindu-se imbunătățiri pe baza
observațiilor, sugestiilor și. propune
rilor formulate de oamenii muncii.
Din acest punct de vedere, se poate
afirma că fiecare lege sau hotărire
supusă dezbaterii democratice repre
zintă. in forma ei finală, o mare
sinteză juridică, trecută prin proba
practică tocmai printr-o astfel de
consultare a maselor, de raportare a
proiectului la realitate, la opinia ju
dicioasă a omului muncii.
,1

T

• 1973 : Se adoptă și intră în
vigoare LEGEA CU PRIVIRE LA
ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONA
REA CONSILIULUI SUPREM AL
DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SO
CIALE A ROMÂNIEI.

©1977 : Este adoptată LEGEA
PRIVIND ORGANIZAREA CON
GRESULUI CONSILIILOR OA
MENILOR MUNCII Șl A CONFERINȚELOR JUDEȚENE ALE
OAMENILOR MUNCII.
- Este adoptată LEGEA PRI
VIND ORGANIZAREA CONGRE
SULUI ÎNTREGII TARANIMI Șl
A CONFERINȚELOR JUDEȚENE
ALE ȚĂRĂNIMII.
- Intră in vigoare LEGEA
PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGA
NIZAREA SI FUNCȚIONAREA
CONSILIULUI NATIONAL AL
OAMENILOR MUNCII.
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ADUNAREA
GENERALA A
REPREZENTANȚILOR
OAMENILOR MUNCII
CONGRESUL
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CONGRESUL ȘTIINȚEI
Șl INVAȚAMINTULUI
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*
Consiliul
oamenilor muncii

ORGANISMELE
DEMOCRAȚIEI
ECONOMICE
la nivel
MICROECONOMIC

O 1977 : A avut loc PRIMUL
CONGRES AL CONSILIILOR
OAMENILOR MUNCII.
• 1977 : A avut loc PRIMUL
CONGRES AL ÎNTREGII ȚĂRĂNIMI.

© 1978 : Se adoptă LEGEA
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA
Șl CONDUCEREA UNITĂȚILOR
SOCIALISTE DE STAT, PRECUM
Șl LA FUNCȚIONAREA ACES
TORA PE BAZA AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI Șl AUTO
GESTIUNII
ECONOMICO-FINANCIARE.

Consiliul de control
muncitoresc

Adunarea generală
a oamenilor muncii
pe secții și ateliere

A
I

ORGI.VLS.1I ELE
DEMOCRAȚIEI
ECONOMICE
la nivel
MACROECONOMIC

Comisiile pe domenii
ale C.O.M.

i

Consiliul Organizării
Economlco-Social»

® 1980 : Este adoptată LE
GEA PRIVIND ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
SI AUTOGESTIUNII ECONOMICO-FINANCIARE Șl VALU
TARE IN ACTIVITATEA DE CO
MERȚ EXTERIOR.

CONSILIUL
NAȚIONAL
AL AGRICULTURII

• 1985 : A avut loc PRIMUL
CONGRES AL ȘTIINȚEI Șl INVAȚĂMINTULUI.

AUTOGESTIUNEA - superior valorificată
Nu există o conducere democratică ca un
scop in sine, fără o finalitate economicosocială certă. In virtutea acestei cerințe
primordiale, măsura reală a eficienței prac
tice a exercitării democrației economice
socialiste este dată, in mod decisiv, de
capacitatea fiecărui colectiv de a aplica
principiul autogestiunii economico-financiare. Nu intimplător cele două principii de
bază ale democrației economice socialiste
— autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico-financiară — sint com
plinitoare, fiind abordate, impreună, intr-o
intercondiționare reciprocă.
Autoconducerea exprimă o relație politi
că, de organizare și conducere democratică
a economiei. Cit privește autogestiunea
economico-financiară, aceasta este un prin
cipiu dc bază al democrației economice so
cialiste, care se afirmă in procesul de
administrare și de valorificare a patrimo
niului aflat Ia dispoziția fiecărui colectiv,
potrivit căruia fiecare unitate economică iși
comensurează și compară cheltuielile efec
tuate cu veniturile realizate in expresie bă
nească, iși acoperă integral cheltuielile pc
seama veniturilor proprii realizate, obținind,
totodată, și un venit net, necesar pentru a
asigura propria dezvoltare, pentru a contri
bui cu o anumită cotă la progresul general
al societății, pentru crearea resurselor nece
sare participării oamenilor muncii Ia benefi
cii și pentru acoperirea cheltuielilor destina
te satisfacerii unor nevoi social-culturale.
Pornind de la aceasta, autogestiunea eco

Consiliul Central
de Control Muncitoresc

Consiliul Suprem
al Dezvoltării
Economico-Sociale

Comisia Inginerilor
*1 tehnicienilor

nomico-financiară nu trebuie privită pur șl
simplu ca o tehnică sau un instrument eco
nomic de administrare, ci ca o categorie
economică ce exprimă relațiile ce se stabi
lesc intre proprietarii uniți in administra
rea cu maximă eficiență a unei părți din
avuția societății. Autogestiunea este o ca
tegorie economică calitativ nouă, exprimind
forma specifică de gestiune in perioada
dezvoltării intensive și a afirmării plenare
a democrației muncitorești. După cum apre
ciază specialiștii, prefixul „auto" atașat
noțiunii de gestiune economico-financiară
desemnează un anumit subiect, care este
colectivul de muncă al unității, ca parti
cipant la înfăptuirea autoconducerii mun
citorești și Ia realizarea gestiunii econo
mice. Autogestiunea economico-financiară,
prin patrimoniul aflat in administrarea și
valorificarea unității economice, devine
suportul material de manifestare al auto
conducerii muncitorești.
Premisa fundamentală a autogestiunii
reprezintă, așadar, realitatea democratică
potrivit căreia fiecărui colectiv de oameni
ai muncii ii este incredințată o parte a
mijloacelor de producție, care fac parte
din avuția societății și pe care trebuie să
le gospodărească cu maximă răspundere de
proprietar, conducător, producător și be
neficiar, in așa fel incit, prin organizarea
activității productive, prin rezultatele economico-financiare pe care le obține, să con
tribuie, la nivelul maxim al posibilităților,
la Sporirea continuă a producției și a efi

cienței economice, a avuției naționale, la
creșterea nivelului de trai al întregului
popor. Totodată, autogestiunea economicofinanciară, ca principiu de bază al demo
crației economice socialiste, constituie o
expresie a extinderii autonomiei unităților
productive, a încrederii partidului și statu
lui in maturitatea politică, profesională și
organizatorică a colectivelor de oameni ai
muncii, a clasei muncitoare, a țărănimii și
intelectualității.
în condițiile respectării principiului auto
gestiunii economico-financiare, asigurarea
unei concordanțe efective între interesele
oamenilor muncii, interesele unității econo
mice și acelea ale societății este determi
nată de o serie de factori obiectivi și su
biectivi, care generează o permanentă stare
de participare activă a celor ce muncesc
la gospodărirea cu maximă eficiență a
întreprinderilor : potrivit legii acordului
global, veniturile individuale ale oameni
lor muncii depind atit de modul in care
sint realizate sarcinile de plan la locul de
muncă, cit și de rezultatele economicofinanciare globale obținute de întreprin
dere ; fondurile proprii ale unității econo
mice, prin care se realizează autofinanța
rea, depind și ele tot de rezultatele globale
ale activității economico-financiare ; in
sfîrșit, și fondurile societății, pe seama
cărora se realizează acțiuni social-culturale
de interes general, depind tot de rezultatele
concrete obținute de fiecare unitate eco
nomică și de toate la un loc.

Consiliile de conducere
ale ministerelor

CONSILIUL
NAȚIONAL
AL
OAMENILOR MUNCII

CONSILIUL NAȚIONAL
AL ȘTIINȚEI
Șl INVAȚAMINTULUI

- expresie a exercitam
puterii muncitorești
Principiul autoconducerii muncito
rești constituie miezul vital, esența
democrației economice socialiste. In
sens general, autoconducerea munci
torească asigură participarea cuprin
zătoare, directă sau larg reprezen
tativă, a oamenilor muncii la funda
mentarea. elaborarea și înfăptuirea
obiectivelor de dezvoltare eeonomico-socială la nivelul întreprinde
rilor, pe plan local și la nivel na
țional. In sens restrins. autoconduce
rea muncitorească reprezintă forma
supremă a conducerii democratice co
lective, in care muncitorii au posi
bilitatea să participe, in mod egal
cu specialiștii, la actul deciziei și la
materializarea ei.
Autoconducerea muncitorească nu
a apărut pe tin teren gol și nici nu
este rezultatul intimplător al unor
acțiuni subiective entuziaste, de con
junctură. Precizare absolut necesară
pentru a defini esența ei socialistă,
izvorită din cvadrupla calitate a oa
menilor muncii de proprietari, con
ducători, producători și beneficiari.
Totodată, conducerea colectivă și
au-.oconducerea sint generate de ca
racterul tot mai complex al produc
ției. de necesitatea unei abordări
operative competente și eficiente a
tuturor problemelor privind funda
mentarea strategiei de dezvoltare,
modernizarea producției, valorifica
rea optimă a potențialului productiv,
precum și cele cu caracter socialpolitic. Un singur om și chiar un
grup restrins de tehnocrați, oricit
de compelenți ar fi. nu pot asigura
rezolvarea optimă a problemelor atit
de complexe și de dinamice pe care
le ridică activitatea productivă in
condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, ale creșterii inter
dependenței dintre economiile națio
nale ca urmare a extinderii, fără
precedent, a relațiilor de colaborare
economică și științifică internatio
nal^. ,
Principiul autoconducerii. afirmat
relativ recent, numai in condițiile so
cialismului, i-a făcut pe unii polito
logi să aprecieze că insuși conceptul
de autocondueere este nou. Prefigurind conceptul de autocondueere. K.
Marx și Fr. Engels au demonstrat
posibilitatea intervenției maselor
muncitoare in direcționarea treburi
lor societății, avansind ideea potrivit
căreia, cu cit societatea este mai
complicată și impactul științei in
activitatea oamenilor este mai mare,
cu atit ea are nevoie mai mare de
organisme de conducere care să fie
exponente ale întregii societăți și
să fie capabile să-i reprezinte inte
resele.
Pentru a reda dimensiunile și
complexitatea autoconducerii munci
torești. vom căuta să desprindem
Citeva elemente definitorii menite să
contureze importanta cardinală a
promovării acestui principiu pentru
funcționarea deplină a sistemului de
mocrației economice socialiste. Pre
cizări necesare, avind in vedere că
și in această privință lipsește un
punct de vedere explicit în litera
tura de specialitate.

Autoconducerea. ca expresie a
exercitării puterii maselor in actul
conducerii vieții economico-sociale,
nu este o sumă eterogenă de opinii
și de atitudini, un „club" de dezba
teri sterile, ci un cadru riguros or
ganizat, legiferat, deopotrivă pe ver
ticală și pe orizontală, la nivel mi
croeconomic, mczocconomic și macro
economic. La nivel microeconomic,
autoconducerea se exercită prin in
termediul unor organisme de condu
cere colectivă participative care iși
asumă, in numele colectivelor, drep
tul de a decide asupra tuturor pro
blemelor majore ale activității eco
nomico-sociale : adunarea generală
a oamenilor muncii, consiliul oame
nilor muncii, biroul executiv ai con
siliului oamenilor muncii, comisiile
pe domenii ale consiliului oamenilor
muncii, consiliul de control munci
toresc. La rindul lor, unitățile coo
peratiste au organizate instituții
specifice ale autoconducerii muncito
rești : adunarea generală a membri
lor cooperatori — forul suprem de
conducere a fiecărei cooperative, cu
atribuții largi in toate domeniile
care privesc producția, investițiile,
organizarea și retribuirea muncii —
și consiliul dc conducere, ales de
masa cooperatorilor, organ de con
ducere colectivă care hotărăște ope
rativ în problemele conducerii cu
rente ale activității cooperatorilor.
Caracteristica de bază a tuturor
organismelor autoconducerii mun
citorești la nivel microeconomic o
constituie larga lor reprezentativitate. Elocvent in acest sens este
faptul că in industrie, agricultură,
investiții, transporturi și cercetare
științifică funcționează in prezent
peste 37 000 organe de conducere co
lectivă, cuprinzind peste. 600 000
muncitori, maiștri, țărani, mecaniza
tori. ingineri, tehnicieni, economiști,
oameni de știință ș.a.
Sistemul organizat al autoconduce
rii muncitorești la nivel microecono
mic se completează cu structuri
adecvate la nivel macroeconomic.
Pe baza hotăririlor Congresului al
IX-lea al partidului, au fost instituționalizate o serie de organisme de
mocratice reprezentative la nivel na
țional : Congresul oamenilor muncii
din industrie, construcții, transpor
turi și circulația mărfurilor ; Congre
sul consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al intregii
țărănime: Congresul științei și învățămintului — care se întrunesc, po
trivit legii, din cinci in cinci ani. In
același timp, au fost instituționalizate organe cu caracter permanent
care iși exercită drepturile in nume
le autoconducerii muncitorești, in
perioada dintre congrese : Consiliul
Național al Oamenilor Muncii —
care cuprinde 1 600 de membri.
Consiliul Național al Agriculturii și
Silviculturii — aproape 1 000 de
membri. Consiliul Național al Ști
inței și învățămintului, Consiliul
Suprem al Dezvoltării EconomicoSociale. Consiliul Organizării Economico-Sociale. Consiliul Central de
Control Muncitoresc.

ARGUMENTELE FAPTELOR

________________

• In industrie, construcții, știință, transporturi și alte
sectoare ale economiei funcționează peste 28 600 consilii
ale oamen lor muncii.
® Din aceste consilii fac parte 412 809 muncitori,
maiștri, ingineri, economiști, oameni de știință ș.a.
® 40 LA SUTĂ din numărul membrilor consiliilor oa
menilor muncii sint muncitori, tehnicieni și maiștri care
lucrează direct în producție.
© în agricultură funcționează 8 600 CONSILII DE
CONDUCERE cuprinzind 197 500 MEMBRI, dintre care
100 000 ȚĂRANI.
v

CONTROLUL MUNCITORESC - prompt și eficient
între principiile de bază ale funcționării
democrației economice socialiste din țara
noastră se înscrie și controlul muncitoresc.
Potrivit acestui principiu, oamenii muncii,
in cvadrupla lor calitate de proprietari,
conducători, producători și beneficiari, au
dreptul și obligația politică, morală și orga
nizatorică de a analiza, observa și verifica
modul in care se aplică hotăririle de partid
și de stat în toate domeniile activității pro
ductive, cum se înfăptuiesc prevederile
planului național unic de dezvoltare, pentru
a stabili măsuri eficiente de prevenire a
unor abateri de la funcționarea sistemului
economic și pentru perfecționarea activită
ții.
Controlul muncitoresc este conceput nu
ca o emanație a unei funcții coercitive a
statului, ci ca un atribut esențial al rolu
lui conducător al partidului, ca o compo
nentă de bază a funcției economico-organizatorice a statului socialist. întărirea con
trolului muncitoresc decurge din necesita
tea afirmării tot mai puternice a rolului
conducător al partidului — cerință legică
obiectivă pentru progresul multilateral al
societății. Exercitarea conducerii de către
partid implică, pe lingă existența unei linii
generale politice juste și adoptarea unor
decizii științific fundamentate, realizarea
unui control riguros, sistematic pentru ca
societatea să cunoască în fiecare moment
cum sint gospodărite mijloacele materiale
și financiare, care este stadiul realizării
obiectivelor și a programelor stabilite. Cu

atit mai necesară este întărirea controlului
in condițiile adincirii democrației econo
mice socialiste, cu cit crește complexitatea
sarcinilor și problemelor pe care le ridică
procesul dezvoltării economice multilatera
le. intensive, perfecționarea conducerii și
organizării vieții economico-sociale.
Principiu de bază al democrației econo
mice socialiste și, totodată, funcție esen
țială a conducerii științifice a societății,
controlul muncitoresc se înfăptuiește cu
participarea nemijlocită a oamenilor mun
cii, a organizațiilor obștești, a reprezentan
ților lor. Prin afirmarea esenței sale demo
cratice, controlul muncitoresc asigură atra
gerea in tot mai mare măsură a celor ce
muncesc la activitatea de conducere — in
întreaga țară funcționează peste 50 000 de
echipe de control al oamenilor muncii —
la dezvăluirea din timp a neajunsurilor, a
neconcordanțelor și a fenomenelor care
frinează dezvoltarea, la adoptarea, în depli
nă cunoștință de cauză, a celor mai ju
dicioase și eficiente măsuri pentru elimi
narea lor. Din această perspectivă se relevă
și caracterul științific al controlului —
total opus acelui tip de control pornit să
vîneze doar greșeli și neajunsuri — garan
tat prin evaluarea realistă și competentă
a situațiilor analizate, prin elaborarea și
alegerea variantei optime de soluționare
a tuturor problemelor care se ivesc.
Ceea ce conferă democrația economică
controlului muncitoresc este caracterul său
profund echitabil, caracter izvorit din pozi

ția egală pe care o au oamenii muncii față
de mijloacele de producție stăpînite in
comun. In sistemul democrației economice
socialiste, controlul are influență nu numai
asupra soluționării unor probleme econo
mico-sociale, ci și asupra dezvoltării moralspirituale a personalității fiecărui individ,
stimulîndu-i responsabilitatea, spiritul par
ticipativ și sociabilitatea.
Controlul muncitoresc instituit in întreaga
tară in anul 1972, pe baza unei legi adoptate
de Marea Adunare Națională, a înlăturat
fărimițarea organizatorică a controlului
practicat înainte, generatoare de suprapu
neri și ineficacitate, asigurind un sistem
integrat, de la nivelul unităților economicosociale la nivelul județelor și pină la nivelul
intregii țări. Se asigură, în acest fel, una
din cerințele înscrise în Programul parti
dului, și anume ca, în cadrul societății
noastre, controlul să fie exercitat in mod
unitar și pe baza unor criterii precise. De
la aceste premise s-a pornit în organizarea
controlului muncitoresc pe trei trepte :
consilii de control muncitoresc — in toate
unitățile economico-sociale, consilii de con
trol muncitoresc orășenești, municipale și
județene și, Ia nivelul țării, Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Activității
Economico-Sociale.
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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

INVENȚIILE
LARG

IALOMIȚA: Prășilele - în ritm cu dezvoltarea
plantelor
Lucrările de întreținere pe cele
140 000 heotare cultivate cu sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui și porumb in
unitățile agricole din județul Ialo
mița se desfășoară intens, in ritm cu
dezvoltarea plantelor, favorizată de
căldurile din ultima perioadă. în ve
derea urgentării lucrărilor de între
ținere, organele locale de partid și
de stat au luat măsuri ca toate for
țele de la sate să participe la muncă
in cimp. Ca urmare, luni s-a înche
iat prima prașilă manuală la sfecla
de zahăr pe cele 15 300 hectare culti
vate. La floarea-soarelui prașila me
canică a fost efectuată in proporție
de 77 la sută mecanizat și 62 la sută
manual. Sînt create condiții ca in ur
mătoarele 2—3 zile lucrarea să se în
cheie pe toate cele 35 700 hectare
cultivate cu această plantă.
Acolo unde munca a fost bine or
ganizată, prașilele manuale și meca
nice la sfecla de zahăr și floareasoanelui s-au terminat, iar mijloa
cele mecanice și forța de muncă au
fost dirijate pe suprafețele cultivate
cu porumb. Un bun exemplu in a■ceastă privință oferă unitățile din
consiliile agroindustriale Cocora, Urzioeni, Balaciu, Grivița, Tăndărei,
Movila și Gura Ialomiției.
La executarea primei prașile Bia
nuale pe oele 340 de hectare cu
sfeclă de zahăr și 500 hectare cu
floarea-soarelui cultivate de C.A.P.
Grindu au participat zilnic peste 600
de oameni, îndrumați competent și
exigent de șefii de fermă care
acordă o atenție deosebită păstrării
densităților optime a plantelor.
„Realizarea lucrărilor in acord glo
bal, retribuirea in funcție de produc
ția realizată, pe care noi o aplicăm

de mai mulți ani, au sporit răspun
derea cooperatorilor față de calita
tea lucrărilor — ne spune Virgil
Micu, inginerul șef al unității. O
■grijă deosebită acordăm completării
golurilor, asigurării condițiilor ca
fiecare palmă de pămînt să produ
că". La cooperativa agricolă Grindu
s-a trecut cu toate forțele la efec
tuarea prașilei manuale și mecanice
pe cele 1 015 hectare cultivate cu po
rumb. Cooperatorii șî specialiștii de
aici acordă o mare atenție calității
lucrărilor, astfel incit să obțină pro
ducții mari, pentru a dobîndi alături
de cele două titluri de „Erou al
Muncii Socialiste" și pe cel de „Erou
al Noii Revoluții Agrare".
De altfel, efectuarea primei prașile
Pe cele 84 500 hectare cultivate cu
porumb a intrat acum în actualitate
în toate unitățile agricole ialomițene.
Pină aseară au fost prășite mecani
zat 8 500 hectare, iar manual — 4 500
hectare, vitezele zilnice fiind in con
tinuă creștere.
La I.A.S. Stelnica, unitate care are
în cultură 2 500 hectare cu porumb,
printr-o riguroasă organizare a mun
cii, prima prașilă mecanică s-a exe
cutat pe 50 la sută din suprafață.
Lucrările de întreținere sint făcute
de aceiași mecanizatori care au se
mănat solele respective, fapt ce con
tribuie la creșterea răspunderii față
de calitate.
Este necesar ca. peste tot. să se
urmărească dezvoltarea plantelor
cultivate și, în funcție de aceasta, să
fie intensificate lucrările fie întreți
nere.

