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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

in Republica Indonezia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in Republica In
donezia, la invitația președintelui

Republicii Indonezia, Suharto, și 
doamnei Tien Suharto, în prii 
parte a lunii aprilie 1988.

CÎ* 
c 
e

Anul LVII Nr. 14188 Vineri 1 aprilie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

Sarcini și orientări fundamentale subliniate

de tovarășul^ Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R.

RĂSPUNDERE MAXIMĂ PENTRU
DCREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

înscriindu-se pe linia constantă promovată de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in aceste zile plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român și Marea Adunare Națională 
au analizat o serie de probleme și au adoptat unele hotărîri de importanță 
majoră pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a 
țării, pentru înflorirea și progresul multilateral al patriei socialiste. în 
mod firesc, așa cum rezultă din cuvîntarea secretarului general al par
tidului rostită la plenara C.C. ai P.C.R., pe primul plan s-au situat pro
blemele complexe ale realizării sarcinilor de plan în acest an hotărîtor 
al actualului cincinal, precum și unele aspecte de fond cu privire la per
fecționarea în continuare a mecanismului economico-financiar, a sistemu
lui de formare a prețurilor de producție, a relațiilor contractuale, a 
sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a 
exportului.

Prin întregul lor conținut, orientările și sarcinile formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, constituie 
un mobilizator și însuflețitor program de lucru pentru toate organele șl

organizațiile de partid, pentru toți comuniștii, pentru oamenii muncii din 
întreaga economie. Practic, in toate domeniile de activitate trebuie să se 
acționeze acum cu maximă exigență și înaltă răspundere pentru creșterea 
avuției naționale, și îndeosebi a fondurilor fixe productive, pentru buna 
gospodărire și administrare a mijloacelor de producție încredințate de so
cietate colectivelor de oameni ai muncii spre administrare și dezvoltare, 
în calitatea lor de proprietari și producători, pentru creșterea rentabilită
ții și eficienței economioe.

Ținând seama tocmai de multitudinea și importanța problemelor 
analizate, redacția va publica în continuare o serie de articole care vor 
prezenta pe larg, în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al 
partidului, acțiunile ce trebuie întreprinse pentru perfecționarea activi
tății productive și înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
comunism.

înaintarea fermă a României spre

HOTĂRlREA
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

din 28-29 martie 1988

între ideile de o deosebită impor
tanță principială și practică desprin
se din cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. situăm azi 
in centrul atenției cerința fundamen
tală ca în întreaga activitate econo
mică. în fiecare unitate productivă, 
în toate colectivele de oameni ai 
muncii, să se manifeste o atitudine 
activă, responsabilă față de proble
mele complexe ale creșterii eficien
ței economice. Nu există, se știe, un 
scop în sine al producției în socia
lism. nu poate promova nimeni prin
cipiul absurd al producției de dragul 
producției, ci. potrivit rigorilor me
canismului economico-financiar so
cialist. principiilor autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești, fiecare 
angajare in producția materială a 
banului public trebuie să se facă, 
fără excepție, cu obiectivul precis 
de a aduce societății o eficiență cer
tă. concretă, de a contribui la dez
voltarea economică generală, la creș- 

■rea nivelului de trai. Numai pe a- 
istă cale, asigurînd creșterea mai

susținută a productivității muncii, 
ridicind continuu nivelul tehnic și 
calitativ al producției, modernizînd 
teanologiile de fabricație, reducînd 
substanțial costurile de producție — 
pe scurt numai printr-o eficiență su
perioară — pot fi create resursele 
economioe trainice — de altfel unice 
în socialism — pentru creșterea ve
nitului național, a avuției naționale, 
pentru progresul multilateral al țării.

Prin întregul conținut al proble
maticii complexe consacrate econo
miei naționale, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie o pro
fundă. elocventă și argumentată ana
liză asupra realizărilor obținute în 
domeniul eficientei economice, dar și 
asupra neajunsurilor manifestate, 
precum și a direcțiilor majore de ac
țiune pentru mobilizarea, de către 
organele și organizațiile de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, a fiecărui 
colectiv în parte pentru aplicarea in 
practică a celor mai judicioase mă
suri menite să asigure realizarea pla
nului în condiții dă înaltă economi
citate. Este, desigur, îmbucurător

faptul că în anul trecut, ca și in 
acest an. într-un șir de întreprinderi 
s-au înregistrat rezultate bune pe 
planul creșterii eficienței economice. 
Iar faptul că producția netă, pe an
samblul industriei, a crescut cu 5,6 
la sută demonstrează că și în con
dițiile neprielnice generate de criza 
economică mondială industria noas
tră a reușit să mențină un ritm in 
general bun. dar nu la nivelul ade
văratului potențial productiv de care 
dispune, nu la nivelul planului, deci 
nu la nivelul cerințelor mereu cres- 
cinde ale economiei naționale. De la 
această realitate a pornit secretarul 
general al partidului în analiza exi
gentă. profund științifică, stimulati
vă asupra principalelor probleme 
existente 

. domeniul 
încă o 

ideea că 
cerințele 
să înceapă cu schimbarea mentalită
ții unor oadre din economie, a unor 
conducători de întreprinderi, potri
vit căreia societatea socialistă ar pu-

intr-un sector sau 
eficienței.
dată s-a desprins 
atitudinea activă 
sporirii eficienței

altul in

limpede 
față de 
trebuie

tea. chipurile, să suporte, in ansam
blu, din buget nerealizările. minusu
rile unor întreprinderi, minusuri care 
uneori culminează cu o activitate 
nerentabilă. Este, desigur, vorba. în 
asemenea cazuri, de o ințelegere cu 
totul eronată a exigențelor funcțio
nării mecanismului economico-finan- 
ciar și, mai ales, de o aplicare ne
corespunzătoare a acestora. Cit ar fi 
putut ciștiga economia noastră dacă 
o asemenea mentalitate și. mai ales, 
o asemenea practică nu și-ar fi fă
cut loc în activitatea unor unități 
economice rezultă și din situația în
fățișată la plenară : dacă toate uni
tățile economico-financiare ar fi lu
crat fără pierderi și ar fi realizat 
planul de beneficii, economia națio
nală ar fi dispus de 
miliarde Iși in plus.

Iată cît poate fi 
lipsa de preocupare 
ale oamenilor muncii, a 
lective de întreprinderi pentru rea
lizarea producției fizice planificate

circa 40—-50 de

de păgubitoare 
a unor consilii 

unor co-

(Continuare in pag. a IlI-a)

CONDIȚII FOARTE BUNE PENTRU ÎNSAMÎNTĂRI 
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

PRINCIPALUL OBIECTIV-RECUPERAREA 
GRABNICĂ A ÎNTÂRZIERILOR!

Deși ne aflăm la începutul lunii 
aprilie, perioadă în care însămînța- 
rea culturilor de primăvară trebuie 
să se desfășoare pe un front larg. în 
ultimele zile, ca urmare a precipita
țiilor care au căzut în toate zonele 
țării, ritmul de lucru a încetinit.

Am solicitat unor specialiști din 
Ministerul Agriculturii. Academia 
de științe agricole și silvice și Insti
tutul de meteorologie și hidrologie 
citeva precizări în legătură cu sta
rea timpului, condițiile de lucru în 
cimp și măsurile ce se impun pentru 
creșterea puternică a ritmului însă- 
mînțărilor.

Care este in momentul de față si
tuația aprovizionării cu apă a tere
nurilor și ce perspective s-au creat 
pentru dezvoltarea culturilor ?

în luna martie au căzut ploi ge
nerale, mai ales în ultima decadă, 
avînd valori între 25 de litri și 150 
de litri pe mp, aceasta depășind 
media obișnuită pentru perioada ac
tuală. Sint ploi bune, care au dus la 
eliminarea deficitului mare de umi
ditate inregistrat în toamnă și menți
nut în continuare, ca urmare a can
tităților reduse de zăpadă căzute în 
iarnă. Datorită acestor precipitații, în 
momentul de față, practic, in toate 
zonele țării rezerva de apă din sol la 
adîncimea de un metru se situează la 
niveluri optime, fiind dintre cele mai 
ridicate din ultimii ani. Așa, de 
exemplu, în Dobrogea, în nord-estul 
Moldovei, teritorii care au avut de 
suferit cel mai mult in ultimii ani 
de pe urma secetei prelungite, ca și 
în centrul Transilvaniei, zonă care nu 
s-a bucurat decît de precipitații re
duse. rezerva de apă din sol acce
sibilă plantelor de cultură este între 
1 400—1 600 mc la hectar. în Bărăgan, 
Transilvania de est, în centrul și 
sudul Moldovei, cantitățile de apă 
existente in sol la ora actuală sint 
cuprinse intre 1 600 și 1 800 mc la 
hectar. Abundenta ploilor concentra
te intr-un interval scurt de timp a 
creat însă și excese de umiditate și 
unele băltiri, cu deosebire în județele 
Satu Mare, Bihor, Arad, Cluj, Sălaj 
șl altele.

Din datele 
Institutul de 
logie rezultă
următoare timpul se va îmbunătăți.

în această săptămînă, ploile se vor 
restrînge, temperaturile în aer și in 
sol vor crește, creîndu-se condiții 
bune . pentru reluarea cu intensitate 
sporită a lucrărilor agricole din cam
pania- de primăvară : încheierea in- 
sămînțării sfeclei de zahăr și a 
florii-soarelui, a culturilor furajere 
și legumelor și trecerea pe un front 
larg la insămînțarea solei, porumbu
lui și celorlalte culturi.

Ce trebuie să aibă in vedere spe
cialiștii din ferme și unități, cele
lalte cadre din agricultură in con
dițiile specifice ale acestei primăveri, 
ținind seama de faptul că perioada 
optimă de insămințări s-a redus 
considerabil ?
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, a avut 
loc, în zilele de 28—29 martie a.c., plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Român.

Plenara a dat o înaltă apreciere cuvîntării rostite, 
la încheierea lucrărilor, de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. document progra
matic care stabilește, pe baza unei ample și profun
de analize științifice a rezultatelor obținute, a cerin
țelor obiective ale dezvoltării țării în actuala etapă 
și în perspectivă, căile și direcțiile principale de ac
țiune în vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor 
stabilite de Conferința Națională și Congresul al 
XIII-lea ale P.C.R.

Plenara hotărăște ca sarcinile, indicațiile și orien
tările de excepțională importantă teoretică și practi
că cuprinse în cuvîntarea secretarului general al parti
dului să constituie programul de muncă și acțiune al 
organelor și organizațiilor de partid, al tuturor co
muniștilor. al întregului nostru popor, pentru înde
plinirea, în cele mai bune condiții, a planului pe acest 
an, a prevederilor cincinalului 1986—1990.

Participant!! la plenară subliniază, cu sentimente de 
caldă recunoștință și intensă mîndrie patriotică, apor
tul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la conceperea și fun
damentarea planurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, de ridicare continuă a 

. bunăstării- materiale și spirituale a întregii națiuni, la 
perfecționarea organizării și conducerii tuturor do
meniilor de activitate. 
României socialiste, la 
giului ei în lume.

Plenara apreciază că 
în anul 1987. în condițiile înrăutățirii situației eco
nomice mondiale, demonstrează cu putere justețea po
liticii partidului nostru de creștere continuă a for
țelor de producție, de repartizare optimă a venitu
lui național între fondul de consum și fondul de dez
voltare. în același timp, a fost evidențiat faptul că 
aceste realizări s-au bazat pe existența și dezvol
tarea proprietății socialiste a întregului popor, de 
stat și cooperatiste.

Plenara relevă, totodată, că succesele înregistrate în 
înfăptuirea prevederilor celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal ilustrează forța și capacitatea crea
toare a poporului nostru, hotărîrea sa de a face to
tul pentru înflorirea neîntreruptă a patriei.

Participanții au exprimat angajamentul ferm, una
nim al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de 
a acționa, strâns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru îndeplinirea, la un înalt 
nivel de calitate și eficiență, a indicatorilor de plan 
prevăzut! pe 1988. pentru atingerea obiectivului stra
tegic- — trecerea României la un nou stadiu de dez
voltare. de tară socialistă mediu dezvoltată.

1. Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate 
Raportul privind analiza pe bază de bilanț a rezul
tatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, for
marea și utilizarea resurselor financiare in anul 1987.

Comitetul Central a subliniat 
fost obținute realizări deosebite 
nomico-sociaiă a țării. România 
o nouă și importantă etapă pe 
civilizației. în această perioadă . „ 
Iul economic al patriei și a sporit avuția națională, 
în industrie și agricultură s-au înregistrat însemnate 
creșteri ale producției. Rezultate bune au fost do- 
•bindite și în celelalte sectoare economice, precum și 
în domeniile învățămintului. ocrotirii sănătății și cul
turii.

Un rol deosebit în asigurarea creșterii economice 
l-a avut activitatea de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică șl introducere a progresului tehnic, 
care, sub conducerea directă și de înaltă competență 
a tovarășei Elena Ceaușescu. președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămintului. a contribuit 
nemijlocit la soluționarea unor importante probleme 
privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții tehni- 
co-științifice și ale noii revoluții agrare, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor țării, perfecționarea 
întregii activități economioe și sporirea eficientei aces
teia. ..

în anul 1987 s-a acționat pentru consolidarea echi
librului bugetar, financiar și monetar ; s-au asigurat 
aplicarea fermă a politicii de stabilitate a prețuri
lor și o circulație bănească sănătoasă ; s-a realizat 
o balanță comercială activă, pe baza căreia s-a re
dus în continuare datoria externă.

Creșterea venitului național a asigurat ridicarea 
continuă a bunăstării șl a gradului de civilizație ai 
întregului popor — țelul suprem al politicii partidu
lui. esența orînduirii noastre socialiste.

la progresul multilateral al 
creșterea rolului și a presti-

realizările de seamă obținute

că. anul trecut, au 
în dezvoltarea eco- 
parcurgînd, în 1987, 
calea progresului și 
s-a întărit potenția-

Analiza efectuată. în cadrul dezbaterilor, a rele
vat. totodată, că rezultatele obținute în 1987 nu sint 
pe măsura posibilităților economiei naționale, că în 
unele unități și sectoare s-au manifestat neaiunsuri 
care au diminuat, pe ansamblu, realizările a 
cut.

Plenara a cerut să se tragă toate conc’ 
activitatea desfășurată in 1987, precum și . 
trimestru al acestui an. și să se ia cele m 
măsuri pentru înlăturarea stărilor de lucrui 
și îmbunătățirea întregii munci, pentru i 
exemplară a planului pe 1988. a obiectivi 
lului cincinal. în acest sens, s-a indicat 
lor. centralelor și întreprinderilor, organe 
ganizațiilor de partid să acționeze cu inti 
pundere pentru ca. în perioada ce urmeal 
tatea economică să se situeze pe un plai 
superior, la nivelul maxim al posibilității 
pacităților de producție, asigurindu-se 
ritmică, integrală a producției fizice. în< 
celei destinate exportului, a tuturor preve 
plan.

. O atenție deosebită trebuie acordată, în c 
' înfăptuirii programelor privind dezvoltarea b 

getice și de materii prime, perfecționarea < 
și modernizarea proceselor de producție, rid 
velului tehnic și calitativ al produselor, as 
acestea să fie comparabile cu cele mai bun 
similare pe plan mondial, reducerea consul 
a cheltuielilor materiale și de fabricație, creș 
accentuată a productivității muncii și a eficil 
nomice.

în acest cadru s-a arătat că se impune ca 
le și întreprinderile să-și îndeplinească, în cl 
mai bune, rolul pe care îl au, ca unități de 
economiei naționale, în realizarea tuturor indicatorilor 
de plan, în asigurarea desfășurării corespunzătoare a 
întregii activități productive.

în domeniul investițiilor este necesar să fie luate 
toate măsurile pentru intensificarea lucrărilor de con- 
șțrucții-montaj, organizarea temeinică a muncii pe 
fiecare șantier, darea în funcțiune, la termen, a noilor 
obiective, pentru atingerea parametrilor proiectați la 
toate capacitățile de producție.

Plenara’ a cerut Ministerului Agriculturii, comitete
lor județene de partid și consiliilor populare, consilii
lor unice agroindustriale, organizațiilor de partid de 
la sate, tuturor lucrătorilor ogoarelor să acționeze cu 
toate forțele pentru buna desfășurare a campaniei de 
primăvară, executarea, la timp și de calitate, â însă- 
mânțărilor, a tuturor lucrărilor agricole, in vederea ob
ținerii, în acest an, a unor producții cît mai mari, 
vegetale și animale, la nivelul prevederilor de plan, 
al cerințelor și exigențelor noii revoluții agrare.

Totodată, s-a indicat să se acționeze, pentru aplica
rea fermă a principiilor autocondugerii, autogestiunii 
și autofinanțării, pentru perfecționarea, în continuare, 
a sistemului economico-financiar și îmbunătățirea ac
tivității organelor cu atribuții in acest domeniu, pen
tru sporirea răspunderii în folosirea fondurilor mate
riale și bănești încredințate de societate oamenilor 
muncii spre administrare, in calitate de proprietari, 
producători și beneficiari.

Plenara a trasat ca sarcină comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare să stabilească, împreună cu 
organele centrale, cu oamenii muncii, programe de 
măsuri pentru creșterea rentabilității tuturor între
prinderilor, astfel ca, in acest an, nici o unitate in
dustrială sau agricolă să nu mai lucreze cu pierderi,

e și

L..I „iJlzarea /
....____ ____ __________ ! Pr°duse /

Plenara a apreciat că există toate corc. I
țr-o mai bună organizare a producției ș.^’. Pn'n. i 
întărirea ordinii și disciplinei in fiecare Prin 
tor de activitate, prevederile planulufi>’* sec- 
întregul cincinal să fie integral indep Pe

2. Plenara a dezbătut și aprobat în q. 
punerile privind perfecționarea meeai„ Pro- 
mico-financiar prin îmbunătățirea sisj„CoP'' 
mare a prețurilor. ’urnă

Elaborate în spiritul indicațiilor seen Cu 
al partidului, tovarășul Nicolae CeaușesheU 
le prevăd aplicarea unor noi prețuri de piui 

———-------------------------------------------- j

tre-

«

ci să obțină maximum de beneficii. 
Analizîndu-se situația stocurilor d<~ 

materiale, produse finite sau i- 
existente la 31 decembrie 1987, ci 
la un nivel ridicat, s-a cerut rr 
și unităților economice 'să-' mi 
pentru lichidarea stocurilor su 
ducerea lor rapidă în circuitul ț 
că se impune dimensionarea sto 
strictul necesar, astfel incit să Si 
nejustificată de materii prime, . 
solicitate de economia națională.

(Continuare in pag. a Il-a)

puse la dispoziție de 
meteorologie și hidro- 
că în perioada imediat

La pregătirea terenului
• Se va acționa în mod diferen

țiat. în funcție de starea de umidi
tate a solului, controlîndu-se perma
nent, parcelă cu parcelă, astfel incit 
să nu se piardă nici un moment fa
vorabil. dar nici să se lucreze pe sol 
umed. Trebuie să se țină seama de 
faptul că pregătirea 
condiții de umiditate are ca 
compactarea solului, cu 
gative asupra răsăririi, 
și densității plantelor.
• Fiecare specialist 

în alegerea agregatelor 
starea terenului, evitîndu-se folosi
rea grapei cu discuri. Pe cît posibil, 
pregătirea terenului se va face la 
adîncimea de semănat.

• Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită calității pregătirii terenu
lui în vederea realizării unui pat 
germinativ cît mai bun pentru însă- 
mînțarea culturilor. Specialiștii și 
mecanizatorii au datoria să regleze 
zilnic agregatele de pregătire a tere
nului.

• în zonele cu exces de umiditate 
se vor lua măsuri urgente de elimi
nare a apelor de pe terenurile ce 
urmează a fi semănate. în paralel cu 
continuarea însămînțării parcelelor 
zvintate.

« Avînd în vedere perioada scurtă 
care a mai rămas pînă la încheierea

terenului în 
efect 

influențe ne- 
uniformității

se va orienta 
în funcție de

(Continuare in pag. a 111-a)

Ml DE TOATE, COMPETENȚA OAMENIWR
La bine cunoscuta între

prindere din Colibași — 
Pitești, la fiecare trei mi
nute de pe banda de mon
taj iese un nou autoturism. 
Unul din zecile de variante 
aflate în fabricație aici. 
Este o realitate plină de 
semnificații, întreprinde
rea arSeșeană îngemănînd 
uri valoros tezaur de expe
riență și afirmînd o i 
gioasă emblemă 
a industriei ro
mânești. Dacă azi 
autoturismele cu 
marca „Dacia" 
sînt apreciate în 
30 de țări ale lu
mii, dacă mai 
bine de jumătate 
din producția u- 
nității este desti
nată exportului 
— sînt și aces
tea semne ale unui 
tigiu care nu poate fi 
contestat. Cum a fost obți
nut și. mai ales, ce 
pentru menținerea 
iată tema discuției 
cu ing. Nicolae ____
directorul întreprinderii de 
autoturisme Pitești.

— în vara acestui an se 
vor împlini 20 de ani <âe 
cind pe poarta uzinei noas
tre au ieșit primele auto
turisme purtînd frumosul 
nume, drag tuturor româ
nilor — ..Dacia". Momen
tul. încărcat de fiorul e- 
moției și al mindriei pa
triotice, a fost onorat prin 
prezența secretarului ge
neral al partidului. De a- 
tunci. peste 1 400 000 de 
autoturisme fabricate aici 
la Colibași au intrat în po- 

beneficiarilor din

presti-

tară și de peste hotare. 
Este mult. este puțin ? 
Greu de spus. Cert e că 
pentru noi cei peste 20 000 
de muncitori si specialiști 
de aici 
care iese 
înseamnă 
cărcat de 
de răspunderi. Ținind 
ma de destinația produse
lor noastre, trebuie să

fiecare mașină 
pe poarta uzinei 
un moment in
satisfacții. dar si 

sea-

nale. dacă parteneri de 
peste hotare au cuvinte e- 
logioase și solicită autotu
rismul românesc în număr 
din ce in ce mai mare, 
dacă sute de mii de cetă
țeni români exploatează 
cu plăcere această mașină, 
cred că sint toate acestea 
argumente că reușim. Cit 
privește înnoirile in do
meniul organizării inter-

firmăm că. în curînd. „Da
cia" se va „naște" 
casă nouă, 
cințele pe 
lor pe care 
eveniment.
pildă. că. 
motoarele de 1 310 și 1 410 
cmc sînt modernizate, a- 
vînd numeroase noutăți 
(ax cu came în cap. pompă 
de ulei

într-o 
cu toate conse- 
planul noutăți
le aduce acest 
Amintesc, de 

la ora actuală.

mărit, 
redusă

DUPĂ ÎNCHEIEREA REPARAȚIEI CAPI

PATRIA, PATRIOTISMUL

pres-

se face 
lui ? - 
purtate 
Matea,

toate 
unor

avem grijă ca nu numai în 
general să muncim bine, 
să avem rezultate tehnice 
și economice apreciate, dar 
să oferim și ’ garanții că 
fiecare autoturism „dat la 
cheie" — absolut fiecare 1 
— răspunde din 
punctele de vedere
exigente calitative majore.

— Si credeți că reușiți 7 
Ce noutăți deosebite pu
teți oferi pe planul organi
zării tehnice 7 Dar în ce 
privește înnoirea propriu- 
zisă a autoturismului 
cia" ?

— Nu spun că nu 
unele probleme. Dar 
producător de autoturisme 
din lume nu are probleme? 
Oricum. îndrăznesc să 
spun că dacă „Dacia" noas
tră este bine cotată Ia tir— 
gurl și expoziții internațio-

„Da-

avem 
care

ne. avem citeva realizări 
care anunță randamente 
de înaltă competitivitate 
atît in domeniul calității, 
cit și pe olanul creșterii 
performantelor tehnice si 
al eficientei economice. 
Astfel, în ultima vreme a 
fost realizată o nouă linie 
de asamblare caroserii 
„Dacia 1 304“ — „break", au 
fost puse în funcțiune 25 li
nii de sudură automată 
multipunct, au fost date în 
folosință un mare număr de 
mașini-agregat. s-au înche
iat probele de anduranță cu 
linii de transfer, au fost a- 
similate în fabricație zeci 
de subansamble noi (cutii 
de viteză, ambreiaje etc.) și 
reproiectate 55 de tehno
logii de lucru. Sînt. toate 
acestea înnoiri structurale 
care ne dau dreptul să a-

cu debit 
greutate 
ș.a.). 95 la sută 
din piesele și re
perele motoare
lor „Daciei" sînt 
noi sau moder
nizate. De 
menea, de 
va luni s-a 
Uzat seria 
a autoturismului 
„Dacia 1 320“. din 
care cîteva sute 

de exemplare pot fi apre
ciate în București, unde 
au intrat in exploatare, 
fiind utilizate 
Ample procese 
pot fi văzute în 
sitorie. unde 
de lucru, dotarea si 
nizarea .__ ___
ducție s-au făcut la nive
lul celor mai moderne rea
lizări din lume. Ca să nu 
mai vorbesc despre mo
dernizarea Întregii fabri
cații în turnătorii. Și peste 
tot în amplul proces de în
noire și modernizare a pro
ducției de autoturisme în
cepe să fie prezent calcu
latorul. ceea ce confirmă 
o dată în plus nivelul teh
nologic atins. Dar ce mi se 
pare mai important de re-

ase- 
cite- 
rea- 
zero

ca taxiuri, 
înnoitoare 
noua vop- 
tehnologia 

orga- 
fluxurilor de pro-

(Continuare în pag, a V-a)^

e din 
primul

LA FURNALUL NR. 6 DE LA GALAf

Aseară a fost elaborate 
prima șarjă de• V fontă

In seara zilei de 
31 martie, ora 19,20. 
la furnalul 
de la Galați 
mai mare agregat de 
acest fel din țară — 
a fost elaborată pri
ma șarjă de fontă 
după încheierea lu
crărilor de reparație 
capitală. Evenimentul 
consemnează un re
cord in materie în
trucât durata efectivă 
a reparației — reali
zată in premieră ab
solută la un furnal de 
asemenea capacitate 
— a fost de numai 4 
luni.

Cu acest prilej, co
muniștii. toate colec
tivele de constructori, 
proiectanți. furnizori 
de utilaje, echipamen
te și materiale, side- 
rurgiști.i gălăteni 
portează 
Nicolae 
secretarul 
partidului, 
nirea angajamentului 
de onoare luat cu pri
lejul vizitei de lucru 
efectuate la Galați, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, in 
luna septembrie 1987, 
de a munci exemplar, 
cu abnegație si răs
pundere, pentru ca 
reparația capitală a

nr. 6 
cei

ra- 
tovarășului 
Ceaușescu, 
general al 

îndepli-

acestui deosebit de 
important agregat să 
dureze cit mai puțin, 
iar furnalul să poată 
fi reintrodus într-un 
timp scurt . în fluxul 
productiv.