început imediat .ee plantele au avut
prima pereche de frunze.
Da fel au procedat și cooperatorii
dini Găuj ani. Aici prima prașilă ma
nuală pe cele 200 hectare cultivate
cil sfeclă de zahăr este practic în
cheiată, iar prașila mecanică la
floarea-soarelui a intrat și ea în
stadiul final. Inginerul Cosma Măroiu. președintele unității, ne infor
mează că organizarea lucrărilor de
întreținere pe baza acordului global
stimulează interesul oamenilor pentru executarea la timp și de calitate a. fiecărei prașile.
în cadrul raidului facem un scurt
popas la cooperativa agricolă din
Băneasa. Aproape 300 de cooperatori
se aflau în cîmp la prășitul sfeclei
de zahăr. Sintem informați că îna
inte de prașila propriu-zisă oamenii
au smuls manual pălămida care se
afla în vetre. Cooperatorii din echi
pele conduse de Elena Gîscă, Mana
Dogaru, Constanța Manea și Valeria
Neagu efectuau lucrări, de bună
calitate. Și aici, organizarea muncii
in acord global prin repartizarea

suprafețelor pe ferme și echipe a
determinat executarea la timp ,și de
bună calitate a prașilelor.
Plantele s-au dezvoltat și se dez
voltă in mod asemănător in toate
zonele județului. însă ritmul lucră
rilor de întreținere a culturilor di
feră mult de la o unitate agricolă
la alta. Ne referim îndeosebi la coo
peratorii din Frățești, care, deși au
fost primii din județ care au început
lucrările de întreținere, în zece zile
au prășit manual abia 30 hectare cu
șfeclă de zahăr, în timp ce vecinii
lor. cooperatorii din Cetate, au în
cheiat această lucrare in urmă cu
3 zile. Diferențe asemănătoare se în
registrează și intre alte unități agri
cole vecine. Aceasta reflectă de altfel
răspunderea pe care o mani
festă cadrele de conducere si specia
liștii din unitățile agricole pentru că,
in ultima instanță, intirzierile în
executarea lucrărilor se datorează
neajunsurilor în organizarea muncii.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI: Măsurile organizatorice
și tehnice au dat roade

în unitățile agricole din județul
zenți la lucru toți membrii forma
Botoșani s-a încheiat prima prașilă
țiilor. circa 250 de oameni. Cu o
la sfecla de zahăr. De asemenea, a
asemenea desfășurare de forțe. în
fost prășită mecanizat întreaga su
timp scurt s-a și încheiat prima pra
prafață cultivată cu floarea-soarelui,
șilă pe toate cele 120 hectare cu
iar manual această lucrare s-a efec
sfeclă de zahăr. Participare activă la
tuat in proporție de 86 la sută. Rezul
muncă — și la cooperativa agricolă
tatele bune realizate in majoritatea
Răchiți. La această oră, harnicii co
unităților agricole din județ la exe
operatori au și deplasat frontul de
cutarea lucrărilor de întreținere a
lucru pe alte suprafețe cultivate cu
culturilor se datorează măsurilor or
plante prăsitoare.
ganizatorice și tehnice întreprinse in
Luni dimineața, comandamentul ju
această direcție de organele de partid
dețean pentru agricultură, făcind
Mihai VIȘOIU
si agricole județene. Astfel. înain
bilanțul ^activităților din săptărpîna
corespondentul „Scînteii"
te de a se trece cu toate forțele la
precedentă, a apreciat pozitiv efor
efectuarea prașilelor, în 7 centre, pe
turile depuse de oamenii muncii din
de consilii agroindustriale, s-a
agricultură, ceea ce a asigurat efec
GIURGIU: în toate unitățile sint necesare grupe
desfășurat o instruire temeinică a
tuarea unui mare volum de lucrări.
inginerilor-șefi, a șefilor de fermă și
Astfel, s-a încheiat erbicidarea ce
de echipe din culțura vegetală din
realelor pâioase, rebilonarea cartofi
eforturi pentru a feri plantele de buruieni toate unitățile agricole socialiste. în lor pe 10 000 ha și s-a executat acadrul instruirii, Ia care au partici
proape in totalitate o primă prașilă
Datorită folosirii la capacitatea
pat peste 3 300 cadre, s-a insistat în
dețean S.M.A., în prezent toate cele
manuală la sfecla de zahăr, cinepă
maximă , a mijloacelor mecanice și
520 de cultivatoare pregătite pentru
mod deosebit asupra necesității de a
sămință, plante medicinale și se
mai ales prin mobilizarea largă a
se. efectua numărul prevăzut de pra
întreținerea culturilor prăsitoare . se
prășeau manual ultimele suprafețe
forțelor umane de la sate, in uni
află in brazdă. Mecanizatorii au fost
șile la termenele stabilite in tehno
cu floarea-soarelui. S-a evidențiat
tățile agricole din județul Giurgiu
instruiți temeinic și. după cum am
logii. Pornindu-se de la neajunsu
în mod deosebit, munca depusă in
putut constata pe teren, ei respectă
lucrările de întreținere a culturilor
rile manifestate anul trecut la eunitățile agricole din consiliile agro
prășitoăre se desfășoară in ritm
intru totul normele stabilite de spe
xecutarea acestor lucrări în uindustriale Săveni, Ripiceni și Al
susținut. Astfel, după cumi sintem
nele unități agricole, s-a insis
cialiști privind adtodmea de lucru
bești, unde în ultima vreme s-a ac
informați de la direcția agricolă juși densitatea plantelor.
tat asupra necesității consolidării
ționat cu forțe sporite la efectuarea
deteană. prășila întii manuală la
formațiilor de muncă și întăririi răs
lucrărilor de sezon. Comandamentul
La cooperativa agricolă Dărăști
sfecla de zahăr se află în stadiul
punderii
fiecărui
cooperator
și
me

— Vlașca. una din unitățile fruntașe
județean'a apreciat înșă că este ,ne
final, iar cea mecanică s-a executat
canizator in parte pentru realizarea
cesar Să-fie completate golurile din
ale consiliului agroindustrial Căludeja pe aproape 3 000 hectare.
producției planificate și depășirea . culturi constatate în unele unități
găreni la intreținerea culturilor,
De asemenea, și la floarea-soarelui.
angajamentelor asumate în întrecere.
agricole și - să sporească ritmurile de
prima prașilă manuală și mecanică
care ocupă 22 892 hectare, prașila iu
în cele mai. muitp unități agricote.
luemu. îndeosebi la exegptaiea «ruperi
la floarea-soarelui. practic, s-a în
tii manuală- ă fost efectuată pe
cheiat. Tot aici a început șl prășittd
măsuriîc respective sipt aplicate; ctț . orație tpanuale la poruțnU .«r^ciun,
aproape 70 Ia sută din suprafață, . porumbului, lucrare care încă dirr ■ tăspundere, ceea ee .se ■ reflectă atit- si.a prașilelor mecanice Ja _ ceței idle
iar cea mecanică — pe 35 la sută din
prima zi s-a efectuat manual pe 55
în stadiul executării luerățțlor de ’culturi. Ș-â "stabilit ca o dată cu esuprafața cultivată. In multe unități,
întneținjțre. cit și fn oaMtăi^ajapeStorfii ;A, fcCjua$rea prașilelor tn'dCanife’. ’fic' SiT*'
hectare. Maria Oltean u, inginera
la începutul acestei' săptărttini au
prafete cit mai mari, să se execute
șefă a unității, explică această „gra
Ne voiri referi doar la citeva exem
început și lucrările de Întreținere la
fertilizarea fazială cu îngrășăminte
bă" prin aceea că, in condițiile aces
ple. Pe sola denumită „Lanul mare"
porumb, cultură cu o mare pondere
tei primăveri cu ploi multe chiar
a cooperativei . agricole ■ Buimăceni . lichide pe bază de azot.
in agricultura județului Giurgiu.
din faza de răsărire, floarea-soarelui
din consiliul agroindustrial Albești
Euqen HRUȘCÂ
Așa după cum ne-a spus inginerul
este foarte sensibilă la îmburuienare.
se muncea susținut la prășitul
Florin Cenciu. directorul trustului juTocmai
pi'așilele
corespondentul „Scînteii"
nual al sfeclei de zahăr. Erau

CUNOSCUTE
si operativ valorificate în activitatea productivă
Se spune că o națiune care tră
iește sub legea încurajării valorilor
sale, de orice fel, se dezvoltă și
prosperă mai rapid. Acestui minunat
principiu ii subscriu astăzi zecile de
mii de inventatori din patria noas
tră, participant direcți la îmbogă
țirea tezaurului de idei al țării, îm
preună cu milioanele de muncitori,
tehnicieni, ingineri și oameni de ști
ință angajați, in prezent, intr-un
efort concertat la inlaptuirea une
ia dintre cele mai importante acțiuni
inițiate în ultimul timp de condu
cerea partidului, de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
perfecționarea organizării șl moder
nizarea activității productive.
, Sub acest generos climat al parti
cipării plenare la promovarea nou
lui, gindirii originale și experienței
valoroase in toate domeniile vieții
economice și sociale s-a desfășurat
recent, la Tirgu Mureș. Salonul de
invenții, mărci și modele industria
le, Stimularea creației științifice și
tehnice, impulsionarea activității de
invenții și inovații, generalizarea ra
pidă a acestora in unitățile econo
mice sint doar citeva din obiectivele
urmărite la această manifestare. Au
fost prezente, cu invenții și inovații,
peste 160 unități economice din 14
ministere. 250 de specialiști din țară
și peste 1 000 din unități economic»
ale județului Mureș.
„Invențiile și inovațiile constituie
cea mai înaltă expresie a creativi
tății științifice și tehnice in ceea ce
are ea mai autentic și esențial, ne
spune ing. Ion Marinescu, director
al Oficiului de Stat pentru Invenții
și Mărci (O.S.I.M.). Totodată, inven
ția înseamnă noutate, deci progres
tehnic pe plan mondial. Actuala.edi
ție a Salonului de invenții se înscrie
in suita acțiunilor organizate cu sco
pul de a implementa in grad sporit
in economia județelor (deci și a ju
dețului Mureș) unele invenții din
alte județe, de a generaliza pe scară
largă invențiile din județ.
Este știut că noul științific și teh
nologic nu este totdeauna ușor de
asimilat. Tocmai de aceea, asemenea
manifestări, ca cea de la Tirgu Muin l

acțiuni privind perfecționarea orga-,
nizării și modernizarea producției,
in toate sectoarele de activitate, co
misiile inginerilor și tehnicienilor
din intreprinderi, orașe și municipii
și-au orientat cu precădere activita
tea in direcția infăptuirii unor obiec
tive prioritare cuprinse în măsurile
adoptate : creșterea productivității
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, ridicarea efici
enței economice și a competitivității
produselor românești peste hotare.
Această orientare a făcut, bunăoară,
ca numărul cercurilor inventatorilor
să crească la 103 in 1986. Totodată,
inițiativa „Fiecare cadru tehnicoingineresc sau de specialitate să re
zolve o problemă tehnică sau de or
ganizare a producției și a muncii",
aplicată in 49 de intreprinderi. a
antrenat un mare număr de cadre
tehnico-inginerești. care au soluțio
nat 1 260 obiective, a căror eficien
ță economică se ridică la peste 300
milioane lei. Ea a contribuit, pe de
altă parte, Ia creșterea gradului de
înnoire a producției, făcînd ca pon
derea produselor noi și. modernizate
să reprezinte, in 1986. mai bine de
26 la sută din totalul productieimarfă realizate.
Salonul de invenții — Mureș '87,
organizat și în această perspectivă,

însemnări pe marginea
Salonului de invenții
de la Tîrgu Mureș
a relevat, în bună parte, potențialul
tehnic și creativ ridicat de care dis
pune județul. Iată numai cîteva exemple.
întreprinderea „Electromureș". unitate ' binecunoscută in țară și in
străinătate.. prezintă opt invenții Și
inovații, toate generalizate in pro
ducție. Ing. Ioan Toader. secretarul
comitetului de partid, el insuși un

mită niț riii. tiu oaspete nadârit.
jmperloasexakj actima'Ximă recțptrtitate. cu .’doruRăUe,celor 1.59;de inventatori și
ari netezi și-pu îngreuna. drumul
’HWator.--din unitatea noastra. La
■'
■■ >
■ omului,
- ■ • al■
riot, regula e ca invențiile și inova
dezvoltare',
spre folosul
țiile să fie lansate in fabricație con
progresului neîntrerupt. Acesta este
comitent cu înregistrarea lor la
cu atit mai necesar intr-o societate
ca a noastră care și-a făcut din gin- „ O.S.I.M. De ce ? Sintem conștienți
de realitatea că noul științific și
direa creatoare un aliat de nădejde
tehnologic afe o existență cvasiefemein strategia dezvoltării și moderni
ră. Știm că ceea ce facem azi, aproa
zării".
pe sigur nu mai corespunde exigen
Așadar, introducerea și generaliza
țelor finilor 1990. Și este firesc să
rea cu operativitate a noului științi
lie. așa. aceasta inscriindu-se in com
fic și tehnologic in activitatea pro
plexul proces dialectic al mișcării
ductivă constituie insuși
suportul
ideilor, al înnoirii".
lîotăritor definitoriu al amplei ac
Notăm doar citeva din invențiile
țiuni de organizare și modernizare
și inovațiile cu marca ..Electromu
ce se desfășoară acum in Întreaga
reș".
între ele distingem echipamen
țară. Din acest punct de vedere, in
tul de programare asistată de calcu
vențiile și inovațiile prezentate la
lator a mașinilor-unelte cu comandă
acest salon au fost selectate de așa
numerică „EPAC-l". „Realizat și
manieră incit, practic, peste 80 la
brevetat ca invenție în 1986 — ne
sută din ele să poată fi aplicate și
precizează ing. Schmitzer Șerban.
generalizate in timp scurt in unită
șeful compartimentului tehnic
țile economice de profil ale jude
acest sistem costă în alte țări circa
țului, și nu numai din județ. Cu alte
45 000 dolari". Destinația ? A fost
cuvinte, specialiștii mureșeni au gă
conceput ca un instrument rapid și
sit in acest Salon al »invențiilor o
ușor utilizabil de obținere a benzii
carte deschisă spre noul autentic și
perforate peîitru comanda diferitelor
valoros. Iar pentru noi a reprezentat
tipuri de mașini-unelte spediale. cum
un prilej de a analiza modul in care
ar
fi cele destinate electroeroziunii
unitățile economice ale județului ac
cu fir. frezelor, trasării in coordo
ționează pentru asimilarea și gene
nate, indiferent de tipul fabricației.
ralizarea progreselor științifice și
EPAC-l poate fi deservit de orice
tehnologice, inscriindu-se astfel pe
operator eu citeva ore de pregătire,
linia cerințelor subliniate in repetate
fără a necesita cunoștințe suplimen
rinduri de conducerea partidului pri
tare de informatică sau de progra
vind afirmarea pe scară largă a re
mare a mașinilor-unelte cu coman
voluției tehnico-științifice in toate
dă numerică. Acestei invenții i s-a
domeniile.
alăturat o variată gamă de conduc
în județul Mureș activitatea de
In unitățile agricole din județul lași se desfășoară intens lucrările de sezon in grădinile de legume. In imaginile alăturate : palisarea tomatelor în solariile
tori electrici (cablul optic unifllar,
invenții și inovații are nu doar tra
bifilar și trifilar cu miez de oțel,
I.S.C.I.P. Tomești (fotografia din stingă) și plantarea răsadurilor pe terenurile C.A.P. Prisecani (fotografia din dreapta)
diție, ci și continuitate. Cel puțin in
acoperit
cu fibră de sticlă), mașina
Foto : E. Dichiseanu
ultima vreme, ca urmare a largii
electrostatică de copiat „Electromureș“-112 cu programator^electronic a
I copiilor și developarea acestora cu
perie magnetică, radiatorul cu ulei
tip „Stela", un nou procedeu pentru
Puternicul detașament muncitoresc
în abataj n-ar spune mare lucru,
folosesc utilaje cu o putere instala
fabricarea corpurilor încălzitoare —
jat, iar cheltuielile de producție pe
în vedere că prin folosirea acestui
de la Combinatul minier Gura Hu
Extinderea mecanizării la aceste
tă de circa 200 kW.
ă cărui utilizare duce la economisi
tona de minereu preparat s-au redus
procedeu se vor obține cîteva tone
morului a acumulat o bună expe
operații in toate minele va determi
rea unui volum de materie primă in
cu 10 lei. Tot la Tarnița, montarea
de cupru in plus și se va reduce
La mina Leșu Ursului a continuat
riență în privința creșterii eficienței
na insă diminuarea cheltuielilor de
valoare de 1,3 milioane lei pe an,
echipamentului pentru comanda au
consumul de energie electrică cu
în acest an acțiunea de înlocuire a
economice prin reducerea accentuată
producție cu 1,8 milioane lei pe an.
combina muzicală in trei variante
640
MWh
tomatizată a dozatoarelor de reactivi
anual, primele două celule
cablurilor electrice subdimensionate
a consumurilor materiale și energe
Totodată, prin extinderea mecaniză
constructive și altele.
a avut ca efect reducerea considera
din cele 15 prevăzute vor fi puse in
și
s-a
terminat
sistematizarea
ali

tice. Referindu-ne ia anul 1986, de
rii la lucrările de înaintare in ga
învățați să muncească cu gindul
=
bilă a consumului de astfel de sub
funcțiune încă din luna mai.
mentării
cu
energie
electrică
a
mi

exemplu, cheltuielile totale la 1 000
lerii în toate minele s-a obținut o
la viitor, efortul specialiștilor de
stanțe. Acum se lucrează la extinde
în ce privește consumurile ener
nei, prin punerea în funcțiune. în ul
lei producție-marfă au fost mai mici
eficiență economică de 375 000 lei
rea aparaturii de control și reglare
getice, menționăm că pe ansamblul
tima parte a anului trecut, ă stațiilor
decit cele planificate cu 29,60 lei, iar
numai în primul trimestru al anului.
automată a proceselor tehnologice la
combinatului, în primul trimestru al
de 20 kV de la Isipoaia și Pîrîul Ur
cele materiale cu 7 lei, inregistrmLa mina Leșu Ursului, în locul ma
uzinele de preparare Tarnița și Rodan»lui, s-au economisit 218 800 kWh
sului. Astfel, au scăzut considerabil
du-se economii de 40,984 milioane
șinilor de 0,75 metri cubi pentru în
na. în acest scop se montează cintaenergie electrică. Tovarășul Andrei
pierderile pe rețea. Tot aici, prin
lei. Avînd în vedere rezultatele bune
cărcat și transportat în abataje s-au
rul automat integrator de bandă penSabin, inginer-șef . cu mecanizarea.
înlocuirea ventilatoarelor și troliilor
înregistrate în anii precedenți, pre
acționate
cu aer comprimat cu alte
vederile de plan pentru 1987 la aoest
le acționate electric a crescut de
capitol sint și mai mobilizatoare.
(Urmare din pag. I)
peste 2,3 ori randamentul de utilizaAstfel, față de 1986, cheltuielile de
re
a
energiei.
în
același
perimetru
producție trebuie să fie reduse cu
gătire a noilor capacități de produc
■ Tarnița — Leșu Ursului sint' de aLA COMBINATUL MINIER GURA HUMORULUI
17,6 lei la 1 000 lei producțic-marfă.
ție la cărbune și minereuri, inclusiv
fac
pentru
preciat
eforturile
care
se
Concomitent cu eforturile depuse
a celor restante din anul 1S86. Cenpunerea în funcțiune, la uzina de
pentru realizarea producției fizice
trala-Departament a petrolului și ga
preparare, a noii stații de conexiuni
planificate, oamenii muncii de la mi
zelor,
trusturile de foraj-extracție
de
6
kV,
echipată
cu
condensatori
nele, carierele și brigăzile din cadrul
și schelele petroliere să aplice cu
statici
pentru
compensarea
factoru

fermitate măsurile stabilite pentru
marelui combinat au acționat cu
lui de putere. Finalizarea stației va
bune rezultate pentru diminuarea
atingerea în cel mai scurt timp a
determina creșterea factorului de
s
*
nivelurilor zilnice planificate la pro
consumurilor specifice și reducerea
putere de la 0.8 La 0.92 și reducerea
costurilor de producție. în acest sens,
ducția de țiței. în acest scop, este
consumului
de
energie
activă
cu
340
au fost întocmite programe de mă
de o deosebită importantă ca uni
MWh
pe
an.
Totuși,
deși
majorita

suri speciale atit la nivel de combi
tățile furnizoare de utilaje și echi
tea
lucrărilor
sînt
aproape
terminate,
introdus
6
mașini
de
1.5
metri
cubi,
tru
reglarea
debitului
de
minereu
la
ne-a
precizat
că
rezultatele
oele
nat, cit și la subunități, stabilindu-se
pamente să asigure livrarea in ordi
obiectivul
nu
poate
fi
pus
in
func

cu
o
eficiență
economică
de
480
000
măcinare
și
continuă
montarea
doza

mai
bune
s-au
înregistrat
la
uzina
de
responsabilități și termene precise
nea de montaj si de calitate cores
țiune deoarece lipsesc cablurile de
lei pe an.
toarelor automate pentru reactivi, a
preparare Tarnița și mina Leșu Ur
de realizare. Cum s-a acționat in
punzătoare
a pieselor și subansam6 kV cu secțiunea de 240 milimetri
în continuare, in domeniul'extrac
traductoarelor de nivel și densimesului. La uzina de preparare Tarnița
blelor.
mod concret pentru reducerea con
pătrați,
iar
combinatul
nu
are
încă
ției se are in vedere perfecționarea
trelor. Urmează să fie procurate și
s-a urmărit, în acest scop, încărcarea
sumurilor materiale și energetice și
ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII IN
asigurată cota pentru astfel de ca
tehnologiei de extracție cu . surpare
montate, pe tot fluxul tehnologic de
și utilizarea la întreaga capacitate a
atingerea, pe aoeastă cale, a obiec
ÎNFĂPTUIREA
PROGRAMELOR
bluri. Deci, iată o problemă care
in
galeriile
de
subetaje.
Practic,
din
preparare
a
minereurilor,
incă
patru
liniilor
de flotație, precum și func
tivului propus ?
STABILITE.
Cu o deosebită preg
trebuie
urgent
soluționată.
trimestrul
III.
la
mina
Leșu
Ursu

sonde
pentru
analizatorul
rapid.
ționarea
conform
graficului
întocmit
împreună cu inginerul Mircea
nanță a subliniat secretarul general
lui surparea minereului in galerii de
Sintetizind eficiența soluțiilor apli
Cum la uzina de La Tarnița există și
a stațiilor de compresoare care ali
Leonte, șeful biroului tehnic din ca
al partidului. Ia Consfătuirea de lu
subetaj se va efectua pe tronsoane
cate să precizăm că in primul tri
calculator de proces, toate aceste 6mentează sectorul de la baritină și
drul combinatului minjer. cu alți
cru de la C.C. al P.C.R. pe proble
mai mici, ceea oe va permite eva
mestru al anului cheltuielile mate
perații vor fi efectuate cu ajutorul
galeria hidrotehnică de la noul iaz
specialiști și muncitori am analizat
mele economice, ca o cerință ma
cuarea selectivă, in funcție de con
riale la 1 000. Iei producție-marfă
calculatorului, optimizindu-se astfel,
de decantare Straja. în același timp
felul in care au fost aplicate o serie
joră,
întărirea spiritului de răspun
s-au redus cu 36.3 lei față de plan,
centrația in substanțe utile, a mine
din trimestrul III, procesul de pre
a fost îmbunătățit procesul tehnolo
de soluții pentru reducerea consu
dere, revoluționar, al tuturor particeea ce echivalează cu o economie
reului. Ca urmare, se vor obține în
parare a minereurilor. Pinâ in luna
gic prin concentrarea producției pe
murilor materiale. Astfel, la toate
cipanțiior la producția materială, de
totală de 11 947 000 lei. Aceste re
plus, cu aceleași cheltuieli, peste 3
septembrie va fi pus la punct și
linii de capacitate măre. La linia 1
unitățile s-a extins metoda susține
la muncitor la ministru, pc măsura
zultate pun în evidență inteligenta
tone cupru anual.
de măcinare-flotare, echipată cu
noul procedeu de flotare a minereu
rii lucrărilor miniere cu inlocuitori
atribuțiilor ce revin fiecăruia. Există
tehnică, dăruirea, capacitatea profe
moară autogenă, prin înlocuirea ce
Deosebit de eficiente sînt și solu
rilor cuprifere. Modernizarea acestei
ai lemnului, cum ar fi betonul mo
toate
condițiile pentru desfășurarea
sională a colectivului de mineri și
lulelor de 2.8 metri cubi cu celule
țiile aplicate sau în curs de aplica
tehnologii are o motivație precisă. In
nolit ,și bolțarii prefabricați, și s-a
normală a activității productive. Im
specialiști
de
la
Gura
Humorului,
re
in
activitatea
de
preparare
a
mi

zăcămintele
de
la
Leșu
Ursului,
intensificat acțiunea de recuperare,
de 5,7 metri cubi se reduce cu 10 la
portant este ca toate măsurile sta
care sint ferm hotăriți ca in acest
nereurilor. Prin măcinarea autogenă
masa utilă este fin diseminată in mi
recondiționare și refolosire a ele
sută consumul de energie electrică
bilite să fie aplicate neabătut, prin
an să obțină producții cit mai mari
umedă a minereurilor neferoase la
nereu, motiv pentru care a trebuit
mentelor de susținere din lemn și
necesar la faza de flotare. Totodată,
implicarea nemijlocită a factorilor de
cu consumuri materiale și de ener
uzina de preparare Tarnița, înlocuinsă se găsească dispozitive de agita
metal. Pe această cale, cheltuielile
prin dirijarea marii majorități a mi
răspundere din intreprinderi și cen
gie cit mai mici.
du-se morile cu bile într-o treaptă,
ție și dispersie mai fină a aerului
materiale au fost reduse cu aproape
nereului compact Ia moara autogenă
trale. După cum s-a apreciat la con
concasoarele și granulatoarele cu
la flotare. în felul acesta particu
200 000 lei.
se exclude din procesul tehnologic
Sava BEJINARIU
sfătuire. restanțele apărute in pro
mori autogene, in trimestrul I s-au
lele de masă minerală utilă nu se
Pentru un neavizat, mecanizarea
economisit 30 tone bile din oțel forcorespondentul „Scînteii
încărcării și transportului minereului
vor mai pierde in steril. Avîndu-se- faza de antezdrobire și nu se mai
ducția fizică (așa cum este cazul in

aici a făcut ca in acest an mai bine
de 67 la sută din producția unității
să fie nouă sau modernizată, urmînd
ca, in 1988, întreaga producție a în
treprinderii să fie practic înnoită
față de cea de acum cițiva ani.
In termeni asemănători putem
vorbi de invențiile și inovațiile al
tor unități economice mureșene pre
zente la acest salon. între ele se nu
mără și întreprinderea „Metalotehnica“, unitate pe lingă care funcțio
nează de mulți ani un puternic sec
tor de cercetare. Este vorba de o fi
lială a Centrului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică a ma
șinilor și utilajelor pentru industria
ușoară. între creațiile tehnice re
cente se numără mașina rectilinie de
tricotat cu dispozitiv electromagnetic
de selectare individuală a acelor.
Față de alte tipuri de mașini de tri
cotat, autorii ei — inventatorii Cor
nel Todea, Toth Iuliu. Varo Vasils
și Nagy Ludovic — au reușit să o
doteze cu două sisteme de tricotare
cu o capacitate de modelare mărită,
iar selectarea individuală a acelor
este programată, comanda realizindu-se prin calculator. De mare aten
ție in rindul specialiștilor s-a bucu
rat și o mașină de honuit, care poa
te realiza această operație.unor alezaje cuprinse intre 3 milimetri și
1 000 milimetri diametru, obținind o
cilindri citate perfectă a aleza j clor, o
productivitate ridicată. Mașina poate
fi generalizată in toate întreprinde
rile care dispun de ateliere de pre
lucrare prin așchiere. Avantaje si
milare prezintă și mașina de as< *U
burghie cu cep prin detalonare
mașina specială de ascuțit f
„Romascon" cu disc de diamant
inovație foarte recentă, la care
dul de lucru, ascuțirea prin miș
de rotație continuă, mărește proi
tivitatea muncii, îmbunătățește p
metrii de ascuțire și prelungește
rata de viață a dinților.
Firește, șirul exemplelor ar p
continua, dacă avem in vedere
județul Mureș a fost prezent la a
salon cu 35 brevete de invenții
o serie de intreprinderi din țari
expus invenții și inovații care i
resează direct unitățile econor
mureșene. Un singur exemplu,
hosesind; ■Bținădâră', Ață., ui acest ai
Tirgu Mure? |c urmează a intri
l’uncțfdhe o mare întreprindere
medicamente, un colectiv de au
coordonați de Felicia Drugă, di
Centrala industrializării laptelui
biu. au propus noi procedee de
ținere a enterolactilului, respect
medicamentului pentru reeehilibr
florei intestinale și tratamentul 1
absorbției la sugari.
Ce a relevat insă, in afara a
tor considerente. Salonul de im
ții de la Tirgu Mureș ? Iată ce i
spus in acest sens dr. ing. loan ,J
tan, președintele Comisiei jude
Mureș a inginerilor și tehnicieni
„Mureșul, fiind un județ ihdust
lizat. dispune de mari rezerve
cadre tehnico-inginerești. Cu t
acestea, se constată că numărul
invenții la 10 000 locuitori este in
dețur nostru mult sub media pe 1
Drept care pentru noi s-a cont
ca o acțiune imediată schimb,
mentalității unor inventatori c
in pofida reușitelor lor. nu au
țeles întotdeauna necesitatea so
tării, in timp util, a cererii de
vet. Totodată, pornind de aici,
impune examinarea atentă a ,.d<
zitului" de brevete din fiecare in
prindere, in scopul de a inlă
acele cauze care nu au permis,
un moment dat. aplicarea lor".
La observațiile de mai sus, am
ținut și amănuntul că, in urma
Ionului de invenții de Ia Tîrgu
roș, sub conducerea Consiliului
dețean de control muncitoresc al
tivității economice, s-a luat mă:
întocmirii unui program care să
prindă toate invențiile și inova
înregistrate ce Întrunesc condiții
aplicare și generalizare imediat;
unitățile economice din județ. I
aceste lucruri vor fi înfăptuite, a
salon va constitui, intr-adevăr,
pas important pe linia generali?
experienței înaintate și crești
eficienței intregii activități econc
ce din județ.

Cheorqhe GIURG
corespondentul „Sein

PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE Șl ȚIȚ

Producții mai mari, cu consumuri materiale mai mici

industria extractivă)
au nu
parțial justificări prin existența i
condiții obiective, principalele cs
constind in deficiențele serioase i
au existat în organizarea muncii
activitatea centralelor, minister
și întreprinderilor, a organcioi
organizațiilor de partid pri\
urmărirea și soluționarea proble
lor producției. Trebuie să se înțe
gă bine că pentru funcționarea
guroasă a mecanismului econot
pentru buna aprovizionare tehn
materială a unităților product
pentru onorarea la termen a conți
telor încheiate, fiecare om al mu
trebuie să-și facă exemplar
toria. Justificările, așa cum a 1
cizat de atitea ori secretarul gf
ral al partidului, nu pot ține 1<
produselor înscrise in plan și <
trebuie asigurate la timp, la un i
nivel calitativ.
în spiritul înaltelor exigt
formulate de secretarul genera'
partidului, nu există acum sari
mai importantă pentru colectivele
mineri și petroliști, pentru munc
rii din preparații, pentru special
și factorii de răspundere din c
trale și combinate, din trusturile
foraj-extracție, din Ministerul
nelor. Petrolului și Geologiei d
aceea de a acționa cu abnegație,
înalt spirit de răspundere, cu ci
petență profesională pentru ca ]
nul de producție să fie realizat
tegral, iar acolo unde este posibi
fie chiar depășit.
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Laureații de azi, specialiștii de mîine
Manlfestărl ale spiritului de Înțe
legere și colaborare intre tineretul
nostru si cel din statele balcanice,
animate de năzuințe comune atit in
privința preocupărilor științifice, cit
și a promovării unor relații de
prietenie șl stimă reciprocă intr-o
lume a păcii și înțelegerii intre po
poare, olimpiadele balcanice ău pri
lejuit încă o dată afirmarea valorii
școlii românești, a nivelului inalt de
pregătire al elevilor noștri, valoare
recunoscută pe plan Internațional.
Sperăm că, la fel ca anul trecut, ele
prefațează un șir de succese româ
nești la întrecerile internaționale din
vară. Anul acesta a adus insă și o
noutate : prima ediție a Olimpiadei
balcanice de chimie, desfășurată la
Liceul „I. L. Carăgiale" din Bucu
rești, in perioada 10—16 mai. O sfiotămină de întreceri ale celor mai ți
neri chimiști din România, Bulgaria,
Iugoslavia. „Sintem cu toții preocu
pați, spunea conf. univ. dr. ing. So
rin Roșea, președintele juriului in
ternațional, să pregătim cadre tinere
valoroase in domeniul chimiei, ale
cărei aplicații sint de interes major
pentru civilizația contemporană".
Disciplină care se bucură in țara
noastră de condiții deosebite, presti
gioasa Operă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de renume mondial, rezultatele
cercetării chimice românești fiind
apreciate pe toate meridianele. Un
argument, deci, pentru organizarea
unui asemenea concurs, fără îndo
ială punct de plecare pentru 0 sub
stanțială experiență didactică și ști
ințifică. Ceea ce au subliniat îndeo
sebi specialiștii din cele trei țâri,
conducători de delegații, membri ai
comisiei, a fost realismul acestui
concurs. Subiectele au fost inspirate
de situații reale, unele alese din ma
rea producție chimică sau din pro
cesele semnificative din natură, și nu
' de cazuri fictive. S-a asigurat astfel
o pondere firească probei practice,
de analiză chimică, aceasta fiind
deosebit de importantă pentru orice
chimist. „Am putut astfel să verifi
cam. continua președintele juriului,
tehnica de lucru, aspect de primă
importanță. Deși, Subiectele au fost
de nivel superior, ele au fost rezol
vate corect in proporție de peste 80
la sută, fapt ce reflectă bună pregă
tire a concurențllor". Finalitatea
unui asemenea concurs este in pri
mul rind stimularea creativității :
trezirea gustului șl Înarmarea cu
metodele de a produce lucruri origi
ns'’ in domeniul ales. „E relevantă
icest sens evoluția olimpicilor
î olimpiadă, spunea profesorul
ri Lazarov. conducătorul delcgabulgare ; el sint cercetătorii de
ie și e obligația noastră Să-i urim in continuare".
■hlpa României se poate mindrl
irept cuvint cu rezultatele la pribalcanladă de chimie : cei patru

particlpanti au obținut premiul I. El
sint : Adrian $alic, clasa a Xlî-a,
Liceul „Gh. Șincar". Baia Mare (el a
întrunit punctajul maxim și este și
ciștigătorul premiului al IlI-lea la
Olimpiada internațională din Olanda,
de anul trecut), Traian Șulea. clasa
a Xfl-a, Liceul de fllologie-istorlc.
Timișoara (și el laureat In Olanda),
Cristina Iliescu, clasa <ț Xll-a. Li
ceul de științele naturii. Brașov. Mi
hai Sărboiu, clasa a Xll-a, Lice.ul
„Nicolae Bâlcescu", Craiova.
Statistica e uneori mai elocventă
decît orice comentariu : să amintim
că toți cel șase elevi români participanți la a patra ediție a Olimpiadei
balcanice de matematică, desfășurată
la Atena, au obținut locul I cu ma
ximum de puncte, 40 din 40 posibils»
Numele lor sint : Bogdan Andreiif;
clasa a Xll-a, Liceul „G. Bacovia".

clpat elevi din România, Bulgaria.
Iugoslavia, Cipru. Rezultatele elevi
lor noștri sint. iarăși, concludente :
premiul I pentru Cipriăn Necula.
clasa a XH-a. Liceul „Gh. Șincai".
Baia Mare și Lucian Mitoșeriu. cla
sa a Xll-a. Liceul „V. Alecsandri",
Galați (și tot lor, premii speciale
pentru cele mai bune lucrări experi
mentale și teoretice, pentru cele mai
reușite soluții in domeniul mecanicii,
fizicii nucleare, electricității, opti
cii) ; premiul II pentru Cătălin MăJureanu, clasa a Xll-a. Liceul „Emil
Racovită". lași șt Andrei PatCOVifll,
clasa a Xîl-a. Liceul „N. Bălcescu",
București :
premiul
III.
Radu
Băcloiu, clasa a Xll-a, Liceul „Mlhal Viteazul", București. „Concursul
balcanic este. fără îndoială, o treaptă
de lansare spre olimpiada internațio
nală, considera prof. univ. dr. Ion

Rezultate prestigioase ale elevilor
români la olimpiadele balcanice
de chimie, matematică, fizică
Bacău. Nicolae Beli, clasa a Xll-a.
Liceul de matematlcă-fizicfi nr. 1,
București (unul din ciștigătorii pre
miului I la Olimpiada internațională
de la Varșovia, 1986), Daniel -Nicușor
Dan, clasa a Xl-a, Liceul „Radu
Negru", Făgăraș, Andrei Moroianu,
clasa a X-a, Liceul de matematicăfizică nr. 1, București, Ciprlan Pop.
clasa a Xll-a, Liceul de matematică-îizică nr. 1, Timișoara și Adrian
Vasiu, clasa a Xl-a, Liceul de matematică-flzlcă nr. 2. Cluj-Napoca.
Elevi, așa cum se observă, de pe tot
cuprinsul țării, dovada nivelului
deosebit $1 a nivelului de perfor
manță la care, indiferent in care
zonă a țării trăiesc, siht pregătiți vii
torii specialiști. Mulți dintre laureați
sint tineri în clasa a XÎI-a. „Capaci
tatea de analiză șl sinteză, echilibrul,
plăcerea de a studia $i dorința de a
găsi ceva nou, redactarea aleasă,
arăta prof. Paraschiva Arsene de la
Liceul i'C. A. Rosetti» din București,
Vor fi răsplătite, sintem siguri, ca si
in anii trecuți, cu locurile fruntașe
pe listele candidaților admiși in învățămintul superior". „Pentru mine,
spunea eleva Cristina Iliescu, olim
piada a însemnat in primul rind un
test al posibilităților de a mă con
centra. Mă bucur că l-am trecut eu
succes".
O dată cu balcaniada de chimie,
s-a încheiat la Liceul „N. Bălcescu"
din București, intr-un cadru sărbă
toresc, și a doua ediție a olimpiadei
balcanice de fizică, la care au parti-

Dima, președintele juriului. Ceea ce
nu înseamnă că nivelul lui a fost in
ferior olimpiadei internaționale. Edi
ția de anul acesta a balcaniadei a
dovedit, in al. doilea rind, o pregă
tire științifică generală temeinică a
elevilor. Dacă tinerii aceștia ar par
ticipa la o superolimpiadă a științe
lor fundamentale, ultimii, vă asigur,
nu at fi fizicienii". Aceasta și pentru
că unui bun fizician ii sint necesare,
intre altele, solide cunoștințe de ma
tematică. Elevit particlpanti la edi
ția de față, ni se spune, au dove
dit-o din plin. Ei sint tineri cu o so
lidă cultură generală, pregătiți in
licee de ținută. Nu poate fi o intim*
Plane, desigur, că doi premiant!. Ciprian Necula („eroul" de anul trecut
la Olimpiada internațională de fizică
de la Londra, unde a Obținut pre
miul I) și Adrian $alic sint colegi in
clasa a Xll-a C a Liceului de mate- •
matică-fizlcă „Gh. Șincai" din Baia
Mare, „Necula este premiantul I al
clasei sale, ține să precizeze prof.
Romulus Pop. E un elev modest, so
ciabil. rezultatele de azi fiind expre
sia unei munci asidue de patru ani.
Nu mă îndoiesc că el va confirma,
devenind specialistul valoros de mîi
ne". $| nu e o Intlmplare că unul
dintre ciștigătorii balcaniadei de ma
tematică de anul trecut. Mlhai Ciucu,
astăzi student, a fost elevul aceluiași
liceu. în care preocuparea pentru educarea creativității este constantă. In
fiecare an școlar, in perioada octombrie-martis se organizează aici con

nimic,
Podoabe care...
dar irosesc prețioase materii prime
Recent, „Scînteia" a publicat o anchetă in care se arăta cite ilega
lități, se ascund, sub paravanul „nevinovatului" negoț stradal cu
așa-zise podoabe, practicat de către unii producători și coinercianți
particulari.
Să precizăm că nu am stărui asupra cauzei acestor fapte dacă ar fi
vorba de un caz-două. Dar aproape în întreaga țară nu este loc aglome
rat, arteră comercială sau piață, gară sau tîrg, unde să nu-ți iasă-n cale
nelipsitele tarabe cu inele și cercei, cu mărgele și agrafe confecționate
din materiale pe care economia le realizează cu importante cheltuieli și
în cu totul alte scopuri decît fabricarea de nimicuri. Nu poți să nu te
întrebi ce anume favorizează proliferarea acestor „producători" ? lată de
ce am continuat investigațiile, însoțind pe reprezentanții Inspecției comer:iale de stat, ai organelor judiciare.