Reparația capitală a 
furnalului nr. 6, cu 
un volum util de 3 500 
mc, a fost realizată 
de mii de construc
tori, în principal de 
la întreprinderea-an- 
trepriză pentru con- 
strueții-montaje și re
parații siderurgice Ga
lați. Printre furnizorii 
de utilaje, echipamen
te și materiale necesa
re reparației s-au nu
mărat uzina de piese 
de schimb și reparații 
siderurgice din ca
drul combinatului. în
treprinderea de con
strucții metalice Te
cuci. întreprinderea 
mecanică navală si 
alte unități din județ, 
precum și un șir de 
unități din cadrul 
Centralei industriale 
de produse refractare 
Brașov. Centralei in
dustriale de produse 
metalurgice Bucu
rești. de întreprin
deri din Capitală. Za
lău. Aiud. Buzău și al
tele.

Este de relevat că.

pe baza soluțiilor teii 
nice elaborate de 
proiectanți de la 
IPROMET București 
și Institutul de cerce
tări și proiectări de 
fabricație pentru pro
duse plate și aco
periri metalice — 
I.C.P.P.A.M. Galați, 
furnalului i s-au a- 
dus — cu prilejul e- 
fectuării reparației ca
pitale — o serie de 
modernizări in scopul 
ridicării parametrilor 
săi tehnico-funcțio- 
nali și economici, ceea 
ce va permite reali
zarea unei producții 
sporite de fontă. în 
condiții de eficiență 
economică superioară.

Prin încheierea re
parațiilor capitale la 
furnalele de mare ca
pacitate (asemenea lu
crări vor continua să 
fie executate și la 
alte capacități de pro
ducere a fontei si o- 
țelului). oamenii mun
cii de la Combinatul 
siderurgic din Galați 
sînt mai bine pregătiți 
să-și îndeplinească 
sarcinile de plan, o- 
bligațiile contractua
le asumate față de 
beneficiari în acest an 
hotărîtor al actualului 
cincinal.

i i
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HOTARIREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)
mate pe baza costurilor planificate, ca limită ma- . 
xima ce nu poate fi depășită, la care se adaugă 
rentabilități diferențiate, in funcție de destinația 
produselor. Prețurile la beneficiarii produselor, in
clusiv preturile cu amănuntul, rămîn nemodificate. 
Aceste propuneri contribuie la funcționarea mai 
eficientă a mecanismului economico-financiar. a 
Întregului sistem de autoconducere muncitorească, 
autofinanțare și autogestiune a unităților, la stimu
larea dezvoltării activității de producție, la redu
cerea consumurilor și a cheltuielilor de fabricație.

S-a hotărit ca propunerile privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a prețurilor să fie con
cretizate într-o lege, ale cărei prevederi se aplică 
experimental in anul 1988, incepînd cu data de 15 
aprilie.

3. Plenara a examinat și aprobat în unanimi
tate propunerile privind perfecționarea sistemului 
de retribuire pentru stimularea producției de ex
port și a exportului.

S-a subliniat că participarea tot mai activă a 
României la circuitul economic mondial, la divi
ziunea internațională a muncii, obiectiv principal 
al actualului cincinal, impune sporirea continuă, 
in ritm susținut, a producției pentru export și a 
exportului, ridicarea calității și a competitivității 
produselor românești pe piața mondială.

In acest sens, plenara a relevat importanta noi- 
10Ț propuneri, formulate la inițiativa secretarului 
generial al partidului, apreciind că ele contribuie 
la stimularea intr-o mai mare măsură a unităților' 
economice și a colectivelor de oameni ai muncii 
iii realizarea și depășirea producției de export.

Prin aplicarea acestor măsuri se asigură o creș
tere însemnată a veniturilor oamenilor muncii care 
realizează produse pentru export, prin majorarea 
fondului de retribuire și acordarea in acest fel a 
unor stimulente suplimentare întregului personal 
care participă la realizarea, in bune condiții, a 
exportului. Această majorare va fi cu atit mai în
semnată cu cît vor crește volumul producției pen
tru export și ponderea acesteia în totalul produc
ției fiecărei întreprinderi.

S-a hotărit ca propunerile privind perfecționarea 
sistemului de retribuire pentru stimularea produc
ției de export și a exportului să fie concretizate 
intr-o lege, ale cărei prevederi se aplică experi
mental in anul 1988, începind cu data de 15 aprilie.

A fost exprimată convingerea că măsurile pro
puse vor conduce la o mai mare cointeresare și 
preocupare a tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii pentru indeplinirea integrală și la termen 
a sarcinilor de plan și a tuturor contractelor pen
tru export, pentru executarea unor produse de 
înalt nivel calitativ, competitive pe plan mondial.

4. Plenara a analizat și aprobat în unanimitate 
Raportul privind efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului Ia 31 decembrie 1987 și 
activitatea politico-organizatorică desfășurată de 
organele și organizațiile de partid pentru înfăp
tuirea hotăririlor și directivelor partidului.

Comitetul Central a relevat contribuția de 
cea mai mare importanță a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întărirea continuă a unității 
și forței Partidului Comunist Român, la creșterea 
permanentă a rolului său conducător, ca-nucleu și 
centru vital al întregii națiuni.

Plenara a subliniat că Partidul Comunist Român 
se prezintă astăzi ca un partid puternic. înconjurat 
de stima și prețuirea tuturor cetățenilor patriei, 
urmat cu nețărmurită încredere de toți oamenii 
muncii, de întreaga națiune, el îndeplinindu-și cu 
cinste misiunea istorică asumată față de popor — 
de a-1 conduce neabătut spre culmile luminoase 
ale socialismului și comunismului.

Marele prestigiu de care se bucură Partidul Co
munist Român în rîndul națiunii este ilustrat de 
faptul că in 1987 au devenit membri de partid 
116 041 de oameni ai muncii, din care 66.29 la sută 
sînt muncitori, 14,31 la sută țărani. 19,40 la sută in
telectuali. S-a menționat că aceste proporții se 
Încadrează în orientările stabilite, asigurîndu-se 
menținerea unei compoziții sociale, pe virstă și na
ționale corespunzător structurii societății noas
tre. La 31 decembrie 1987. Partidul Comunist Ro
mân număra 3 709 735 membri.

Plenara cere organelor și organizațiilor de partid 
ca. în actuala perioadă de dezvoltare a țării, să 
pună un accent mai mare pe ridicarea calității 
membrilor de partid, pe profilul politic, moral și 
profesional al celor ce intră în partid, pe îmbună
tățirea muncii de educare și călire ideologică a tu
turor comuniștilor.

Pornind de la teza tovarășului Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia criteriul supr.em de apreciere a efi
cienței activității de partid îl constituie îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan in toate do
meniile și sectoarele economiei naționale, plenara 
a relevat necesitatea ca organele și organizațiile 
de partid să acționeze cu mai multă exigență și 
fermitate în exercitarea rolului și atribuțiilor ce 
le revin pentru mobilizarea oamenilor muncii la 
realizarea ritmică și de calitate a tuturor indica
torilor planului.

în atenția organelor și organizațiilor de partid 
trebuie să stea perfecționarea în continuare a sti
lului și metodelor de muncă, dezvoltarea demo
crației interne de partid, a criticii și autocriticii, a 
spiritului revoluționar, aplicarea fermă a prevede
rilor. statutului și a tuturor legilor țării. întărirea 
răspunderii și a controlului în îndeplinirea hotărî- 
rilor, pentru a asigura creșterea rolului conducător 
al partidului în toate domeniile de activitate, a ca

pacității sale de mobilizare a întregului popor la 
realizarea obiectivelor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

5. Plenara a examinat și aprobat în unanimitate 
Raportul cu privire Ia activitatea desfășurată de 
organele de partid, de stat și organizațiile de masă 
in anul 1987 pentru înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului.

Comitetul Central a subliniat că partidul nostru, 
secretarul său general acordă constant o deosebită 
atenție politicii de cadre, perfecționării acestei 
activități, ca unul din factorii de importantă ma
joră in înfăptuirea programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. Sub conducerea și îndru
marea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
munca de selecționare, creștere, pregătire și pro
movare a cadrelor a fost marcată de mutații ca
litative, în strinsă concordanță eu sarcinile stabi
lite in documentele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

Organele și organizațiile de partid trebuie să 
manifeste mai multă grijă pentru aplicarea întoc
mai a principiilor și normelor politicii de cadre, 
pentru promovarea în funcții de conducere, în 
toate sectoarele vieții economico-sociale, a unor 
cadre cu temeinică pregătire profesională și poli- 
tico-ideologică. care dovedesc în întreaga lor ac
tivitate și comportare spirit de răspundere, exi
gență, inițiativă, calități organizatorice, au autori
tate în colectivele de muncă. Totodată, se impune 
o preocupare mai susținută pentru promovarea 
celor mai bune cadre din rindul femeilor, pentru 
realizarea unui raport corespunzător între cadrele 
mai in virstă. cu experiență, și cadrele tinere.

Plenara a cerut ca, în spiritul orientărilor se
cretarului general al partidului, să se acționeze cu 
cea mai mare răspundere pentru a se asigura 
cadre de conducere corespunzătoare în toate do
meniile. care să se ridice la nivelul cerințelor 
etapei actuale și în perspectivă, capabile să răs
pundă sarcinilor și exigențelor puse de partid pri
vind întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii 
comuniste, revoluționare, buna organizare și con
ducere a tuturor sectoarelor de activitate.

6. Plenara a analizat și aprobat în unanimitate 
Raportul privind activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate conducerii partidului, or
ganelor locale de partid și de stat, organizațiilor 
de masă și obștești, presei și radioteleviziunii in 
anul 1987.

S-a apreciat că scrisorile adresate, primirea în 
audiență de către organele de partid și de stat a 
numeroși oameni ai muncii reflectă m'area încre
dere a acestora în partid, in politica sa, constituie 
o expresie a democrației muncitorești-revojuțio- 
nare. a legăturilor partidului cu masele, cu între
gul popor.

S-a subliniat, totodată, că organele de partid și 
de stat, organizațiile de masă și obștești au mani
festat mai multă răspundere, solicitudine și exi
gență in rezolvarea propunerilor, sesizărilor și ce
rerilor formulate de cetățeni. A fost relevat faptul 
că soluționarea la timp a problemelor ridicate de 
oamenii muncii, în scrisori și în cadrul audiențe
lor. a contribuit la îmbunătățirea activității econo
mico-sociale, înlăturarea deficiențelor din diferite 
domenii, întărirea legalității, respectarea normelor 
eticii și echității socialiste.

Plenara a cerut să se acționeze în continuare 
pentru rezolvarea promptă a propunerilor, sesiză
rilor și cererilor oamenilor muncii, in conformi
tate cu hotărîrile de partid și de stat, cu legile 
țării, pentru stimularea participării tuturor cetățe
nilor patriei, pe calea dialogului, Ia conducerea și 
perfecționarea activității economico-sociale, la ela
borarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare 
multilaterală a României.

7. Plenara a dezbătut si aprobat în unanimitate 
Raportul privind activitatea internațională a parti
dului și statului in anul 1987 și principalele obiec
tive ale politicii externe în 1988.

S-a subliniat că activitatea României socialisto 
In sfera vieții internaționale s-a desfășurat, anul 
trecut, în conformitate cu hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., cu orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii.

Comitetul Central a dat o înaltă apreciere con
tribuției hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și promovarea po
liticii externe a țării noastre, importantelor sale 
acțiuni, inițiative și demersuri întreprinse pe plan 
internațional, care au un puternic ecou și se bucu
ră de o largă prețuire în lume, ele constituind un 

Plenara își exprimă convingerea că oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, întregul nos
tru popor vor acționa in continuare cu dăruire și abnegație, cu înalt spirit revoluționar pentru 
realizarea hotăririlor adoptate, pentru înfăptuirea mărețelor planuri și programe de dezvoltare 
cconomico-socială a României.

Insușindu-și pe deplin insuflețitoarele îndemnuri ale secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, plenara adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, 
întregii noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor făuritorilor de bunuri mate
riale și spirituale chemarea de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an, a prevederilor actualului cincinal, asigurindu-se realizarea integrală a 
producției fizice și a celei destinate exportului, înfăptuirea programelor de organizare și moderni
zare a proceselor de fabricație, de creștere a nivelului tehnic și calitativ al produselor, desfășura
rea, în cele mai bune condiții, a lucrărilor agricole de primăvară, obținerea unei calități noi, supe
rioare, și a unei eficiente cit mai ridicate în toate domeniile de activitate.

STRÎNS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SAU GENERAL, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SA FACEM TOTUL PENTRU OBȚINEREA, IN ACEST AN, A 
CELOR MAI BUNE REZULTATE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICA ȘI SOCIALA A TARII, ÎN 
PERFECTIONAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTA A ISTO
RICELOR OBIECTIVE STABILITE DE CONGRESUL AL XIII-LEA ȘI CONFERINȚA NAȚIO
NALĂ ALE P.C.R., A PROGRAMULUI DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE' MULTILA
TERAL DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM !

strălucit exemplu de răspundere exemplară față de 
destinele poporului român și soarta civilizației 
omenirii, față de cauza socialismului și păcii.

Plenara a evidențiat rolul esențial pe care l-au 
avut și il au, in dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor internaționale ale partidului și statului 
nostru, intîlnirile și convorbirile purtate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in țară și străinătate, 
cu șefi de state și guverne, conducători de partide, 
cu alte personalități ale vieții politice, economice și 
cultural-științifice de peste hotare, documentele și 
înțelegerile convenite cu aceste prilejuri.

S-a relevat faptul că partidul și statul nostru au 
desfășurat — și in anul 1987 — o politică dina
mică. principială și constructivă, în favoarea pă
cii, înțelegerii și cooperării intre națiuni.

Comitetul Central a reafirmat voința Partidului 
Comunist Român, a României socialiste de a ac
ționa, in continuare, împreună cu forțele revolu- 
ționare, progresiste, antiimperialiste de pretutin
deni. cu toate popoarele, pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, in primul rind a 
celei nucleare, pentru reglementarea pe cale paș
nică, prin tratative, a conflictelor existente in dife
rite regiuni ale globului, pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru instaurarea in Balcani, in Europa 
și in lume a unui climat de destindere, securitate, 
încredere și rodnică cooperare, pentru împlinirea 
năzuințelor de libertate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor.

Plenara a dat glas adeziunii depline a comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor patriei la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, care reflectă 
în cel mai înalt grad aspirațiile poporului român, 
hotărirea sa nestrămutată de a-și făuri destinul 
socialist și comunist, intr-o lume a păcii si cola
borării.

CUNOAȘTEREA APROFUNDATĂ A REALITĂȚILOR VIAȚĂ!
- premisă esențială a acțiunilor concrete, cu finalitate precisă

exigențele vieț 
lica curentă, s 
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I Ifov. experte 
lsemnările d

OjN țmrârătoa

Mutarea centrului de greutate al 
demersurilor politico-organizatorice 
acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției de bunuri materiale, acolo 
unde, zi de zi, oamenii muncii din 
industrie, agricultură, invățămint, 
cercetare, cultură dau consistența 
faptelor, planurilor și programelor 
de dezvoltare econom ico-socială a 
țârii reprezintă o cerință fundamen
tală a activității organelor și orga
nizațiilor de partid, in repetate 
rinduri subliniată de tovarășul 
'Nicolae Ceaușescu. inclusiv la recenta 
plenară a C.C. al, P.C.R. Printre for
mele și metodele multiple de legare 
a muncii de pc-tid de realitățile și 

validate de prac- 
'•"> și analizele la 

experiență in 
ndit și Corni- 
rului agricol 
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ă a campa- 
ară. Față de 
mlui trecut,

cea c'ir\nie de insămințări in 
actuală^ ilfov a fost pregătită 
gectoru jn con(jiții mult mai 
și ^eccu toate condițiile cli- 
bu.ne- )rabile din această pri- 
țnallcȚ-o intensă mobilizare 
năvaane si, materiale si prin- 

tr-, fofganizare a muncii, pinâ
miere. °tra se insămînțase a- 
proape .tate din suprafața pla
nificată. cîteva zile in urmă
s-a inc. it semănatul mazu
rii, ovăztL, și 'sfeclei de zahăr. 
Se apropie ie final insămințatul flo- 
rii-soarelui Și legumelor pentru con
sum, urmind ca in perioada ime
diat următoare atenția principală să 
fie consacrată punerii sub brazdă a 
porumbului. Iată citeva din măsurile 
aplicate : repararea și probarea. în
tregului parc de mașini și utilaje ; d 
judicioasă amplasare a culturilor ; 
asigurarea și tratarea întregii canti
tăți de sămință ; încheierea a 40 763 
de contract'd cu cooperatorii pentru 
munca in acord global, acoperin- 
du-se pe deplin necesarul cu forță 
de muncă ; defalcarea exactă a pla
nului pe ferme, brigăzi și echipe ; 
cunoașterea de către toți cooperato-, 
rii și mecanizatorii a tehnologiilor 
pentru fiecare cultură și a indica
torilor economici ; reorganizarea 
comisiilor pe culturi pentru supra
vegherea calității lucrărilor, înce
pind cu semănatul ; respectarea ri
guroasă a termenelor stabilite pen
tru insămințări. Evident, nu sint 
măsuri deosebite. Deosebit este fap
tul că pe baza unei cunoașteri 
exacte a realităților, a lipsurilor 
manifestate în activitatea unor uni
tăți. aceste măsuri au fost adoptate 
mult mai devreme decit anul trecut 
și aplicate cu mai multă fermitate.

Planul de bătaie pentru actuala 
campanie agricolă a fost stabilit, in 
cadrul unei dezbateri cu activul de 
partid din agricultură, la sediul co
mitetului de partid al sectorului 
aflat in comuna Balotești. Dezbate
rea a însemnat momentul de vîrf al 
unei succesiuni de analize efectuate 
de secretariatul și biroul comitetu
lui de partid al sectorului in mal 
multe unități, începind de la jumă
tatea anului trecut. Deși atenția 
principală era îndreptată spre recol
tat, nu s-a pierdut din vedere prin
cipiul potrivit căruia un bun agri
cultor, indiferent dacă seamănă sau 
recoltează, trebuie să fie mereu cu 
gindul la producțiile viitoare. Atunci 
s-a văzut, la asemenea analize, ce 
înseamnă să ai ezitări în a semăna 
la termenele fixate, ce inseamnă să 
te cramponezi de vechi prejudecăți 
privind densitatea plantelor, ce în
seamnă să tergiversezi încheierea 
contractelor cu cooperatorii privind 
munca în acord global, semnificind 
tot atitea neajunsuri în activitatea 
unor unități, neajunsuri pe care co
mitetul de partid al sectorului și-a 
propus să Ie preîntîmpine în pregă
tirea și desfășurarea următoarelor 
campanii agricole. De fapt, se poate 

spune că la aceste analize la fața 
locului a fost declanșată o virtuală 
numărătoare inversă a actualei cam
panii de primăvară. Dezbaterea 
amintită, desfășurată' la sediul co
mitetului de partid, n-a făcut altceva, 
decit să sintetizeze experiențe, ar
gumente. convingeri transmise nu 
prin, referate, fie ele bogate in 
exemplificări, ci câștigate direct de 
cei implicați in soarta producțiilor 
agricole pe tarlalele cu recolte mai 
mult sau mai puțin îmbelșugate, 
prin observarea nemijlocită a pro
cedeelor aplicate și a rezultatelor 
obținute.

Terenul, un sediu itinerant. Prin 
analiză se înțelege îndeobște me
toda generală de cercetare a reali
tății bazată pe descompunerea pro
ceselor. a fenomenelor, a obiectelor 
studiate etc., în părțile lor compo
nente. examinarea amănunțită a 
unei probleme in vederea desprin
derii unor concluzii documentate. 
O metodă care de altfel s-a încetă
țenit puternic in activitatea Comi
tetului de partid al sectorului agri
col Ilfov. ..Cel puțin jumătate din 
numărul întrunirilor secretariatului 

La Comitetul de partid al sectorului agricol Ilfov
sau biroului comitetului de partid 
au loc in unitățile agricole — ne 
spunea tovarășul Viorel Vizureanu, 
prim-secretar al comitetului de 
partid al sectorului. Aceasta nu in
seamnă că schimbăm o incăpere de 
la sediu cu o alta de la primăria 
unei comune, ci o sală de ședințe 
cu tarlale cultivate cu cereale, cu 
traseele sistemelor de irigații, cu 
sectoarele zootehnice ale cooperati
velor agricole de producție, cu ate
lierele de reparații ale utilajelor 
agricole. Aș putea spune că terenul 
semnifică pentru noi un adevărat 
sediu itinerant al activității politico- 
organizatorice, iar acțiunile între
prinse in acest cadru dobindesc cu 
adevărat atribuțiile esențiale ale 
unei analize".

Dintre multele exemple de analize 
efectuate la fața locului, mai toți in
terlocutorii noștri au menționat-o pe 
cea din toamna anului trecut care 
s-a desfășurat în cooperativele agri
cole Berceni și Popești-Leordeni. 
două unități învecinate cu condiții 
asemănătoare, dar cu producții de 
porumb diferite. La această acțiune, 
inițiată de biroul comitetului de 
partid al sectorului, au parti
cipat secretari ai organizațiilor 
de partid. președinți și ingi- 
neri-șefi din cooperativele agricole 
de producție din sector, organi
zatori de partid din consiliile unice 
agroindustriale. specialiști. Unul 
dintre particinanții la această ana
liză. tovarășul Ion Popa, președin
tele Consiliului unic agroindustrial 
Vidra, ne spunea : „Am văzut cu 
ochii noștri cum. prin irigarea cul
turii de porumb prin culoare, coo
peratorii din Berceni au realizat o 
recoltă record de 27 tone știuleți la 
hectar, cu mult mai mare decit ve
cinii lor care n-au aplicat acest pro
cedeu. Dacă aveau o suprafață ceva 
mai mare, primeau incă un titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare'* așa 
cum au obținut pentru recoltele de 
griu. Astfel a fost învinsă prejude
cata unor președinți și specialiști po
trivit căreia irigarea prin culoare ar 
duce la diminuarea densității și. in 
final, a producției. E drept că a- 
cest procedeu determină micșorarea 
densității dacă nu este aplicat cum 
trebuie. Dar s-a demonstrat pe viu 

că o asemenea situație poate fi evi
tată".

Analiza a prilejuit un amplu 
schimb de păreri, explicații compe
tente 'date de cercetători și conclu
zii practice concretizate in sarcini de 
partid pentru multi dintre cei pre
zent!. Prin alegerea momentului și 
locului de desfășurare, inițierea unui 
studiu în prealabil efectuat de spe
cialiști. stabilirea judicioasă a parti
cipării, modul de desfășurare a mă
surilor in vederea generalizării rapi
de a experienței avansate, această 
acțiune a ințrunit trăsături metodo
logice tipice pentru multe din a- 
nalizele la fata locului organizate de 
comitetul de partid al sectorului. 
Este necesar insă ca, mai mult decit 
pină acum, la asemenea analize par- 
ticipantii să nu se limiteze la for
mularea unor promisiuni sau anga
jamente de bune intenții, ci să li 
se stabilească sarcini concrete. cu 
termene și nominalizări pentru a se 
crea posibilitatea exercitării unui 
control eficient al înfăptuirii măsu
rilor adoptate.

Dinamism, flexibilitate, eficientă. 
Dar nu toate analizele se derulea

ză după schema celei menționate mai 
înainte. Unele au o arie restrînsă la 
un număr mic de unități sau la una 
singură cu participarea numai a ce
lor implicați direct în rezolvarea 
problemelor specifice acestor uni
tăți. Asemenea analize au avut loc 
în comuna Grădiștea, unde s-au e- 
xaminat stilul și metodele de mun
că ale comitetelor comunale de 
partid Grădiștea și Petrăchioaia, la 
Stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii Vidra, avînd. ca temă îmbu
nătățirea organizării muncii și întă
rirea disciplinei, la cooperativa a- 
gricolă de producție Clinceni. con
sacrată examinării neajunsurilor din 
sectorul zootehnic. Alteori prevalea
ză operativitatea impusă de anumi
te situații urgente. De pildă, la o 
plenară a comitetului de partid al 
sectorului, factorii de răspundere din 
comuna Corbeanca și de la coope
rativa agricolă de producție de aici, 
criticați pentru producțiile mici din 
zootehnie, au venit cu justificări (lip
sa furajelor și slaba productivitate 
a animalelor). Plenara a decis ca 
secretariatul să se deplaseze neîntâr
ziat la Corbeanca pentru a exami
na situația la fața locului și a adop
ta măsuri în consecință. Drept ur
mare. membrii secretariatului. îm
preună cu factorii locali de condu
cere. au controlat respectarea pro
gramului de lucru, au evaluat can
titățile și structura furajelor, au an
gajat discuții cu toți îngrijitorii. Jus
tificările înfățișate plenarei s-au do
vedit a fi neîntemeiate, reieșind că 
adevărata cauză a situației precare 
din zootehnie se datora lipsei de 
răspundere din partea conducerii 
unității, dezordinii și indisciplinei de 
la locurile de muncă. Au fost hotă- 
rite pe loc măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor. Sint organizate si a- 
nalize la fața locului de genul ce
lor care Se pregăteau în momentul 
documentării noastre pentru asocia
țiile economice intercooperatiste din 
Căciulați și Popești-Leordeni cu pri
lejul cărora, pe temeiul unor studii 
amănunțite întreprinse de colecti
vele de îndrumare, sprijin și con
trol ale comitetului de partid al sec
torului, vor fi examinate toate latu
rile activității desfășurate de orga
nizațiile de partid și conducerile din 
unitățile respective.

Pentru a conferi mai mult dina
mism și o sporită eficiență se im
pune ca tematica analizelor la fața 
locului să fie permanent îmbogățită, 
in’ strinsă : legătura cu problemele 
pe care le ridică viața economico- 
socială. Am sugera, in acest sens, o 
examinare complexă a înfăptuirii 
programului de sistematizare a loca
lităților rurale, sub toate aspectele 
sale, cu atit mai mult cu cit in sec
tor sint multe exemple pozitive in 
această direcție ce trebuie operativ 
generalizate. De asemenea, avind în 
vedere faptul că pe teritoriul secto
rului se află un important număr 
de institute și stațiuni de cercetări 
în domeniul agriculturii, este nece
sar să se acorde o mai mare atenție 
examinării modului în care ele se 
preocupa de transferarea rezulta
telor cercetării in practica agricolă, 
a modului în care specialiștii spri
jină nemijlocit unitățile de pro
ducție. „Analiza la fața locu
lui, alături de alte acțiuni des
fășurate pe teren, se dovedește a fi 
un valoros instrument de lucru cu 
valențe multiple, ne relata tovară
șul Mihail Boțoagă, secretar al comi
tetului de partid al sectorului. Afir
marea spiritului critic dobindește un 
pronunțat caracter constructiv. Ex
periența pozitivă, formele si meto
dele înaintate de muncă își găsesc 
un drum fără ocolișuri spre gene
ralizarea rapidă. Munca activiștilor 
de partid și de stat devine mai or
donată. mai sistematică. Analiza la 
fata locului înlesnește convergența 
laturilor politice. organizatorice si 
educative ale activității de partid 
spre obiectivele unitare și. să nu se 
uite, au un benefic efect psihologic. 
Atunci cînd biroul sau secretariatul 
comitetului de partid al sectorului 
își anunță deplasarea în unele uni
tăți. conducerile acestora își mobili
zează de regulă toate forțele pentru 
a se prezenta cît mai onorabil po
sibil. Iar in ceea ce privește efi
cienta analizelor la fata locului, 
exemplele sint nenumărate. Aș men
ționa eliminarea unor neajunsuri 
din munca comitetelor comunale de 
partid Ciorogirla. Afumați. Snagov. 
din activitatea organizațiilor de 
partid si a organelor de conducere 
colectivă din cooperativele agricole 
de producție Pantelimon. Dascălu. 
Brănesti. Corbeanca".

Evident, in vederea sporirii efi
cienței analizelor la fața locului, pot 
și trebuie aduse în continuare îmbu
nătățiri privind organizarea și des
fășurarea lor. Astfel, așa cum au 
sugerat mai mulți organizatori de 
partid, este necesară o antrenare 
mult mai puternică a specialiști
lor din unitățile de producție, 
din consiliile unice agroindustri
ale atit la elaborarea unor studii 
preliminare, dar mai ales la înfăp
tuirea măsurilor stabilite. Totodată, 
pornind de la faptul că la nivelul 
consiliilor unice agroindustriale, și 
îndeosebi la cel al comitetelor co
munale de partid, metoda analizelor 
la fața locului se aplică încă spo
radic este de datoria comitetului de 
partid al sectorului să acționeze cu 
mai multă fermitate în direcția 
transferării propriei experiențe spre 
organele de' partid subordonate.

Dovada cea mai concludentă a efi
cienței deplasării centrului de greu
tate al muncii de partid in mijlocul 
colectivelor de muncă. în unitățile 
de producție, am adăuga noi, este 
însăși conferirea în anul trecut sec
torului agricol Ilfov a titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Succes datorat deopotrivă si îndru
mării. și sprijinului efectiv și per
manent acordat de Comitetul muni
cipal de partid București organiza
ției de partid a sectorului agricol 
Ilfov. Iar intensificarea in aceste 
zile a ritmului la însămințat ilustrea
ză hotărirea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii din zona agricolă 
ce înconjoară Capitala de a onora 
exemplar in acest an înalta distincție.

Constantin VARVARA

„BUN VENIT",

VIITORUL I* -'4 
™ ’ întregii țări —

Un pilc de clădiri cochete, ce te 
trimit cu gindul la o stațiune mon
tană, străjuiesc la bază, ca un guler 
dantelat, monumentul natural ce tu
telează municipiul Piatra Neamț : 
Pietricica, insolită construcție a ar
hitectului Timp, ce a dat și numele 
orașului. Aflăm cu plăcută surprin
dere că elegantele pavilioane încas
trate la baza muntelui aparțin spi
talului județean și că, dintre toate, 
cele mai frumoase și mai modern 
utilate sînt destinate mamei și copi
lului (obstetrică-ginecologie, mater
nitate și nou-născuți. pediatrie). Ex
presie elocventă a grijii societății 
noastre față de om. acest complex 
spitalicesc nou. modern, ca o mini- 
statiune de vacanță, este și rodul 
strădaniei edililor, ca și a corpului 
medical ce-și desfășoară aici activi
tatea. Pe linia unei sănătoase tradi
ții a locului, se nasc la Piatra Neamț 
— și, de altfel, în întreg județul 
Neamț — mulți copii. Am reținut — 
din discuțiile purtate cu directorul 
Spitalului județean, tovarășul Stelian 
Popescu, medicul-șef al municipiu
lui, cu tovarășa Georgeta Volosețchi. 
secretar al comitetului de partid 
„Sănătate", cu tovarășa Georgeta 
Andreescu. inspector cu probleme de 
ocrotirea mamei, copilului și tinere
tului și secretar al comisiei județene

DOLJ : Materiale
refolosibile in circuitul

productiv
„Toate materialele recuperabile 

— in circuitul productiv" — iată 
cuvintul de ordine sub semnul că
ruia se acționează în județul Dolj 
pentru recuperarea și introducerea 
in circuitul productiv a tuturor 
materialelor refolosibile de la uni
tățile economice si de la gospodă
riile populației. Așa cum ne spunea 
Dumitru Cazacu, directorul între
prinderii județene de valorificare și 
refolosire a materialelor recupera
bile in perioada care a trecut de 
la începutul acestui an au fost li
vrate peste prevederile de plan la 
zi 2 300 tone oțel. 291 tone fontă și 
49 tone zinc și aluminiu. Cu cele 
mai bune rezultate se înscriu co
lectivele întreprinderilor „Electro- 
putere". Regionala C.F.R., între
prinderea mecanică de material ru
lant Craiova. La sfirșitul acestei 
săptămîni se vor organiza în mu
nicipiul Craiova ample acțiuni pen
tru strîngerea materialelor refolo
sibile din gospodăriile populației. 
(Nicolae Băbălău). 

i
de demografie — că județul se si
tuează pe unul dintre primele locuri 
pe țară in ce privește sporul natural 
al populației (aproape dublul mediei 
pe țară).

Anul trecut s-au născut în județul 
Neamț 11 224 de copii. Dintre aceștia, 
peste 4 000 au văzut lumina zilei in 
spitalul județean, aici, unde ne-am 
oprit să vizităm elegantele pavilioa
ne despre care vorbeam. Iată clă
direa ce adăpostește secția de pedia
trie (coordonată de medicul primar 
Eugenia Vintea), secție cu 170 de pa
turi, în care ambianta amintește de 
o casă de odihnă ; iată maternitatea 
(260 de paturi) și secția de nou-năs- 
cuți (135 de paturi). Totul strălu
cește de curățenie, totul poartă am
prenta grijii deosebite pentru mamă 
— ca viață purtătoare de viață — și 
pentru copil — speranța de viată a 
națiunii.

— Cîți pacienți aveți sub suprave
ghere ? îi întrebăm pe medicul-șef 
al secției de nou-născuți, Iosif Șarf.

— Azi avem 124. Sînt zile în care 
se nasc 19—20 de copii,

— înseamnă că v-au trecut mulți 
copii prin brațe...

— Desigur. Mai ales dacă socotitn 
că din 1955 lucrez aici... E o viață. 
Am ținut în brațe, ca nou-născuți, 
pe multe dintre mămicile ai căror

Dreptul de condiționare a restituirii 
sumelor depuse la C.E.C.

Depunătorii au dreptul să con- 
dițiojieze restituirea sumelor de
puse la C.E.C. Depunerile cu re
stituire condiționată sînt cele efec
tuate de o persoană pe numele al
tei persoane, care devine titular, 
aceasta puțind să dispună de su
mele depuse pe numele său numai 
cu respectarea condiției stabilite de 
depunător.

Condiționarea se face la emite
rea libretului o dată cu prima de
punere. Sînt admise a fi înscrise 
in libretele de economii numai con
diții de restituire realizabile, for
mulate clar și care nu contravin 
legilor țării, iar îndeplinirea lor 
poate fi constatată lâ ghișeul uni
tății C.E.C.

Persoana care a făcut depu
nerea și a cerut condiționarea re
stituirii poate cere oricind modi
ficarea condiției. în sensul lărgirii 
dreptului de dispoziție al titularu
lui depunerii, precum și anula
rea ei.

Toate depunerile ulterioare efec
tuate pe un instrument de econo
misire cu restituiri condiționate se 
supun condiției.

Minorii nu au dreptul să condi
ționeze depunerile pe care le efec
tuează pe numele altor persoane. 

copii ii am acum sub supraveghere.
Parcă pentru a intări spusele me

dicului, tinăra mamă Ilvia Pav 
(are 28 de ani. e din Piatra Neam 
lucrează la C.E.C.) apare în prag; 
cabinetului. Și-a hrănit fetița și acu 
are răgazul să stea mai mult de v 
bă cu noi. Are ce ne povesti. A 
ținut cu greu acest copil, a i 
ani de zile un tratament de cbi 
tere a sterilității și, pentru a c 
sarcina la bun sfirșit, s-a internat 
spital cu cinci luni înainte, spre 
fi mereu supravegheată. Mama Ilvit 
(acum bunică) i-a spus : „Caută-l pe 
medicul Șarf, spune-i că nu l-ai mai 
văzut de cînd aveai... o săptămină 
și că acum urmează să fii, că vrei 
să fii mamă".

— Să nu credeți însă că fără a- 
ceastă recomandare aș fi beneficiat 
de mai puțină supraveghere, de mai 
puțină îngrijire — ne spune tinăra 
mamă. Am numai cuvinte de mul
țumire pentru întreg personalul de 
aici ; dar știți cum e cînd mergi la 
spital, ții neapărat să știi că te cu* 
noaște cineva, că lupta ta pentru a 
dărui lumii o nouă viată nu este nu
mai cauza ta...

— Dar este, oricum, cauza noastră, 
în primul rind — intervine doctorița 
Alexandra Herghelegiu, medicul-șef 
al maternității. Nu e fericire mai 
mare pentru un medic decit aceea de 
a spune bun venit vieții, de a ști că 
și prin strădania ta viața a sporit cu 
încă o viață.

Doctorița Herghelegiu este incă, 
vizibil, sub impresia unor operații 
dificile (două, una după alta) din 
care viața, un moment amenințată, 
a triumfat. Altfel — un spital ea toa
te spitalele, unde copiii care au pri
mit pașaport pentru viață cresc, de 
la o zi la alta, sub ochiul atent al 
pediatrului.

Stăm de vorbă cu cîteva dintre ti
nerele mame : cu economista Vero
nica Spiridon, in vîrstă de 26 de ani, 
mamă la al treilea copil ; cu opera
toarea chimistă Doina Rusu (24 de 
ani. al patrulea copil) ; cu Maria 
Nițu, tehnician veterinar (33 de ani, 
al patrulea copil). Ne vorbesc des
pre căldura căminului lor luminat 
de prunci, despre dorința lor de a-și 
avea cit mai curind toți copiii în jur. 
Unele mămici (cele ce urmează să 
părăsească maternitatea) se fardează 
discret, in așteptarea fericiților soți 
care, de bună seamă, au și luat cu 
asalt porțile spitalului...

Anica FLORESCU 
Constantin BLAGOV1CI 
corespondentul „Scînteii"

Se poate condiționa restituirea 
depunerilor pe toate libretele de 
economii nominale.

Depunerile in conturi curente 
personale și pe obligațiuni C.E.C, 
depuse spre păstrare nu pot fi 
condiționate.

Condiționarea restituirii operea
ză numai pe timpul vieții titula
rului.

în caz de deces al titularului 
înainte de realizarea condiției, de 
sumele respective poate dispune 
depunătorul sau moștenitorii de
punătorului in cazul decesului 
acestuia.

în situația în care titularul li
bretului a decedat după realizarea 
condiției de restituire, de sumele 
respective pot dispune moștenitorii 
titularului libretului.

în caz că depunătorul (persoa
na) care a condiționat restituirea 
a decedat înainte de îndeplinirea 
de către titular a virstei de ma
jorat, autoritatea tutelară poate 
modifica condiția în interesul mi
norului sau o poate anula,

Ciștigurile rezultate din depune
rile cu restituiri condiționate au 
același regim de condiționare a re
stituirii ca și depunerile.
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MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA
INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE

PUTERNIC STIMULENT PENTRU ÎNDEPLINIREA SEMĂNATUL
Șl DEPĂȘIREA EXPORTULUI

La recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras din nou atenția asupra problemelor realizării în cele mai bune con
diții a exportului, făcînd totodată o serie de precizări pentru mai buna 
aplicare a prevederilor actuale cu privire la stimularea personalului mun
citor cu sarcini in acest domeniu. Astfel, după cum a arătat secretarul 
general al partidului, se va acorda un beneficiu suplimentar pentru pro
ducția de export — de 10 la sută'pe devize convertibile și de 6 la sută 
pe Hiring țări socialiste. Se creează prin urmare condiții ca întreprin
derile care realizează în bune condiții exportul — inclusiv unitățile din 
industria orizontală care concură Iii executarea producției — să aibă un 
beneficiu mai mare pentru cointeresarea oamenilor muncii. Iată de ce 
această măsură trebuie să determine o mai mare preocupare pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a producției de export sl valorificarea 
eficientă a resurselor utilizate.

De altfel, există numeroase argumente economice bine fundamentate 
care evidențiază necesitatea îndeplinirii ritmice, integrale a planului Ja 
export în toate domeniile de activitate. După cum se știe, fără un export 
dinamic, eficient nu se pot asigura resursele valutare pentru importul 
unor materii prime și materiale absolut necesare in multe sectoare aie 
economiei naționale. In același timp, volumul exportului oglindește cit se 
poate de exact nivelul tehnic și calitativ al producției din fiecare între
prindere, concurența de pe piața externă eliminind categoric acele măr
furi care nu corespund anumitor criterii de utilitate și eficiență, care nu 
8Înt competitive. Cu atît mai mult în condițiile actualei conjuncturi eco
nomice de pe piața externă se impune deci ca în toate ramurile și uni
tățile cu sarcini în acest domeniu să se acționeze cu maximă exigență 
pentru înnoirea și modernizarea producției, pentru organizarea superioară 
a muncii, astfel incit planul la export să fie realizat in cele mai bune 
condiții.

Producția de export realizată 
la timp și de calitate- 

sursă sigură de spnrire a veniturilor oamenilor muncii

Răspundere maximă pentru creșterea eficienței economice

tronică, produsele electrocasnice, 
clementele de conectică, echipamen
tele de microelectronică, iar din 
acest an, produsele electronice și al
tele. „Gama mare de produse oferite 
la export, calitatea inaltă a acestora, 
corelate cu prospectarea tendințelor 
de pe piața externă — apreciază 
economista Rodica Poenaru, șef 
compartiment export — au făcut 
ca. in pofida concurenței, unitatea 
noastră să cîștige si în acest an te
ren pe o serie dc piețe deosebit de 
exigente, cum sint cele din S.U.A., 
R. F. Germania. Olanda. Polonia, 
R. D. Germană. U.R.S.S.. Ungaria 
și altele. Urmarea logică: nu numai 
că avem comenzi pe întregul an 1988, 
ci și comenzi suplimentare, pe care 
le vom onora cu aceeași promptitu
dine ca si pină acum-1.

Argumente? Multe. La secția ca
blaje auto, de pildă, care asigură 
peste 40 ia sută din producția de 
export a unității, cei peste 300 de 
lucrători. specializați atît pe linii

LA ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROMUREȘ" 
DIN TÎRGU MUREȘ

tehnologice, cit si ne produse si gru
puri de țări în oare se exportă, și-au 
asigurat, m timp util, prin autodo- 
tare, utilaje dc mare randament 
pentru executarea cordoanelor tele
fonice spiralate, a cochilelor de in
jectat cordoane cu dublă pămîntare 
— atestate după norme din Pîața 
comuna. „Nu cu mult timp în urmă 
am expediat la export primul lot de 
cablaje și antene ra<Jio-auto din pla
nul lunii aprilie, ne spune ing. Ale
xandru Spitzer, șeful secției. Munca 
este astfel organizată incit, practic, 
în ultima decadă a fiecărei luni lu
crăm in contul lunii următoare. Tot
odată, avem posibilitatea să execu
tăm mostrele unor produse noi, 
chiar în timpul tratativelor. Incit 
partenerii pleacă din unitate cu 
mostrele solicitate, eliminind astfel 
o serie de verigi intermediare-1. 
Această adevărată performantă are 
la bază faptul că specialiștii și lu
crătorii de înaltă calificare din în
treprindere au realizat prin autodo- 
tare o serie de scule și dispozitive 
de o asemenea tehnicitate si pro
ductivitate incit asimilarea unui nou 
produs nu durează mai mult dc 48 
de ore. Pe de altă parte, față de 
produsele tradiționale, gradul de va
lorificare al cuprului și al altor ma
teriale deficitare, încorporate în 
produsele de export, a crescut de 
peste zece ori.

Preocuparea pentru afirmarea 
continuă a produselor cu marca 
„Electromureș* * * * * 6 * * * * 11 peste hotare nu este 
insă nicăieri mai evidentă decit in 
secția de mecanică fină si electro
nică.

La întreprinderea „Electromureș1* 
din Tîrgu Mureș exportul a cunoscut 
în primii doi ani ai actualului cin
cinal o curbă mereu ascendentă, 
unitatea cucerind aprecieri unanime 
din partea multor parteneri de peste 
hotare prin două atuuri de bază : 
calitatea produselor și promptitudi
nea in livrarea comenzilor. Aceleași 
argumente au permis ca si în primul 
trimestru din acest an planul la ex
port să fie îndeplinit si chiar depă
șit, fiind livrate suplimentar produse 
în valoare de peste 5 milioane de 
lei. Cum se explică acest succes, care, 
fără indoială, evidențiază o bună 
experiență in abordarea problemelor 
producției pentru export ?

— Aș putea spune că întregul nos
tru colectiv și îndeosebi specialiștii 
din proiectare se ocupă de export 
— ne precizează inginerul Io^n Oi- 
teanu. directorul unității. Există o 
adevărată competiție cu timpul, în 
care se caută mereu noi soluții pen
tru îmbogățirea nomenclatorului de 
fabricație, pentru imbunătătirea per
formanțelor tuturor produselor, chiar 

•l "i ale celor introduse in fabricație 
umai cu citeva luni in urmă. In 

au >mentul de față, o bună parte din 
tnă tusele ce urmează a fi livrate la 

jorul -t in trimestrul al doilea al
dec >1 sînt lansate în fabricația de

varăs , iar altele pot fi chiar expe
rt or ». Rezultatele obținute se dato- 
lică efortului de gindire al oameni- 

©i . de adaptare ..din mers“ a pro-
■ ducției la cerințele pieței externe și, 

nu de puține ori, la cerințele expre
se ale partenerilor de peste hotare. 
Mulți din specialiștii noștri au pros
pectat piața externă, și din deplasă
rile făcute s-au întors cu idei și 
chiar cu contracte avantajoase, care 
au stimulat munca intregului colec
tiv. ne-au obligat să ne modernizăm 
procesul de fabricație. Cu atit mai 
mult acum, cind, așa cum a arătat 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. și 
potrivit legii adoptate de Marea 
Adunare Națională, se va acorda un 
fond de retribuire suplimentar pen
tru producția de export — dc 10 
la sută pe devize convertibile și de
6 la sută pe Hiring țări socialiste — 
vom acționa in așa fel incit sarci
nile dc plan la acest indicator să 
fie îndeplinite exemplar. Din calcu
lele făcute rezultă că peste "00 de 
oameni ai muncii din intreprindere 
vor beneficia de însemnate sume 
acordate suplimentar, in afara re
tribuției cuvenite in acord global și 
a celorlalte drepturi de retribuire 
stabilite potrivit legii.

Caracterul stimulativ al noilor 
precizări făcute cu privire la retri
buția pentru producția de export 
este evident in activitatea oameni
lor muncii din toate- secțiile si ate
lierele cu sarcini de export, chiar si 
din secția sculărie, care — așa cum 
am constatat — participă la export 
nu numai indirect, ci si cu produse 
proprii de mare performanță tehni
că. înainte de a nota însă citeva 
fapte care dau dimensiunea exactă 
a acestui efort colectiv de autodepă- 
șire. să notăm, intre altele, că. dacă 
în urmă cu cițiva ani se exporta u» 
singur produs, in prezent aproape 80 
la sută din produsele ieșite pe poar
ta uzinei s-au impus pe piața ex
ternă, între ele numărindu-se con
ductorii speciali pentru automatizări 
și telecomunicații, cel pentru elec

Urmare din pag. I)
ți condiții de eficientă maximă. Este 
e înțeles — așa cum a subliniat se- 
retarul general al partidului — că o 
temenea situație vine în totală con- 
•adicție cu principiile autoconduce- 
i. autogestiunii, autofinanțării. Este 
■cu de vorbit de autoconducere și 
itogestiune cind se înregistrează 
erderi în administrarea unei părți 
n avuția națională, cind se apeleă- 

■; . la credite sau la acoperirea pier-
trilor de către unități cu beneficii, 
ată de ce — precizează tovarășul 
colae Ceaușescu — este necesar ca, 
tiă la sfîrșitul semestrului I. să se 
hideze cu desăvîrșire această si- 
Iție. Toate unitățile să devină 
itabile ! în acest sens, așa cum 
, stabilit in Comitetul Politic Exe- 
iv, trebuie să se întocmească Pro-

x me speciale pentru fiecare uni- 
» in parte, astfel incit să se asi- 
e rentabilizarea fiecărei unități1'.
I spiritul acestor sarcini, in în- 
iga economie trebuie să se ia 
Suri hotărite pentru ca. în acest

să nu mai existe Întreprinderi 
S să lucreze cu pierderi și. conco- 
Bnt. să se acționeze în așa fel 
t să se obțină maximum de be
cii. Capătă, în acest context, o 
ortanță principială și practică cj
II deosebită sarcinile și orientă- 

stabilite de secretarul general
iartidului eu privire la' noua re

— Pentru noi. precizează ingine
rul Lukacș Ladislau. șeful secției, 
este foarte clar că numai pe calea 
modernizării, a ridicării calității 
produselor putem contribui la creș
terea continuă a exportițlui, astfel 
incit să beneficiem de stimulentele 
bănești prevăzute pentru producția 
de export.

glementare privind formarea prețu
rilor de producție și beneficiile ce 
pot fi adăugate la costurile de pro
ducție. Situația existentă pină in 
prezent, situație care demonstrează 
un anume imobilism in aplicarea 
pină la capăt a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, ge
nera, in anumite locuri, o stare de 
indiferență, o lipsă de preocupare 
din partea unor colective pentru 
realizarea unor beneficii sporite, 
pentru creșterea rentabilității prin 
promovarea unui efort propriu de 
creație, bună gospodărire si organi
zare susținut. Ponderea mare — 
30—40 la sută — a beneficiilor in 
prețurile de producție din unele în
treprinderi trădează menținerea 
practicii realizărilor globale, fără o 
eficientă economică certă, realizări 
care de fiecare dată au generat ri
sipă și voalarea adevăratei realități 
din întreprinderi.

Firește, și în aplicarea în practică 
a acestor noi orientări privind limi
tarea beneficiilor (la 6—12 la stită) 
în ansamblul preturilor de producție 
decisivă este atitudinea plină de răs
pundere și angajare pe care trebuie 
să o manifeste consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile de partid din 
fiecare întreprindere pentru desco
perirea și punerea în valoare a tu
turor resurselor interne menite să 
asigure o creștere reală a benefici
ilor. o valorificare deplină, eficientă

Pentru a susține această afirmație, 
șeful secției face citeva calcule: față 
de produsele vechi — intre care sl 
mașinile de calculat — la cele elec
tronice gradul de valorificare a me
talului este de aproape zece ori mai 
mare. Ce înseamnă aceasta? Iată 
numai un exemplu: dacă la produ
sul „Terma II“. fabricat aici cu ani 
în urmă, valoarea producției realiza
te dintr-o tonă de metal era de 
36 mii lei. la mecanismul de radio- 
casetofon EMAC aceasta se ridică 
la peste 300 000 lei. iar la radioca.se- 
tofonul auto ajunge la 400 000 lei. 
De ce am dat aceste exemple ? Pen
tru că incepind din acest an, produ
sele electronice fac și ele obiectul 
exportului. Or. una e să se exporte 
„materii prime si materiale11 si alta 
este să se exporte inteligență teh
nică.

Preocuparea pentru realizarea 
unui export eficient,' competitiv este 
evidentă și in alte secții din intre
prindere. Bunăoară, față de copiato
rul MEC IM. fabricat aici cu numai 
un an in urmă, la mașina de copiat 
tip C-112 (utilaj de mare complexi
tate și productivitate) gradul de va
lorificare a materiilor prime si a 
materialelor a crescut de citeva ori. 
Este normală deci preocuparea mun
citorilor și specialiștilor ’ din întffțirin- 

. dere pentru continua înnoire și mo
dernizare a producției. Astfel, in 
primul trimestru al anului au ieșit 
de pe banda de montai primele 
exemplare ale aparatului de radio 

.„TUNER-1 și ale amplificatorului de 
2x25 wați. Iar in perioada următoare 
vor intra in producția de serie un 
nou DEC (cu sertar) și. mai apoi. 
DEC II. la care seria zero a Si fost 
executată. Procesul neîntrerupt de 
innoire a producției a permis ca față 
de anul 1983 — cind aici a început 
practic fabricarea produselor elec
tronice . — valoarea producției-marfă 
realizată pe aceleași spatii să se 
dubleze.

De bună seamă, competiția pentru 
realizarea unor produse de calitate 
superioară, cu performante tehnice 
și economice ridicate, care să ducă 
la creșterea susținută a exportului, 
nu se oprește la nivelul secțiilor la 
cate ne-am referit. Ea se face sim
țită în toate secțiile si atelierele în
treprinderii. Chiar si în secția scu
lărie, unde lucrează 470 de oameni 
„cu mîini de aur11. Șeful acestei sec
ții, inginerul Dorin Dan, ne-a pre
zentat numeroase scule si dispozi
tive cu performanțe tehnice ridicate, 
care nu numai că elimină importu
rile costisitoare, dar au ajuns să fie 
și exportate. Iată numai un exem
plu : specialiștii și lucrătorii din 
această secție au realizat intre altele 
o variată gamă de matrițe, la care 
valoarea ridicată a muncii încorpo
rate asigură realizarea celui mai 
competitiv export din intreprindere.

Prin felul în care muncește si ac
ționează, colectivul întreprinderii 
demonstrează că este hotărit să ob
țină performanțe si mai bune în 
promovarea exportului. Rezultatele 
cu care a încheiat primul trimestru 
din acest an constituie o bază sigură 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului la export și in perioada ur
mătoare.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

a potențialului productiv de care dis
pune economia. în acest sens, tre
buie abordate și orientările date pri
vind stimularea colectivelor de oa
meni ai muncii, a întreprinderilor 
care obțin rezultate deosebite în 
creșterea beneficiilor. Bunăoară, se 
are în vedere ca sporirea benefi
ciilor, peste ce se va stabili prin 
lege, obținută în general pe seama 
reducerii consumurilor și a cheltuieli
lor de producție să rămînă. timp de 
un an. la dispoziția Întreprinderii, 
iar pe timp de patru ani 50 la sută. 
De asemenea, este plină de realism, 
avind un profund caracter stimula
tiv, prevederea privind acordarea u- 
nui beneficiu suplimentar pentru 
producția de export — de 10 la sută 
pe devize convertibile și de 6 la 
sută pe cliring țări socialiste.

Desigur, asemenea prevederi mo
bilizatoare vor putea fi finalizate 
numai prin acțiunea fermă, concen
trată a fiecărui colectiv, consacrată 
îndeplinirii ritmice in condiții de 
înaltă calitate a planului la produc
ția fizică și la export, reducerii se
vere a costurilor de producție, și în
deosebi a cheltuielilor materiale, 
creșterii productivității muncii, lichi
dării stocurilor supranormative și a- 
sigurării unei circulații financiare 
normale, eficiente, sănătoase. Cit de 
mari sint rezervele în aceste dome
nii rezultă și din faptul că numai in 
domeniul stocurilor supranormative.