Jn caz tipic si „ramificaS“ lui. Fusesem informați că in
ia Glucozei 128. sectorul 2. exisn atelier, aparțlnind unui anume
ilac. din care ies cantități apreile de obiecte din plastic. La
sa de mai sus aveam să dăm
doar de un „fir" : Țabalac. de
Mitică Dumitrescu, lucra fără
rizatie. deci clandestin, pentru
anume... Pantalon. Desigur — o
clă. Fiind foarte cunoscut in
er. il găsim cu ușurință. Se nu
le Gheorghe loan și locuiește in
:1a Barbu Brădeanu 41. aceiași
ar. O casă arătoasă, proprietate
onală (fără forme legale), un
rcedes" verde (nr. 10-B-3755).
a lui — Alexandrina — deține
a două autoturisme „Dacia"),
ă toate aparențele — o gospodă(si o afacere) prosperă. Ne lese
itimoinare. dar din casă, nu din
er. Acolo lucrau, pentru el. doi
citori. Convorbirea a fost scura fiecare intrebare el avind prerăspunsul. ba si hirtiile doveire. Aflăm, astfel, că este poseI autorizației nr. 004029. eliberaII iulie 1983 de Consiliul popual comunei Telega, județul Prai. Cit privește cei 40 de saci cu
ule. in cea mai variată gamă de
ri. ni se prezintă o chitanță și
aviz de expediție eliberate de...
^operativă agricolă. Ii fuseseră
i „la scară" ca materie primă...
aerată.
ir. sub aceste aparente legale se
două abateri de la lege. Prima :
rizatia nu este valabilă. Legea
>68 spune clar că asemenea acte
liberează numai de către consipopular in raza căruia sollcitanisi desfășoară activitatea. Or.
ga. după cite se știe, nu face
e din sectorul 2 al Capitalei,
rior. aveam să aflăm că admfatia financiară a acestui sector —
irma unul control la domiciliu,
motivele arătate — a anulat ată autorizație ; din păcate men
ea „Anulat" s-a făcut pe o fotoe ; prudent G. I. nu prezintă...
i naiul.
doua : hirtiile prezentate pentru
stifica proveniența materiei nrinu erau nici ele legale. Dată
I însemnătatea materialelor plasnentru economia națională, acessint repartizate, prin plan, nuunitătilor industriale de stat și
erației meșteșugărești. Scoaterea
din circuit nu poate fi iustiflcaib nici o formă.
> concluzie se desprinde din
t caz. unui din multele exise?

Zind în loc de potcoave
produc... cercei. Ih flecare
t. in fiecare

localitate

există

programe de dezvoltare a micii in
dustrii. a prestărilor de servicii că
tre populație. Sint insă si unități
pentru care obținerea de venituri
devine un scop in sine, orice mijloc
fiind socotit valabil. Producătorii
particulari se duc in unele dintre
aceste unități cu o propunere ispi
titoare : „De ce să vă osteniți voi
să inființați ateliere, să căutați sau
să calificați meseriași, să vă luați in
circă obligația de a le organiza și
controla munca? Dați-ne nouă mate
ria primă, la preț de produs prelu
crat. .șt vă rămine. pe gratis, ciștigul
prelucrării". Nu știm in oe termeni (și
in ce condiții materiale) au loc „nego
cierile". Realitatea arată că oferta
prinde : dovadă stau chitanțele emi
se de unele cooperative agricole ne
numele acestor „fabricanți". Este de
neinteles de ce unități agricole sint
incuraiate să producă articole din
materiale plastice sau aluminiu, atit
de necesare industriei, in loc să se
ocudc. cum e firesc, de valorificarea
resurselor locale.
— Dată fiind însemnătatea acestor
materiale, consumul este urmărit cu
cea mai mare atenție, subliniază to
varășul Florin Cristescu. director in
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale si al Gospodăririi Fondu
rilor Fixe. Orice cantitate repartiza
tă corespunde unor obligații de plan.
Ca să vă dati seama de severitatea
normelor de consum stabilite este
suficient să arăt că. la o tonă de
material plastic prelucrat, se îngă
duie doar două kilograme pierderi !
Și este normal, dacă ne gindim că
pentru fiecare tonă sint necesare
patru tone de țiței extras sau im
portat. plus cheltuielile cerute de
procesul industrial foarte complicat,
de intreținere și funcționare a unor
instalații pretențioase din combina
tele petrochimice. De aceea, nu este
permisă scoaterea din circuit a aces
tor materiale. Și a altora care se
obțin cu tot atita efort, chiar dacă
este vorba de cantități mai mici.
$i totuși, si totuși... Iată că pe ici,
pe colo mai scapă unele cantități. Și
nu Cu kilogramul, ci cu tonele. Am
văzut cum. prin ce „portițe". Chipu
rile. prin Înființarea de secții anexe
la sate. Numai că. in loc să se în
ființeze ateliere de construcții (atit
de cerute), de cojocărie. dârăcit. rotărie. potcovărie și atitea altele, tot
mai greu de găsit, in unele locuri se
preferă prelucrarea polistirenului...
in atelierele producătorilor particu
lari de la oraș ! Situația trebuie să
dea de ginclit organelor competente,
in vederea unor măsuri ferme de
închidere definitivă a acestui „robi
net" de scurgere, pe căi ilicite, a
unor prețioase materii prime. Este
inadmisibil ca. fie chiar și un minut,
complexele instalații ale industriei
petrochimice să lucreze in folosul
fabricanților particulari de... agrafe
$i mărgele I

Chiar dacă hirtiile au dis
părut, răspunderea celor
care le-au semnat — rămîne.
Cum se explică faptul că atit auto
rizația lui G I.. cit si a lui Constan
tin Iorgu (amintit in ancheta publi
cată anterior) poartă girul Consiliu
lui popular al comunei Telega, din
județul Prahova ? Secretarul birou
lui executiv al consiliului popular
comunal respectiv ne prezintă o si
tuație din care rezultă că. printre
cele 57 de autorizații eliberate, figu
rează si cei doi bucureșteni autori
zați „să confecționeze ochelari, cer
cei. inele, brâțărt. agrafe" etc. Cum
era si norma],, am vrut să știm cine
si ne ce criterii le-a eliberat, cine
si-a pus semnătura pe aceste acte
ilegale. Dar ne-a fost imposibil să
aflăm. Din carnetul din care se de
cupează autorizațiile si in care se
află cite un exemplar, o dublură a
celei aflate la meseriaș, lipseau...
tocmai cele două.
Deoarece ni s-a spus că ele au
fost aprobate prin decizia nr. 92. din
1 iulie 1983. am căutat acea decizie.
Dar și ea lipsea din dosarul ședin
țelor de birou executiv ! Unde au
dispărut aceste documente ? O co
incidentă cel nutin stranie. Constan
tin Foidaș. primarul comunei, ne
snune că ele au fost luate de miliția
economică din Cîmpina. in cursul
unor cercetări nrivindu-i chiar pe
cei doi. afirmație ce s-a dovedit a fi
neîntemeiată. Cu șau fără dovezi
scrise răspunderea consiliului popu
lar al comunei Telega, inclusiv a
primarului, fată de această situație
ieșită din comun este mare.
Căci se naște întrebarea : oare intîmnlător doi indivizi, prea cunoscuti in București pentru a obține
autorizație de producători de kitsch,
găsesc „înțelegere" tocmai la Te
lega ?
Descilcirea acestui ghem nu este
treaba noastră. Totuși ne întrebăm
de ce asemenea fante, cunoscute si
cercetate, nu au determinat, incă
din timp, măsuri din partea consi
liilor populare. Adevărul este că
astfel de situații au luat naștere oe
un teren fertil : adela al lipsei de
control asupra modului in oare sint
folosite aceste autorizații. Este de
aiuns ca posesorii lor să-și achite
impozitul pentru a nu fi deraniatl
de nimeni, decit dacă există vreo
sesizare. Trebuie spus, de asemenea,
că nu este normal ca ele sâ nu aibă
un termen concret de expirare a va
labilității. după care să se analizeze
dacă mai . este sau nu cazul unei
prelungiri. Am mai constatat că.
folosindu-se fotocopii, autorizația
poate fi folosită — simultan — in
diferite părți ale tării, .ceea ce. iarăși. nu este in regulă.
Iată numai citeva dintre verigile
oare alcfislabe, dintre elementele
.
tulesc climatul de tolerantă fată de
înflorirea acestui nociv negoț, util
doar celor care-1 practică și oare
agonisesc venituri nemuncite datori
tă ușurinței cu care se obțin — și se
mențin — amintitele autorizații. Ca
zurile arătate au fost luate in primi
re de organele judiciare. Dar proble
ma care se pune este aceaa a elabo
rării unor măsuri ferme, energice,
definitive, care să pună capăt ori
căror „interpretări" ale legii, să ducă
efectiv la dispariția tarabelor cu
„podoabe" ce nu împodobesc nimic,
iar materia primă irosită in fabrica
rea lor să se întoarcă la destinația
ei firească.

Rodica ȘERBAN

cursuri de rezolvare a unor proble
me date la olimpiade și examene de
admitere, cu etape săptămînale. Cel
mal Îndreptățit, poate, să ne vor
bească despre calitatea școlii pe care
a urmat-o este, desigur, viitorul ab
solvent Clprian Necula. O face în
cuvinte emoționante, trădind sensi
bilitate, în fața oolegilor, a profeso
rilor săi, in oadrul festivității de
premiere, unde evocă școala, dascălii
săi, mediul in care s-a format. în
acest minunat colț de țară. Ne gră
bim să notăm și alte impresii. „Mo
dalitatea de a gindi a fizicianului
este fundamentală pentru lumea
modernă", spune cu siguranță Lu
cian Mitoșeriu. Elevul sofiot Boris
Karadjov, distins cu premiul I. face
o scurtă comparație cu olimpiada de
la Londra. Cele două eleve care au
obținut premiul special pentru cele
mai bune fiziciene din Balcani ne
spun că „românii au fost cei mai
buni" (BacskO Ildlkd. R. S. F. Iugo
slavia) șl că „olimpiada a Însemnat
un excelent prilej de a cunoaște pre
ocupările, idealurile colegilor din
țări prietene" (Panajlota Hadjikyriakou, Cipru),
Olimpiadele sint intr-adevar prile
juri excelente de a lega prietenii, de
a cunoaște spații culturale noi, de ă
face utile schimburi de experiență.
Profesoara Ana Vasileva, reprezen
tanta ministerului de resort din
R. P. Bulgaria, vorbea cu emo
ție despre minunata excursie Ia
Brașov, asistentul universitar Jablan Dojcilovlc, Însoțitorul delega
ției iugoslave, evoca atmosfera de
prietenie și entuziasm tineresc care
a domnit în riadul celor douăzeci ds
participant!. „Fiecare poate benefi
cia, in asemenea ocazii, spunea pro
fesorul cipriot Costas Kiriakides, de
cultura și experiența celuilalt, îl
poate ajuta pe celălalt in progresul
științific și tehnologic, poate împăr
tăși experiența unui sistem educa
țional. Probabil că viitoarea genera
ție de oameni de știință, pregătiți șl
prin asemenea competiții, ve ști
să-și rezolve problemele in jurul
mesei de conferință".
Nu am încheia inainte de a aminti
Că, in zilele desfășurării olimpiadei,
in holul Liceului „N. Bălooscu". elevi
și absolvenți ai Liceului de artă
„N. Tonitza" au deschis o interesan
tă și inedită expoziție. Tema ei a ve
nit să sublinieze, prin lucrări de
design, grafică de computer, gravuri,
ceramică, proiecte de restaurări și
intervenții in spațiul edilitar, dialo
gul fertil, osmoza știință-artă. Să fie,
așa cum ne spunea prof. Ștefan Sevastre, un omagiu adus științelor
exacte de cei mai tineri plasticieni.

Costin TUCHILA

tv
20.00 Telejurn al
20.20 Viața economică
ridicată către mtine.
20.33 Arcadă
Versuri și cintece
20,50 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu. Să
cunoaștem și să respectăm legile
tării !

ATRACTIVITATE SI EFICIENTĂ
SPIRITUALĂ
Reflectind Ia apelul îndoirii stilis
tice — creatorii români de film au
Conceput lupta Împotriva uniformi
zării, șablonului, lipsei de originali
tate in primul rind ca o înțelegere
a necesității de a adinei problematica
sociâl-politică și umană a operelor
lor. sporindu-le. totodată, forța de
lradiație spirituală șl mai ales eficlența modelatoare.
Un argument expresiv in acest
sens il constituie destinul filmului
de aventuri, care, cu deosebire in
ultima vreme, și-a întins antenele
către noi zone de reflectare și in
vestigație. incărcindu-se — pe mă
sură ce devenea poate mai „impur",
dar. fără Îndoială, mai complex —
cu semnificații deosebite.
Pretutindeni, pe toate meridianele,
filmul de aventuri a trecut de la
explorarea unor spații exotice și
medii neobișnuite (in cheia pelicu
lei de „capă și spadă" sau a „wes
ternului" etc.) la cea a unor fapte,
situații, confruntări cerute de relația
omului cu istoria șl societatea. A fost
atras, mai puțin de timpuri re
volute și universuri imaginare,
acuiin favoarea autenticității,
............
temelor și notației, imbitățli
idealul. eroic romantic cu
nind ___
realismul. A evoluat de la traseul
cuceririlor geografice la cel al cu
noașterii de sine a omului —- ca su
premă izbindă. Mai mult ca altădată,
pretutindeni in lume, filmul de ac
țiune a consacrat valori individuale
(vezi : frecventa motivului „justiția
rului singuratic"), dar a aspirat să
exprime din ce în ce mai pregnant
— in pagini de „șagă" sau „cronică"
— trăsături naționale, dimensiuni
etice generoase caracteristice pen
tru specificul diferitelor colecti*
Vitățl. Așa după cum. Sub raport estetic, a dublat vina enică cu
fiorul lirismului șl patosul baladescului, potențindu-și forța emoțlonală.
Trăjțindu-și sevele din istorie sau
actualitate — specia cinematografică
cea mai populară s-a îmbogățit șl
in perimetrul cinematografiei noastre
cu noi dimensiuni, exprimind per
spective sociale, politice și chiar
existențiale, consacrind valori mo
rale șl filozofice, transfigurând sen
timente de ardent umanism, de
inaltă vibrație patriotică.
Sint elocvente în acest sens des
tule pelicule apărute in ultimii ani,
și cu deosebire unele purtind girul
unor scenariști care sint totodată
scriitori de prestigiu, precum Titus
Popovici, Eugen Barbu, Ioan Grigo
rescu, Petre Sălcudeanu, Mihnea
Gheorghiu, sau al unor cunoscuți re
gizori precum : Sergiu Nicolaescu
Dan Pița, Mircea Mureșan, Nicolae
Mărgineanu. Mihai Drăgan, Gh. Vitanidis, Mircea Moldovan ș.a.
Printre filmele apărute în ultima
vreme „Trenul de aur" se remarcă
— deopotrivă prin tematica sa ge
neroasă, dezvoltată substanțial șl
atrăgător, prin originalitatea modali-

21,10 Film
serial
(color).
„Colierul
Charlottel". Producție a Televi
ziunii Sovietice. Premieră pe .'tara.
Adaptare TV a nuvelei „Contro
lul vamal", de Anatoli Romov.
Cu : Kirll Lavrov. Vadim Ledogorov. Iuri Kuznețov, Igor lankovski, Valentina Vailkova. Sce
nariul Arthur Macarov. Anatoli
Romov. Regia Evghen! Tatarskl.
Episodul 2
st .30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Fără îndoială că denumirea de
„film de acțiune" este justificată.
„Trenul de aur" s-ar putea foarte
bine numi „operațiunea Tezaur".
Regulile genului sint „strict supra
vegheate" — fie că este vorba de
limpedea punctare a evenimentelor,
nararea cursivă și coerentă a difi
cultăților fiecărei etape, depănarea
firelor conflictului șl innodarea lor
și mai ales dinamismul, nervul (și
chiar umorul implicit, ce! mai ade
sea grav) cu care sint dejucate pla
nuri, stratageme etc. ; fie că este
vorba de cursele contracronometru
(lupta cu timpul»fiind o sursă susți
nută a tensiunii) și mai ales de due
lul inteligențelor ce precedă fap
tele.
Totodată, se cuvine observat că
pină și sursele propriu-zise ale ac
țiunii sint diversificate și „înnobi
late". S-ar putea astfel susține că
cele mai dramatice momente se de
grevează —■ ca să zic așa — de pis
toalele protagoniștilor și țin de
tensiunile din sfera deciziei : hotărfrea guvernului român, luată in
pofida avertismentelor germane re
petate — ceea ce umple paharul
nemulțumirii hitleriștilor ce proce
dează la asasinarea lui Armand Călinescu (secvență de inspirație do
cumentară cu care se Încheie fil
mul) ; sau deciziile cu privire la
soarta, traseul salvării tezaurului etc.
Se cuvine observată inspirata de
cupare și amplificare a dramelor
umane, subtila fructificare a felului
în care contradicțiile practicilor în
istorie se reflectă in antagonismul
personajelor, inspirata accentuare a
mizei individuale, intime a eroilor
— înfruntarea dintre principii, men
talități, preluată de indivizi, liind o
concretizare, o particularizare deose
bit de rodnică in artă, favorizind
bile prin atmosferă (în realizarea
(prin emoția stirnită) puterea de ge
cărora regizorul polonez Bohdan
neralizare a filmului.
Poreba colaborează cu foarte bune
Tipologia „Trenului de aur" este,
rezultate cu autorii imaginii : Ma
Ia rindu-i, variată, originală și ex
rian Stanciu, Nicolae Girardi și cu
presivă, calitate nu o dată întregită
compozitoarea Cornelia Tăutu) evo
prin jocul actorilor români și polo
că cruzimea declanșării agresiunii
nezi
care, deși aparțin unor școlt
contra Poloniei prin mitralierea fe
artistice diferite — „comunică", in
meilor și bărbaților, copiilor și bătre ei și prin personaje, remarcabil :
trinilor care așteptau, intr-o dimi
prin naturalețe, prin profesionalitaneață liniștită, fără să bănuiască
tea cu care iși concep aparițiile evinimic — trenul, la Chojnice ; sau
tind pitorescul gratuit, favorizind
drama exodului guvernului polonez ;
realismul secvențelor, dar și idealis
ori deruta populației in bejenie ; ori
mul eroilor, sugerind — prin inter
suferința celor rămași sub ocupație,
mediul specificului național caracte
îndurînd varii umilințe și privațiuni,
ristici general umane. Ei portreti
stări de teamă și panică, incercind
zează chipuri ale demnității și genestări de neliniște și de suspiciune,
rozității (Gh. Cozorici, Silviu StănIstoria este, în pelicula la care
culescu), potențează subtil, de pildă,
ne referim, catalizatorul unor virtuți
conflictul ce se creează intre sentietice umaniste potențate, (în opoziție
mente
și eficiență — în lupta cu un
cu forme ale fanatismului), reliefate
dușman inuman
(Mitică Popescu,
„fireSc", fără ostentație. Și aceasta
Waclaw Ulewicz, Mircea Albulescu,
— fie că e vorba de umanitarismul
Val Uritescu). conturează memora
românilor care găzduiesc și asigură
bil chipuri ale fanatismului și tră
condiții de viață refugiaților. fie de
dării (Arkadjusz Bazak), ale lichelis
universul sufletesc al protagoniștilor,
mului
(Dan Condurache). contribuie
ori de tinărul soldat care nu moare
Ia mitul feminității — prin căldură,
înainte de a-i preveni pe ai săi că
afecțiune (Jolanta Grusznic), prin
podul e minat.
grație și frumusețe (Ewa Kuklinska).
Istoria este. în viziunea scenarisExpresie a dorinței comune a
tului loan Grigorescu și a regizorului Bohdan Poreba, sursa unui ' cineaștilor din țările noastre de a
face din film o artă preocupată de
film politic : situațiile aduse in aten
destinul, de identitatea națională și
ție, destinele evocate sau imaginate
totodată pătrunsă de un puternic
sint, cel mai adesea, expresia unor
mesaj umanist și internaționalist —
relații politice.'
„Trenul de aur" constituie un exem
La rindul lor. eroii — acei eroi
plu de colaborare intre cinemato
care văd in fiecare lingou o valoare
grafii, fiind un act artistic ce se
a. poporului polonez, dar și un tun
indfeptat contra invadatorului, pre* , vrea și reușește să fie expresia unei
istorii comune, unor crezuri comune,
cum și un „nu" hotărît opus celor
și totodată manifestarea unor pu
puși să stăpinească și să manipuleze
popoare — sint investiți permanent
ternice sentimente de prietenie in
nu numai cu un etos cuceritor, ci și
contemporaneitate.
cu o conștiință politică solidară unor
sentimente de vibrant patriotism.
Natalia STANCU