Legea privind 
perfecționarea sistemului 

de retribuire pentru 
stimularea producției 

de export și a exportului 
prevede:

• întreprinderile și cen
tralele industriale care rea
lizează producție pentru ex
port beneficiază de un fond 
de retribuire majorat, cores
punzător producției cu aceas
tă destinație realizată pe 
fiecare relație.
• Fondul de retribuire su

plimentar se constituie dife
rențiat pe relații, astfel :
- 10 LA SUTA din fondul 

de retribuire planificat afe
rent producției-marfă desti
nate exportului pe relația de
vize convertibile ;

— 6 LA SUTĂ din fondul de 
retribuire planificat aferent 
producției-marfă destinate 
exportului pe relația cliring 
țări socialiste.
• Sumele individuale ce 

se acordă ca stimulent se 
stabilesc în funcție de con
tribuția fiecărui om al muncii 
la rezultatele obținute și se 
aprobă de biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii sau al cen
tralei industriale, după caz, 
pe baza propunerilor făcute 
de conducerea secțiilor, ate
lierelor și a celorlalte com
partimente, de acord cu or
ganele sindicale de la ni
velul acestora.
• Sumele reprezentînd sti

mulentul pentru realizarea 
producției de export și a ex
portului se acordă în afara 
retribuției cuvenite în acord 
global și a celorlalte drepturi 
de retribuire, stabilite po
trivit legii,
• De stimulentele prevă

zute beneficiază și întreprin
derile și centralele indus
triale care au stabilite prin 
plan sarcini cu privire la li
vrarea de materii prime, ma
teriale, piese și subansamble 
care urmează a fi încorpo
rate în producția pentru ex
port a altor întreprinderi.

de exemplu, pe ansamblul econo
miei. sint imobilizate bunuri mate
riale în valoare de peste 100 mili
arde lei, și aceasta in condițiile in 
care chiar stocurile normate sint 
foarte mari, cu mult peste ceea ce 
există in alte țări in acest domeniu.

Problemele asigurării unei inalte 
eficiente economice, situate în cen
trul atenției recentei plenare a C.C. 
al P.C.R.. sînt probleme de stringen
tă actualitate, iar soluționarea lor 
depinde in măsură decisivă de mo
dul în care vor înțelege colectivele 
de oameni ai muncii, organele și or
ganizațiile de partid, centralele și 
ministerele să-și facă datoria, să ac
ționeze ferm pentru soluționarea lor. 
La plenara partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze intr-un spirit nou. revoluțio
nar in întreaga activitate economică, 
pornind de la necesitatea valorifi
cării la maximum a bazei materiale 
și a forței de muncă, în vederea 
creșterii continue a eficienței econo
mice. a avuției întregii națiuni. Este 
un îndemn patriotic, mobilizator, care 
trebuie să pătrundă adine în con
știința și fapta fiecărui om al mun
cii. a tuturor colectivelor din econo
mie, în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari a tot ceea 
ce se înfăptuiește în țara noastră.

Gheorqhe IO.XIȚ4

- reluat
OLT: Acum, 

la porumb
Pină în seara zilei de marți, 29 

martie, in județul Olt s-au însămințat 
83 100 hectare, ceea ce reprezintă 40 la 
sută din suprafața prevăzută pentru 
actuala campanie agricolă. S-a in-, 
cheiat semănatul sfeclei de zahăr, 
iar a llorii-soarelui s-a făcut pe 97 
la sută din suprafață. Totuși, tre
buie menționat că ritmul atins în 
săptămîna trecută a fost diminuat 
din cauza precipitațiilor scăzute. Sub 
supravegherea specialiștilor și a ca
drelor de conducere din unități sint 
depistate terenurile cu umiditate 
scăzută, insămințindu-se pretutin
deni acolo unde se poate. Acum toa
te forțele urmează să fie concentra
te pe terenurile destinate a se cul
tiva cu porumb. In sudul județului, 
la I.A.S. Corabia au fost însămințate 
primele suprafețe cu această cultu
ră. Mihai Ciobanu, inginerul-șef al 
unității, aflat in cimp alături de 
mecanizatori, preciza că, deși ploile 
recente au încurcat lucrul în cimp, 
temperatura în sol este în jur de 
7—8 grade și, ca atare, s-a trecut la 
semănatul porumbului, cele mai 
mari suprafețe fiind realizate la 
ferma Vișina, condusă de Florea 
Strinu. Pentru însămînțarea porum
bului pe cele 2 242 hectare sint re
partizate 15 semănători. Este necesar 
ca, peste tot, specialiști: să identifi
ce suprafețele care întrunesc condi
țiile necesare în vederea intensifi
cării ritmului de lucru la semănat. 
(Mihai Grigoroșcuță).

TULCEA: înainte 
de toate - calitatea 

lucrărilor
Timpul ploios a întîrziat mult 

desfășurarea lucrărilor agricole și in 
unitățile din județul Tulcea. Aria 
ploilor s-a restrins și, ca urmare, 
semănatul a fost reluat. Astfel, pină 
acum, agricultorii tulceni au incor
porat sămința in sol pe aproape 
30 000 hectare, ceea ce reprezintă 17 
la sută din suprafața prevăzută a fi 
insămîrițată in această primăvară. 
S-a încheiat semănatul mazării pen
tru, boabe, a culturilor furajere și 
plantarea cartofilor timpurii. Pe te
renurile cu expunere sudică, acolo 
unde structura solului este mai 
ușoară, se lucrează din plin la însă
mințarea culturilor de primăvară, 
în unitățile din consiliile agroindus
triale -Babadag, Horia și Somovă, 
unde terenul s-a zvintat mai repede, 
patul germinativ a fost pregătit pe 
2 140 ha, iar sămînța a fost pusă sub 
brazdă pe 2 010 hectare. Specialiștii 
urmăresc continuu starea fiecărei 
sole in parte și. acolo unde umidi
tatea din sol permite, se reia opera
tiv semănatul in scopul recuperării 
in timp cit mai scurt a restanțelor 
înregistrate. (Adrian Vasile).

SATU MARE: 
Se lucrează 

pe parcelele zvîntate
După precipitațiile căzute în jude

țul Satu Mare, ieri, o dată cu 
ameliorarea vremii, s-a reluat Sn- 
sămînțarea culturilor de primăvară 
în unitățile unde s-au identificat 
parcele zvintate. Astfel. Ia I.A.S. 
Vetiș, unde s-a acționat neobosit 
pentru evacuarea apelor. fiind 
scoase de sub influența excesului de

In zonele de cimpie, pretutindeni ocolo unde terenul s-a zvintat, acum se lucrează din plin la semănatul po
rumbului

Condiții foarte bune pentru însămințări!
(Urmare din pag. I)
campaniei agricole de primăvară, la 
pregătirea terenului se va lucra 
obligatoriu în schimburi prelungite și 
in două schimburi.

La semănatul culturilor
• Principalul obiectiv este înca

drarea în perioada optimă prin folo
sirea la capacitate maximă a intre
gului parc de tractoare și mașini 
agricole.

• Se va avea în vedere realizarea 
densității planificate și a adincimii 
optime de încorporare a semințelor, 
urmărindu-se permanent reglarea se
mănătorilor.
• Să se insămînțeze la temperaturi 

prevăzute în tehnologia fiecărei 
culturi, pentru a se obține o răsări
re uniformă și explozivă.

© Semănatul să se facă Imediat 
după pregătirea terenului sau cel 

mai tîrziu a doua zi. Este de prefe

pe un front larg!
umiditate peste 800 hectare, lucrările 
continuind pe ultimele 160 hectare, 
s-au insămințat ieri primele 40 hec
tare de trifoi in cultură ascunsă la 
fermele nr. 7 Ardud și nr. 5 Vetiș. 
Totodată, s-a reluat suprainsămin- 
țarea pajiștilor naturale cu graminee, 
lucrare care, cu cele 10 hectare rea
lizate in cursul zilei de ieri, a a- 
juns la aproape 50 hectare. La 
C.A.P. Vetiș 8 echipe au acționat și 
în cursul zilei de ieri la evacuarea 
apelor de pe semănăturile de toam
nă și de pe ogoare, fiind eliminate 
băltirile de pe mai bine de 1 300 
hectare. Ca urmare, de ieri s-a trecut 
la semănatul trifoiului în cultură 
ascunsă pe 60 hectare. De aseme
nea. in aceeași zi a început și semă
natul celor 100 de hectare de pa
jiști cultivate cu amestec de semințe 
graminee și leguminoase. Specialiștii 
din cele două unități urmăresc în 
cimp starea terenului pentru ca te
renurile zvîntate să fie insămințate 
imediat. (Octav Grumeza).

DOLJ: Aproape 4000 
agregate combinate 

la pregătirea 
terenului

în județul Dolj, pregătirea terenu
lui pentru însămințarea celor 303 961 
hectare cu diferite culturi de pri
măvară se. realizează numai cu a- 
gregate combinate — aproape 4 000' 
Ia număr, față de 3100 planificate 
— care printr-o singură trecere e- 
xecută mai multe operații deodată. 
Efectul ? Se reduce consumul de 
combustibil cu 18—20 la sută, se du
blează productivitatea muncii și se 
asigură o pregătire superioară a pa
tului germinativ, intrucit la'fiecare 
agregat s-a montat o lamă de nive
lare cu posibilitate de reglare a a- 
dîncimii de lucru în funcție de sta
rea terenului pe fiecare solă. Pentru 
a grăbi ritmul la pregătirea terenu
lui, in vederea . creării unui front 
larg de lucru pentru însămînțarea 
porumbului pe cele 120 500 hectare, 
comandamentul județean a dispus să 
se lucreze in schimburi prelungite. 
Pentru aceasta, in sprijinul mecani
zatorilor au venit peste 500 de elevi 
de la școlile profesionale, mecanici 
din atelierele de reparații, de lâ 
sistemele de irigații, alți oameni ai 
muncii din unitățile economice care 
știu să conducă tractorul. Cu toate 
că in ultimele zile a plouat pe în
treg cuprinsul județului, acolo undb 
activitatea eșje bine organizată, șe lu
crează și in „ferestrele” dintre ploi. 
Pe ogoarele C.A.P. Piscu Vechi, 
bunăoară, nu se pierde nici o clipa 
buna de lucru. „Am încheiat cei 
dinții pe județ însămințarea florii- 
soareiui și tot printre- primii am în
ceput și însămințarea porumbului — 
ne spune Nicolae Florcscu. ingine
rul-șef al cooperativei agricole. Orice 
oră ciștigată acum, la semănat, ne 
va aduce un spor de producție. Prac
tic. nu se insămințează nici o brazdă 
fără prezența specialiștilor in cimp”. 
(Nicolae Băbălău).

IALOMIȚA: Condițiile 
bune pentru plantarea 

legumelor trebuie 
folosite din plin!

In majoritatea unităților agri
cole din județul Ialomița s-a în
cheiat plantarea In cimp a ră
sadurilor de varză timpurie. Intre 

rat ca această lucrare să înceapă pe 
solele pe care s-au aplicat erbicide, 
precum și pe cele cu un potențial de 
îmburuienare mai redus.
• Pentru realizarea indicilor de 

calitate ceruți de producțiile superi
oare ce urmează să se realizeze in 
acest an. executarea tuturor lucrări
lor va fi supravegheată permanent 
de specialiști.

Ce măsuri trebuie avute in vedere 
pentru buna dezvoltare a culturilor 
de toamnă ?

în acest an. griul și orzul se pre
zintă intr-o stare de vegetație bună 
in toate zonele țării, ceea ce consti
tuie una din condițiile obținerii unor 
producții ridicate. Asigurarea în con
tinuare a tuturor elementelor nece
sare dezvoltării culturilor impune 
luarea imediată a unor măsuri, in 
funcție de condițiile concrete din 
fiecare zonă și unitate agricolă.
• Eliminarea rapidă a excesului 

de apă de pe semănături, folosin- 

acestea sînt cooperativele agricole 
din Maia, Fierbinți, Brazii și fer
mele Întreprinderii pentru produce
rea legumelor Urziceni. De altfel, 
pe ansamblul județului, culturile -din 
epoca I, care însumează 2 400 hecta
re, s-au înființat pe 97 la sută din 
suprafața prevăzută. S-au însămin
țat in întregime cele 1 390 hectare 
cu mazăre păstăi și rădăcinoase pe 
260 hectare, iar ceapa uscată — pe 
420 hectare din cele 482 hectare 
prevăzute în plan. Pe fondul muncii 
făcute cu pricepere și răspundere 
fac notă discordantă cooperativele 
agricole din Miloșești, Alexeni și Ro
vine. unități care pină nu de mult se 
aflau printre fruntașe, dar în care, 
așteptîndu-se condițiile ideale de 
lucru, s-au acumulat restante la 
plantarea legumelor. Pentru zilele 
următoare s-au luat măsurile ce sr 
impun pentru ca repicarea tomate 
lor timpurii să fie terminată in toi 
te fermele și unitățile agricole. I 
altfel, in județul Ialomița, intre? 
cantitate de răsaduri, aproape 400 
milioane de fire, este realizată în 
tregime. Demn de remarcat 
faptul că o bună parte din aer 
ar fi trebuit să fie repicate, da- 
crarea nu s-a putut încheia, 
cauza lipsei de folie de polief 
(Mihai Vișoiu).

TELEORMAN:
Prioritate - 

combaterea excesi 
de umiditate

Precipitațiile abundente, căzi 
ultimele zile pe tot cuprinsul 
dețului Teleorman — în unele 
cantitățile de apă au ajuns la 
100 litri pe metrul pătrat — au 
terminat băltiri și exces de 
ditate Pe însemnate suprafețe, 
baza* măsurilor stabilite de coi) 
damentul județean pentru coo 
narea lucrărilor din agricultură1 
fiecare unitate au fost identifi 
cu operativitate terenurile ale 
te și s-a trecut la evacuarea i 
„De rapiditatea eu care se a< 
nează acum — ne spune to var 
Dragomir Stan, directorul direl 
agricole județene — depind dezi 
tarea normală a culturilor de păi 
se. cit și reluarea însămințărilor! 
primăvară. De altfel. îndeosebi 
consiliile agroindustriale Dolj 
teșii. Țătărăștii de Jos. Sillș| 
Furculeșți. Purani. Blejești. p 
mobilizarea forțelor umane de 
sate, a fost. îndepărtat excesul «, 
umiditate de pe suprafețele culți- 
vate cu griu si orz.“

In nordul județului. în unitățile 
consiliului agroindustrial Dobrotești. 
cooperatori si mecanizatori, alți lo
cuitori ai satelor au acționat pen
tru combaterea excesului de umi
ditate. spre a se asigura condi
țiile necesare reluării grabnice a lu
crărilor. Pe terenurile apartinind 
cooperativelor agricole de prq'' • 
Mereni. Bălăci. Tecuci. Dobrot. 
Siliștea Nouă au fost săpat 
cazidale și Iopeti. șanțuri și 
care au fost racordate apoi Ia 
lele de desecare, pentru a f 
luat astfel surplusul de ap 
aceeași răspundere s-a mun 
toate unitățile agricole di: 
deț. specialiștii si cadrele di 
ducere controlează terenuri!
cu solă și chiar parcelă cu r 
pentru a identifica.^hn'flfete' 
s-au zvîntâf jftat! repede' Si 
centra aici mijloacele mecan1 
partizate la însămințarea cu 
de primăvară. (Stan Ștefan).

du-se toate mijloacele din dotarea 
unităților.
• Supravegherea permanentă a 

stării fitosanitare a culturilor și efec
tuarea neintîrziată a tratamentelor la 
avertizare.
• Ținînd seama de cantitățile mari 

de precipitații căzute în unele zone 
care au favorizat deplasarea in adin- 
cime. în stratul inaccesibil plante
lor, a azotului nitric, se impune fer
tilizarea de stimulare cu soluții de 
uree în amestec cu erbicide. îndeo
sebi pe suprafețele pe care nu s-au 
aplicat fazial ingrășăminte cu azot și 
pe culturile pe care a stagnat apa.

După cum am arătat, în următoa
rele zile timpul se va imbunătăți. 
Pentru săptămina viitoare se anunță 
însă vreme instabilă. Este o situație 
care cere din partea tuturor lucră
torilor din agricultură eforturi spo
rite pentru a se folosi la maximum 
timpul bun de lucru.

Lucian CIUBOTARU
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O întreprindere constructoare de 
mașini se află continuu în confrun
tare cu noul. Pentru că întregul ei 
univers — oameni, utilaje, tehnolo
gii, produse — se 
cetare. Produsele, 
cunosc prefaceri 
profunde, de la 
greutate pînă la 
bilitate. Cîndva, 
vreme în urmă.
in serii mari. Ani de zile, de pe ban
da de montaj ieșeau aceleași produ
se. Apoi s-a trecut într-o tot mai 
mare măsură la seriile mijlocii sau 
mici. Acum însă. aproape fiecare 
produs este un unicat. Beneficiarii 
cer mereu modificări constructive și. 
de cele mai multe ori, o mașină ce 
intră pe 
seamănă 
realizată.

Ce fel 
mai bine 
într-o astfel de în
treprindere? Răs
punsul la între
bare îl dau via
ta, activitatea pro
ductivă. Desigur, 
noul are si pe a- 
cest plan un rol 
fundamental. Pen
tru că 
muncii 
și

înnoiește fără în- 
mai cu seamă, 

dintre cele mai 
formă, volum și 

performante și fia- 
nu cu prea multă 
se fabricau mașini

banda de montaj nu mai 
cu aceea care abia a fost

de stil I 
muncii

stilul 
politice 

stilul muncii

se potrivește cel 
politico-educative

elaborăm „proiecte-unicat" pentru. 
acțiunile politico-educative pe care 
le desfășurăm in acest an.

A rămas întipărit în memoria co
lectivului examenul susținut cu 
succes, în a doua parte a anului tre
cut. cu prilejul realizării unui pro
dus pentru export : o macara portal 
de 8 tone forță, cu deschidere de 
57 metri. Proiectul a fost realizat la 
institutul de specialitate din Timi
șoara. dar partenerul extern a cerut 
continuu modificări după modificări. 
Faptul acesta a implicat o puternică 
mobilizare a specialiștilor din între
prindere. Și. totodată, a solicitat o 
largă colaborare între sectoarele de 
concepție și cele direct productive. 
Au fost încercate soluții dintre cele 
mai noi. pentru care a fost nevoie 
nu numai de cutezanță, nu numai 
de vocație, nu numai de o înaltă 
pregătire, ci și de un volum mare 
de muncă, de zile și nopți în care

într-adevăr. în fața unui aseme
nea obiectiv de o deosebită importan
ță pentru dezvoltarea întreprinderii, 
s-a impus întrebarea : „cu ce fel de 
oameni se pornește Ia drum ?“ Răs
punsul a cerut realizarea unui ade
vărat studiu asupra forței de mun
că din întreprindere. Nu s-au cerce
tat doar diplomele. S-a mers dincolo 
de ele spre a se vedea cu exacti
tate modul în ■ care sînt pregătiți oa
menii pentru a face față noilor sar
cini, pentru a se constata în ce mă
sură sint competitivi sau necompe
titivi. Au fost impuse, drept criterii, 
valori competiționale cum sînt : ap
titudinile, atitudinile. cunoștințele 
de specialitate, deprinderile practice.

Mulți s-au arătat nedumeriți de 
insistenta, de care s-a dat dovadă in 
desfășurarea acestei acțiuni de tes
tare a pregătirii profesionale. „Nu 
ne cunoaștem noi între noi ?“ — au 
întrebat unii. Realitatea a dovedit

STILUL MUNCII POLITICE

Desigur, cele subliniate de ingine
rul Velciov sînt fapte ce își cer o 
grabnică soluționare. Și nu există 
altă modalitate de a se acționa pe 
acest plan decît o muncă politică 
eficientă, găsirea acelor forme de 
activitate prin care să fie influențate 
conștiințele tinerilor specialiști.

...Și la cealaltă întreprindere con
structoare de mașini de pe platforma 
municipiului Lugoj — am numit în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb pentru industria ușoară — 
sint mulți tineri ingineri și subingi- 
neri. Și aici există preocupări pen
tru integrarea lor în sectoare-cheie 
ale activității productive. Dar. spre 
deosebire de cealaltă întreprindere, 
aici tinerii rămîn. Stabilitatea colec
tivului este o problemă ce a fost de 
mult soluționată.

Două lucruri se desprind din 
această realitate. Se impune necesi
tatea ca organizația de partid de 

la întreprinderea 
de utilaje de ri
dicat și transpor
tat să studieze 
experiența veci
nilor. pentru
vedea cum au 
reușit să realize
ze stabilitatea co
lectivului.,

Realitățile 
xistente la

k
a

lntr-una din sălile Muzeului de arta conte mporanâ din Galați Foto : Sandu Cristian

productive tre
buie să aibă, pentru a se obține e- 
ficiența maximă, un numitor comun. 
Acest rol de numitor comun revine 
racordării la nou.

La LUGOJ, în județul Timiș, a- 
ceastă idee se reliefează cu pregnan
tă în două unități constructoare de 
mașini de pe platforma industrială : 
întreprinderea de utilaje de ridicat 
și transportat și întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb pentru 
industria ușoară. După Conferința 
Națională a partidului a crescut și 
mai mult preocuparea pentru inten
sificarea activității politice, a pro
pagandei vizuale sau prin conferin
țe. a muncii educative în general. 
Iar dacă formele au rămas aceleași, 
în schimb conținutul muncii politi
co-aducative cunoaște schimbări ra
dicale.

...încă de la începutul acestui al 
treilea an. al actualului cincinal, 
hotărîtor în multe privințe pentru 
îndeplinirea obiectivelor programului 
de modernizare a producției și a 
muncii, la întreprinderea de utilaje 
de ridicat și transportat din Lugoj 
au apărut probleme noi. care cer 
soluții noi.

— A discuta despre stilul muncii 
politice, ne-a spus secretarul ad
junct cu probleme de propagandă al 
comitetului de partid. Emil Mîndru. 
înseamnă tocmai a porni de la aces
te obiective specifice pentru colecti
vul nostru. Ca și în procesul de pro
ducție, în munca politico-educativă 
se impune trecerea de la produsele 
„de- serie" la „unicate". Ne confrun
tăm cu probleme proprii acestui mo
ment și ar fi o eroare să acționăm, 
pentru soluționarea lor, cu metode 
ce s-au potrivit momentelor prece
dente. Noi atn hotărît, în cadrul co
mitetului de partid, ca pentru fiecare 
dintre obiectivele ce se află, în acest 
an, în fața colectivului nostru, să

au fost făcute și refăcute calcule, 
schite, în care s-a trecut la experi
mentări și reexperimentări. pînă ce 
fiecare detaliu a fost pus la punct 
în cele mai mici amănunte. Pe poar
ta întreprinderii avea să iasă un 
utilaj de mari proporții, ce întrunea 
parametrii corespunzători celui mai 
înalt nivel mondial.

Dar toate acestea s-au petrecut în 
anul 1987. Sînt fapte ce au devenit 
trecut... Desigur. în primul trimestru 
din acest an. încheiat deja, s-a por
nit de la aceste fapte, dar spre 
realizări cu performanțe superioare.

S-a asigurat, pentru aceasta, ca
drul organizatoric, care vizează atît 
procesul de modernizare, cît și dez
voltarea cercetării științifice proprii 
privind mașinile de ridicat și trans
portat. pentru ca munca pe acest 
plan să se desfășoare cu rezultate 
dintre cele mai bune. Au fost alcă
tuite, în acest scop, patru ateliere 
de proiectare — pentru tehnologii 
la rece, pentru SDV-uri, pentru teh
nologii la cald și pentru partea con
structivă — în care lucrează aproa
pe 200 dintre cei mai buni specia
liști. De o mare importanță se do
vedesc însă a fi și problemele care 
îi privesc pe oameni : preocupările 
lor, mentalitățile lor, nivelul lor de 
pregătire profesională, gradul lor de 
conștiință.

— Noi am înțeles că numai mă
surile organizatorice cu caracter 
economic nu sînt suficiente, sublinia 
strungarul Ioan Rotaru. Sînt nece
sare și alte măsuri, care să asigure 
climatul propriu înfăptuirii acestui 
obiectiv ; să asigure, la nivelul co
lectivului și al fiecărui om în parte, 
înțelegerea răspunderilor ce ne re
vin și angajarea hotărîtă de a fi, în 
muncă, la înălțimea acestor răspun
deri.

necesitatea testelor. S-a putut astfel 
constata, în modul cel mai riguros, 
nivelul de pregătire al colectivului. 
Și pe baza rezultatelor obținute s-a 
trecut deja la organizarea unor ac
tivități de pregătire profesională în 
care este cuprins întregul colectiv. 
Cînd spunem „întregul colectiv" nu 
ne referim însă la faptul că toți fac 
unul și același lucru. Au fost concepu
te acțiuni speciale pentru diferitele 
categorii de oameni. în raport cu 
preocupările lor, cu sarcinile lor, dar. 
mai cu seamă, în raport cu ceea 
ce au arătat testele că încă nu 
cunosc, dar trebuie să cunoască. Ar 
mai fi de făcut o precizare, care ni 
se pare a fi deosebit de importantă, 
și anume că dincolo de această ac
țiune colectivă, ce se desfășoară sub 
conducerea directă a comitetului de 
partid, în fiecare organizație de 
bază au fost inițiate acțiuni pentru 
ca oamenii să fie îndemnați spre 
studiu individual continuu, modali
tate ce se dovedește a fi temelia 
unei pregătiri solide.

— Firește, sînt multe aspecte ce 
se cer a fi soluționate — ne spunea 
inginerul-șef Mircea Velciov — de Ia 
climatul de muncă pînă la întărirea 
în conștiința, mai ales a fiecărui tînăr 
specialist, a convingerii că are con
diții pentru a se împlini ca om de 
concepție, în perspectivă ca om de 
cercetare, că își poate face meseria 
la cel mai înalt nivel. Noi ne batem 
pentru a realiza produse la nivel 
mondial, facem acum pregătiri in
tense pentru ca. în perspectiva anu
lui 1990, unele produse să depășeas
că acest nivel, să dobîndească în- 
tîietate în lume, iar o condiție pen
tru a realiza ce ne-am propus o 
constituie stabilitatea colectivelor de 
proiectare și de cercetare — dome
niu în care, în anii trecuți, au 
existat nedorite fluctuații.

e-
în-

Artă 
pentru oameni
Artistul de azi este omul 

care se îndreaptă cu dra
goste spre semenii lui : 
pentru a-i înțelege si pen
tru a le reda idealurile, 
aspirații.e. in procesul de 
creație intervine un fapt 
minunat, și anume ca 
ceea ce realizez nu poa
te ii, pentru mine cel pu
țin. un fapt egoist si izo
lat. Consider ca opera tre
buie să fie inteleasâ de 
oameni, de public, de so
cietate si că. altfel, ea eșle 
zadarnică, reflex inutil’ al 
unui orgoliu nemăsurat. 
Artistul „4rimlj.cat in ,Viata 
societății dorestu/sa fie 
int'Ves și oferă oamenilor 

iții pline de întrebările 
sentimentele lor. De 

ux eda cmd opera se bucură 
de succes, aceasta este o 
reală bucurie a creatoru
lui.

Pentru cine creăm, dacă 
nu pentru acești oameni, 
contemporanii noștri, pen
tru tara noastră de azi ? 
încerc prin creația mea să 
adaug o cărămidă la un 
edificiu ce se înalță monu
mental și demn. Acest edi
ficiu este al nostru, este 
românesc, el are un speci
fic național si dă strălu
cire unui patrimoniu pe 
care l-am moștenit de la 
străbuni, pe ca're-1 respec
tăm și. prin munca noastră 
de zi cu zi. ii îmbogățim. 
Artistul. în general, sinte
tizează și redă cu elemen
te specifice ideile ce fră- 
mîntă societatea, el caută 
cu toată puterea talentului 
și forța convingerii, prin 
limbajul plasticii in speță 
să transmită cele mai înal
te sentimente ce ne animă 
pe noi toți, fiindcă rolul 
său este si de" corespon
dent peste veacuri pentru 
alte si alte generații des
pre timpul nostru. De 
aceea mtinca si exigenta 
sînt deviza ce-1 onorează 
pe artist si ne onorează 
pe noi toti. contemporanii, 
semenii, egalii noștri, a că
ror activitate se desfășoară 
în slujba umanității și a 
păcii,. Conștiința că sintem 
artiști ai acestui timp, le
gați prin mii de fire de 
solul patriei, de realitățile 
românești sporește cu o 
responsabilitate deosebită 
iubirea patriei, a oameni
lor. a istoriei noastre agi
tate pe care au făurit-o 
străbunii. Mă minclresc cu 
tot ce este demn si frumos 
in această tară — munca 
de făurar și viata în conti
nuă transformare. Cind 
am conceput simbolul In
dependentei din Iași m-am 
gindit la o ..Victorie" — 
simbol al eroicelor lupte 
duse de poporul nostru in 
trecut. Victoria a fost 
tema ce a preocupat pe ar
tist din antichitate si cină 
azi, și tocmai pentru acest 
motiv se cerea să-i dau a- 
cestui simbol un element

specific national, să caut 
tipul de femeie trăitor pe 
acest pămmt. M-am gindit 
la tipul tărăncii românce, 
pe care-1 putem regăsi 1.1 
orice parte a țării, fie la 
Botoșani, fie in Banat, la 
Rucăr sau în Oaș. Drapajul 
bogat este specific portu
lui nostru popular, iar 
eșarfa, steagul sint mesa
jul istoriei noastre eroice 
și agitate purtate in prezent 
și spre viitor cu demnita
te. fermitate si dinamism. 
Am fost întrebată : ..de ce 
o femeie ?“ Fiindcă femeia 
este mama atitor generații 
de eroi, fiindcă ea însăși 
este o luptătoare. Să ne 
gindim la eroinele din is
toria sau literatura noastră, 
cum ar fi Ecaterina Teo- 
doroiu. Ana Ipătescu sau 
Vitoria Lipan și să ne gin
dim și la femeia contem
porană care este chemată 
să construiască o societate 
nouă prin muncă și creație.

Cite orașe noi n-au apă
rut pe harta tării ? Avem 
o arhitectură nouă, moder
nă. funcțională. Aceste an
sambluri de arhitectură 
cer o conlucrare cu sculp
tura monumentală pentru 
a împodobi noile orașe și 
parcuri cu noi opere de for 
public, care să evoce per
sonalități ale istoriei sau 
evenimente cruciale din 
trecut sau pur și simplu 
opere de ambient care să 
decoreze un spațiu, să 
transmită un sentiment 
tonic, un mesaj — mesajul 
artei.

în curînd se vor împlini 
o sută de ani de la trece
rea în neființă a marelui 
nostru poet național Mihai 
Eminescu. E o temă atît de 
frumoasă, dar tot atît de 
grea pentru un sculptor să 
încerce să evoce figura ma
relui Mihai Eminescu. E ea 
și cînd ai încerca să cu
prinzi într-un singur per
sonaj toată spiritualitatea 
românească. Și totuși a 
fost un om. un mare poet 
și patriot, a trăit într-o a- 
numită epocă și a fost un 
mare iubitor de tară. A 
cîntat în opera sa dragos
tea, codrul, munții și iz
voarele. dar și istoria. Cit 
de evocatoare și monu
mentale rămîn „Scrisoarea 
III" sau „împărat și pro
letar" !

Complexitatea persona
lității marelui nostru poet 
a preocupat pe artiști de-a 
lungul acestui secol. Per
sonal am simțit ca o 
datorie de onoare si de 
adincă admirație să încerc 
să redau în sculptură un 
omagiu marelui poet. Este 
o mindrie. mindrie națio
nală să ne gîndim cu 'dra
goste la tot ce aparține 
poporului nostru, patrimo
niului românesc.

Gabriela Manole- 
ADOC

La Centrul de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru echipamente de telecomu

nicații din București
Foto : Aserpres

treprinderea de 
utilaje și piese de schimb pen- 

> tru industria ușoară confirmă și 
ele faptul că între stilul muncii pro
ductive și stilul muncii politico-edu
cative trebuie să existe o deplină 
unitate. Aici. în această întreprinde
re, activitatea productivă este diver
sificată tot datorită faptului că se 
realizează îndeosebi produse de se
rie mică sau unicate. Iar acest fapt 
implică, de la un produs la altul, nu 
numai schimbarea tehnologiilor, nu 
numai schimbarea concepției con
structive, nu numai schimbarea pa
rametrilor produsului, ci și schimba
rea modului de a gindi și de a acțio
na al oamenilor. Așa cum a subli
niat maistrul Nicolae Grădinaru, 
propagandist la învățămîntul politic, 
fiecare nouă realizare în procesul 
de producție implică o pregătire 
adecvată a oamenilor, atît pe plan 
profesional, cit și pe acela al con
științei politice. „Desigur. învăță
mîntul de partid se desfășoară după 
o tematică anume, spunea el. Dar 
depinde de noi, de propagandiști șl 
de cursanți, ca în cadrul acestei for
me. mereu aceeași, să găsim totdeau
na modalități noi de expresie, să 
asigurăm un conținut nou, care să 
corespundă noilor cerințe. întreprin
derea noastră are sarcini mari in 
acest an și eu consider că sîntem 
bine organizați în vederea înde.pli- 
nirii lor. Au fost inițiate dezba
teri cu diferite categorii de oameni 
din întreprindere, pe diferite teme, 
între care aș aminti ce înseamnă a 
fi maistru-pedagog, a fi inginer-pe- 
dagog, ce înseamnă a fi muncitor în 
industria modernă, ce răspunderi 
specifice îi revin omului muncii în 
actuala etapă de dezvoltare a tării, 
în legătură cu teme de acest fel au 
fost organizate dezbateri specifice, 
între care deosebit de interesantă și 
de utilă s-a dovedit a fi o masă ro
tundă despre menirea maistrului, 
dar, într-o formă sau alta, noi am 
dezvoltat astfel, de probleme, am 
subliniat astfel de idei și in cadrul 
dezbaterilor din învățămintul poli
tic".

Care este, așadar, stilul ce se po
trivește cel mai bine muncii politi
co-educative ? Viața, activitatea 
practică oferă un singur răspuns : 
acela care răspunde în modul cel 
mal eficient problemelor concrete cu 
care se confruntă fiecare colectiv de 
muncă; acela care își încorporează 
noul și asigură promovarea noului.

Adrian VASMJESCU
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CASELE DE CULTURA
- centre de educație patriotică

Din multitudinea factorilor cu atri
buții educative, a căror activitate se 
desfășoară pe baza cerințelor și sar
cinilor formulate de Programul ideo
logic al partidului, de cel de-al III- 
lea Congres al educației politice și 
culturii socialiste, iar mai recent de 
Conferința Națională a partidului, 
un rol de seamă revine caselor de 
cultură. Acesta este, de altfel, și mo
tivul ce ne-a determinat să urmă
rim modul în care acționează ca
sele <ie cultură din județul Arad 
pentru formarea unei conștiințe noi, 
socialiste, revoluționare, pentru edu
carea patriotică a oamenilor muncii.

Pentru început, ne-am oprit la 
Casa de cultură a municipiului Arad, 
împreună cu instructorul loan Tu- 
leu, revedem programul de activitate 
pe anul trecut și urmărim acțiunile 
planificate de consiliul de condu
cere al instituției pentru acest an. 
O primă constatare,: volumul activi
tăților este mare, temele ilustrează, 
implicit sau explicit, preocuparea 
pentru ridicarea nivelului cultural al 
oamenilor muncii, pentru formarea 
conștiinței noi, revoluționare, cu di
mensiunea sa fundamentală — pa
triotismul socialist. Concret. în cursul 
anului trecut, casa de cultură a mu
nicipiului a organizat, Ia sediul pro
priu sau în întreprinderi și instituții, 
peste 130 de acțiuni de dezbatere a 
documentelor de partid, numeroase 
alte activități de cultivare a senti
mentelor de mîndrie față de reali
zările poporului nostru, cu deosebire 
pentru cele obținute după Congre
sul al IX-lea al partidului, față de 
lupta poporului român pentru drep
tate și libertate socială și națională, 
a respectului față de creația cultu
rală a înaintașilor ș.a. Continuitatea 
acțiunilor de acest gen este asigu
rată, în primul rînd. de universita
tea cultural-științifică, prin cele 110 
cursuri (organizate la sediu sau în 
întreprinderi), la care participă pes
te 6 000 de cursanți. De o mare au
dientă se bucură cursurile pe teme 
de istoria patriei, istoria culturii și 
civilizației românești, istoria P.C.R. 
etc. Bogată în acțiuni este Săptă- 
mina educației patriotice, revoluțio
nare, așa cum, o largă popularitate în 
rîndul oamenilor muncii au și zilele 
universității cultural-științifice, evo
carea unor personalități ale istoriei 
și culturii noastre naționale, meda
lioanele literar-muzicale ori întîlni- 
rile cu scriitori, artiști plastici, oa
meni de știință, cu membrii cenaclu
rilor literare „Lucian Blaga" și 
„Toth Arpad". Dacă la toate aces
tea adăugăm activitatea formațiilor 
artistice ale casei de cultură a mu
nicipiului (ansamblurile folclorice 
„Doina Mureșului" și „Viola", tea
trul popular, cu secții în limbile 
română și maghiară, corul de ca
meră „Emil Monția", montajul lite
rar etc.), care au susținut, împreună 
sau în parte, peste 200 de spectacole 
in municipiu, în județ și în alte lo
calități din țară, întregim imaginea 
de ansamblu a numărului mare de 
acțiuni care, prin specificul forme
lor de exprimare, sînt menite să 
contribuie, în tot cursul anului, la 
educarea patriotică a oamenilor 
muncii. Deci, în nici un caz, nu de 
acțiuni duce lipsă Casa de cultură a 
municipiului Arad. Dacă trecem însă 
dincolo de „imaginea cantitativistă", 
apar adesea semnele pregătirii ne

corespunzătoare a unor activități, ale 
insuficientei colaborări cu organiza
țiile de partid și tineret, de masă și 
obștești. De asemenea, pe plan ar
tistic se constată necesitatea îmbo
gățirii repertoriului ansamblului 
folcloric cu elemente locale nou cu
lese, a recrutării unor soliști de va
loare, a impulsionării activității for
mațiilor de tfeatru, al cărui reperto
riu trebuie să cuprindă mai mul
te lucrări inspirate de actualitate.

Și la Casa de cultură a sindicate
lor din Arad, în programul de ac
tivitate figurează acțiuni care au ca 
scop ridicarea nivelului de cultură al 
oamenilor muncii, educarea lor în 
spirit patriotic, revoluționar. Sînt 
multe și interesante activitățile cu
prinse în ciclurile Pentru patrie și 
partid, Etica și echitatea socialistă. 
Revoluția tehnico-științifică etc. ori 
ideile și tematicile pe care le pro
movează cele 17 cursuri ale univer
sității cultural-științifice de aici. Am 
constatat și o preocupare susținută 
pentru mai buna valorificare a va-

Raid-anchetă 
în județul Arad

lențelor patriotic-educative ale ac
tului artistic, ale celui de cultură în 
genere. De pildă, formația de tea
tru, alcătuită din 20 de artiști ama
tori (care a obținut locul întîi și, 
respectiv, al doilea pe țară la ulti
mele ediții ale Festivalului național 
„Cîntarea României") are un reper
toriu bogat și adecvat. El cuprinde 
lucrări ca binecunoscuta „O noapte 
furtunoasă" a lui I.L. Caragiale, „La 
o piatră de hotar" de I.D. Sîrbu, 
„Anchetă asupra unui tînăr care nu 
a făcut nimic" și „îndrăgostițli de 
la 9 seara" de Adrian Dohotaru, sau 
se află în lucru piesa „Patima ro
șie" de Mihail Sorbul.

Alături de teatru, montajele lite
rare abordează o tematică plină de 
semnificații pentru trecutul și pre
zentul socialist al patriei: Omagiu 
conducătorului iubit, Horea din Al- 
bac, Transilvanie, pămint străbun 
(care a obținut premiul al doilea 
la faza republicană), Uniți in cuget Și 
simțiri. Cu aceste montaje, casa de 
cultură a sindicatelor a fost prezen
tă în întreprinderi și în multe loca
lități din județ (la Dezna, Moneasa, 
Pîncota, Sebiș, Buteni etc.), precum 
și la festivalurile interjudețene de 
la Tîrnăveni și Bistrița. De aseme
nea, se impun corul de cameră „Me
nestreli" (locul întîi pe țară la ulti
mele trei ediții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României"), care 
interpretează piese valoroase din 
creația românească, dar și universa
lă ; cenaclul literar „Luceafărul" — 
care, pe lingă ședințele obișnuite, 
organizează concursuri de creație cu 
poezie patriotică, șezători lite
rare ; ansamblul folcloric ; cine- 
clubul și fotoclubul etc. într-un 
cuvînt, o activitate notabilă, care are 
continuitate, puternic sprijinită de 
consiliul județean al sindicatelor și 
subliniată de cele 17 titluri de lau
reat obținute la etapa republicană a

Festivalului național „Cîntarea 
României", ceea ce ne îndreptățește 
să afirmăm că realizările sint me
rituoase, inclusiv pe planul calității. 
Rămîne însă ca la Casa de cultură a 
sindicatelor să se facă mai mult pen
tru cîștigarea unui public mai nu
meros, să se organizeze mai multe 
acțiuni în mijlocul oamenilor mun
cii. Este păcat ca realizări deosebite 
sau formații laureate să nu fie cu
noscute cum se cuvine tocmai de 
publicul local și, prin urmare, să 
dea eficiență sporită actului educa
tiv. Pe de altă parte, așa cum opina și 
tovarășul Claudiu Oblea, instructor la 
Casa de cultură a sindicatelor, sint 
necesare o mai strînsă colaborare cu 
comitetele sindicale din întreprin
deri, precum și o preocupare mai 
substanțială pentru atragerea tineri
lor în activitatea de creație tehnico- 
științifică, „capitol" la care această 
instituție nu prea are cu ce se lăuda.

Deosebit de utile, capabile să tre
zească puternice sentimente de mîn
drie patriotică, de prețuire a trecu
tului și a prezentului socialist sînt 
acțiunile care valorifică tradițiile 
culturale locale, fapte de vitejie și 
eroism ale locuitorilor acestor stră
vechi meleaguri românești. Așa pro
cedează, de pildă, Casa orășenească 
de cultură din Lipova, care în zilele 
de sărbătoare (la 9 Mai, 2.3 August, 
25 Octombrie), dar și cu alte prile
juri organizează emoționante acțiuni 
cultural-educative la Monumentul 
eroilor de la Păuliș și la Monumen
tul eroilor din oraș. Tot aici, în
tr-un cadru sărbătoresc, ce evocă 
luptele eroice pentru apărarea pă- 
mîntului străbun, se fac și primirile 
în rîndul organizațiilor de pionieri și 
■U.T.C. De șapte ani, la Lipova se 
desfășoară Săptămîna culturală lipo
veană. „La fiecare început de mai, 
simpozioanele, mesele-rotunde, spec
tacolele ar tistice și parada portul .li 
popular, împreună cu spectacc H 
festiv de pe stadionul orașului c tă 
să adauge noi și semnificative r- 
turii locale eforturilor por ui 
nostru de a-și clădi un viitor an 
și cutezător" —• ne spune tor iul 
Petru Gherman, directorul Casi ă- 
senești de cultură. Așa se exp i și 
faptul că Lipova, vechi centru co- 
nomic și cultural, a sărbătorit de 
curînd împlinirea a 250 de ani de 
învățământ românesc. Tot aici se 
desfășoară, anual, Festivalul inter- 
județean al cîntecului • și portului 
popular „La izvor de cînt și dor". Se 
poate spune că în tot ce se între
prinde, în acțiunile cu caracter poli
tic, economic, juridic, artistic se 
pornește și de la necesitatea valori
ficării posibilităților locale de argu
mentare (folosindu-se punctele mu
zeistice, documentele și fotografiile 
etc.) a patrimoniului cultural.

Iată, așadar, o problematică deo
sebit de complexă. Și cum toate ca
sele de cultură din județul Arad au 
programe bogate în acțiuni, proble
ma care se pune în continuare este 
asigurarea, de fiecare dată, a cali
tății activităților desfășurate, găsirea 
celor mai adecvate modalități de a 
dialoga cu publicul, de a face parti
cipativă prezența oamenilor muncii în 
casele de cultură.

Tristan M1HUTA
corespondentul „Scînteii"

„Dăm mina cu curajul 
în fiecare zi", „Barajul se 
înalță clipă cu clipă", 
„Șantierul este poarta lu
minii", „Nu există limite 
ale posibilului", „Este de 
neconceput ca știința să 
nu se implice în creșterea 
producției agricole", „Ri
dicați o columnă nentru 
milenii" — propoziții per
cutante, rostite de con
structori, mineri, tineri în 
pragul majoratului, eroi ai 
noii revoluții agrare, ar
tiști — propoziții notate 
de reporter în întunericul 
sălii de proiecție pe măsu
ră ce se derulau documen
tarele artistice realizate la 
Studioul cinematografic 
„Al. Sahia". Filme în care 
răsună distinct, puternic, 
efortul constructiv al oa
menilor, pasiunea și abne
gația puse de el în munca 
pentru țară, pentru pre
zentul și viitorul ei. Ale 
căror fapte sînt mărturii 
elocvente ale patriotismu
lui, ale atitudinii înaintate 
față de muncă. Infruntînd 
greutăți, fiind prezenți a- 
colo unde este nevoie de 
ei. găsind întotdeauna re
sursele de a depăși ob
stacolele și vitregiile natu
rii, conștienți că fapta lor 
de muncă se înscrie in edi
ficiul trainic al țării de azi 
și de miine. Trecînd astfel, 
zilnic, examenul maturității 
creatoare și afirmîndu-și. 
fiecare la locul său de 
muncă, dragostea pentru 
tară. încrederea în forța 
unită a celor ce muncesc 
fără preget pentru a 
conferi tării noi și noi te
meiuri de frumusețe, rod
nicie, măreție. Din astfel 
de fapte, din tumultul 
muncii pentru țară crea
torii desprind, pentru cei 
de azi și de mîine. imagini 
edificatoare. chipuri de 
oameni adevărați. sur
prinși în atitudini caracte
ristice omului nou. conști
inței sale patriotice, revo

luționare. Surprinzînd pe 
peliculă momente, imagini, 
tablouri, din măreața ipo- 
pee a construcției socialis
te în România, chipul oa
menilor înaintați care o 
împlinesc, eroismul celor 
ce nu se tem de greu, 
muncind și învățînd mereu 
să muncească la noile 
cote, actuale, ale științei și 
tehnicii — creatorii fac do
vada responsabilității lor 
civice și patriotice de ar
tiști angajați, făuritori ai 
unor opere despre oameni 
și pentru oameni. S-a spus 
pe drept cuvînt că filmul 
documentar este o cro
nică vie a muncii și a ero
ismului. cronică aptă ca. 
prin forța ei de impact 
să aducă o importantă con
tribuție la edificarea con
științei socialiste a oame
nilor, la cultivarea senti
mentului patriotic, de răs
pundere pentru prezentul 
și viitorul țării. Sentiment 
a cărui supremă expresie 
constă în faptele de mun
că, in contribuția directă la 
edificarea patriei, la reali
zarea sarcinilor care ne 
stau în față. Filmul docu
mentar are această minu
nată șansă de a surprinde 
noblețea chipului încunu
nat de efort, atitudinea 
omului dăruit muncii sale, 
tensiunea autodepășirii, 
concentrarea luminoasă a 
celui cuprins de pasiunea 
cunoașterii nouiui și însu
șirea celor mai avansate 
cuceriri ale minții ome
nești, bucuria inegalabilă a 
lucrului împlinit și desă- 
vîrșit pentru binele său. al 
colectivității, al țării de 
care-și leagă toate rădăci
nile ființei. In fața unor 
astfel de imagini, surprin
se cu măiestrie, emoția este 
firească, binefăcătoare, 
contaminantă. Ce fapte 
evocă aceste filme ? Să ur
mărim cîteva exemple :

Undeva, între munți, un 
șir de camioane gigant, care

transportă anrocamente 
pentru viitorul baraj. O că
ruță arhaică își face cu 
greu loc în această geome
trie a spațiului modelat de 
mîna omului, de buldoze
re, de utilaje de tot soiul. 
Vedem, simțim această 
muncă tenace, organizată 
și auzim glasurile oameni
lor care-și definesc cu
rajul : „omul curajos este 
un om care gîndește", „fac 
ceva ce altcineva nu poate

sînt eroii care nu se plîng 
de greutăți, care desfid 
lîncezeala. lucrul de mântu
ială, superficialitatea. A 
aduce pe ecran chipul lu
minos al acestor oameni — 
iată un țel demn de orice 
efort artistic, demn de 
idealul unei arte umaniste, 
profund educative. Desi
gur, efort artistic în de
plinul său înțeles : muncă 
efectivă, încordată, ore în 
șir, uneori zile și nopți, dar

s-a întemeiat un orășel 
pentru mineri. Aici e un 
început de lume. Filmul 
are un titlu frumos „Vîr- 
sta de aramă" ; imaginea: 
operator Otto Urbanschi 
— de o rară forță de su
gestie potențează impac
tul asupra privitorului. 
Ce păcat că acestor voi
nici, cineastul le adresează 
întrebarea „ce credeți des
pre extraterestri ?“, — ceea 
ce-i deconcertează vizibil

O cronică vie a muncii
A

însemnări despre filmul documentar
face" și propoziția deja ci
tată, „dăm mina cu curajul 
în fiecare zi". Vorbe cu a- 
coperire în fapte — fapte
le se cheamă „a muta 
munții din loc", a înălța 
un baraj pe apa Siriului.

Asemenea fapte măsoară, 
prin ele însele, dimensiuni
le adevăratului atașament 
și realei răspunderi față de 
prezentul și viitorul țării, 
în ele își spun cuvîntul 
energia înfăptuirii, știința 
de a clădi la cotele actua
lității, conștiința că altfel 
nu se poate, înțelegere 
profundă a faptului că 
rostul fiecăruia se împli
nește acolo unde țara are 
nevoie de el. Sensul exis
tentei acestor oameni își 
capătă lumina și străluci
rea din contopirea energiei 
și priceperii lor cu idealu
rile și interesele colectivi
tății, din sentimentul for
ței invincibile pe care-1 in
suflă solidaritatea în mun
că și împliniri. „Oamenii 
care mută munții din loc"

și soluții artistice origina
le, inedite, expresive, ca
pabile să emoționeze. 
Regizorul Nicolae Cabel, 
fidel vocației sale, împre
ună cu colegii săi, operato
rii. II. Valentin și N. Co- 
coru, ne oferă o asemenea 
„felie" de realitate, dina
mică, intensă, emoționantă. 
Filmul se intitulează „Cu
raj pentru fiecare zi". Dez
baterea despre curaj se 
susține cu argumente vi
zuale convingătoare.

Un alt film, semnat de 
un tînăr regizor. Copel 
Moscu. ne introduce in
tr-un alt colț de țară, in 
Apuseni, la Roșia Poieni, 
unde oamenii au transfor
mat un munte într-o... pi
ramidă. Este vorba de ex
ploatarea la suprafață, în 
spirală, a zăcămintelor cu
prifere. Pămintul devine 
personaj, muntele devine 
personaj dramatic. un 
Goliath împuținat de pu
teri de . fiecare excavator, 
de fiecare camion. Aici

și naște răspunsuri pe 
măsură...

O tînără regizoare, Sa
bina Pop, secundată de o 
întreagă echipă de opera
tori, ingineri de sunet, a 
intenționat și a reușit să 
ia pulsul unei zile — ulti
ma zi de școală — „o zi 
care înseamnă cît o viață", 
cum declară unul dintre 
protagoniștii filmului „18 
ani stop-cadru". Filmul îi 
arată așa cum sînt — tine
rii. copiii noștri la 18 ani — 
frumoși, entuziaști, gata „să 
ia lumea de la capăt", mîn- 
dri de performanțele lor, 
de olimpiadele cucerite în 
țară și peste hotare, de la
boratoarele fonice pe care 
le-au dotat. Filmul, făcut 
cu tandrețe, cu dragoste 
îți inspiră încredere. Rit
murile lui interioare, mo
dalitățile artistice utili
zate. de Ia cinâ-verite la 
priza directă a sunetului 
stop-cadrelor, totul concu
ră la reliefarea ideii gene

roase a filmului, încunu
nat cu mult rîvnita „Cupă 
de cristal". Pe aceeași temă, 
„Desprinderea de țărm", o 
peliculă purtînd semnătu
ra unui experimentat re
gizor, nu depășește. din 
păcate, orizonturile unei 
optici didactice, aride.

Este momentul să ne 
oprim și asupra unor reu
șite parțiale sau chiar 
eșecuri pentru că reliefa
rea lor poate ajuta la op
timizarea producțiilor vii
toare. Un film care putea 
fi foarte bun, „Străpunge
rea", de Al. Gașpar, cu o 
idee generoasă — filmarea 
momentelor cînd se întil- 
nesc cele două echipe care 
lucrează independent la 
tunelurile liniei ferate 
Pitești — Rm. Vîlcea. Fil
mul are autenticitate. Oa
menii sapă în noroiul ga
leriei. Fețele lor sînt în
cordate, expresive. Ope
ratorii n-au timp să-și a- 
leagă unghiurile, aici lu
mina nu este cea de pe 
platou, dar acolo pulsează 
ceva, ceva care se cheamă 
viață, muncă, speranță, 
bucurie. Filmul nu reu
șește însă decît parțial să 
redea încărcătura, „culoa
rea", viața grea de sensuri 
a acestor momente unice 
pentru constructorii de tu
neluri.