tații artistice și prin nivelul reali
zării estetice.
Recenta realizare, coproducție ro*
mâno-polonă, are darul de a face cu
noscută și sensibilă prin rememorare
și transfigurare — o Împrejurare
istorică autentică. Cu alte cuvinte,
punctul de pornire (ca și nu puține
unghiuri de sprijin) ale acestui film
artistic de ficțiune țin de document.
Este vorba despre un moment dra
matic din cronica celui de-al doilea
război mondial, cind țara noastră â
manifestat prin faptă, atitudinea sa
frățească și umanitară față de Po
lonia invadată de fasciști. Acel mo
ment cind guvernul român a accep
tat și facilitat — contrar opoziției
și presiunilor manifeste ale gu
vernului german și poziției de temă
toare „neutralitate" a altor state —
tranzitarea tezaurului polonez.
Favorizind cunoașterea și retrăirea
emoțională a unor file de cronică —
filmul are deopotrivă darul de a
actualiza aspirații și caracteristici
naționale specifice, relevind perma
nența sentimentului de prietenie și
sugerind (prin chiar Inițiativa și reu
șita coproducției româno-poloneze pe
această temă) că, dovedit cindva „la
nevoie", acest sentiment caracteri
zează azi intens relațiile dintre po
poarele. dintre țările noastre, ambele
angajate in edificarea socialismului.
Istoria este, in „Trenul de aur",
cadrul evocării unei autentice tra
gedii naționale. Secvențe remarca-

Ipostaze noi
ale filmului
de acțiune

România-film prezintă un nou film
,,CUIBUL DE VIESPI"
producție a Casei de filme 1
Scenariul : Horea Popescu (după piesa „Gaițele" de Al. Kirițescu).
Muzico : Poul Urmuzescu.
Imaginea : Vivi Drăgan Vaslle.
Regia : Horea Popescu.

Cu : Tamara Buciuceanu, Coca Andronescu, Ovidiu luliu Moldovan,
Raluca Zamfirescu, Gheorghe Dinică, Ileana Stana lonescu, Marin Moraru, Mario Ploae, Tora Vasilescu, Vivian Alivizache, Constantin Diplan,
Virginia Mirea, Vosile Muraru.
$i : George Constantin, Mircea Albulescu, Alexandru Repan, Aimee
lacobescu, Simona Bondoc, Teodor Danetti.

Afișul și culoarea orașului
Nu in multe orașe
reședință de județ se
pot vedea atltea afișe
culturale cum se pot
observa pe strada Re
publicii din municipiul
Galați. Pe un interval
de maximum 500 de
metri, zeci și zeci de
anunțuri, cu texte adecvate și grafică sim
plă. dar atrăgătoare,
invită trecătorii in să
lile Instituțiilor cultu
rale ale orașului. Săli
care nu sint nici prea
multe, nici prea pu
ține. insă ..exuberanța
grafică" a străzii am
plifică faptul cultural,
ii sporește rezonanța
și îi conferă caracter
de masă. Evenimentu
lui cultural l se asi
gură notorietate, iar
spiritualitatea urbei se
îmbogățește.
In afara efectului
pozitiv asupra activi
tății cultural-artistice,
experiența Galațlului
confirmă că afișa iul
are importantă și pen
tru aspectul general ăl
străzii. Același eveni
ment este anunțat in
forme grafice diferite,
fiind limpede dorința
de a se evita atit stri
dența, cit și monoto

nia. O expoziție de
flori de mină era anunțată in fața mu
zeului de științe natu
rale prin 6 modele de
afiș. Directoarea mu
zeului relata că, intr-o
zi. a remarcat intere
sul mai viu manifestat
de doi vizitatori. Erau
bucureșteni și tși amâ
naseră plecarea din
Galați, ..convinși" de
un mare afiș-panou ri
dicat lingă magazinul
„Modern".
l-am copiat și noi,
spre edificare, textul :
„FLORI DE MINA /
Bogății ale subsolului
în țara noastră / EX
POZIȚIE DE MINE
RALOGIE / • Unicate
mondiale • Eșantioa
ne de excepție ale
patrimoniului cultural
național O Adevărate
tezaure scoase din
adincul pămintului ®
După un mare succes
repurtat in Austria,
expoziția este organi
zată pentru prima dată
pe plan national la
Galați".
Esteticul se îmbină,
așadar, cu dorința de
a informa exact șl pe
larg. Nu am numărat
exact cele peste 40 de

exemplare de afișe ci
nematografice (cu cele
de teatru a fost mai
ușor : sint „numai"
28 !). dar am reținut că
unele informează in
tr-o frază asupra con
ținutului filmelor, al
tele asupra distribu
ției. un panou e con
sacrat filmelor româ
nești din perioada res
pectivă. un afiș —
spectacolelor
pentru
copii; sint anunțate nu
numai filmele zilei și
cele proxime, ci și
spectacolele așteptate
„in curînd". La rindul lor, turneele sint
popularizate in mod
generos, indiferent de
mărimea și notorieta
tea trupei.
De menționat și buna
întreținere a afișelor
și panourilor ; toate
sint proaspete. nu
apucă să fie scorojite,
spălate de ploi, jupui
te de viaturi.
Pentru edilii altor
localități, adăugăm, că
tot ceea ce am evocat
este obținut cu resur
se șl cheltuieli mini
me. Dar cu rezultate
maxime.

Sergiu ANDON

Prestări de servicii... fără tocmeală
Diverse pot fi cauze
le înfundăm canalelor
ori a căminelor de co
lectare a apelor plu
viale sau reziduale de
la blocuri. Diverse sint
și urmările: de la băl

tirile de apă de pe
străzi vină la inunda
rea subsolurilor și re
fularea apel în apar
tamentele de la parter.
Pentru eliminarea acestor neajunsuri, co

mitetele asociațiilor de
locatari apelează, fi
resc, la întreprinde
rea de specialitate —
I.C.A.B. Cu ce efect ?
De regulă, lucrătorii
de la I.C.A.B. (sectorul

canalizare)
răspund
prompt, dar. nu o dată,
se ..lasă greu", se toc
mesc cu locatarii, solicitind uneori diverse
sume de bani. Așa
s-a intimplat cu Aso
ciația de locatari din
blocul nr. 12 din Calea
Cringași nr. 21, de la
care Nlță Ion și Răducanu Marin au pretins
la 3 martie a.c. — sub
formă de „atenție"
pentru desfundarea unui cămin șl evacua
rea apel din subsol —
suma de 1 000 lei. ac
cepting in final, pe
baza unei chitanțe
de mină, ' o „aten
ție" de numai 800
lei (!). Cazuri ase
mănătoare ne-au fost
semnalate și de loca
tarii blocului 25 din
strada Vișana nr. 4, ai

blocului 13S din strada
Drumul Găzarului nr.
34 și alții. In urma se
sizărilor redacției, di
rectorul I.C.A.B., tova
rășul Dumitru Saru,
ne-a asigurat că va
cerceta aceste acte
abuzive, iar cazurile
respective vor fi pre
lucrate cu toți lucră
torii întreprinderii. Cei
vinovați vor fi aspru
sancționați, iar cetățe
nilor li se vor restitui
sumele încasate ilegal.
Totodată,
directorul
I.C.A.B.-ului a solici
tat redacției să facă
cunoscut — pentru a
se evita pe viitor pro
ducerea unor cazuri asemănătoare — că
orice pretenție bă
nească a lucrătorilor
de la I.C.A.B. trebuie
respinsă, iar pentru

lucrări ca acelea de
mai sus cetățenii pot
să se adreseze telefo
nic la 22 15 99 (dis
pecerat exploatare ca
nalizări.) ; 16 24 93 sau
14 05 50
(conducere
I.C.A.B.) ori la 53 42 83
(dispecerat de zonă).
De asemenea, facem
cunoscut asociațiilor
de locatari că. pe baza
reglementărilor in vi
goare, evacuarea apei
din subsoluri se face
contra-plată. iar des
fundarea rețelei de ca
nalizare a, gurilor de
scurgere și a cămine
lor stradale cu ape
reziduale de la blocuri
se face fără plată —
dacă infundarea nu
s-a produs din vina
locatarilor.

Dumitru MANOLE

„Sunați la ușă... dacă aveți
transformator"
Cit de utilă este o
sonerie la casa omului
nu este nevoie de de
monstrat. Cum se fo
losește. știm inainte
de a silabisi, iar din
ce se compune șl pe
ce principiu funcțio
nează. am învățat in
clasele gimnaziale. Se
poate face chiar o is
torie a evoluției ei —
de la clopotul oe aco
peră două bobine pină
la soneriile cu tran
zistor! și circuite in
tegrate, sau cele „mu
zicale" ori care imită
ciripitul
păsărelelor.
Ce te faci insă cind
soneria de la aparta
ment se defectează și,
nemaiputind fi repa

rată. trebuie înlocui
tă 7 Simplu, te duci la
magazinele cu apara
te electrice și cumperi
una nouă.
Dar... nu și Ia ma
gazinele din București.
De ce ? Pentru că
aici rafturile sint pli
ne cu sonerii. dar...
„așteptăm încă din
1986 să ni se aducă și
transformatoare pen
tru ele" — ne-au răs
puns aproape la uni
son vinzătoarele din
peste 25 de magazine
și raioane de speciali
tate din centrul Capi
talei. din Drumul Ta
berei.
Balta Albă.
Pantelimon,
Militari
ș.a.m.d. (pe unde am

trecut in ultimele trei
săptămini in căutarea
unei
sonerii
cu...
transformator de la
220 V la 9 V). Intere
sant. la Buzău — unde
se fabrică asemenea
transformatoare — ara
aflat că s-ar putea li
vra destule, dar co
merțul
bucureștean
nu a făcut comandă !!
Pină se va transfor
ma în bine actuala aprovizlonare cu trans
formatoare, facem un
apel... scris și sfătuim,
pe amatori să lipeas
că titlul acestei note
sub butonul soneriei
defecte.

Stelian CHIPER
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Domnului MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA
Președintele Fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair
KINSHASA

în numele Partidului Comunist Român, ai tuturor comurîiștilor români
ți al meu personal, îmi face plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări
și un cordial salut prietenesc cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a ani
versări de la crearea Mișcării Populare a Revoluției din Zair.
Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură de realizările șh.
fuccesele obținute de poporul zairez, sub conducerea Mișcării Populare a
Revoluției, in dezvoltarea economică, in întărirea și consolidarea indepen
denței naționale și ridicarea continuă a nivelului de bunăstare materială
și spirituală.
între partidele, țările și popoarele noastre s-au stabilit și se dezvoltă
rodnice relații de prietenie și cooperare pe multiple planuri.
îmi amintesc cu deosebită plăcere de recenta vizită pe care am efec
tuat-o in Republica Zair, de intilnirile și convorbirile purtate cu dumneavoas
tră si sint incredintat că înțelegerile la care am ajuns, documentele importan
te pe care le-am semnat împreună se vor înscrie ca o contribuție de seamă
în dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și colaborare românozaireze. corespunzător intereselor de progres ale popoarelor noastre, al cauzei
generale a destinderii, păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez vii mulțumiri pentru călduroasele felicitări și urări pe
care cu amabilitate mi le-ați transmis in numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România,
al poporului român și al dumneavoastră personal cu ocazia celei de-a 75-a
aniversări a zilei mele de naștere, precum și pentru inalta apreciere și
sprijinul exprimat față de cauza partidului și poporului nostru.
îșcredințat că relațiile apropiate de prietenie dintre noi și raporturile
excelente de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noas
tre vor continua să se aprofundeze și să se dezvolte in viitor, vă adresez,
la rindul meu. sincere urări de succese tot mai mari in activitatea dum
neavoastră consacrată păcii și triumfului cauzei socialismului.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE COLUMBIENE
Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, s-a intilnit,
marți, cu delegația parlamentară columbiană. condusă de Heraclio Fer
nandez Sandoval, vicepreședinte al
Camerei Reprezentanților, care face
o vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii a avut loc
un schimb de informații cu privire
la activitatea parlamentelor și parla
mentarilor din cele două țări, subliniindu-se rolul lor in dezvoltarea
colaborării in diferite domenii de ac
tivitate. A fost evidențiată, totodată,
dorința comună de a se intensifica
conlucrarea bilaterală in cadrul
Uniunii Interparlamentare, in vede

Cronica

rea instaurării unui climat de pace,
înțelegere și cooperare intre toate
țările lumii.
A fost prezent Victor Alberto Del
gado Mallarino. ambasadorul Repu
blicii Columbia la București.
★

în aceeași zi. oaspeții au avut în
trevederi la conducerile Ministerului
Afacerilor Externe și Ministerului
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale.
♦

Biroul M.A.N. a oferit un dineu
in onoarea membrilor delegației
parlamentare columbiene.
(Agerpres)

zilei

în perioada 11—19 mai, la invita
ția Ministerului Apărării Naționale,
lordul Francis Newall, membru in
Comisia pentru problemele de apă
rare din Camera Lorzilor a Parla
mentului Marii Britanii, membru al
Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, a efectuai o vizită in țara
noastră.
Oaspetele a fost primit de pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Nicolae Giosan, și ministrul apărării
naționale,
general-colonel Vasile
Milea. în cadrul întrevederilor au
fost evidențiate raporturile de
colaborare pe multiple planuri din
tre țările și popoarele noastre, care,
in spiritul ințelegerilor convenite la
nivel inalt, cunosc o continuă dez
voltare.
Lordul Francis Newall a avut, de
asemenea, convorbiri la Ministerul
Afacerilor Externe. ' la consiliile
populare ale județelor Iași și Covasna, s-a intilnit cu reprezentanți ai
unor instituții de invățămint, cultu
ră și artă, ai cultelor, a vizitat
obiective economico-sociale și turis
tice din județele Neamț și Sucea
va. precum si o unitate a armatei
noastre.
La încheierea vizitei, oaspetele s-a
intilnit cu ziariști din presa centrală.
Agenția română de presă ..Agerpres"
și Radioteleviziune.
Referindu-se la primirea sa de
către președintele Nicolae Ceausescu,
lordul Francis Newall a relevat ca
racterul rodnic al intrevederii. in
timpul căreia au fost abordate aspec

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 20 mai, ora 20 — 23 mai, ora
20. în țară : Vremea va fi în general
instabilă și se va răci treptat începînd
din vest. Cerul va fi variabil, mai mult
noros. Vor cădea ploi mai ales sub
formă de averse, însoțite de descărcări
electrice în cea mai mare parte a țârii.
Frecvența lor va fi mai mare la în
ceput în regiunile vestice, centrale și
nordice, apoi în cele estice. Pe alocuri,
cantitățile de apă pot depăși 15 litri

te ale dezvoltării relațiilor dintre
cele două țări, precum și probleme
actuale ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind dezarmarea.
Exprimind satisfacția de a vizita
din nou țara noastră, oaspetele a
subliniat relațiile bune existente
intre România și Marea Britanie,
posibilitățile de extindere in conti
nuare a colaborării dintre cele două
țări. Totodată, a relevat realizările
obținute de poporul român in dez
voltarea economico-socială a țării, a
apreciat modul in care statul român
a rezolvat problema națională, reliefind drepturile egale și libertățile de
care se bucură toți cetățenii tării,
fără deosebire de naționalitate.
în ceea ce privește situația inter
națională, lordul Francis Newall a
evidențiat necesitatea promovării
dialogului in rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității — în
făptuirea dezarmării și asigurarea
păcii, Întărirea încrederii și conlu
crării dintre toate statele lumii.
★

Cu ocazia Zilei naționale a Norve
giei, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Kjellaug Myhre, a oferit, marți, o re
cepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe
și altor ministere, reprezentanți ai
unor instituții centrale, oameni de
cultură și artă.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
pe metrul pătrat în 24 de ore. Izolat
vor fi condiții de grindină. La altitu
dinea de peste 1 700 metri, trecător, se
vor semnala și lapoviță și ninsoare.
Vîntul va sufla slab pină la moderat,
cu intensificări locale îndeosebi în a
doua parte a intervalului în vestul și
estul țării. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 4 și 14 grade, izolat
mai scăzute in
depresiuni, iar cele
maxime intre 15 șl 25 de grade, mal
ridicate în prima zi.
In București :
Vremea va fi caldă la început, apoi se
va răci ușor. Cerul va fi temporar no
ros. Va ploua mai ales sub formă de
averse și vor fi condiții pentru grin
dină. Temperaturile minime vor oscila
între 11 și 14 grade, iar cele maxime
între 23 și 26 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Azi, in preliminariile olimpice
România - Polonia
La stadionul municipal din ClujNapoca se va juca astăzi meciul din
tre echipele României și Poloniei
contind pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal.
Echipa noastră va avea următoarea
alcătuire probabilă :
Liliac — M. Marian, Stancu, Bumbescu, Weissenbacher — Bălan. Ra
da. Muzsnai (Goanță) — Vaișcovici

(Kramer), Balint (Biro I). Jucă
torii Belodedici și Cimpeanu II sint
indisponibili.
în selecționata oaspeților figurea
ză, printre alții, Wandzik, Grembocki, Piotrowicz, Gora, Swaitek,
Majka, Nawnecki, Kosowski și Les
niak.
Partida va începe la ora 18,00 și va
fi condusă de arbitrul Vladimir Kuznețov (U.R.S.S.).

ȘAH : Turneul internațional al României
Turneul internațional al României
a continuat la Timișoara cu runda a
12-a, in care Gheorghiu l-a invins pe
Kirov (Bulgaria), Stoica a ciștigat la
Liang Jinrong (R. P. Chineză), iar in
partidele Ionescu — Subă, Przewoz
nik (Polonia) — Ghițescu, Tischbie-

rek (R. D. Germană) — Nun (Ceho
slovacia), Kengis (U.R.S.S.) — Bărbulescu și Xu Jun (R. P. Chineză) —
Ghindă a fost consemnată remiza.
în clasament conduc Mihai Șubă,
Florin Gheorghiu și Valentin Stoica
— cu cite 7,5 puncte.