Un film, credem, depar
te de intenția autorilor săi. 
și în primul rînd a regizo
rului David Reu, este „Co
lumna M“. o încercare de 
a fixa pe peliculă lucrări
le metroului bucureștean. 
Simpli pietoni. bucu- 
reștenil văd și simt pulsa
ția acestei lucrări de an
vergură, ritmul și organi
zarea excepționale, iar 
dincolo de aceste utilaje 
care sfredelesc, transportă 
— și nu dincolo, ci la pu
pitrele lor de comandă — 
stau oameni de o mare ca
pacitate ' profesională ei 
morală. Ceea ce vede, sim

te, gîndește orice locuitor 
sau vizitator al Capitalei 
nu reușește să transmită 
decît parțial filmul în care 
se vorbește despre mîn
drie și conștiință, dar a- 
cestea par atribute exteri
oare nu intrinseci muncii 
celor ce înalță „Columna 
M“. Mai sint și alte exem
ple. M-aș opri doar la 
„Mîini nemuritoare", fil
mul experimentatului re
gizor Pompiliu Gilmea- 
nu, al cărui început pro
mitea un poem al mîinilor 
făuritoare de valori ma
teriale și artistice, devenit 
pe parcurs o cronică în 
imagine a noii înfățișări a 
Tîrgoviștei, ceea ce merită 
a fi consemnată, dar în
tr-un alt tip de film. în 
general ceea ce scade efec
tul, puterea de convingere 
a unor pelicule — altfel 
frumos filmate, bine mon
tate, avînd teme interesan
te, generoase — este co
mentariul plat, arid, fără 
vjbrație, lipsă remediabilă 
prin apelarea sau reluarea 
colaborării cu talentați 
mînuitori ai condeiului, 
scriitori sau publiciști. 
Sînt, desigur, șl filme care 
aproape că nu au nevoie 
de suportul textului, care 
se susțin prin forța de su
gestie a imaginilor conclu
dente. revelatoare pentru 
mesajul lor. Cineaștii do
cumentariști, cronicari al 
evului socialist, prezenți 
cu aparatul de filmat în 
toate zonele șl momentele 
fierbinți ale construcției 
noului chip al patriei au 
marea șansă șl marea da
torie de a le înregistra 
pentru azi și pentru mîine. 
Iar filmele lor, ale noastre 
în ultimă instanță, să 
transmită acest patos eroic, 
revoluționar, al muncii 
dăruite nentru țară.

Octavia TRE1STAR
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PARTIDUL Cronica zilei

- continuator al celor mai tae tradiții 
ale poforului, centru vital al națiunii

In cadrul „Zilelor filmului italian", 
joi a avut loc la cinematograful 
„Studio" din Capitală un spectacol 
de gală. Această manifestare progra
mează creații de referință ale ci
nematografiei italiene contemporane.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socia

liste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au participat Sergio Catfani, am
basadorul Italiei la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, cineaști italieni.

(Agerpres)

Din tarile socialiste
U.R.S.S.; Noi mijloace de sporire 

a eficienței

,,'u 95 de ani în ună, istoricul 
greș socialist din 3 martie — 3 

rilie 1893 a statuat iurirea parti-
( ului politic revoluțicar al clasei 
auncitoare din tara noastră — 

Partidul Social-Demoat al Munci
torilor din România. Suliniind marea 
însemnătate a ace.ui moment, 
profundele sale semificații poli
ce, secretarul geneal al Parti- 
.lui Comunist Romn. tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESU, releva că 
înființarea, în a douaumătate a se
colului al XIX-lea, airimelor orga
nizații muncitorești : formarea cu 
aproape 100 de an în urmă a 
P.S.D.M.R. a marcat afirmarea cla
sei muncitoare ca f<ța socială cea 
mai avansată a sociății românești. 
De la apariția pe scei istoriei a cla
sei muncitoare și s organizațiilor 
sale revoluționare nia fost moment 
mai important în dezoltarea patriei 
noastre in care acee forțe sociale 
și politice să nu fiivut un rol de 
însemnătate hotărîtcre in întreaga 
dezvoltare a țării".

Făurirea partidulupolitic proletar 
încununa o întreagăstorie de luptă, 
de străduințe și efrturi ale munci
torimii române p.enti organizarea și 
unitatea rindurilor de, pentru cris
talizarea unui pro’.am politic în 
concordanță cu iflirațiile maselor 
populare și cu ceriifele specifice fie- 

’ cărei etape istorici Pe acest drum, 
se înscriu ca mormte de referință 
activitatea Asociați generale a lu
crătorilor din Roânia. creată în 
1872. conferința siialistă din 1879, 
apariția în 1886 aJntîiului program 
politic marxist diiRomânia — ,,Ce 
vor, socialiștii mâni", făurirea 
cercurilor și club’ilor muncitorești 
pe întreg cuprind țării in anii 
1887—1890, mișca-a muncitorească 
și socialistă afirțndu-se ca port
drapel al celornai înalte idea
luri ale poporali, ca forța so- 
cial-politică in ăsură să le ducă 
la izbîndă. Ca uiadevărat legămînt 
de credință suna’cuvintele unui ar
ticol publicat into remarcabilă re
vistă socialistă -..Dacia viitoare" — 
în anul 1883 : „Săbunii noștri ne-au 
conservat limbai pămintul strămo
șesc, părinții nitri (...)' au făcut 
unirea, indepeiența și mult lu- 
crat-au pentru Iertate. Acum e ria
dul nostru. Noi ne este dat de a 
completa unitat. națională. întări li
bertatea și a pe ca egalitatea să

'< fie un van ume“. Este în aceste 
și vibnte cuvinte un ade- 

program ie acțiune, urmat cu 
mnplară concvență pentru ca să 
^ijilineascăîgitimele năzuințe de 
îîtate și litrtate socială strîns 
bmănate «cele ale unității și 
'pendenței aționale. Un program 

cțiune cat cu deosebire după 
esul din.893, a formulat pre- 

tot ma larg cuprinzătoare, a 
soluții înaintate pentru im- 
aspirțiilor poporului și ale 

ntrt apopierea viitorului so- 
stjel, nișcareatnuncitoiȚlis- 

'iști românească S-a'. pro-, 
rterit.ru ihdustriali- 
f est proces, garan- 
fiirii patriei, a va- 
r creatoare ale na- 
reapta rezolvare a 
, corespunzător in- 
rațiilor milioanelor 
ogoarelor ; pentru 
ti largi, pentru pri- 
lii a vieții politice 
taților democratice, 
stării materiale și 
>r fiilor patriei — 
i înțelese ca izvor 
națiunii ; militanții 

munci, ești și socialiste au 
ifirmat stăruitoi dreptul poporului . 
■oman, ca și al tuturor popoarelor la

viață de sine stătătoare, la unitate 
și suveranitate națională, pornind de 
la adevărul că patria reprezintă ca
drul natural și istoric de dezvoltare 
a fiecărui popor, că independența 
este condiția viitorului însuși. înde
lungata luptă și activitate ale vechii 
mișcări muncitorești și socialiste, ale 
partidului politic revoluționar făurit 
în 1893, au cristalizat un valoros 
tezaur de gîndire și experiență revo
luționară, preluat și îmbogățit prin 
eroica acțiune a Partidului Comunist 
Român, continuatorul celor mai bune 
tradiții revoluționare ale poporului.

Istoria partidului este, într-adevăr, 
istoria slujirii devotate a marilor 
idealuri și interese ale poporului și 
ale țării ; avind în frunte partidul 
comunist, oamenii muncii din Româ
nia au purtat dirze bătălii sociale 
împotriva exploatării, pentru o viață 
mai bună și mai dreaptă sub con
ducerea partidului comunist, clasa 
muncitoare, ceilalți oameni ai mun
cii au desfășurat o susținută luptă îm
potriva primejdiei fasciste, pentru

95 DE ANI DE LA FĂURIREA 
PARTIDULUI POLITIC 

REVOLUȚIONAR AL CLASEI 
MUNCITOARE DIN ROMÂNIA
salvgardarea unor istorice cuceriri 
ale poporului român — unitatea și 
integritatea patriei, suveranitatea na
țională — grav amenințate, cu deo
sebire în deceniul al patrulea, de 
ascensiunea statelor fasciste și revi
zioniste. S-au înscris la loc de seamă 
în istoria contemporană a.țării ma
rile demonstrații antifasciste, antirăz
boinice și antirevizioniste. în cadrul 
cărora sute de mii de oameni și-au 
manifestat împotrivirea față de fas
cism, voința de a apăra cu orice preț 
libertatea patriei. O asemenea bătălie 
revoluționară, impresionantă prin 
înalta sa combativitate, prin abnega
ția și dîrzenia muncitorească, prin 
forța unității muncitorești, a fost 
marea manifestație de ia 1 Mai 
1939. din București, în organizarea 
și desfășurarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
CeaușeScu au avut o contribuție de
terminantă.

Partidul Comunist Român a fost, 
totodată, organizatorul și conducăto
rul revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și aritiimperia- 
listă. declanșată în August 1944, forța 
în jurul căreia și prin acțiunea căreia 
s-au coalizat toate organizațiile poli
tice antifasciste, patriotice, ceea ce 
a asigurat triumful revoluției. Pe 
făgașul de istorie nouă inaugurat 
aturîci. partidul â reprezentat forța 
propulsoare a întregului produs revo
luționar de înlăturare a Vechilor rin- . 
duieli întemeiate pe exploatare și 
asuprire, de trecere la edificarea noii 
societăți, socialiste.

Un moment de importanță istorică 
în viața partidului, in viața poporului 
l-a reprezentat Congresul al IX-lea. 
Supunind unei profunde analize în
treaga activitate de construcție a noii 
orînduiri, Înlăturând cu hotărâre din 
munca partidului șabloanele și sche
mele preconcepute, congresul a des
chis larg porțile afirmării spiritului 
novator și punerii pe deplin in va
loare a marelui potențial creator al 
națiunii. In epoca inaugurată de 
marele forum comunist din iulie 1965

au fost puse în lucrare cele mai larg 
cuprinzătoare strategii de dezvoltare 
a țării, cele mai cutezătoare progra
me de creștere și înflorire multilate
rală a patriei socialiste, prin îndepli
nirea cărora România a străbătut in
tr-un răstimp istoricește scurt un 
lung și glorios drum pe calea pro
gresului și civilizației socialiste, a 
sporirii necontenite a forțelor de 
producție și a avuției naționale. Pe 
temelia adevărului potrivit 'căruia 
orânduirea nouă se edifică prin popor 
și pentru popor. în această perioadă 
s-a instituționalizat un cadru demo
cratic profund original, in măsură să 
asigure participarea activă și elec
tivă a tuturor fiilor țării la viața 
social-economică și politică, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru. S-a desfășurat 
și se desfășoară o susținută activitate 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă consacrată dezvoltării conștiin
ței socialiste, întăririi patriotismului 
revoluționar, socialist, a răspunderii 
sociale a fiecăruia dintre construc
torii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La temelia tuturor acestor izbînzi 
se așază munca și lupta eroică a 
partidului ; un partid care în peri
oada inaugurată de Congresul al 
IX-lea este mereu mai puternic prin 
unitatea rândurilor sale, prin capaci
tatea organizațiilor sale de a organiza 
și mobiliza energiile creatoare ale 
oamenilor muncii, prin înaltele cali
tăți morale, politice, revoluționare 
ale membrilor săi, prin legăturile 
sale strânse cu poporul ; un partid 
care s-a afirmat și se afirmă ca ade
vărat centru vital al națiunii româ
nești contemporane, de la care ira
diază energia și lumina ce pun în 
mișcare întregul angrenaj al societă
ții ; un partid urmat cu neabătută 
încredere de întreg poporul, care 
vede in linia politică a partidului 
propria sa politică, făcînd totul pen
tru înfăptuirea ei.

Profundele transformări petrecu
te in țara noastră în ultimele 
două decenii, mărețele realizări obți
nute in construcția socialistă sînt 
indisolubil legate in conștiința comu
niștilor, a tuturor fiilor patriei de 
gindirea și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit revolu
ționar patriot, a cărui viață se iden
tifică, se împletește cu eroica luptă 
a Partidului Comunist. Român, crea
tor al unei vaste și profunde opere 
teoretice ce a îmbogățit cu teze și 
idei de mare valoare principială și 
practică tezaurul gîndirii revoluțio
nare, clarvăzător conducător politic 
care mobilizează și unește energiile 
întregului popor in lupta și munca 
pentru asigurarea mersului neabătut 
înainte spre piscurile civilizației so
cialiste și comuniste.

...De la momentul istoric al făuririi 
partidului politic al clasei munci
toare din România au trecut 95 de 
arii. Aproape'un secol de istorie, de-a 
lungul căruia fiecare dintre biruințe
le obținute pe calea împlinirii 
aspirațiilor de-libertate, dreptate, de 
viață măi bună și demnă,. încorpo
rează la loc de seamă lupta partidu
lui revoluționar, contribuția sa eroi
că. pliriă de abnegație și dăruire. 
Omagiind această îndelungată istorie, 
întregul popor își consacră puterea 
de muncă, iși mobilizează energiile 
creatoare pentru ca pe drumul arătat 
de partid noi și noi victorii să se 
adauge celor de pînă acum, pentru 
ca patria socialistă să urce pe culmi 
tot mai înalte de glorie, prosperitate, 
măreție, prin înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XIII-lea, a Programu
lui partidului.

Silviu ACHIM

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 aprilie, ora 20 — 4 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
caldă, iar la începutul intervalului si 
instabilă, cu cerul mai mult noros și 
cu ploi, mai ales averse, cu caracter 
local, însoțite izolat și dc descărcări 
electrice. în zonele de deal și de mun
te. răzleț, cantitățile de apă pol de
păși 15 litri pe metrul pătrat în 24 de 
ore. în partea a doua a intervalu
lui, aria ploilor se va restrînge, aces

tea devenind izolate și vremea va fi în 
general frumoasă. Vintul va prezenta 
intensificări trecătoare in partea de 
vest a țării, cu 35—45 kilometri la oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
in general, între 2 și 12 grade, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate in vest și sud. Dimineața 
vor fi condiții pentru ceață, izolat. 
In București : Vremea va fi caldă, iar 
la începutul intervalului și instabilă, 
cu cerul mai mult noros și temporar 
cu ploaie, mai ales în aversă. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 8 și 
12 grade, iar cele maxime între 17 și 
22 de grade. Dimineața vor fi condiții 
pentru ceață. ‘

Folosirea mijloacelor moderne de 
legătură prin radio apare tot mai 
evident necesară in cele mai diver
se domenii de activitate din Uniu
nea Sovietică. Tn unele regiuni ale 
țării aceste mijloace sint larg fo
losite in desfășurarea proceselor de 
producție, avîndu-se în vedere dis
tanțele mari ce pot separa unele 
Întreprinderi sau bazele de materii 
prime de combinatele de prelucra
re. Răspunzind imperativului do
tării economiei cu astfel de mijloa
ce. specialiștii sovietici au pus de 
curând la punct o nouă gamă de

radiotelefoane cu o capacitate spo
rită. de tipul „Maiak". Printre 
alte avantaje ale noului sistem este 
și fiabilitatea sa crescută, de circa 
două ori. față de modelele ante
rioare. Efectul economic al intro
ducerii mijloacelor moderne de 
legătură va depăși 1.2 miliarde de 
ruble anual. In industria construc
țiilor, prin dotarea șantierelor 
cu radiotelefoane," productivita
tea muncii va înregistra un spor de 
15 la sută. In ce privește agricul
tura, se speră că eficienta mașini
lor agricole va crește cu 25 la sută.

R.D. GERMANĂ : Tehnologii fără reziduuri

(Urmare din pag. I)
evat este faptul că. asa 
:um arată în prezent, in- 
reprinderea de autoturis- 
ne Pitești oferă o ima- 
;ine tonică, elocventă a 
jotențialului și a competj- 
ivității industriei româ- 
îești. Tot ce am înfăptuit 
lici in amplul proces de 
nodernizare a tehnologil
or și a producției este ro
lul efortului constant al 
nuneitorilor si special iști- 
or români, al capacității 
or de a soluționa prompt 
oate problemele complexe 
ile modernizării întreprin- 
lerii noastre. In lume se 
ipreciază. pe bună drepta- 
,e. că o industrie care este 
:apabilă să doteze tehnic 
;i tehnologic o fabrică de 
lutoturisme și să realizeze, 
a un nivel calitativ cores- 
lunzător, toate piesele și 
ubansamblele este, fără 
ndoială. o industrie com- 
jetitivă.

— Ce schimbări s-au in- 
egistrat. in acest vast pro- 
es de modernizare, in di- 
ecția pregătirii profesio- 
îale a oamenilor ?

— Din acest punct de 
edere as îndrăzni să spun 
ă muncitorii si specialiștii 
e azi din uzina noastră 
u prea au multe lucruri 
1 comun cu primele gene- 
rții care au- lansat pro- 
ucția ..Daciei". Omul 
tre in urmă cu 20 de ani 
a despărțea greu de 
mealta agricolă pentru a

<>ni fabricant de auto- 
„sme. luind cu el entu- 
ismul, hărnicia și tenaci- 
tea specifice românului, a 
•venit azi muncitor, mais- 
u, tehnician, inginer, ci- 
■metician, economist ș.a., 
ire strunește cu inaltă 

î.ăiestrie tehnica moder- 
îă. fiind preocupat să cu- 
îoască mereu mai multe 
îoutăți. si să le aplice, 
iste, poate, sugestiv in a- 
■est sens faptul că marea

majoritate a muncitorilor 
noștri sint azi absolvenți 
de liceu, adică oameni cu 
solide cunoștințe profe
sionale, dobîndite în prin
cipal aici in uzină, dar si 
cu un orizont cultural larg. 
Altfel spus, atit ei. cit si 
generațiile de tehnicieni, 
maiștri. ingineri. econo
miști sint mereu dispuși si 
capabili să-și perfecțione
ze cunoștințele profesio
nale si să aplice în pro
ducție tot ce învață. Nu
mai in anul trecut in pro-

probleme de familie "mai 
deosebite, ce intenții ma
nifestă pe planul pregăti
rii profesionale. Dacă 
vreți, mă interesează in a- 
ceste scurte. întîlniri cu 
unii angajați oină - si ținu
ta vestimentară. Asemenea 
amănunte nu sint neglijate 
azi nicăieri, la firmele de 
prestigiu din lume. Un om 
care lucrează in întreprin
derea de autoturisme ..Da
cia" trebuie să înțeleagă 
că el este al jizinei nu nu
mai în timpul programului,

întii de toate, 
competența oamenilor

gramul de perfecționare a 
pregătirii profesionale au 
fost cuprinși peste 19 000 
muncitori și peste 1 000 
cadre cu studii superioa
re. Pe această cale urmă
rim să asigurăm cunoștin
țele și deprinderile nece
sare ca urmare a moderni
zării tehnologice de anver
gură. dar și să-i punem la 
curent pe producătorii de 
autoturisme cu tot ce este 
nou și cu tendințele mani
festate pe plan mondial in 
acest domeniu. Sintem în- 
tr-o etapă a afirmării pe 
piața mondială in care in 
tot ce facem, pe primul 
plan trebuie să situăm 
competenta oamenilor si 
atașamentul lor fată de 
uzina in care lucrează. Nu 
întimplător punem un 
mare accent pe momentul 
angajării unui om in uzi
nă. Fiecare nou venit in 
uzină are. înainte de anga
jare, o discuție cu directo
rul. Este o dyscuție-test prin 
care urmăresc să aflu ce 
ginduri are. .care sint pre
ocupările sale, dacă are

ci și in afara lui. că el tre
buie să aibă o comportare 
demnă de un lucrător care 
are șansa să lucreze in a- 
ceastă prestigioasă unitate 
a industriei noastre, care 
ne duce faima in lume.

— Cum ințeleg unitățile 
colaboratoare din țară 
să-și onoreze obligațiile, 
tinind seama tocmai de ce 
spuneați înainte, că uzina 
„Dacia" este un mesager 
al capacității de creație 
tehnică a românilor ?

— Exportăm . azi auto
turismele „Dacia" in 30 de 
țări, intre care R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, Un
garia, Canada. Danemarca, 
Israel, Grecia. Polonia, 
China etc. Și dacă expor
tul nostru crește simțitor 
de la an la an este și a- 
ccsta un semn că autotu
rismele fabricate la Pi
tești sint apreciate de par
tenerii externi. Am făcut 
aceste precizări pentru a 
înțelege răspunderea cu 
totul deosebită ce' ne re
vine atit nouă, cit și fie
cărui furnizor din indus

tria orizontală care con
tribuie la realizarea ..Da
ciei". Deși am restrâns 
simțitor in ultimii ani nu
mărul ifcolaboratorilor din 
tară la realizarea „Daciei", 
prin aplicarea unui pro
gram de integrare a pro
ducției. totuși avem in 
continuare peste 100 de 
unități furnizoare. Este 
limpede cit de importantă 
este punctualitatea „la mi
nut" in livrări, dar și cali
tatea ireproșabilă a fiecă
rei piese. In nici unul din 
punctele amintite nu pu
tem admite excepții. Și 
dacă în ultimii ani putem 
spune că s-a înregistrat o 
schimbare, in bine. în (Co
laborarea noastră cu fur
nizorii de piese și materia
le. totuși nu pot aprecia 
că totul e perfect. Iată, de 
pildă, „viteza de reacție" 
la nou a unor furnizori 
este foarte înceată. Mai 
auzim la telefon explicații 
de genul : „Ce v-a venit 
să schimbați piesa sau .re
perul ? Lăsați că merge 
Și așa cum a fost. 1" Da. 
poate' că merge și așa. dar 
beneficiarul sau partenerul 
extern ridică pretenții și 
cu ei nu putem discuta 
decît onorîndu-le prompt 
toate solicitările.

Asta ar trebui să înțe
leagă mulți dintre furnizo
rii noștri — mai ales din 
chimie și chiar din indus
tria construcțiilor de mașini 
— că nu e vorba de „mof
turi" de-ale noastre, ci de 
cerințe izvorâte dintr-un 
mers . obiectiv, determinat 
de exigențele progresului 
tehnic și de exigentele 
pieței. Să se gindească 
mai atent acei furnizori 
comozi că „Dacia" este, 
cum am mai spus, o min- 
drie, o emblemă a indus
triei românești și că par
tea ce le revine lor con
tribuie. din plin la întregi
rea unui astfel de prestigiu.

Horea CEAUȘESCU

teatre
©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : A 12-a noapte —- 18; (sala 
Amfiteatru) : Contrabasul — 18; (sala 
Atelier) : Autograf — 18
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian — Andreiana Roșea — 17; (Ate
neul Român) : Concert simfonic — 
dirijor Cristian Mandeal, solist Mar
tino Tirimo — Marea Britanie — 18 
© Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18

© Teatrul de operetă (14 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra-** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
înstelat deasupra noastră — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Anonimul venețian — W,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
SfîntUl Mitică Blajinu — 18
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă 
— 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic,

14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
19; (sala Giulești) : Visul unei nopți 
de iarnă — 18
@ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
© Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pînzele sus — 9; Pistruiatul 
— 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 -13 00) : Cîntă, ciocîrlie 
— 18
© Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
—• 10: 15: (sala Cosmonauților,
.11 12 04) : Cartea cu jucării — 15

Programul de varâ al
Incepind cu data de 1 aprilie a.c., 

Compania de transporturi aeriene 
TAROM va trece la programul de 
vară, care cuprinde un număr spo
rit de curse pe liniile interne, in 
special în vederea satisfacerii solici
tărilor de transport pe litoralul Mă
rii Negre. Astfel, au fost stabilite 
curse directe intre Constanța și Ti
mișoara. Arad. Oradea. Cluj-Napo- 
ca, Tirgu Mureș, Sibiu, Iași și Bacău,

curselor aeriene TAROM
asigurindu-se legături rapide și con
fortabile cu litoralul.

Noutatea noului orar este legătu
ra directă dintre Constanța și Oradea 
și cea de-a doua frecvență Con
stanța — Timișoara.

De menționat, de asemenea, că a- 
colo unde condițiile tehnice de ate
rizare și decolare o permit, vor ope
ra aeronave de mare capacitate de 
tipul IL 18, BAC și TU-154.

(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM. Intre 3 și 13 aprilie, in 

R.F. Germania se va desfășura cea 
de-a 12-a ediție a „Turului ciclist 
Niedersachsen", competiție Ia care 
și-au anunțat participarea rutieri 
din 15 țări : Bulgaria. Cehoslovacia, 
Danemarca. R.D. Germană. Finlan
da. Franța. Olanda. Polonia. Româ
nia, Suedia. Elveția. Tunisia, U.R.S.S., 
Ungaria și R.F. Germania. Din țara 
noastră vor fi prezenți sportivii 
Constantin Căruțașu. Valentin Con- 
stantinescu. Ionel Gancea. Costieri 
Paraschiv. Stelian Bulăreanu. Lu
dovic Covaci. Valentin Buduroi și 
Vasile Mitrache, Traseul măsoară 
1 580 km, impărțiți in 10 etape.

TENIS. • In sferturile de finală 
ale turneului international masculin 
de tenis de la’Dallas, vest-germanul 
Boris Becker l-a eliminat eu 6—4, 
3—6, 6—2, 6—4 pe Andres Gomez
(Ecuador), în timp ce Bred Gilbert 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 7—6. 4—6, 
7—6, 6—4 pe australianul Pat Cash. 
• Argentinianul Guillermo Vilas a 
furnizat o surpriză in primul tur al 
turneului internațional masculin de 
tenis de la Hous'ton (Texas), reu
șind să-l elimine pe suedezul Mi
kael Pernfors (principalul favorit al 
concursului) cu scorul de 2—6. 6—4, 
6—0. Intr-un alt meci, suedezul 
Christian Bergstrom l-a întrecut cu 
6—2, 6—0 pe Ken Flach.

FOTBAL. De la sediul Federație' 
Internaționale de Fotbal (F.I.F.A.) 
s-a anunțat că faza finală a viito
rului campionat mondial de fotbal 
pentru juniori se va disputa in pe
rioada 17 februarie — 3 martie 1989 
in Arabia Saudită. Meciurile turneu
lui final vor avea loc la Riad. Jed
dah. Taief și Dammam. Tragerea la 
sorti a grupelor fazei finale este pre

văzută pentru luna noiembrie a a- 
cestUi an. la Riad. • în meci eon- 
tind pentru preliminariile olimpice 
la fotbal, la Zwolle (Olanda), selec
ționata țării-gazdă a intîlnit forma
ția Portugaliei. Partida s-a terminat 
nedecis : 0—0,

BOX. In sala sporturilor de la 
Wembley (Londra). în cadrul unei 
gale pugilistice. britanicul Lloyd 
Honeyghan l-a învins prin K.O. in 
repriza a 3-a pe mexicanul Jorge 
Vaca, reintrind in posesia titlului de 
campion mondial al categoriei wel
ter (versiunea W.B.C.).

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs disputat la Beijing, atleta Li 
Meishu a stabilit un nou record al 
R.P. Chineze în proba feminină de 
aruncare a greutății : 21,08 m.