BOX : Ciștigătorii turneului final al „Daciadei”
Finalele juniorilor pentru titlurile
de campioni ai „Daciadei" și ai în
trecerilor naționale s-au bucurat, ca
de obicei, la Brăila, de un mare suc
ces de public. Au plăcut in mod deo
sebit partidele Gigi Moise (Voința
Făurei) — Constantin Dumitrescu
(Dinamo) și Leonard Doroftei (Pra
hova Ploiești) — Adrian Mărcuț (Me
talul Salonta), toți patru din lotul
reprezentativ de juniori pentru cam
pionatele mondiale de la Havana.
Au ciștigat titlurile la categoriile

semiusoară și. respectiv. muscă
primii dintre boxerii amintiți. De
asemenea, din lotul reprezentativ au
mai cucerit centurile tricolore : Sorin
Timofte (C.S.M. Iași) la cocoș. Ion
Dudău (Dinamo) la pană, M. Nițulescu (C.S.M. Borzești) la semimijlocie, M. Ardeleanu (C.S.M. Borzești)
la mijlocie mică. La categoria mij
locie. P. Ohaci (M.U. Dorohoi) l-a
întrecut la puncte pe I. Coman (Ex
plorări Deva), un boxer cu stagiu
mai îndelungat la lotul reprezentativ.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
marți, pe tovarășul A. K. Antonov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele păr
ții sovietice in Comisia interguvernamentală româno-sovietică de co★

La București s-a încheiat, marți,
intilnirea de lucru dintre Dimitrie
Ancuța, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
in Comisia interguvernamentală
româno-sovietică de colaborare eco-

laborare economică și tehnico-științifică.
în cadrul întrevederii, au fost rer
levate noi posibilități pentru dezvol
tarea in continuare a colaborării și
cooperării bilaterale in domeniile
economic, tehnico-științific și in alte
sfere de activitate.
*
nomică și tehnico-științifică, și
A. K. Antonov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
părții sovietice in comisie.
La încheierea convorbirilor a fost
semnat un protocol.
(Agerpres)

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe patru luni
Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din do
meniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute în cele patru luni care au trecut
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 aprilie
pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

grata de
puncte.

in

Botoșani,

cu 425,6

ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 959,4
puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Paroșeni, județul Hunedoara, cu
942,5 puncte.
Locul III: întreprinderea minieră
Lonea, județul Hunedoara, cu 707,6
puncte.

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Teleorman,
Cu 406,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Hunedoara,
cu 204,8 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE CĂRBUNE

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCINELOR

Locul
centrale
Locul
centraie

I : întreprinderea electroOradea, cu 382,2 puncte.
II : întreprinderea electroCraiova, cu 288,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
MAȘINILOR DE RIDICAT,
MATERIAL RULANT,
CONSTRUCȚII NAVALE,
ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locui I : întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la cald
Drobeta-Turnu Severin, cu 834,1
puncte.
Locul II: întreprinderea ..Timpuri
Noi“ București, cu 577,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE UTILAJ ENERGETIC,
PETROLIER.
UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 781,6 puncte.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic ..Grivița Roșie" Bucu
rești, cu 633,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL
Locul I : întreprinderea nr. 2
Brașov, cu 705,1 puncte.
Locul II : întreprinderea mecani
că Mija, județul Dîmbovița, cu
584.3 puncte.
Locul III : întreprinderea „Opti
ca Română" București, cu 557,3
puncte.

ÎN INDUSTRIA
CELULOZEI ȘI IIIRTIEI
Locul I : întreprinderea de hirtie
„Bistrița" Prundu Birgăului. jude
țul Bistrița-Năsăud, cu 455,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
MINERALE
PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul"
București, cu 425,7 puncte.
Locul II : întreprinderea pentru
lianți Brașov, cu 344,2 puncte.
Locul III : întreprinderea mate
riale izolatoare „Premi" Vaslui, cu
181,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA —
MATASE, in, CÎNEPA
Locul I : întreprinderea „Flamu
ra Roșie" București, cu 795 puncte.
Locui II : întreprinderea țesătoria de mătase Sighișoara, județul
Mureș, cu 490,3 puncte.
Locul III : întreprinderea inte-

cinema
0 Cucoana Chirița : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.15, EX
CELSIOR (65 40 45) — 9; 11,15: 13,30;
15,43; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11,15: 13,30; 15.43; 18; 20.
0 O zi la București : GRIVIȚA
(17 08 58)— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,
GLORIA (47 46 75) — 9:, 11; 13; 15;
17; 19.
0 Recital in grădina cu pitici : BUZEȘTI (50 43 58) — 13; 17: 19.
0 Primăvara bobocilor : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19.
0 Răzbunarea haiducilor : PACEA
(71 30 85) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19.
0 Haiducii lui Șaptecai : AURORA
(35 04 66) — 9; 11.15: 13,30: 15,45:18: 20.
0 Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.15: 13.30: 15,45;
18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11: 13: 15: 17.15: 19.30, MELODIA
(11 13 49) — 9: 11.15: 13,30: 15,43: 18: 20.
0 Pacea — victorie a rațiunii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11,30: 14;
16,30: 19.
© Program special pentru eopll șl
tineret : DOINA (16 35 33) — 9; 11.15;
13: 14.43: 17: 19.15.
n Mărturisire tirzie : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11.30: 14; 16,30: 19.
0 Greșeală fatală : DACIA (50 35 94)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19.
0 Marele
șarpe :
FERENTARI
(80 49 85) — 13: 17: 19.
0 Trebuie să-ți joci rolul : COTROCENI (40 48 48) — 15: 17: 19.
0 După faptă șt răsolată : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19.
0 Călătorul cu cătușe : MUNCA
(21 50 97) — 15: 17; 19.
0 Luptătorii din valea misterioasă :
FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Intilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8.43: 11.15; 14;
16,45; 19,30.

Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș, cu 648,8 puncte.
IN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Craiova, cu 363,5 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Cluj-Napoca, cu 360 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză
generală de construcții industriale
Pitești, cu 355 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE —
STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată
Iași, cu 552,4 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată
Sibiu, cu 533,5 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată
Cluj-Napoca Est, cu 433,5 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de
transport auto București — Minis
terul Industriei de Utilaj Greu —
cu 742,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de aprovizionare, desfacere și transport
pentru industria chimică București
— Ministerul Industriei Chimice —
cu 676.9 puncte.
Locul III : întreprinderea de
transport auto produse petroliere
„Peco" București — Ministerul Pe
trochimiei — cu 505,1 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR
— ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Rimnicu Vilcea, cu 346,9 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publi
că Bacău, cu 326,8 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Buzău, cu 288,6 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII
ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
— UNIUNI JUDEȚENE
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor
Neamț, cu 1135,4 puncte.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor Gorj,
cu 931,8 puncte.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor Vaslui,
cu 876,9 puncte.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala
Mare) : Ucenicul vrăjitor — 18 ; (sala
Atelier) : Teatrum Mundt — 18 ;
(sala Studio — 99) : Medalion liric
M. Emlnescu — 16,30.
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afirmărli artistice". Mlhaela Ursuleasa
— pian, Ana-Maria Blaj — plan. An
tonio Dulca — pian, Horla Mihail —
pian — 17,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Ernanl
— 18.
0 Teatrul de operetă
(13 63 48. la
sala Mică a Teatrului Național) :
Prințesa circului — 18.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44) : Hamlet — 17.
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Doamna cu
camelii — 18,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Floarea de cactus —
18 ; (sala Studio) : La un pas de fe
ricire — 18,30.
0 Teatrul Gluleștl (sala . Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vlena — 19 ; (sala
Gluleștl, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (30 26 53) :
Nota zero la purtare — 9 ; Cenușă
reasa — 15.
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul
„International Show
*87“
— 19.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
GRÎU Șl OTEL ÎN SICHUAN
1985. Sint doar citeva dintre cifrele
Că din cinci locuitori ai planetei
pe care le-am ales pentru a da o
unul este chinez, știe toată lumea ;
dimensiune
concretă ușor sesiza
ceea ce știu puțini oameni
bilă acestor rinduri dedicate reali
este că din zece chinezi unul lo
tăților din China socialistă a zilelor
cuiește in provincia Sichuan. Cunoastre.
vintul „provincie" are în limba ro
...Lai Qin-wei este unul dintre
mână, in limbile Europei, în ge
vicepreședinții
județului Guanghan.
neral, un ințeles clar, desemnind,
La Luocheng, in noul sediu mo
de regulă, un teritoriu cu citeva
sute de mii. citeva milioane de lo dern, spațios, îl întrebăm dacă
acest complex este menit să adă
cuitori. în China insă, și acest cupostească reuniuni la nivel jude
vint are alte înțelesuri — ca atitea
țean sau la nivel provincial, fi fa
si atitea cuvinte. Provincia Si
cem. adică, un compliment. La care
chuan are o suprafață cit a Franței
Lai Qin-wei ne răspunde foarte
și de două ori mai mulți locuitori
decit ea — peste 100 000 000. Capi serios (și întemeiat...) : „Și la nivel
tala provinciei, Chengdu, are nici mondial, dacă este nevoie...". Yao
mai mult, nici mai puțin decit Zhi-neng, un coleg ziarist, ne po
cinci milioane de locuitori. Aces vestește amuzat că in timpul con
tea silit, deci, in China dimensiu flictului din Malvine (Falkland) a
intilnit aici un țăran foarte îngri
nile cuvintelor „provincie" și „oraș
jorat care cunoștea, oră după oră.
de provincie".
evoluția situației militare. Explica
La Chengdu auzim de citeva ori
ția ? Foarte simplă. Omul, respon
pe zi. venind nu știm de unde,
sabilul unei întreprinderi sătești,
primele măsuri din „Ftir Elise" de
Beethoven. „Cine tot cintă pe-aici, tocmai stabilise legături de afaceri
cine-i melomanul ăsta ?“ — ne în cu o firmă argentiniană și își ve
trebăm pină intr-o după-amiază dea interesele grav periclitate... Așa
cind aflăm și izbucnim în ris : me
lomanul este una din mașinile mu
nicipalității care avertizează sui
însemnări de călătorie
generis, ca să se deosebească și de
pompieri, și de miliție, și de sal
din R. P. Chineză
vare. Iar faptul că a fost ales ca
marcă sonoră Beethoven ne pro
bează două lucruri : că locuitorul
din Sichuan are gusturi sigure, face că expresia „la nivel mondial" a tiinvestiții estetice sigure și că tanărului vicepreședinte Lai are o
bu-urile impuse artificial o bună
acoperire în fapte — spune el și
bucată de vreme, interdicțiile unei
ride.
orientări împotriva firii au căzut.
în felul său. județul Guanghan
Dacă mai era nevoie de mașina
este un județ istoric : de aici a ple
din Chengdu, cu eleganta ei si
cat, in 1978. introducerea acordu
luetă, cu girofarul ei galben și di lui global in agricultura chineză.
fuzorul care picura „Fiir Elise"
Județ prin excelență agrar, Guan
pentru a ne convinge de aceste
ghan are 510 000 locuitori, din care
două adevăruri...
peste trei sferturi sint țărani. Ve
Este ceea ce subliniază mai fie
nitul lor mediu a crescut in opt ani
care chinez cu care stai de vorbă de patru ori. Ca să înțelegi ce în
— explicit sau implicit. „Avem țe
seamnă acest „de patru ori" trebuie
luri mobilizatoare" — spune Xu
să știi ce înseamnă un ogor chine
Chuan, șeful secției , de propagandă
zesc și ce inseamnă munca unul
a Comitetului provincial Sichuan al
țăran chinez. Și să mai știi că păpartidului ; „Avem țeluri mobiliza mintul, in China, nu se măsoară
toare" — spune Zuan Chenqe, pri cu hectarul, ci cu mu-ul. Un hec
marul „orășelului" (28 000 locui tar are 15 mu. deci un mu măsoară
tori) Nanxing ; „Avem țeluri mo
666 de metri pătrați. Chinezul pre
bilizatoare" — spune Huan Sinzi, țuiește pămintul, este obligat să-l
un țăran in casa căruia stăm un prețuiască. Atunci cind o familie
sfert de ceas in comuna Xi Wai ;
trăiește de pe urma unui singur
„Avem țeluri mobilizatoare" — ne mu cultivat, fiecare palmă — și
spun un țăran și o țărancă pe o
înțelegem acest cuvînt la propriu
șosea uijde noi oprisem mașina ca — fiecare palmă de pămint are
să vedem un lan, iar ei descălecavaloarea și rostul ei.
seră de pe biciclete ca să ne vadă
Oprisem mașina pe marginea șo
pe noi ; „Avem țeluri mobiliza
selei. în dreapta, jos, năframele
toare" — este, invariabil, răspunsul
verzi și negre ale ogoarelor — un
la Întrebarea care încearcă să des
sfert de mu, un mu, o jumătate.
lușească resorturile intime ale
La vreo sută de metri începea o
succeselor obținute. în construcția
ripă abruptă, iar pe ripă urca un
economică și socială in- provincia
om. Urca încet, furnică, ducindu-și
Sichuan.
povara, două vase -la capetele unei
în comparație cu anul 1978, va
cobțlije. Ardea soasele. Omul urca.
loarea producției a -crescut
a- ' „Ce are' acolo, iii' vase ?“. „Apă",
ceastă prdvincie cu 94,39 la sută —
„Unde-o duce'?". „La ogorul lui...".
agriculturii revenindu-i o creștere
La vreo două sute de metri dea
de 104 la sută. Este reflectată, și
supra firului văii, ripa se între
aici, creșterea generală a economiei
rupea și lăsa loc pentru un ogor —
chineze, care poate fi ilustrată, sin
să fi avut cel mult un mu. Defri
tetic, prin citeva cifre : dacă in
șase, adusese pămint din vale, adu
perioada 1953—1978 produsul social
sese îngrășăminte, semănase griu
a crescut intr-un ritm de 7,9 la sută și acum aducea apă. Pentru a-1 uda.
anual, in 1985, ultimul an al celui
O dată, de două ori, de zece ori
de-al șaselea cincinal, creșterea a
pe zi un om urcă o cobiliță cu două
fost de 16,2 Ia sută ; indicele mediu
bidoane pe o ripă și stropește ogo
de 'creștere a productivității mun rul. Și așa crește griul in China...
cii a urcat de la 3.5 la sută in ul
Deci, a spori producția agricolă
timii 28 de ani la 6,8 Ia sută in cin
de patru ori inseamnă a munci de
cinalul trecut ; in orașe, numărul
patru ori mai mult, a gindi de pa
muncitorilor a crescut de la
tru ori mai mult ; și mai inseamnă
25 160 000 in 1980 la 37 510 000 in și acel, in primul rind, acel atit de

des auzit laitmotiv care închide în
el o realitate de necuprins : „Avem
țeluri mobilizatoare".
— Dispunînd de un exces de for
ță de muncă — ne spune Lai Qinwei — am depus eforturi mari pen
tru dezvoltarea industriei. Din 1978
pină in 1986, valoarea anuală a pro
ducției industriale și agricole a în
tregului județ a crescut de la 280
de milioane de yuani la 861 de mi
lioane, inregistrind cel mai înalt
ritm de dezvoltare din întreaga
provincie. Avem fabrici de conser
ve de carne — de fapt, un flux
întreg, de la creșterea raselor se
lectate de animale pină la abator,
congelare, depozitare și prepararea
conservelor ; avem fabrici de cără
mizi, țigle, timplărie metalică, cor
puri de iluminat, plăci de mozaic,
plăci melaminate și multe altele,
în 1984. producția industrială glo
bală a județului a depășit pentru
prima dată valoric producția agrară.
La Nanxing vizităm o țesătorie
cu 538 de războaie și o fabrică de
laminate de oțel. Construcția aces
teia din urmă a inceput în septem
brie 1984 ; in octombrie 1985 era
dată în funcțiune. Investiția a fost
recuperată in opt luni. Aici și în
celelalte 130 de întreprinderi ale
localității — aflăm de la Zuan Chen
qe, primarul ei — muncesc exclu
siv localnici ; bună parte dintre ei
sint și agricultori. în sezonul agri
col, un număr de fabrici se opresc.
China a găsit un răspuns propriu
la o problemă cu care a fost și este
confruntată : cum poate folosi mai
bine volumul mare de brațe de
muncă ce devine disponibil în me
diul rural ? în alte țări in curs de
dezvoltare, surplusul de forță de
muncă migrează spre oraș unde
este absorbit de industrie, dar in
China dezvoltarea industrială, ca și
infrastructura urbană sint departe
de a fi capabile să absoarbă un
număr atit de mare de oameni. Pe
de altă parte, răminînd in agricul
tură, ar fi sortiți unui trai neîn
destulător. Calea proprie pe care a
găsit-o China este aceea a unei
masive și rapide creșteri a între
prinderilor din mediul rural. In
prezent, circa 70 de milioane de
țărani lucrează in unități indus
triale rurale — de la cuptoare de
ars cărămizi simple, cu nimic dife
rite de cele de acum două milenii,
la fabrici cum este țesătoria din
Nanxing, pe care am vizitat-o. echipată cu tehnică „la nivel 1984",
după cum ne spun gazdele.
în clipa de față, 12 230 000 de în
treprinderi comunale absorb cea
mai mare parte a forței de muncă
țărănești neutilizate de agricultură.
...înțr-o seară, la Chengdii, seară
Hrzio. am Văzut" hâ d^jiarte de ho
telul in care lotutarrt, o clădire
nouă, terminată de curind. O clă
dire ultramodernă, beton și sticlă
fumurie, intr-un stil pe care il nu
mim ad-hoc „internațional ’80“.
Asta, văzută din față. Numai că,
după o sută de metri, cotind pe o
stradă laterală, o vedem din pro
fil cu totul alta : la fel beton, la
fel sticlă fumurie, doar că pro
filul avea pe deplin pecetea grați
oasă a construcției clasice chineze,
inconfundabilul profil al palatelor
Ming și Qing, al caselor de țară...
Să mai comentez simbolul ?