ȘAH. După 7 runde, in turneul in
ternational de șah de la Sarajevo, 
în fruntea clasamentului se află 
Dorfman (U.R.S.S.) și Hulak (Iugo
slavia), cu cite 5 puncte. In runda 
a 7-a. Dorfman a ciștigat la Pop- 
cev. Hulak la Klinger. Marianovici 
a pierdut la Kozul. iar Cvitan a re
mizat cu Romanișin.

DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILOR

Direcția drumurilor din Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor anunță că. datorită unor lu
crări Ia podul de vase peste Olt de. 
la Islaz de pe DN 54 — Corabia — 
Turnu Măgurele, circulația rutieră a 
fost deviată pe drumul județean 
Turnu Măgurele — Luncă — Izbi- 
ceni — Corabia, drum in întregime 
modernizat. (Agerpres).

în fiecare zi. populația R.D. 
Germane folosește o mare canti
tate de materiale pentru ambalaje, 
diverse bilete, cutii și alte articole 
fabricate exclusiv din reziduuri de 
hîrt.ie, reciclate intr-un efort menit 
să ducă la conservarea pădurilor. O 
nouă metodă, denumită de „inaltă 
concentrare", este folosită pentru a 
se înlătura cerneala de tipar de pe 
hîrtie. ceea ce constituie o etapă 
esențială a procesului de reutili- 
zare a acesteia. Această tehnologie 
originală permite economisirea 
energiei și aproape a unei treirhi 
din substanțele chimice necesare 
în cazul utilizării metodelor con
venționale.

Ca țară săracă în resurse — sin
gurele materii prime importante 
sint lignitul, silicatii și potasiul — 
R.D. Germană este obligată, din 
punct de vedere economic, să dez

volte tehnologii din care rezultă 
reziduuri puține și să procedeze la 
reciclarea deșeurilor. O metodă re
cent elaborată permite obținerea de 
materiale -r compozit din.cartoane, 
obiecte din plastic și folii de alu
miniu care erau pînă acum arun
cate. Noile metode permit realiza
rea de produse de calitate supe
rioară. astfel incit industria hîrtiei. 
de pildă, poate produce 50 la sulă 
din necesarul de fibre de care are 
nevoie din hîrtie reciclată. Și pen
tru alte ramuri ale industriei se 
caută elaborarea de tehnologii cu 
reziduuri reduse și de reciclare. în 
acest sens, oamenii de știintă de la 
Institutul din Freiberg pentru 
neferoase și experți de 'la între
prinderea minieră din aceeași zonă 
au elaborat o tehnologie pentru 
obținerea, fără reziduuri, a alumi
niului din argilă.

R. P. MONGOLĂ : Măsuri de intensificare
a dezvoltării

Anul acesta marchează o etapă 
importantă pentru economia Mon
goliei. Eforturile sint îndreptate 
nu numai spre îndeplinirea planu
lui. dar și spre recuperarea intîr- 
zierilor ce s-au constatat in pri
mii doi ani ai actualului cincinal — 
se arată intr-un buletin al agenției 
de presă mongole „Monțame". In 
acest sens, creșterea venitului na
țional in 1988 urmează să depă
șească media anuală prevăzută 
pentru actualul cincinal. Se consi
deră că obiectivele propuse vor fi 
înfăptuite. în primul rind. pe ca
lea intensificării activității econo
mice. Pe lingă intrarea în func
țiune a unor noi capacități in in
dustria extractivă și in întreprinde

rile producătoare, se introduc pe 
scară largă noi instalații și uti
laje. mai perfecționate, se desfă
șoară acțiuni de ridicare a califi
cării profesionale a personalului 
muncitor.

In paralel, s-a accentuat dezvol
tarea laturii sociale a programului 
pe acest an. Se realizează ritmic 
planul construcției de locuințe, 
care prevede darea în folosință a 
unei suprafețe locuibile de 250 
mii metri pătrați. De asemenea, 
mijloace tehnice și financiare sint 
Îndreptate spre dezvoltarea agricul
turii — ramură tinără a economiei 
naționale — și de creștere a pro
ducției de alimente.

R.S.F. IUGOSLAVIA ; Se extind sursele 
de materii prime și energetice

La sistemul hidroenergetic d.e la 
Mostar, de pe râul Neretva. din 
Iugoslavia, a fost dat în funcțiune 
un nou grup, de 75 MW, ceea ce va 
face ca instalațiile de aici să fur
nizeze sistemului național 310 mi
lioane kWh energie electrică anual. 
Investițiile necesare realizării a- 
cestui important obiectiv energetic 
s-au ridicat, ia 48 miliarde dinari 
(aproximatiy„ 44_ miljoane dolari). 
Potențialul de energie al acestui 
curs de apă Va fi valorificat in și 
mai mare măsură prin construirea 
a patru noi hidrocentrale, cu o 
putere totală instalată de 352 MW.

In preocuparea de a se extinde 
sursele de materii prime, la com
plexul minier de la Prijedor s-au 
luat măsuri pentru creșterea sim
țitoare a producției d.e minereu de 
fier, necesar uzinelor siderurgice si 
metalurgice. Cea mai mare canti
tate de minereu, de aproximativ 
două milioane tone anual, provine 
de ’la exploatarea Omarska. Pină 
la finele acestui deceniu, extracția 
de la această exploatare minieră 
va crește la peste 4 milioane tone 
anual, contribuind la asigurarea 
necesarului de minereu din pro
ducția internă.

DE CE FUMEAZĂ TINERII?
Deși pj^țgnoza specialiștilor arată că „războiul mondial împotriva fil

matului", început cu decenii in urmă si intensificat, in ultima vreme, va 
fi cu succes încheiat in anul 2000. lotuși... se lumeazâ. Deși se cunosc 
toate elementele constitutive ale lumujui de țigară si efectele lui nocive, 
deși statisticile Organizației Mondiale a Sănătății lansează pe toate cana
lele mass-mediei avertismente severe, apeluri la sănătate, incă sc mai 
turnează. De ce fumează tinerii ? De ce se turnează in general ? Se pot da 
sute de răspunsuri cu alte sute de variante : de la tentația de a imita 
(pentru adolescenți), dc a încerca, de a cunoaște ceva nou oină la gestul 
devenit obișnuință, adică „indispensabil". De Ia autoconvingerea falsă că 
alungă oboseala, starea de nervozitate, emoția, neliniștea... pină la sno
bism. extravaganță. Dar să urmărim opiniile pe care le-am notat cu 
prilejul anchetei noastre.

Cancelaria profesorilor — 
Liceul de matematicâ- 

fizicâ (informatică) 
nr. 1 din București

— Fumează elevii, tovarășe pro
fesor ?

— Mai fumează, de ce să nu re
cunoaștem. Dar nu in clasă, nu pe 
culoare, nu in școală — cel puțin 
la vedere — ne spune prof. Hie 
Grigore. directorul liceului. Ii mai 
vedem in timpul orelor libere, in 
recreații, prin parcul de lingă 
școală. Oricum, pe furiș. Munca de 
lămurire, de conștientizare a tine
rilor — că fumatul este nociv, este 
o plagă — a devenit o permanentă 
in dialogul . profesori-elevi. La 
orele de dirigentie. înainte de ore
le de curs, cind avem prilejul, le 
dăm toate sfaturile posibile ca să 
abandoneze această „cursă" care 
ar putea să le fie’ fatală. Le-am 
prezentat materiale xeroxate cu 
extrase din reviste, discutăm si cu 
părinții... Fumează și fetele, nu 
numai băieții.

— Știu că sînteți mereu printre 
ei. Nu numai la orele de fizică sau 
in rezolvarea problemelor adminis
trative ale liceului, dar și la me
ciuri, la activitățile sportive. De ce 
credeți că fumează ?

— li imită pe cei maturi, vor 
să-și etaleze independenta, matu
ritatea. E și tentația de a cunoaște. 
După tentație vine obișnuința. Ple
doariile „antitabagism" care se fac 
ar trebui să nu fie lansate in 
salturi, ci prin toate formele posi
bile, să fie „demonstrații" de fie
care zi.

— Pe vremea studenției. com
pletează profesoara de informatică 
Maria Dumitrache — și eu am tu
rnat. Am scăpat insă repede de ți
gară. M-am autoconvins că nu 
duce la nimic bun. Și mă strădui 
de atunci ca să-i dezvăț si pe ele
vii mei sau să-i previn pe cei ce 
eventual -ar fi tentați să încerce. 
Prin toate metodele. Chiar si sen
timentale. spunindu-le. la dirigen
tie, că este marea mea dorință, 
măcar pină la terminarea liceului, 
să nu intre in „mrejele" fumului 
de tutun. Se fac afișe, există o 
propagandă vizuală antitabagică, 
aici, in liceul nostru, dar este, bine 
ca profesorii să apeleze si la „col
țul" sufletului. Și incă ceva : fa
milia 1 După o experiență de o 
viată, vă spun că, acolo unde pă
rinții fumează. 99,9 la sută vor 
fuma si copiii. De aici — consulta
țiile noastre cu părinții, lămurirea 
lor. Trebuie creată o opinie împo
triva fumatului, care, oricum, nu se 
încheagă din campanii izolate, spo

radice. Să ferim tinerii care, prin 
teribilismul virstei, prin gradul 
mare de curiozitate, pot alunecă 
pe această pantă periculoasă — a 
nicotineiz Cind trec printre bănci 
să fac un oarecare control, bineîn
țeles parcă-i aud cum spun : „Iar 
ne testează tovarășa dirigintă I". 
Dar bine ar fi să discutați și cu 
ei. cu elevii claselor mari. Indife
rent care-i adevărul, interesante 
pot fi și opiniile lor.

— Stimați elevi, fumați ?
Șteflca Adrian (clasa a XII-a 

A) : „Nu fumez. Nici părinții mei 
nu fumează. Am colegi insă care 
mai încearcă. Dar ocazional, nu 
sint împătimiți. Cred că din sno
bism, din teribilism. Doar atit".

Cora Florin (clasa a XII-a D) : 
„Nici eu nu fumez. Părerea mea 
este că un antidot foarte impor
tant, mai ales pentru tineri, este 
sportul ; cit mai multe ore de edu
cație fizică, de mișcare, jocuri co
lective bine organizate, atractive si 
care să contrabalanseze efortul 
nostru pentru celelalte materii, 
pentru examenele care ne aș
teaptă".

Sucevanu Radu (clasa a Xll-â 
D) : „Nu m-a tentat pînă acum ți
gara. La mine acasă nimeni nu fu
mează. Dar. cred eu. este O dife
rență intre cei care fumează zil
nic, țigară după țigară, si cei care 
se amuză și 'nici măcar nu trag .fu
mul in piept. Oricum, dacă pasul 
este făcut, probabil e greu să te 
lași sau să eviți acea fază în care 
tutunul iți devine indispensabil".

Turca Răzvan (clasa a XII-a D) : 
„Eu sint sportiv, joc baschet. Așa 
că nici vorbă de fumat. Dacă fu
mează colegii mei ? Sigur că unii 
mai fumează. Dar nu in școală. In 
parc, la onomastici, la reuniuni. Și 
eu cred că sportul ar fi o metodă 
sigură de îndepărtare a acestui vi
ciu și dacă am avea o sală de sport 
mai mare, dacă am putea și iarna 
organiza meciuri de baschet, de 
volei, cit mai multe jocuri de co
lectiv — ar fi excelent. Asigurarea 
unei bune condiții fizice elimină 
de la sine fumul de țigară !“

Este o boală 
„contagioasă" fumatul ?
— Este, de ce să nu fim sinceri 

— opinează medicul primar Dumi- 
triu Alexandru, directorul spitalu
lui C.F.R. Witing. șef secție inter

ne. Inițial pornește prin imitație, 
apoi, ca setea, greu o stăvilești. 
Toată lumea știe că este un feno
men cancerigen, că explică majo
ritatea cazurilor de cancer larin- 
gian. pulmonar, cancerul lu buze 
(pentru cei ce fumează pipă) și to
tuși se fumează.

— Se fumează și prin spitale ?
— Ei... aici' este o mare proble

mă I Am văzut un spital in care 
pacientul se obliga prin semnătură, 
la internare, să nu fumeze pe du
rata spitalizării ! Totuși, se fu
mează pe ascuns. Oricum, nu voi 
accepta niciodată ideea creării de 
.-.locuri de fumat", cu lădițe de ni
sip speciale. Există si ordinul Mi
nisterului Sănătății, care interzice 
eu desăvirșire fumatul in unitățile 
spitalicești ! Și cum să acționezi 
asupra unui inconștient operat de 
ulcer pe care 11 surprinzi cu ți
gara in gură ! ? Cit privește medi
cii — nu le este permis să fumeze 
în fața pacienților. in saloane, pe 
culoare. Cum să-1 admonesteze pe 
pacient, „de ce fumezi. stimate, 
cind ai arterită" ? — și să fie si 
crezut, cind el. tocmai atunci, iși 
aprinde țigara. Cine spune că tu
tunul este un divertisment se in- 
șeală. Mai bine desfaci un rebus... 
Dar totul, totul se poate remedia 
prin voință. Singurul medicament 
eficace.

— Interesante măsurile care se 
iau prin lume pentru delimitarea 
spatiilor pentru fumători : in avi
oane. in trenuri, localuri Dubiice: 
de curând am văzut in hoteluri.

— Totul este să nu lăsăm „din 
preț", să nu facem concesii. Cu cit 
se restrânge spațiul fumătorilor, cu 
cit vor fi conștientizați asupra ris
cului tabagismului. cu atit bătalia 
contra țigării va fi mai repede ciș- 
tigată. Ce poate fi mai'de preț de- 
cit sănătatea ? Și iar mă întreb : 
Cui i-o fi venit ideea să propună 
„locuri de fumat" in spitale ? !

— Este o problemă de voință și 
numai de voință — completează 
medicul primar Jean Ponova. șef 
secție chirurgie la același cunoscut 
spital. Gmdiți-vă că o lună-douâ 
înainte de o intervenție pe pere
tele abdominal și o lună-douâ 
după trebuie să se evite fumatul. 
Pacientul trebuie lămurit, convins, 
și dacă renunță definitiv este in 
favoarea lui. Rămine „nicotină" 
un flagel. Este nociv spastic peri-, 
tru coronarieni, nociv pentru mu
coasa gastrică, pentru generarea 
cancerului pulmonar. Dar cind se 
presupune că un miliard și jumă
tate de oamehi fumează, campania 
trebuie să fie energică, bine argu
mentată. fără hiatusuri. Sint bine 
venite apelurile către tineri, către 
părinți, cadre didactice, medici. 
Doar măsurile ferme sint eficiente. 
Nu cele elastice, nu cele in car? 
intră tîrguielile, 'comentariile. Dacă 
un fumător depășește o lună de 
zile de renunțare la țigară — este 
salvat. Cine nu crede să încerce.

S.O.S.-uri prin toate canalele mass-mediei. In timp ce „Dosarul 
nicofcinei" devine dtf la o zi la alta din ce in ce mai voluminos, se de
monstrează că numai cei fără voință se sprijină in „cirja" tutunului. 
Alarmante cifre, statistici, investigații-șoc, comparații.

— Dacă dumneavoastră, fumătorule. plătiți pachetul de țigări, cine 
plătește sănătatea dumneavoastră ?

S. OTEANU

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 martie 1988
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1 53670 65 50 000
1 82206 79 50 000
1 00980 215 50 000
1 70904 62 50 000
1 97835 130 40 000
1 57520 180 40 000
1 75385 202 40 000
1 66075 115 40 000
1 95674 190 40 000
1 31937 220 30 000
1 79413 203 30 000
1 39095 191 30 000
1 79456 99 30 000
1 89754 157 30 000
1 25027 114 30 000
I 23677 19 20 000
1 12002 158 20 000
1 59981 14 20 0001 05090 151 20 000
1 39108 210 20 000 ■
1 54906 123 20 000
1 13723 72 20 000
1 78702 220 10 000
1 25129 97 10 000
1 49989 179 10 000
1 57139 91 10 000
1 42457 199 10 000
1 25633 66 10 000
1 15663 99 10 000
1 91196 223 10 000
1 12548 218 5 000
1 51189 58 5 000
1 56651 128 5 000
1 04575 184 5 000
1 31107 94 5 000
1 05951 136 5 000
1 88636 123 5 000
1 29646 107 5 000
I 67733
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126 5 000

100 526 22 3 000
100 577 149 2 000
100 941 206 2 000

1 000 76 181 1 000
1 000 71 179 800
1 000 92 92 800
1 000 02 97 800
1 000 23 70 800
1 000 10 20 800
1 000 43 173 800
7 339 TOTAL 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. tn valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

rterit.ru


O cuprinzătoare analiză, a mobilizatoare 
chemare la soHonarea consîrucM a

fenomenelor de criză din economia mondială
„Numai o soluționare democratică, în spiritul egalității și 

avantajului reciproc, al respectului independenței și suveranității 
naționale, al neamestecului în treburile interne ale altor state va 
deschide calea depășirii greutăților economice mondiale și dezvol
tării armonioase a tuturor statelor, a realizării unei lumi mai drep
te și mai bune”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Făcînd bilanțul importantelor rea

lizări în dezvoltarea economiei româ
nești, trasînd direcțiile de acțiune 
pentru accelerarea progresului eco- 
nomico-social al patriei noastre, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
acordat. în cuvîntarea rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., un loc 
de seamă analizei științifice, materia- 
list-dialectioe a fenomenelor deosebit 
de complexe ce caracterizează în pre
zent economia mondială. Pe deplin 
firească o asemenea preocupare, 
dacă avem în vedere că, datorită in
terdependențelor crescînde din lumea 
de azi, procesele din economia mon
dială. fenomenele de criză ce se 
manifestă afectează, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, toate 
statele, fără deosebire de orânduire 
socială.

însemnătatea analizei cuprinse în 
cuvintare, ca și importanta măsuri
lor preconizate decurg din faptul că 
secretarul general al partidului 
concepe, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate istorică, acele probleme 
cu caracter fundamental ce se pun, 
practic, la scară mondială. Este o 
viziune cuprinzătoare, cu caracter 
global, care reliefează necesitatea 
unor acțiuni comune, concertate pen
tru soluționarea lor echitabilă, demo
cratică, potrivit aspirațiilor și inte
reselor tuturor popoarelor.

Astfel, în cuvîntare se evidențiază 
că una din principalele trăsături alo 
actualei conjuncturi economice inter
naționale este ritmul lent de creș
tere a producției mondiale. într-ade- 
văr, așa cum rezultă și din statis
ticile O.N.U., dacă în anii ’60 s-a în
registrat, pe ansamblul economiei 
mondiale, o creștere medie anuală 
de 5 la sută, în deceniul următor se 
mai realiza numai 3,5 la sută, pen
tru ca în anii ’80 să se ajungă la 
un ritm și mai scăzut, de circa 2 la 
sută. Lîncezeala activității productive 
s-a făcut simțită în toate statele, 
dar cele mai afectate au fost țările 
în curs de dezvoltare, care au cu
noscut, în actualul deceniu, cel mai 
sever regres economic din perioada 
postbelică : față de 5,8 la sută in 
anii ’60 și 5,4 la sută în anii ’70, 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției lor globale a fost de doar 
1,6 la sută între 1981—1987.

înrăutățirea situației țărilor in 
curs de dezvoltare — fenomen 
care-și găsește cea mai puternică 
expresie în acumularea de către 
statele respective a unei uriașe da
torii, de aproape 1 200 miliarde de 
dolari, povară care le-a blocat, prac
tic, creșterea economică — a dus la 
adîncirea și mai pronunțată a decala
jelor dintre țările avansate și cele 
rămase în urmă, la accentuarea po
larizării bogățiilor în lume și agra
varea relațiilor economice mondiale. 
Semnificative, în acest sens. șîrit 
datele U.N.C.T.A.D., care arată că, 
dacă în țările în curs de dezvoltare 
venitul pe locuitor s-a redus intre 
1981—1987 cu 7 la sută, in statele 
industrializate el a sporit cu 11 la 
sută. De asemenea, veniturile din 
exporturi ale țărilor sărace au scăzut, 
în aceeași perioadă, cu 53 miliarde 
de dolari, în timp ce încasările în 
devize ale statelor bogate au sporit 
CU peste 400 de miliarde.

Polarizarea bogățiilor are loc, așa 
cum se relevă și in cuvîntare, nu 
numai pe plan internațional, ci și pe 
planul național al țărilor capitaliste, 
inclusiv al celor dezvoltate. In aces
te țări, numărul șomerilor a ajuns 
la aproape 30 de milioane; în multe 
din ele, circa 20—30 la sută din ti
neri nu au asigurate locuri de 
muncă. în general, inegalitățile so
ciale și naționale din lumea capita
listă s-au accentuat. în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
apreciază că prăpastia dintre cei 
avuțj și cei lipsiți de mijloace de

existență se adîncește. De altfel, 
peste 80 de milioane de persoane din 
țările bogate sînt recunoscute oficial 
ca trăind ,.sub limita sărăciei". Citîn- 
du-se însăși presa occidentală, se 
arată că, in S.U.A., în timp ce o 
cincime din cei bogați dețin 43,7 la 
sută din totalul veniturilor, o 
cincime din cei săraci dețin numai 
4,6 la sută.

Un loc aparte îl ocupă în cuvînta
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
analiza cauzelor care au dus la si
tuația grea din economia mondială, 
desprinzîndu-se, în primul rînd, prin 
gravitatea lor, uriașele cheltuieli 
militare — de peste 1 000 miliarde 
de dolari. Este o realitate de neoco
lit că sporirea cheltuielilor militare 
constituie unul din principalii fac
tori care au contribuit la declanșa
rea actualei crize economice mon
diale, ca și la agravarea și croniciza- 
rea ei.

în cuvîntare se arată că, pe lîngă 
efectele 
militare, 
virulent, 
chitabile 
din schimburile economice și rapor
turile financiare, în mod deosebit 
sistemul bancar-financiar și politica 
dobînzilor excesiv de mari, care au 
contribuit substanțial la înrăutăți
rea situației 
re, îndeosebi 
de dezvoltare, 
pirea fără . . _ .
tul anilor ’80, a creditelor acordate 
de țările capitaliste dezvoltate s-a 
dovedit ruinătoare pentru statele în 
curs de dezvoltare, ale căror plăți 
anuale în contul dobînzilor au cres
cut, potrivit statisticilor F.M.I., de la 
21.5 miliarde de dolari in 1978 la 73,4 
miliarde in 1986, adică de peste trei 
ori. Numai pe calea dobînzilor cămă- 
tărești s-au scurs, între 1978—1986, 
din Sudul sărac în Nordul bogat 
513,2 miliarde de dolari, sumă cu 28,5 
la sută mai mare decît totalul dato
riei țărilor în curs de dezvoltare la 
începutul perioadei amintite.

Sînt date care pun cu putere în 
evidență realismul aprecierilor din 
cuvintare, po.rivit cărora, pentru 
depășirea crizei și a problemelor 
eeonomico-financiare ce le confruntă, 
imperialismul, monopolurile și capi
talul financiar internațional recurg 
Ia vechile practici de a pune toate 
greutățile pe seama celor săraci — 
atît pe plan național, cit și pe plan 
internațional — pe seama țărilor în 
curs de dezvoltare. Mai mult, băn
cile internaționale. F.M.I. și B.I.R.p. 
impun țărilor sărace condiții care 
duc la inflație, la înrăutățirea situa
ției maselor populare. Ele condițio
nează acordarea de noi credite de 
lichidare a sectoarelor publice și 
dezvoltare a economiei particular- 
capitaliste, amesteeîndu-se direct 
treburile lor interne.

Firește, așa cum se arată și 
cuvîntare. ar fi nerealist să 
creadă că. în condițiile adîncirii in
terdependențelor dintre state, gra
vele probleme economice și finan
ciare cu care se confruntă țările în 
curs de dezvoltare le privesc numai 
pe acestea. Lumea subdezvoltată re
prezintă o cincime din economia 
mondială și o importantă piață de 
desfacere, care absoarbe peste un 
sfert din exporturile țărilor capita
liste dezvoltate. De aici și sublini
erea în cuvintare a faptului că. în 
actualele condiții, se impune, ca o 
necesitate, o nouă abordare a pro
blemelor economico-financiare acu
mulate, o abordare cu caracter 
global, care să pornească de la rea
lizarea unei noi ordini economice și 
financiare mondiale.

în vederea realizării unui aseme
nea obiectiv, secretarul general al 
partidului consideră că este necesar 
să se meargă pe o altă cale de so

negative ale cheltuielilor 
un factor nociv, deosebit de 
l-au constituit relațiile ine- 
din comerțul internațional.

economico-financia- 
a țărilor în curs 
într-adevăr, scum- 

precedent. la Incepu-

in

în
se

luționare a problemelor economice, 
care presupune renunțarea cu desă- 
vîrșire la vechea politică de ieșire 
din criză pe seama săracilor, adop
tarea unei politici noi. democratice, 
în acest sens, ceea ce se impune 
cu maximă urgență este opri
rea procesului de degradare a 
situației economice mondiale, îndeo
sebi a țărilor in curs de dezvoltare, 
prin realizarea — la o conferință 
internațională în cadrul O.N.U., la 
care să participe toate statele — de 
înțelegeri asupra elaborării și trans
punerii în viată a unui plan de 
acțiune.

Secretarul general al partidului 
apreciază că un loc important într-un 
astfel de program trebuie să-l ocu
pe măsurile vizînd soluționarea 
globală, politico-economică, a pro
blemelor datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare, care, este nu 
numai o expresie a actualului sistem 
inechitabil de relații dintre state, ci 
și unul din principalele obstacole in 
calea înfăptuirii noii ordini econo
mice mondiale. în același timp, țara 
noastră consideră că F.M.I. și 
B.I.R.D. trebuie să-și reconsidere în 
mod fundamental politica si prac
ticile folosite, astfel incit să contri
buie activ la promovarea unui 
nou sistem financiar-vaiutar inter
național. echitabil si democratic, car? 
să stimuleze eforturile de progres 
ale țărilor în curs de dezvoltat1''.

Președintele României consideră, 
de asemenea, ca imperative esen
țiale ale unei noi ordini economice 
combaterea protecționismului si 
realizarea unui comerț liber ; re
nunțarea la practica embargourilor, 
blocadelor economic? și condiționă
rilor politice, la tendința de a se 
recurge la criterii neeconomice și Ia 
interpretări subiective și arbitrare 
ale evoluției din diferite țări pentru 
a se justifica neacordarea clauzei 
națiunii celei mai favorizare sau 
pentru refuzul de a se acorda pre
ferințe în cadrul sistemului genera
lizat de preferințe : stabilirea unui 
raoort just, echitabil între prețul 
materiilor prime si cel al produselor 
p-eiuc—'-'; asigurarea accesului lare. 
neîngrădit al tuturor statelor la 
cuceririle științei si tehnicii mode-- 
ne ; prevenirea consecințelor nemi- 
t:ve rin exodului de cadre calificate 
din țările în eurs de dezvoltare către 
ce’e industrializate.