Georqe-Radu CHIROVICI

CUM RĂSPUNDEM LA EXAMENUL
DE FIECARE ZI AL RĂSPUNDERII?
(Urmare din pag. I)

du-se cauzele nereușitelor, propunîndu-se soluții eficiente de în
dreptare a lucrurilor. Fapt obiș
nuit. așa se procedează in ast
fel de ocazii, in orice unitate
socialistă. Ce s-a intimplat, ipsă ?
Unii din conducerea cooperativei
au recurs la justificări — că a fost
secetă mai mulți ani la rind, că
așa și pe dincolo... Au inceput să
fluture tot soiul de hîrtii de .aco
perire. Li s-a replicat însă cu fer,. mitate, de către cei care muncesc
pămintul, că împlinirea sau neimplinirea răspunderii încredințate
de adunarea generală nu se justi
fică in nici un caz cu hirtii, cu
vorbe goale și nici cu scuze — nu
mai rezultatele din producție con
stituie măsura reală după care se
judecă eficiența muncii. „Ce fel de
nouă revoluție agrară înfăptuim
noi — spuneau oamenii, pe bună
dreptate — dacă rămînem la ace
leași tehnologii depășite, dacă nu
ne concepem munca și viața într-un fel cu totul nou
— Și rezultatul ?
— S-a hotărît schimbarea conduoerii, așezarea pe noi baze a în
tregii activități a cooperativei, întărindu-se controlul la toate nive
lurile. De ce am adus in discuție
acest exemplu ? Pentru că am trăit
cu toții un moment deosebit, mo
mentul manifestării răspunderii
colective care care socoteală celor
învestiți cu încredere, retrăgindu-le învestitura dacă nu și-au în
deplinit cum trebuie indatoririle.
Critica și autocritica sint, fără în
doială, cele mai eficiente mijloace
în întărire a răspunderii, climatul
combativ aslgurînd adoptarea ce
lor mai potrivite măsuri de depă
șire a dificultăților. Numai intr-un
climat de exigență colectivă și
personală se poate' manifesta cu
adevărat răspunderea.
Pe ce se întemeiază responsabili
tatea ? Problema increderii in om
a revenit frecvent in răspunsuri.
— încrederea in capacitatea omului generează inițiativa, iar ini
țiativa reprezintă, prin sine insăși,
o asumare a răspunderii — este de
părere Inginerul Andrei Menhard,
directorul întreprinderii de prelu
crare a lemnului București. Altfel
spus, spiritul de răspundere se în
temeiază pe actul increderii colec
tive. După cum se știe, în sistemul
democrației noastre muncitorești,
revoluționare, adunarea generală a
oamenilor muncii are, conferită
prin lege, competența de a confir
ma sau infirma în funcție — după
analiza muncii lor — cadrele de

conducere ale întreprinderii. Sta
tuarea prin lege a acestui fapt este
dovada limpede a tăriei societății
noastre, a profundului ei democra
tism. Este un moment deosebit de
semnificativ de evaluare a felului
cum ți-ai îndeplinit răspunderea
încredințată. Am trăit această clipă
cu adincă emoție, la o inaltă tem
peratură de conștiință. Să privești
drept in ochii tovarășilor tăi de
muncă, făcîndu-ți un examen ri
guros al întregii activități... Să as
culți părerea lor despre tine, des
pre activitatea ta și să compari re
zultatele propriului examen cu
imaginea ta așa cum o reflectă
opinia colectivă...
— Cunoaștem din viață și cazuri
cind nu toți cei cărora li se acordă
încrederea ajung să înțeleagă lim
pede valoarea mandatului ce li s-a
încredințat — reia ideea maistrul
Vlaicu Dan Ion, de la aceeași în
treprindere. încrederea nu poate fi
justificată decit prin lucru bine fă
cut, nu prin vorbe in ședințe. Ast
fel de oameni pierd creditul co
lectivului cind își iau angajamente
pe care ulterior nu le onorează.
Unii uită că încrederea nu se acor
dă pe viață, că ea nu este o poliță
dată în alb pentru totdeauna. Nu
poți beneficia la nesfîrșit de acest
mandat dacă nu ții seama de in
teresul general al societății. Răs
punderea se decontează prin fapte
palpabile, prin slujirea devotată a
colectivității socialiste.
Ce calități moral-politice concură
la afirmarea spiritului de răspun
dere ? Parcurgind răspunsurile la
această întrebare, participanții la
anchetă au exprimat, sub diferite
forme, ideea că răspunderea repre
zintă o inaltă datorie morală a
omului — datorie față de el însuși
de a-și afirma și împlini armonios
personalitatea prin muncă, datorie
față de colectivitatea care așteaptă
de la el să dea întreaga sumă a
capacității sale umane și profesio
nale. Iată una dintre opiniile ex
primate, aparținînd subinginerului
Hie Ovidiu, șeful subunității de
producție din Vălenii de Munte a
întreprinderii de echipamente pe
riferice București.
— Eu sint electronist și văd
complexul răspunderilor ce îi re
vin omului in societate ca un cimp
magnetic, dinamic, mereu incărcat
de energie potențială.
— Ceea ce afirmați sună ca o
metaforă. Să încercăm să ieșim
din... cimpul ei. la concret.
— Sintem un colectiv mic și
foarte tinăr in această subunitate.
Am avut impresia că v-au plăcut
și produsele fabricate de noi —
minicalculatoarele ABAC-1. Elec

tronica este un univers miraculos,
te captivează. Dar nu am înțelege
ca lumea aoest univers dacă nu am
fi oameni ai timpului nostru. Iată,
trecute aici, in acest caiet, ideile
principale ale fiecărui document
de partid, ale fiecărei cuvintări
rostite de secretarul general al
partidului, de cind a luat ființă
subunitatea noastră — acum un an
de zile. Ne regăsim in ele. cu toate
preocupările noastre, și ca profe
sioniști. și ca cetățeni. Sint aici în
scrise și măsurile pe care le-am
luat in adunările noastre, după ce
am studiat aceste documente, mă
suri pentru desfășurarea unei mai
bune activități, cu termene de rea
lizare, cu răspunderi precise pe
fiecare muncitor sau responsabil
de colectiv. E o inițiativă a comu
niștilor.
— Referiți-vă la rezultatele ob
ținute in această privință...
— In primul rind, inițiativa aceasta contribuie la cultivarea
unor calități moral-politice. Pentru
că fiecare document de partid, fle
care
cuvîntare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu se adresează
personal fiecărui cetățean al tării,
îi ridică nivelul de conștiință, ii În
tărește răspunderea, indemnîndu-1
să-și sporească eforturile pentru
propria formare și perfecționare,
să se racordeze permanent la ce
rințele noului. Este aceasta o răs
pundere care ne revine permanent.
Pentru că răspunderea nu pleacă
numai de la alții, răspunderea o
cauți în tine însuți, ți-o cultivi cu
exigentă si o confirmi prin faptele
tale. Trebuie făcută necontenit această evaluare deoarece răspun
derea evoluează în acord cu timpul
si. cu exigențele lui. Răspunderea
muncitorului, maistrului sau ingi
nerului de acum nu mai poate fi
comparată cu răspunderea lor așa
cum arăta ea cu 10 ani !n urmă,
de exemplu. Conținutul, formele
sale de manifestare s-au îmbogă
țit considerabil.-Cite probleme noi
se pun acum pe plan economic, cit
de intensă este solicitarea moder
nizării și perfecționării, ce soluții
revoluționare se impun în știință !
De aceea subliniază secretarul ge
neral al partidului, cu diferite pri
lejuri, ca procesul învățării să fie
permanent cu luminile aprinse, și
de aici răspunderea fiecărula față
de propria formare și reciclare
profesională. Deci, răspunderea
presupune însușirea calităților de
om al timpului tău - • intransigență
față de lipsuri și delăsare, partici
pare neprecupețită la tot oe se pro
iectează și se realizează pentru un
prezent si viitor tot mai bune, de
pace și prosperitate.

Schimb de mesaje la nivel inait
româno-egiptean
CAIRO 19 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise
președintelui Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak, precum și
întregului popor egiptean un salut
cordial, împreună cu cele mai bune
urări.
Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Mohamed Hosni Mubarak a
rugat să se transmită conducătoru
lui partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cele mai
călduroase salutări și urări de succes
poporului român prieten în opera de
dezvoltare economico-socială multi
laterală a patriei.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către președintele
Mohamed Hosni Mubarak a to
varășului Nicu Ceaușescu, membru
supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar al C.C. al U.T.C., care a
efectuat o vizită în R.A. Egipt, la
invitația Consiliului Suprem pentru
Tineret și Sport din această țară.
în cadrul întrevederii au fost evi

dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare existente între cele
două țări și popoare, care în
registrează un curs mereu ascen
dent, fiind in mod hotărîtor impul
sionate de înțelegerile convenite la
cei mai înalt nivel.
Abordîndu-se o serie de probleme
actuale ale vieții internaționale, s-a
subliniat rolul important ce revine
popoarelor, inclusiv tinerei generații,
în lupta pentru pace, dezarmare, o
nouă ordine economică internaționa
lă, libertate și independență, pentru
edificarea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră.

★

Tovarășul Nicu Ceaușescu a
fost primit. de asemenea. de
Atef Sedki. prim-ministru al R.A.
Egipt, și Youssef Wali, secre
tar general al Partidului Na
țional Democrat, viceprim-ministru.
Cu prilejul acestor întilniri au fost
relevate perspectivele dezvoltării, în
spiritul convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak,
a colaborării româno-egiptene pe
multiple planuri.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 19 (Agerpres). — în su
dul Libanului situația s-a menținut
încordată ca urmare a noilor acte de
agresiune ale forțelor de ocupație.
Agenția KUNA informează că avi
oane de luptă israeliene au efec
tuat un raid asupra orașului Saida
și a taberei de refugiați palestinieni
Miyeh Miyeh din regiunea sudică li
baneză. Mai multe persoane au fost
rănite. Pe de altă parte. Qatar News
Agency relevă că militarii israelieni
au supus unor tiruri de pe tancuri
localitățile Nabatiyeh, Arab Saleim,
Jarjou, Kfar Roman și Yattir, ucigind o persoană și rănind mai multe.
Nave de luptă israeliene mențin sub
control strict apele teritoriale liba
neze din zona sudică de frontieră.
BEIRUT 19 (Agerpres). — Persoa
ne neidentificate au deschis focul și
l-au ucis pe Hassan Hamdan, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Libanez, cunoscut
profesor la Universitatea arabă din
Beirut — informează agențiile A.D.N.
și Taniug.

Forțele israeliene de ocupație con
tinuă acțiunile represive împotriva
locuitorilor din teritoriile arabe ocu
pate. Agenția A.D.N. relevă că mi

litarii israelieni au expulzat, din te
ritoriul de pe malul de vest al Ior
danului, pe liderul unei organizații
de tineret palestiniene, sub pretextul
participării acestuia la acțiuni antiisraeliene.
(Agerpres)

TEL AVIV 19 (Agerpres). — într-o
rezoluție, Partidul Comunist din
Israel s-a pronunțat în favoarea con
vocării unei conferințe internaționale
consacrate situației din Orientul
Mijlociu — informează agenția
A.D.N. P.C. din Israel consideră că
la această conferință trebuie să par
ticipe toate părțile implicate. între
care Israel și reprezentantul legitim
al poporului palestinian — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei
(O.E.P.), și membrii permanenți ai
Consiliului de Securitate.

TUNIS 19 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Tunis, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.,
Yasser Arafat, a subliniat că unita
tea palestinienilor din interiorul și
din afara teritoriilor ocupate se va
întări după sesiunea Consiliului Na
țional Palestinian de la Alger. El a
afirmat că O.E.P. își va îmbunătăți
relațiile cu celelalte țări arabe.

După „lovirea neintenționată" a unei fregate americane
de către avioane irakiene
• Mesajul președintelui Irakului trimis președintelui S.U.A.
o Navele americane din zona Golfului puse în stare de alertă
BAGDAD 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein,
a trimis un mesaj președintelui Sta
telor Unite, Ronald Reagan, în care
iși exprimă regretul in ce privește
„lovirea neintenționată" de către
avioane de luptă irakiene a fregatei
americane „Stark"— transmite agen
ția I.N.A. Sperăm că acest incident
nu va afecta relațiile dintre cele
două țări, care dorim să rămînă ba
zate pe respectul reciproc, normele
de drept internațional, in interesul
salvgardării păcii și stabilității in re
giune, se arată în mesaj.
Saddam Hussein a arătat că tra
gicul eveniment pune incă o dată in
lumină necesitatea întreprinderii cit
mai grabnic de eforturi comune in
direcția încetării războiului.

WASHINGTON 19 (Agerpres). —
După lovirea fregatei „Stark" la 85
de mile de Bahrein, de o rachetă
lansată de un avion irakian, Casa
Albă a anunțat că președintele
Ronald Reagan a hotărît să pună in
stare de alertă toate navele ameri
cane din zona Golfului. Șeful execu
tivului american a luat această hotărire după întrunirea Consiliului
Securității Naționale, care a discutat
situația creată de acest atac, soldat
cu moartea a 28 de membri ai echi
pajului fregatei. Agențiile de presă
consemnează faptul că ambasadorul
irakian la Washington a exprimat
regretul față de acest, tragic incident
si a dat asigurări că guvernul său va
proceda la investigații amănunțite
în legătură cu producerea acestuia.
La rindul lor. Statele Unite au
deschis o anchetă.

ATENA

Schimb de mesaje intre secretarul general
al Partidului Comunist Român
și președintele Partidului Noua Democrație
ATENA 19 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise
președintelui Partidului Noua De
mocrație din Grecia, Constantin Mitsotakis, un cald mesaj de salut,
împreună cu cele mai bune urări.
Exprimând vii mulțumiri pentru
mesaj, președintele Partidului Noua
Democrație a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cele mai
bune urări de sănătate și de succese,
împreună cu expresia sentimentelor
sale de stimă și considerație deose
bită la adresa președintelui Româ
niei, pentru contribuția sa deosebită
la dezvoltarea relațiilor dintre țările

din Balcani, la extinderea Cooperării
între țările europene, pentru efor
turile in vederea opririi cursei înar
mărilor și realizării dezarmării.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către președintele
Partidului Noua Democrație a to
varășului Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., președintele Cole
giului Central de Partid. în cadrul
convorbirii care a avut loc, pre
ședintele Partidului Noua Democra-1
ție a evocat cu deosebită satisfacție
raporturile tradiționale de prietenie
și colaborare dintre popoarele elen
și român, dintre cele două partide și
a exprimat dorința dezvoltării lor în
continuare.
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A Acțiuni și luări de poziție pentru
A
ț
A
ț
încetarea cursei înarmărilor
A
ț
A
Noi acțiuni șl luări de poziție în .favoarea păcii, pentru realizarea ț
in primul rind a dezarmării nucleare, au loc in diferite
A dezarmării,
țări ale lumii. Forțele progresiste, iubitoare de pace de pretutindeni
A se pronunță tot mai ferm pentru încetarea cursei înarmărilor, rea
unui climat de securitate și destindere, de largă colaborare
A lizarea
intre națiuni, in folosul progresului și prosperității tuturor popoarelor.
A
i
A Pentru lichidarea rachetelor nucleare din Europa
A BONN 19 (Agerpres). — Delegații de acțiune, precum și a rachetelor
A la congresul organizației din landul operativ-tactice din Europa. In re i
a Partidului
zoluția adoptată, participanții la
A Baden-Wiirtemberg
Social-Democrat din R.F.G. au sub
congres au cerut să se acționeze ț
necesitatea de a se acorda pentru
realizarea posibilităților
A liniat
un larg sprijin propunerii de li
existente in prezent in domeniul
A chidare
a rachetelor cu rază medie
dezarmării nucleare in Europa.
A
A
A In favoarea instaurării unui climat de destindere A
A
și pace în relațiile internaționale
A
A NICOSIA 19 (Agerpres). — In internaționale. Spyros Kyprianou a A
A tr-o declarație făcută presei ciprio relevat, in același timp, că Cipru A
președintele Republicii Cipru,
va continua promovarea politicii l
A te,Spyros
Kyprianou, a declarat că sale constructive și pozitive in acest >
sa se pronunță cu toată hosens, atit in cadrul grupului țărilor
A țara
tărirea pentru reducerea armamen neutre și nealiniate la Conferința A
AF telor,
pentru realizarea dezarmăpentru securitate și cooperare in A
rii, pentru instaurarea, unui climat
Europa, cit și in cadrul mișcării de A
A de destindere și pace în relațiile nealiniere și al O.N.U.
A
A
A
Marea
Mediterană
zonă
a
păcii
și
securității
A
A
BELGRAD 19 (Agerpres). — Res
in mod necesar pentru realizarea
A ponsabilitatea
pentru transfotbnarea
conceptului
menționat.
El-Talihi
a.
A din nou a Mediteranei inir-o zonă subliniat importanța unei mai AA
păcii și securității revine țărilor
strinse cooperări intre țările neali
A amediteraneene
— a declarat secre
niate din zonă, notînd că elaborarea
A tarul Comitetului Popular al Birou unui
program concret al cooperării i
lui de legături externe al Marii
lor ar fi in mod special util. Tot- '
A Jamahirii
odată, el a spus că reglementarea l
Arabe Libiene Populare
Jadallăh AZoiiz El-Taproblemei palestiniene, crearea con- !
A Socialiste,
lihi, intr-un interviu acordat zia
pentru ca poporul palesți- \
A rului iugoslav „Borba“. El a esti dițiilor
nian să-și poată exercita dreptu- i
mat că țările nealiniate din regiune
rile constituie o premisă pentru ’
A pot
juca un rol important în coope
păcii și securității ih Me- i
diterana.
A rarea dintre țările mediteraneene, realizarea
L.

N.A.T.O. și eurorachetele: contradicții și controverse
plasarea rachetelor americane in
unele țări vest-europene, și apoi să
treacă la lichidarea totală a acestui
gen de rachete. „Opțiunea zero"
(eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune) devenea astfel „dubla
opțiune zero" (eliminarea rachetelor
cu rază atit medie, cit și scurtă de
acțiune), ceea ce reprezenta, evident,
un important pas înainte pe calea
denuclearizârii continentului.
în acest moment a intervenit o
situație de-a dreptul paradoxală : un
șir de țări N.A.T.O. care se declara
seră în sprijinul retragerii tuturor
rachetelor cu rază medie („opțiunea
zero" fiind, de fapt, o propunere ame
ricană), cerind apoi, prin invocarea
existenței unor dezechilibre, ca această retragere să fie însoțită și de
cea a rachetelor cu rază mai scurtă,
au început — cind U.R.S.S. s-a de
clarat de acord cu cererea formu
lată — să manifeste tot felul de
reticențe, să dea inapoi față de...
propriiie poziții anterioare și să ri
dice tot felul de obiecții în calea
„dublei opțiuni zero", invocînd, de
data aceasta, ca motiv existența altor
dezechilibre, respectiv in domeniul
armamentului convențional. Tot mai
frecvent au început să se audă in
rindurile unor parteneri vest-europeni din N.A.T.O. — între care Fran
ța, Anglia, R.F. Germania — neliniștiți
de perspectiva dea fi eventual nevoi ti
să-și sporească contribuția în cadrul
alianței pe planul armamentelor con
ventionale și al efectivelor militare,
voci alarmiste, ba chiar „reproșuri"
în sensul că prin „dubla opțiune"
s-ar ajunge la o „decuplare" intre
obiectivele S.U.A. și cele ale Europei
occidentale, că „apărarea" acesteia
ar rămine „descoperită".
Tocmai aceste chestiuni s-au aflat
pe agenda reuniunii din Norvegia și
ele nu și-au putut găsi, cum s-a vă
zut, rezolvarea datorită divergențe
lor existente între diverșii partici
pant!. Potrivit relatărilor agențiilor
de presă, țările mai mici ale N.A.T.O.,
ca de pildă Olanda și Belgia, și-au
manifestat disponibilitatea față de
reducerea ambelor genuri de ra
chete, dar poziția lor nu a găsit
ecoul cuvenit în rindul altor aliati
vest-europeni. in primul rînd statele
mai mari amintite, care consideră că
..dubla opțiune" ar zdruncina însuși
fundamentul politicii de descurajare
nucleară ne care se bizuie strategia
N.A.T.O.

NAȚIONALĂ A

REPUBLICII CAMERUN

sovieto-vietnameze
Domnului PAUL BIYA

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc convorbiri in
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Nguyen
Van Linh, secretar general al C.C.
al P.C. din Vietnam, aflat in
U.R.S.S. într-o vizită oficială de
prietenie. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., convorbirile s-au refe
rit la probleme ale cooperării între
cele două țări și la unele aspecte
ale actualității internaționale.

Președintele Republicii Camerun
YAOUNDE
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Camerun îmi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul camerunez
prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare in viitor, in interesul
popoarelor român și camerunez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
( Republicii Socialiste România

pentru Namibia
LUANDA 19 (Agerpres). — Parti
cipanții la sesiunea extraordinară a
Consiliului O.N.U. pentru Namibia,
ale cărei lucrări continuă la Luanda,
se pronunță pentru acordarea neîntîrziată a independenței Namibiei in
baza rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. Luînd cuvîntul
în cadrul dezbaterilor, președintele
acestui organism, Peter Zuze (Zam
bia), a subliniat necesitatea impu
nerii unor sancțiuni economice efi
ciente împotriva regimului sud-african, pentru a-1 determina să renunțe
la ocuparea ilegală a teritoriului
sud-vest—african. La rindul său,
Humayan Rasheed Choudhury, pre
ședintele în exercițiu al Adunării
Generale a O.N.U., a declarat că,
prin ocuparea ilegală a Namibiei,
regimul de la Pretoria încalcă în
mod flagrant normele dreptului in
ternational.
Arătînd că regimul rasist de la
Pretoria și-a intensificat acțiunile
teroriste împotriva populației Nami
biei, Toivo Ja Toivo, secretar gene
ral al Organizației Ponorului din ,
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). a
subliniat că tortura, arestările, asa
sinatele constituie fenomene curente
ale vieții de toate zilele a poporului
din acest teritoriu african. Rasiștii
recurg Ia masacre în rindul locuito
rilor de la sate, ii ucid pe cei care
se opun practicilor colonialiste, incercînd în acest fel ■ să intimideze
populația pentru a o determina să
renunțe Ia lupta de eliberare, a re
levat el. A subliniat apoi că luota
S.W.A.P.O. se bucură de un sprijin
larg în rindul populației din acest
teritoriu. El și-a exprimat speranța
că sesiunea extraordinară â Consi
liului O.N.U. pentru Namibia va
elabora un program concret de mă
suri prin care comunitatea interna
țională să exercite presiuni sporite
asupra regimului de apartheid pen
tru a-1 obliga să acorde cit mai
urgent, posibil independența Nami
biei.