Realizarea unor pași concret! în 
direcția lichidării subdezvoltării și 
înfăptuirii noii ordini economice 
mondia'e presupune alocarea unor 
mari fonduri materiale și bănești, 
ceea ce nu se poate concepe decît 
prin intensificarea eforturilor pentru 
real’zarca dezarmării, pentru redu
cerea uriașelor cheltuieli militare, 
care au deven’t o grea povară pen
tru toate statele. în acest sens, 
secretarul general ai partidului a 
proous înghețarea cheltuielilor mili
tare si trecerea la reducerea lor. 
fondurile obținute urmînd a fi ca
nalizata în di-ecți? progr-sului tu
turor popoarelor, si în primul rînd 
al celor din tării? rămase în urmă 
pe p’an economic.

Document de o înaltă semnificație 
politică. expresie a înțelegerii 
profunde a necesității de a se inlă- 
tura gravele anomalii ale lumii de 
azi. cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta iPienarâ 
a C.C. al P.C.R. constituie, totodată, 
un angajament ferm al partidului și 
statului nostru de a acționa și în 
viitor, cu toată energia, pentru în
făptuirea unei noi ordini economice 
mondiale, chemată să asigure lichi
darea subdezvoltării, a decalajelor 
dintre state, dezvoltarea mai rapidă 
a țărilor rămase în urmă, progresul 
general.

Gh. CERCELESCU

\ Asigurarea păcii - deziderat vital

*

i

F
i 
!

V î
I 
i:

il-

al lumii contemporane
Apel la continuarea dialogului 

pentru oprirea cursei înarmărilor
BERLIN 31 (Agerpres) — Parti- 

cipanții la întîlnirea de Ia Berlin a 
grupului comun de lucru al C.C. al 
P.S.U.G. din R.D.G. și fracțiunii 
social-democrate din Bundestagul 
R.F.G. au chemat la continuarea, 
fără întrerupere, a dialogului în 
problema dezarmării, transmite 
agenția A.D.N., citind un comunicat 
pentru presă.

în cursul întîlnirii — care a fost 
consacrată problemelor securității 
europene — au fost reafirmate 
inițiativele privind crearea unei 
zone libere de arme chimice și a 
unui coridor fără arme nucleare în 
Europa centrală. Participanții s-au 
pronunțat, totodată, pentru nego
cieri substanțiale asupra dezar
mării în domeniul armelor conven
ționale.

Dezarmare — pentru dezvoltare
ADDIS ABEBA 31 (Agerpres) — 

— într-un document al celei de-a 
39-a sesiuni a Biroului Federației 
Sindicale Mondiale, dat publicității 
la Addis Abeba, se subliniază că 
obiectivul fundamental al strategiei 
privind dezvoltarea economică tre
buie să fie dezarmarea. Participan- 
ții la reuniunea din capitala Etio
piei au sprijinit în unanimitate 
ideea ca la cea de-a treia sesiune 
specială a Adunării Generate a

O.N.U. consacrată dezarmării, din 
iunie a.c., să se realizeze un fond 
special al Națiunilor Unite sub de
numirea de „dezarmare pentru dez
voltare". în acest sens, forumul sin
dical a chemat la reducerea ime
diată a cheltuielilor militare cu 10 
la sută și reorientarea acestor fon
duri pentru edificarea economică, 
în primul rînd a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Pentru crearea de zone libere de arme nucleare 
în diferite regiuni ale globului

WELLINGTON 31 (Agerpres) — 
Ministrul finlandez al afacerilor 
externe. Kalevi Sorsa, și-a în
cheiat vizita oficială în Noua 
Zeelandă. reafirmîndu-și sprijinul 
față de dorința statelor din sudul 
Pacificului de a elibera întreaga 
zonă de arma nucleară. In cursul 
convorbirilor cu omologul său, 
Russell Marshall, și cu alti membri 
ai cabinetului neozeelandez s-a re
levat că cele două țări au poziții

în problemelefoarte apropiate 
dezarmării și se pronunță în fa
voarea creării de
arme nucleare în diverse părți aie 
lumii și pentru interzicerea expe
riențelor cu aceste arme. De ase
menea, Finlanda și Noua Zeelandă 
sînt împotriva proliferării armeloi 
nucleare și a vizitelor în apele lor 
teritoriale a unor nave cu arme 
nucleare la bord.

zone libere de
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ORIENTUL MIJLOCIU
© Declarația Organizației Conferinței Islamice, cu prilejul 
„Zilei pămînîului” o Grevă generală de solidaritate în 
Beirutul de vest și în alte zone musulmane din Liban • P^ste 
200 de palestinieni uciși de Ia declanșarea revoltelor popu

lare din teritoriile ocupate de Israel
RIAD 31 (Agerpres). — Organiza

ția Conferinței Islamice a reafirmat 
că pacea in Orientul Mijlociu nu va 
fi restabilită fără recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian. într-o declarație difu
zată cu prilejul celei de-a 12-a mar
cări a „Zilei pâmîntului", secretarul 
general al O.C.I., Sharifuddin Pirza- 
da, a cerut convocarea unei confe
rințe internaționale de pace asupra 
Orientului Mijlociu, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclusiv 
Organizaț’a pentru Eliberarea Pales
tinei. O.C.I. cere, de asemenea, 
respectarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu, sub con
ducerea O.E.P., reprezentantul le
gitim al poporului palestinian.

BEIRUT 31 (Agerpres). — în Bei
rutul de vest și în alte zone musul
mane din Liban s-a desfășurat 
miercuri o grevă generală, în semn

de solidaritate cu poporul’ palesti
nian cu prilejul „Zilei pămîntului". 
în majoritatea regiunilor țării, ma
gazinele, școlile și universitățile au 
rămas închise. O demonstrație de 
masă s-a desfășurat în sectorul de 
vest al Beirutului.

Revoltele populației palestiniene 
din teritoriile ocupate de Israel s-au 
soldat cu însemnate pierderi de vieți 
omenești. Potrivit statisticilor Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, de la declanșarea revoltelor 
populare din teritoriile ocupate și 
pînă în prezent, peste 200 palesti
nieni au fost uciși și aproximativ 
7 000 au fost răniți în cursul ciocni
rilor dintre participanții la demon
strații și forțele de ocupație repre
sive. Totodată, trupele israeliene au 
operat aproximativ 20 000 de ares
tări în rîndul palestinienilor.

(Agerpres)

Organizația Mondială a Sănătății avertizează
Intr-un buletin editat de Organi

zația Mondială a Sănătății se atra
ge din nou atenția asupra pericole
lor pe care le prezintă fumatul 
pentru sănătate. Se reamintește că 
nicotină este cea care produce fe
nomenul de „dependentă" fată de 
țigară. Substanțele rezultate din 
arderea tutunului duc la creșterea 
presiunii arteriale, fac să sporească 
pericolul unui atac de cord, slăbesc 
capacitatea de rezistentă a orga
nismului, reduc cantitatea de oxi
gen cu care sint alimentați plămâ
nii, favorizează trombozele corona
riene și accidentele cerebrovascula- 
re. De asemenea, unele dintre aces
te substanțe sint cancerigene, 
afectîr.d plămînii, rinichii, inima, 
ficatul.

Pe de altă parte, in buletinul 
amintit se subliniază că in S.U.A. 
se cheltuiesc anual pentru fumat 
2\5 miliarde dolari, sumă ce ar fi 
suficientă pentru finanțarea opera

țiunilor de vaccinare a tuturor co
piilor de pe glob împotriva a șase 
boli epidemice. In multe alte țări 
ale lumii se cheltuiește mai mult 
pentru stimularea industriei tutu
nului decît pentru educația sanita
ră a populației.

Un medicament împotriva fura
tului a fost realizat de cercetătorii 
de la Institutul imunologic de me
dicină chineză tradițională din 
Beijing. Prezentîridu-se ca o solu
ție ce se administrează pe cale na
zală, prin picături, medicamentul, 
numit „Jiey anting", este un com
pus de esențe din "6 de ierburi 
medicinale. Administrarea la pa- 
cienți a demonstrat ci eficiența 
preparatului este de 95 la sută. Nu
mai în China au fost ajutați să re
nunțe la țigări, prin tratamentul cu 
noul produs, peste 200 000 de fumă
tori.

„Evoluțiile din relațiile interbalcanice — 
un fapt pozitiv, care trebuie salutat"
Declarația ministrului de

BONN 31 (Agerpres) — Ministrul 
de externe al R.F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, a salutat recenta 
reuniune a miniștrilor de externe 
din țările balcanice, desfășurată la 
Belgrad. Potrivit agenției Taniug. el 
a apreciat — la o intilnire cu zia
riștii, la Bonn — drept „deosebit de

externe al R.F. Germania
interesant și pozitiv faptul că țări 
cu statut atît de diferit s-au întîinit 
pentru prima oară". „Schimbul de 
opinii cu privire la problemele spe
cifice ale regiunii trebuie să fie 
salutat", a spus șeful diplomației 
vest-germane.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt.

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Zimbabwe, Robert Mugabe, l?a 
primit la Harare pe Marcelino dos 
Santos, 
ționale 
bordat 
perării 
cane.

președinte al Adunării Na
din Mozambic, cu care a a- 
problerhe ale adîncirii coo- 
între cele două țări afri-

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 31 (Agerpres) — Avioa

ne de luptă iraniene au întreprins 
miercuri 16 misiuni asupra unor 
centre economice și militare din ora
șul Sulaimaniyeh, din nordul Iraku
lui, și concentrări de trupe irakiene 
pe teatrul de operațiuni „Val Fajr- 
10". relatează un comunicat militar 
citat de agenția IRNA. Totodată, 
forțele armate iraniene au lansat 14 
rachete sol-sol asupra unor obiective 
militare economice și industriale din 
Mandali și Zobeir. In același timp, 
artileria grea iraniană a continuat 
să bombardeze orașele irak’ene 
Basra. Aii Gharbi. Naftkhanch, Ban- 
mil, Kr.naqin și Mandali. In timpul 
acestor bombardamente a fost dis
trusă centrala electrică din AU 
Gharbi.

Pe de altă parte, avioanele milita
re irakiene au bombardat zone de

locuințe din orașele Dezful și Borou- 
jerd din Iran.

BAGDAD 31 (Agerpres). — Un co
municat militar citat de agenția I.N.A. 
relatează că forțele aeriene irakiene 
au efectuat miercuri 374 misiuni de 
luptă asupra pozițiilor și concentră
rilor de trupe Iraniene. De aseme
nea, aparatele irakiene au atacat un 
mare obiectiv naval in largul coaste
lor iraniene, au bombardat trei ba
terii de ■ rachete sol-aer, precum și 
orașele Boroujerd și Dezful. Tot 
miercuri, forțele armate irakiene au 
lansat trei rachete sol-sol asupra 
orașului iranian Isfahan.

Pe de altă parte, cartiere de lo
cuințe din orașele Badran, Qurneh, 
Khanaqin și Al-Zubatr au fost ținta 
unor bombardamente ale artileriei 
grele iraniene.

PLENARA A C.C. AL P.C. DIN 
BELGIA. La Bruxelles a avut loc 
o plenară a C.C. al P.C. din Bel
gia, care, examinind aspecte ale 
vieții internaționale actuale, a rea
firmat necesitatea unor acțiuni ho- 
tărite pentru realizarea dezarmării, 
informează ziarul „Drapeau Rouge". 
Plenara a hotărît convocarea celui 
de-al XXVI-lea Congres al parti
dului ......................la 11 iunie 1988.

tilnit cu Phoune Sipaseuth, vice- 
prim-niinistru. ministrul afacerilor 
externe al R.D.x-. uaos, aliat ia 
vizită la Tokio. în . cursul con
vorbirii. părțile s-au pronunțat in 
favoarea intensificării cooperării 
economice dintre Japonia și Laos, 
în domeniul situației internaționa
le, o atenție deosebită a fost a- 
cordată actualelor evoluții din 
As.a’ de sud-est.

LA ADEN s-au încheiat lucrările 
conferinței reprezentanților parti
delor comuniste 
din țările arabe, 
probleme legate 
ideilor socialismului 
rîndul maselor.

și muncitorești 
care a analizat' 
de răspindirea 

științific în

ÎNTRE GUVERNELE R.P.D. 
COREENE ȘI UNIUNII SOVIE
TICE a fost semnat, la Phenian, 
planul de cooperare culturală și 
științifică pe 
— informează

perioada 1988—1990 
agenția A.C.T.C.

Criza de guvern din
BRUXELLES 31 (Agerpres). — La 

31 martie s-au împlinit 109 zile de 
la declanșarea crizei guvernamentale 
din Belgia, ceea ce constituie un re
cord în materie. Jean-Luc Dchaene, 
reprezentant al Partidului Popular 
Creștin, își continuă eforturile în

Belgia se prelungește
vederea creării unui nou cabinet de 
miniștri. Consultările oficiale pen
tru formarea guvernului vor începe 
săptămîna viitoare.

în actuala perioadă, problemele 
țării sînt girate de cabinetul cvadri- 
partit demisionar.

GUVERNUL 
BAT UN PROGRAM 
NOMISIRE A ENERGIEI care 
prevede. între altele, reducerea 
consumului în clădirile publice cu 
20 la sută în următorii cinci ani. 
Obiectivul acestor măsuri este e- 
conomisirea a 70 000 tone com- 

anual. Toate instituțiile 
sînt obligate să elaboreze 
d? optimizare a cheltuie- 
energie.

SPANIOL A APRO
BE ECO- 

ENERGIEI 
altele.

ÎN CAPITALA S.U.A. a avut 
loc prima ședință a conducerii 
Partidului Republican- pentru ela
borarea platforqjei electorale în 
legătură cu alegerile prezidențiale 
ce urmează să aibă loc în luna 
noiembrie și cu alegerile interme
diare pentru Congres. Au fost 
dezbătute probleme legate de ela
borarea părții de politică externă 
a platformei electorale a partidu
lui. Se ....
rea a 
tilniri : 
Kansas 
lie, la

ANCHETE. La începutul acestui 
an, în studiul procuraturilor și tri
bunalelor din R. F. Germania se 
mai aflau 1 164 dosare ale unor 
persoane care au comis crime de 
război sau crime împotriva umani
tății in perioada regimului hitle- 
rist. a anunțat Centrul pentru ur
mărirea crimelor de război naziste 
din Ludwigsburg. Statisticile aces
tui centru arată insă că din cele 
91 481 de anchete judecătorești lan
sate în asemenea cazuri de către 
organele de urmărire penală dm 
R.F.G. 83 835 dosare s-au închis 
fără pronunțarea unor sentințe.

bustibil 
de stat 
un plan 
Iilor de

1 CONVORBIRI NIPONO—LAO-
ȚIENE. Primul-ministru al Ja- 

| poniei, Noboru Takeshita. s-a în-

are în vedere desfășura- 
incă două asemenea in
ia sfîrșitul lunii mai. la 
City, și la finele lunii iu- 
Los Angeles.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
CEAI A ATINS 1211001) TONE, 
în 1987. comparativ cu 1 154 000 tone 
în 1986. Aceasta se datorează în 
principal condițiilor climaterice fa
vorabile din țările mari producă
toare — se- arată intr-un raport al 
Asociației exportatorilor de 
din Africa de est, publicat la 
basa. Kenya.

ceai 
Mom-

Condamnare fermă a politiciide represiune 
a regimului rasist al R. S. A.

• Asasinarea reprezentantei A.N.C. I< Paris denunțată 
de O.U.A. și secretarul generalal O.N.U.

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publicității 
la Addis Abeba. Organizația Uni
tății Africane (O.U.A.) denunță au
toritățile rasiste ale Africii de Sud 
vinovate de uciderea, zilele trecu
te. la Paris a reprezentantului Con
gresului Național African (A.N.C.). 
Organizația panafricană condamnă 
în fața opiniei publice politica de 
represiune promovată de guver
nanții de la Pretoria atît în inte
riorul R.S.A., cît și în exterior, prin 
acțiuni și atentate, inclusiv a- 
gresiuni militare. Tuturor popoare
lor din Africa australă le este adre
sată în document chemarea de a-si 

,intensifica acțiunile pentru elimi
narea sistemului inuman al apart
heidului.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a condam
nat cu fermitate asasinarea, la Paris, 
a reprezentantei Congresului Națio
nal African (A.N.C.) din R.S.A. pen
tru Franța, Elveția și Luxemburg, 
Dulcie September. Totodată. Comite
tul O.N.U. împotriva apartheidului a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă acest act, considerat ca o 
nouă dovadă a escaladării de către 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria a campaniei de represiune îm
potriva forțelor care luptă pentru 
eradicarea apartheidului și democra
tizarea vieții interne din R.S.A. In 
document șe cere guvernului francez 
și guvernelor celorlalte state occi
dentale să adopte măsurile necesare 
pentru protejarea reprezentanților 
A.N.C. aflați pe teritoriile țărilor 
respective.

LUSAKA 31 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.) a

cerut guveiului francez să de 
pere și să rmărească în justiție 
asasinii re’ezentantului A.N.C. 
Paris.

într-o dearație făcută la Lusak 
secretarul meral al A.N.C., Alfr 
Nzo, a arăt, că este necesar ca ai 
toritățile fraceze să urmărească ai 
torii crimei i să-i traducă în fa 
justiției cu iată vigoarea legii. T> 
odată, el a dresat comunități 
ternaționale pelul de a adopta -..a- 
șurile adecv.e pentru a-și exprima 
indignarea fă de continuarea acti
vităților crinnaile ale regimului ra
sist de la Pitoria. în acest sens, 
Alfred Nzo i relevat descoperirea 
unei puterni; bombe plasate. în 
aceeași zi în are a avut loc atenta
tul de la Pas, la sediul reprezen
tantului A.N.i Ia Bruxelles. Bomba 
a fost ulterio dezamorsată de auto
ritățile belgiee, a menționat el.

„Este evidet că atitudinea îngă
duitoare adoptă de anumite guver
ne vest-europie față de politica 
Pretoriei i-a icuraiat pe rasiști! 
sud-africani s.treacă la acțiuni mal 
îndrăznețe. Tite acestea dovedesc 
că regimul dda Pretoria a hotărît 
să-și extindă ictivitățile criminale 
în Europa și tmerica de Nord, a 
spus Alfred Nz

PARIS 31 (Aîrpres). — Numeroși 
cetățeni france au participat, în 
diferite orașe a tării, la acțiuni de 
protest față dcasasinarea la Paris 
a reprezentantul Congresului Na
țional African (.N.C.). Dulcie Sep
tember. Manifeații de protest au 
avut loc la Lili Nantes, Saint-Na
zaire și Rennes, mvocate din iniția
tiva partidelor ț organizațiilor sin
dicale de stingă.

Țările Americii Latine și din îaraibi 
cer S.U.A. să înceteze intervenția i Panama

CARACAS 31 (Agerpres) — Țările 
Americii Latine și din Caraibi cer 
S.U.A. să înceteze intervenția în Pa
nama, să pună capăt măsurilor 
coercitive împotriva acestui stat — 
a declarat la Caracas fostul șef al 
statului venezuelean Carlos Andres 
Perez, candidat la președinție din 
partea partidului Acțiunea Democra
tică (A.D.). Statele Unite, a spus el, 
trebuie să țină cont de poziția in 
acest sens a Americii Latine, expri
mată Ia reuniunea extraordinară a 
Consiliului Latino-American al 
S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino- 
American). Nici Venezuela, nici cele
lalte state ale Americii Latine nu pot

accepta ideea ingânței străine în 
problemele internale unui stat su
veran — a relevș Carlos Andres 
Perez.

OTTAWA 31 (<erpres) — ’ 
Ottawa a avut loc întrevedere 
tre ministrul mexan al retal 
externe, Bernardo Șmlveda, fi o 
logul său canadian, oe Clark Ar 
le părți au sublinit că în Am1 
Centrală trebuie sfbrevaleze i 
fie respectate princiul neintei 
ției și dreptul la aodetermin-’ 
popoarelor, exprimîl sprijini, 
de eforturile de pai intrepc 
regiune.

s u.a.: Noi fonduri penlru conliui? 
programului „războiul slelel

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Comitetul pentru serviciile armate 
al Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat fonduri in valoa
re de 3,7 miliarde dolari pentru con
tinuarea cercetărilor și activităților 
în vederea realizării programului de 
înarmări spațiale american cunoscut 
sub numele de „Inițiativa de Apă
rare Strategică" (S.D.I.), în anul fi

nanciar viitor, ca 
tombrie 1988. D< 
mică decit alocat 
Albă, care a so 
dolari, este vort 
portante, pentri 
proiect criticat i 
nătate. întrucît 
mensiune. si m; 
iraționale a inan

PENTAGONUL a încheiat pri
mul contract, în valoare de 724,4 
milioane dolari, pentru construirea 
a două portavioane cu propulsie 
nucleară din clasa „Nimitz", a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
Ministerului Marinei al S.U.A. 
Congresul S.U.A. a aprobat fonduri 
de 6,3 miliarde dolari pentru con
struirea de noi nave militare, ac
țiune de natură să adauge 
mente periculoase cursei 
rilor, care a atins, și așa, 
siuni absurde.

noi ele- 
inarmă- 
dimen-

UN AVION DE LUPTA, 
ținînd forțelor aeriene americane 
staționate pe teritoriul R.F.G.. s-a 
prăbușit joi, în localitatea Forst 
din apropiere de Karlsruhe, distru- 
gînd două case. Potrivit unui co
municat al poliției 
și-a pierdut viața, 
persoane civile au 
ziua precedentă, 
R.F.G. s-a înregistrat un alt acci
dent aviatic. Un aparat de tip 
„Mirage", aparținînd forțelor aerie
ne franceze, s-a prăbușit în Bava
ria,

apar-

I
locale, pilotul 

iar mii multe 
fost rănite. în 
pe teritoriul I

I

LĂCUSTELE
Alertă de gradul trei în zona 

Maghrebului (nordul Africii) : nori 
uriași de lăcuste, după ce au dis
trus, în bună parte, vegetația săra
că din regiunile semideșertice și de 
stepă, sint pe punctul de a trece 
peste barierele muntoase, amenin- 
țlnd cimpiile roditoare ale litora
lului. Capabile, dacă sint ajutate și 
de pint, să străbată distanțe de sute 
și chiar mii de kilometri, nesățioa
sele insecte, a căror înmulțire ex
cesivă a fost favorizată de ploile 
torențiale de la începutul anului, 
pustiesc totul pe unde trec (pot 
devora, într-o singură zi, peste o 
sută de mii de tone de masă 
verde !).

De regulă, sint afectate cu 
precădere țările din Sahel — lunga 
fișie care desparte zona deșertică 
a Saharei de regiunile umede ale 
Africii. Or, bîntuite periodic de 
plaga lăcustelor — alternativ cu 
perioade de secetă — tocmai aceste 
țări (cum ar fi Mali, Niger, Ciad) 
se numără printre cele mai sărace 
ale lumii. Pornind din Mauritania, 
roiurile atotdevastatoare se îndreap
tă însă acum spre țările învecinate 
sau apropiate, Maroc, Tunisia, Al
geria, Libia, de obicei mai ferite din 
calea lor. Practic, întreaga Afri
că de nord, potrivit F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură), 
este amenințată cu o ■ catastrofă 
comparabilă cu cea din anii ’50. 
Pentru a se împiedica o asemenea 
eventualitate, s-a recurs la o largă 
mobilizare de forțe, care se dove
desc insă insuficiente. Este nevoie 
de un mare număr de avioane din 
care să fie pulverizate imense can
tități de insecticide (pe întreaga su
prafață infestată experții au calcu
lat la 50 de milioane numărul in
sectelor pe fiecare kmp), ca și de 
alte mijloace pentru a se face față 
situației.

In condițiile pericolului comun 
care le amenință, țări ca Marocul 
și Algeria, între care există anu
mite divergențe, au stabilit, pentru 
prima oară de mai mulți ani, le
gături de colaborare efectivă pen
tru a combate, cu forțe unite, in
vazia de lăcuste. Este însă nevoie 
și de un sprijin eficient din par
tea organizațiilor internaționale de 
specialitate, în primul rînd F.A.O. 
Experții organizației au estimat la 
început la 30 milioane dolari suma 
minimă necesară în acest scop, 
apoi estimările au snorit la un 
multiplu al acestei sume. Or. fon
durile necesare, deocamdată, nu 
există.

Evident, se caută de urgență o 
soluție. De fapt nici n-ar trebui să 
se caute prea mult, ea este la in- 
demîna oricui. Să ne gîndim la 
simplul fapt că în prezent se iro
sesc in lume pentru înarmări două

„ATOMICE" 
milioane de dolari pe minut. C 
alte cuvinte, ar fi suficient să s 
oprească cursa înarmărilor nume 
pentru 15 minute, pentru a se fac 
rost de suma considerată minimi 
Dacă „pauza" s-ar prelungi la 
oră, s-ar ajunge la 120 milloan 
dolari, iar dacă s-ar prelungi la 
zi... Ce nu s-ar putea face cu c< 
2,8 miliarde dolari astfel economi 
siți ! Probabil această p'agă ar pu 
tea fi definitiv stirpită pe între 
globul, după cum ar putea fi en 
dicate atîtea și atitea alte flagelur 
(boli tropicale, lipsa apei potabil 
mortalitatea infantilă), care bîntui 
în Africa și în alte zone întins 
ale globului.

Mulți fac o comparație între nc 
rii de lăcuste și norii atomici, i 
fața și a unora și a altora neexis 
tind granițe. Comparație îndrepte 
țită, care oferă prilej și per 
tru alte reflecții. Oamenii o 
știință sînt de acord că, î 
cazul unui conflict atomic geners 
Uzat. întreaga populație a Terr 
ar dispărea. Un autor francez c 
literatură științifico-fantastică i 
imagina, intr-un roman, după ca 
s-a realizat un serial cinematogri 
fie faimos, că, printr-un proces < 
regresie biologică, planeta noast 
s-ar transforma, in urma unui Ci 
taclism atomic. într-o „planetă 
maimuțelor". Mai probabil es 
insă, așa cum apreciază unii s, 
vanți, că ar supraviețui cel mi 
unele forme inferioare de viaț 
cum ar fi insectele, mai rezisten 
sau mai adaptabile la radiații, 
planetă colcăind de insecte, milia 
de. zeci de mii, sute de mii de m 
liarde de insecte, poate — de i 
nu ? — chiar lăcuste, iată
perspectivă infricoșgtoare. o t 
ziune de coșmar intrecind inchipi 
rile monstruoase pe care Goya ' 
asociat somnului rațiunii.

Tocmai pentru ca o asemen 
perspectivă să nu se materialize 
este necesar să se pună capăt 1 
pentru o oră. nu pentru o zi si 
pentru o altă durată limitată 
timp ci total și definitiv curs 
spre neant, cursa înarmărilor. Pe 
tru aceasta se impun eforturi 
conjugate ale forțelor social-po. 
tice celor mai largi ale planets 
Dacă pen tru a opri invazia • lăcu 
telor este posibil ca intre țări v 
cine despărțite de litigii să se ir 
țieze acțiuni comune, oare pent 
a opri invazia, infinit mai perie 
loasă, a „lăcustelor atomice" 
este posibil — mai mult, nu 
impune ca necesitatea cea mai t 
gentă — să se creeze, pe deas 
pra oricăror deosebiri de convi 
geri, păreri sau poziții, un fre 
comun al întregii umanități 7

R. CAPLESCU
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