LUANDA 19 (Agerpres). — Secre
tarul general al Națiunilor Unite,
Javier Perez de Cuellar, a trimis
participanțilot la sesiunea extraor
dinară a Consiliului O.N.U. pentru
Namibia, care se desfășoară la Luan
da, un mesaj în care se' arată, intro
altele, că procesul reglementării pe
cale politică a problemei namibiene
este blocat din cauza poziției obstruc
ționiste a regimului rasist sud-african, care încearcă să condiționeze
dobîndirea independentei de ches
tiuni care nu au nimic de a face cu
aceasta. Căile pentru o soluționare
justă a acestei probleme sint cuîn Marea Britanie a început campania electorală
i prinse in rezoluția 435 a Consiliului
de Securitate, apreciază secretarul
LONDRA 19 (Agerpres). — în
Ultimele sondaje de opinie con
general al O.N.U.
Marea Britanie a început campania
semnează un avans al conservatorilor
electorală in vederea alegerilor le
in cursa electorală, urmați de labu
gislative anticipate de la 11 iunie. 84
riști și alianța liberali—social-demodintre membrii actualei Camere a
crati. După alegerile din iunie 1983,
Comunelor au anunțat că, din diver
configurația Camerei Comunelor era
se motive, se vor retrage. Potrivit
U.R.S.S. : Lansarea navei
următoarea : 397 deputați conserva
datelor statistice, circa 40 milioane
tori,
209
laburiști,
17
liberali,
11
uniode cetățeni cu drept de vot ar urma
automate de transport
niști din Irlanda de Nord, 6 socialsă se prezinte la urne pentru alege
democrați și 10 membri ai altor torrea Camerei Comunelor intr-o nouă
„Progress 30"
componență.
mațitini politice britanice.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — In
conformitate cu programul de acti
vitate a complexului spațial „Mir",
în Uniunea Sovietică a fost lansată
nava automată de transport „Pro
gress 30". transmite agenția T.A.S.S.
Nava transportă pe orbită materiale
necesare bunei funcționări a comple
xului pilotat „Mir". Datele telemeIn consecință s-a cerut să nu se
inconsecvențe, zig-zaguri și dări îna
trice relevă că aparatura de la bor
renunțe la rachetele operativ-tac
poi, fruntașul social-democrat vestdul navei funcționează normal.
tice sau mai bine-zis la posibilitatea
german Egon Bahr, director al Insti
de a dispune... in viitor de aseme
tutului de irenologie (știința păcii)
nea arme, întrucit in prezent pe te
din Hamburg, aprecia pozițiile unora
din aliații atlantici ca fiind „contra
ritoriul vest-european nici nu se află
astfel de rachete, cu excepția unui
dictorii, haotice, lipsite de logică",
număr redus care intră în dotarea
iar ziarul „NEW YORK TIMES" re
forțelor armate ale R.F.G. (și care
marca ironic că. in momentul cind
pot fi prevăzute cu ogive nucleare,
la diferitele cereri adresate U.R.S.S.
aflate însă sub controlul S.U.A.). Cu
a fost formulat un răspuns pozitiv.
alte cuvinte, s-a preconizat respin
„experții N.A.T.O. nu vor să-l mai
gerea ofertei sovietice de a desființa
accepte".
unilateral rachetele cu rază mai
Desigur, problemele existente nu
scurtă de acțiune și de a revendica
sint nici simple, nici ușoare. Rezol
pentru alianța atlantică „dreptul" de
varea lor este îngreunată de neîn
DECLARAȚIE. Secretarul gene
a introduce pe teritoriul vest-euro
crederea ce s-a acumulat, și de o
ral al O.N.U., Javier Perez de
pean asemenea rachete — după
parte, și de alta, de-a lungul anilor.
Cuellar, care efectuează o vizită in
Pentru prima oară Insă există șansa
retragerea celor cu rază medie
Japonia, s-a întilnit cu primul mi
de acțiune. Or, aceasta ar însemna
unui acord într-o chestiune de vitală
nistru nipon, Yasuhiro Nakasone.
ca, in loc să fie înlăturată, ame
însemnătate pentru Europa, impor
Cu acest prilej. Cuellar a declarat
nințarea rachetelor nucleare să se
tant fiind ca această șansă istorică
că
va acționa pentru găsirea unei
mențină in continuare. Dar cine,
să nu fie irosită.
soluții pașnice la conflictul dintre
oare, dacă nu tocmai țările N.A.T.O.
Manifestarea, pe fundalul actuale
Iran și Irak. Premierul japonez a
au cerut inițial ca o dată cu elimi
lor negocieri sovieto-americane, a
exprimat sprijinul față de inițiati
narea rachetelor cu rază medie de
unor atitudini evazive sau chiar po
va de pace a secretarului general
acțiune să fie luate in calcul și cele
trivnice eliminării eurorachetelor
al O.N.U. in vederea încetării cit
operativ-tactice instalate de U.R.S.S.?
din partea unora din țările N.A.T.O.
mai grabnice a acestui război.
Cit privește S.U.A., deși acestea
vine să pună in lumină, o dată mai
Cuellar s-a întilnit, de asemenea,
s-au declarat in favoarea „dublei
mult, insemnâtatea poziției României
cu ministrul de externe, Tadashi
opțiuni", au ținut să adauge că „nu
potrivit căreia toate țările și po
Kuranari,
informează
agenția
pot să nu țină seama de părerea
poarele europene sint nemijlocit in
KUNA.
aliaților lor".
teresate in problemele care privesc
Toate aceste^, fac ca, pe drept
soarta continentului, fiind, ca atare,
PLENARA. La Montevideo a
cuvint, cercuri largi ale opiniei pu
chemate să joace un rol mai activ
avut loc o plenară a C.C. al Parti
blice din Occident să-și pună între
in soluționarea acestor
probleme.
dului Comunist din Uruguay. A
bări asupra sincerității și logicii po
Desigur, aceasta impune ca toato
fost examinat stadiul pregătirilor
zițiilor atlantice, asupra măsurii in
statele și popoarele să-și facă auzit
pentru cel de-al XXI-Iea Congres
mai ferm glasul, să determine, prin
care se dorește efectiv eliminarea
al partidului, ce urmează să aibă
armei racheto-nucleare, de vreme ce
acțiunile lor, adoptarea unei optici
loc
in ultimul semestru al anului
se constată o asemenea bruscă resus
realiste, in conformitate cu cerințele
1988.
citare a „zelului nuclear" in cadrul
primordiale ale cauzei păcii și dezar
N.A.T.O., tocmai in momentul cind
mării.
I
CEREMONIE. Cu ocazia marcării
Este convingerea României socia
discuțiile sovieto-americane consa
eliberării de către armatele aliate
liste,
reafirmată in repetate rînduri
crate reducerii și eliminării primej
1 a lagărului de concentrare nazist
diei nucleare par să înregistreze
de președintele Nicolae Ceaușescu,
de la Mauthausen, Austria, la 17
că, prin, eforturile unite ale statelor
rezultate pozitive. Cum pot fi altfel
mai a avut loc o ceremonie Ia
și popoarelor europene, rațiunea va
interpretate vocile care se fac au
■ care au participat delegații din
prevala, că se va înțelege, pină la
zite din partea unor parteneri vestțări europene și reprezentanți ai
urmă, că rachetele, indiferent de ce
europeni ai Pactului nord-atlantic in
1 guvernului austriac. La monumen
tip ar fi, nu întăresc securitatea, ci,
sensul că singura cale a securității
tele ridicate in memoria victimedimpotrivă, o subminează, că Se va
este menținerea armamentului nu
Ilor nazismului au fost depuse
putea, astfel, ajunge la un acord care
clear ? S-a ajuns chiar in situația
coroane
de flori. în alocuțiunile
să ducă la eliminarea rachetelor cu
ca cercurile militare americane să
rostite s-a subliniat că omenirea
rază mai lungă sau mai scurtă de
aducă ca „argument liniștitor" pen
Ieste datoare să facă totul pentru
acțiune de pe continent, ceea ce ar
tru uzul aliaților alarmați faptul că
ca niciodată ororile trăite din vina
după aplicarea „dublei opțiuni zero"
deschide calea înlăturării tuturor
nazismului să nu se repete. Am
incă ar mai rămine la dispoziția
armelor nucleare din Europa și, in
basada română a depus coroane
N.A.T.O. un important potențial nu
general, din lume — corespunzător
Ide
flori, la monumentele ridicate
clear, sub forma armelor transpor
intereselor primordiale ale întregii
in memoria celor ce și-au găsit
umanități.
tate de bombardiere sau aflate Ia
moartea in lagăr.
bordul submarinelor.
Romulus CĂPLESCU
Referindu-se tocmai la asemenea
I______________________ _

DIN ACTUALITATEA
Zilele acestea, în mica localitate
norvegiană Stavanger s-a desfășurat
reuniunea la nivel ministerial a Gru
pului de planificare nucleară al Pac
tului nord-atlantic, care a dezbătut
aspecte legate de problema atit de
vitală pentru toate popoarele euro
pene a debarasării continentului de
amenințarea pe care o reprezintă
prezenta rachetelor cu încărcă
tură nucleară. Era firesc inte
resul cu care opinia publică in
ternațională a urmărit lucrările reu
niunii. în speranța adoptării, ca răs
puns la propunerile sovietice bine
cunoscute in această chestiune, a
unor hotărîri care să corespundă in
tereselor și așteptărilor acestor po
poare, inclusiv, evident, ale celor din
țările N.A.T.O. Or. din păcate, așa
cum s-a relatat, miniștrii apărării ai
statelor participante s-au despărțit
fără a adopta „o hotărîre definitivă"
în chestiunile aflate pe ordinea de
zi și care urmează a fi din nou
abordate cu prilejul reuniunii Con
siliului atlantic care va avea loc în
Islanda luna viitoare.
Discuțiile s-au axat. în principal,
asupra stabilirii unei poziții comune
față de ceea ce presa internațională
denumește „opțiunea zero" și „dubla
opțiune zero". Se știe că prin „opțiu
nea zero", termen pus în circulație
incă cu cîțiva ani în urmă, se înțe
lege retragerea totală a rachetelor cu
rază medie de acțiune (intre 1 000 și
5 000 km) americane (Pershing-2 și
de croazieră) și sovietice (SS-20) de
pe teritoriul Europei. Or, după mai
mulți ani în care nu s-a înregistrat
nici un progres in această direcție,
pentru prima oară s-a ivit posibilita
tea unei deblocări a situației, ca ur
mare a propunerii U.R.S.S. din fe
bruarie a.c. ca problema rachetelor
cu rază medie de acțiune să fie abor
dată separat de alte aspecte ale
„pachetului" de probleme privind
armele nucleare și cele cosmice. Mai
mult, atunci cind partea americană
a ridicat și chestiunea rachetelor nu
cleare cu rază mai scurtă de acțiune
(intre 500 și 1 000 km) sau operativtactice, cum li se mai spune, partea
sovietică a fost de acord și cu eli
minarea acestora, declarindu-se gata
să procedeze, imediat după semnarea
acordului referitor la lichidarea ra
chetelor cu rază mădie de acțiune,
la retragerea rachetelor operativtactice instalate in R. S. Cehoslovacă
*i R. D. Germană, ca răspuns la am-

ZIUA

Convorbiri

La 20 mai, poporul
camerunez
sărbăto
rește împlinirea a 15
ani de la importantul
act al proclamării Re
publicii Camerun, care
a pus capăt sistemului
federal existent pină
in 1972 și a deschis o
nouă pagină în isto
ria tînărului stat al
Africii
occidentale.
Realizarea
unității
statale, unul dintre
dezideratele vitale ale
camerunezilor, a con
tribuit la consolidarea
independenței națio
nale, dînd un puternic
impuls
eforturilor
pentru lichidarea îna
poierii
economice
moștenite din trecut.
Dacă odinioară Came
runul era cunoscut
ca o țară exclusiv agrară, a cărei econo
mie se întemeia in
special pe producția
de cafea, cacao și
bumbac, în prezent
el dispune de o indus
trie proprie, in plin,
avânt. Aceasta este
concentrată în Orașul
portuar Duala, unde

au luat ființă zeci. de
unități industriale de
diverse profiluri, ca
de exemplu o uzină
de aluminiu, între
prinderi
electroteh
nice, fabrici de prelu
crare a produselor agricole ș.a. Tot aici a
început
construirea
celui mai mare șantier
naval din Camerun.
Rezultate de seamă
au fost obținute, de
asemenea, in agricul
tură, sector în care
lucrează circa 75 la
sută din populația ță
rii. Ca rezultat al do
rinței de a anihila efectele
dezastruoase
ale secetei din Sahel,
în ultimii ani a fost
extinsă construcția de
baraje și canale de
irigație.
.Procesul de moder
nizare a economiei
naționale a fost favo
rizat de descoperirea
unor apreciabile ză
căminte de bauxită,
uraniu, cupru și pe
trol. Extracția de țitej. inițiată acum un
deceniu, se cifrează in
prezent la peste 2 mi

lioane tone și se pre
vede să ajungă in anii
următori la aproxi
mativ. 7 milioane tone.
Animat de senti
mente de prietenie
față de popoarele ca
re au pășit pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare.
poporul
român urmărește cu
interes eforturile de
puse de poporul ca
merunez pentru con
solidarea independen
tei și făurirea unei
vieți noi. Intre Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Ca
merun s-au statornicit
relații prietenești, ca
re înregistrează o evo
luție ascendentă, mar
cată prin extinderea
conlucrării pe multi
ple planuri. Dezvolta
rea și diversificarea
cooperării
, românocameruneze
cores
pund pe deplin inte
reselor celor două țări
și popoare, constitu
ind, in același timp, o
contribuție la cauza
păcii și înțelegerii
internaționale.

In pregătirea Congresului al XXVI-Iea al P.C. Francez
PARIS 19 (Agerpres). — I.uind cu
vîntul in cadrul plenarei C.C. al P.C.
Francez, Georges Marchais, secretar
general al partidului, a arătat că
pregătirile in vederea Congresului al
XXVI-lea al P.C.F. se desfășoară in
condiții interne și internaționale
complexe, Franța, Europa și întreaga
lume fiind confruntate eu consecin-

țele crizei sistemului capitalist. Vor
bitorul a relevat necesitatea începe
rii pregătirii proiectului unui nou
Program al P.C.F., care va fi aprobat
de congres. Totodată, pregătirea con
gresului, a arătat G. Marchais, tre
buie să ducă la întărirea și lărgirea
rindurilor partidului.

„Povara datoriei externe apasă greu pe umerii

țărilor latino-americane”
Declarația primului ministru peruan
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ag®pres). — Triate schemele de rerfegociei-e a datoriei externe latinoamericane au eșuat — a declarat
primul ministru peruan. Lui» Aha
Castro, în cursul unei conferințe de
presă organizate la Ciudad de Mexi
co. El a arătat că, pină in prezent,
nu s-a reușit adoptarea unor mă
suri de ușurare a poverii datoriei
care apasă pe umerii țărilor latinoamericane. ci. dimpotrivă, aceasta a
crescut. „America Latină — a de
clarat primul ministru peruan — nu
are în prezent capacitatea de a-și
achita datoriile. De aceea, un mora
toriu este inevitabil. De altfel, unele
state din regiune l-au pus deja In
aplicare, deoarece nu au putut să-și
achite datoria".
In context, primul ministru peruan
a subliniat că cea mai bună moda-

lițațe dp combatere a dificultăților
social-economice din regiune constă
in promovarea largă a cooperării latino-yamericane și întărirea unității
de acțiune a acestor țări.
BRASILIA 19 (Agerpres) — Re
prezentanții a 37 centrale sindicale
din 20 de țări latino-americane au
început Ia Sao Paulo q conferință
consacrată situației datoriei externe
a țărilor din regiune și efectelor
negative ale acesteia asupra climatu- '
lui social. Președintele Centralei
Unice a Muncitorilor din Brazilia.
Jair Meneguelli. a arătat că datoria
externă a atins un nivel foarte ridi •
cat și că rambursarea ei a devenit
toarte grea in condițiile unor dobinzi ridicate. El a lansat, totodată,
un apel la unirea eforturilor pe plan
regional in vederea eradicării foa
metei și sărăciei.

Ample demonstrații de protest in Coreea de Sud
SEUL 19 (Agerpres). —- Noi și am
ple demonstrații de protest împotri
va regimului dictatorial de la Seul
au avut loc în mai multe orașe din
Coreea de Sud. Potrivit unor date
preliminare, politia a arestat aproxi
mativ 400 de demonstranți. La Seul
au avut loc confruntări intre demon
stranți și unități speciale ale poliției
regimului sud-coreean, care au re
curs la transportoare blindate și

Agențiile de presa
pe scurt
UN MITING DE MASA a fost
organizat la Phenian pentru marca
rea celei de-a VlI-a aniversări a
răscoalei populare din orașul sudcoreean Kwangju împotriva regi
mului dictatorial de la Seul. In ca
drul mitingului a fost subliniată
necesitatea
intensificării
luptei
pentru transformarea Peninsulei
Coreene intr-o zonă lipsită de arm ament nuclear, intr-o zonă a
păcii.

CONTRACT ECONOMIC. La
Moscova a fost semnat cel mai
mare contract economic extern din
ultimii ani, în valoare de aproxi
mativ 600 milioane dolari, intre
întreprinderea sovietică de comerț
exterior „Tehnomașimport" și un
grup de firme japoneze — infor
mează agenția T.A.S.S. Partea ja
poneză va livra utilajele necesare
construirii unui mare complex chi
mic la Blagovescensk, ale cărui in
stalații vor începe să producă in
1992.

MANDAT. Președintele Braziliei,
Jose Sarney, a anunțat că acceptă
reducerea mandatului prezidențial
de la șase la cinci ani. pentru ca
in felul acesta să contribuie la re
zolvarea crizei politice pe care o
traversează țara. într-o cuvintare
radiotelevizată, șeful statului bra
zilian a declarat că a sperat in
tr-un acord intre partidele politice
cu privire la durata mandatului
prezidențial, dar indecizia lor a
creat o stare de incertitudine, care
trebuia rezolvată, întrucit țara
este confruntată cu probleme se
rioase, cum ar fi datoria externă
foarte ridicată și rata galopantă a
inflației.

grenade cu gaze lacrimogene pentru
a dispersa manifestant». Informațiile
din Seul relevă faptul că manifesta
țiile. legate de comemorarea răscoa
lei populare din 1980 din orașul sudcoreean Kwangju, au avut în acest
an un caracter mai amplu decit in
anii trecuți ca urmare a respingerii
de către autorități a tratativelor cu
forțele de opoziție.
INTERVIU. Intr-un interviu acordat ziarului „The Herald", pri
mul ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a relevat
că repartizarea locurilor in parla
mentul țării nu trebuie să aibă loc
in continuare după principii rasia
le. în prezent, după expirarea pe
rioadei de tranziție de șapte ani.
acest lucru este, permis prin Con
stituție. a declarat Mugabe. Guver
nul intenționează să-i integreze pe
deplin pe cetățenii albi din Zimbabwe în sistemul politic și parlamentar național.

DEMONSTRAȚIE. în cartierul
Kreuzberg, din Berlinul occidental, au avut loc violente incidente
între poliție și numeroși demonstranți, în special tineri, soldate cu
mulți răniți și arestarea a 30 de
persoane. Presa din Berlinul occi
dental relevă, după cum transmite
agenția Taniug, că demonstrațiile
sint strîns legate de situația socia
lă actuală din această zonă, locu
ită, în mare majoritate, de munci
tori. Rata șbmajului în rindurile
locuitorilor de aici este de 23 Ia
sută, iar 75 la sută din tineri se
află în căutarea unui toc de muncă.
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CANDIDATURĂ. Paul Simon,
senator din partea statului american Illinois, și-a anunțat oficial
candidatura la obținerea învestitu
rii Partidului Democrat pentru ale
gerile prezidențiale din S.U.A. din
1988, informează agenția A.P.A.
MANIFESTAȚII. în făta sediului
Comisiei C.E.E. din Bruxelles s-a
desfășurat, marți, una dintre cele
mai mari demonstrații ale țărăni
mii din țările membre ale Pieței
comune. După cum relevă agenții
le de presă, au participat ‘ peste
10 000 de țărani veniti din majori
tatea țărilor membre ale C.E.E.
pentru a protesta împotriva politi
cii agricole a „celor 12“.Punerea in
aplicare a politicii agricole comu
nitare duc" tot mai mult la rui
narea țărănimii. în special a mici
lor gospodării.
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